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19. POSIEDZENIE SENATU
(16 paŸdziernika 2008 r.)



Oœ wiad cze nie se n a tor Ma³ go rza ty Adam czak

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

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
W zwi¹z ku z wie lo ma do cho dz¹ cy mi do mnie syg na ³a mi od rol ni ków, do -

ty cz¹ cy mi usta la nia do cho du z pra cy w in dy wi dual nych go spo dar stwach rol -
nych, zwra cam siê do Pa na Pre mie ra z up rzej m¹ pro œb¹ o zwró ce nie uwa gi
na na stê pu j¹ cy, jak ¿e wa¿ ny pro b lem.

Pro b lem do ty czy do cho du z pra cy w in dy wi dual nych go spo dar stwach
rol nych z 1 ha prze li cze nio we go, któ ry usta la siê na pod sta wie ob wie sz cze -
nia pre ze sa G³ó wne go Urzê du Sta ty sty cz ne go.

Na pod sta wie art. 18 usta wy z dnia 15 li s to pa da 1984 r. o po dat ku rol -
nym, DzU z 2006 r. Nr 136, poz. 969, usta lo no, ¿e prze ciêt ny do chód z pra cy
w in dy wi dual nym go spo dar stwie rol nym z 1 ha prze li cze nio we go w 2007 r.
wy no si³ 2220 z³.

Li cz ba hek ta rów prze li cze nio wych w od nie sie niu do grun tów go spo -
darstw rol nych sta no wi pod sta wê opo dat ko wa nia po dat kiem rol nym. Usta -
la na jest na pod sta wie po wie rzchni, ro dza jów i klas u¿yt ków rol nych
wy ni ka j¹ cych z ewi den cji grun tów oraz za li cze nia do okrê gu po dat ko we go.
Prze li cze niu na hek ta ry prze li cze nio we pod le ga j¹ ró w nie¿ grun ty pod za bu -
do wa nia mi, w tym tak ¿e pod obie k ta mi s³u ¿¹ cy mi do pro wa dze nia dzia ³ów
spe c jal nych pro duk cji rol nej w go spo dar stwach rol nych. Usta lo no czte ry
okrê gi po dat ko we, do któ rych za li cza siê gmi ny, mia sta oraz dziel ni ce w mia -
stach w za le¿ no œci od wa run ków eko no mi cz nych i produkcyjno-klimatycznych.
Prze li cz ni ki po wie rzchni u¿yt ków rol nych i za sa dy prze li cza nia na hek ta ry
prze li cze nio we in nych grun tów go spo darstw rol nych za war te s¹ w usta wie
o po dat ku rol nym.

We d³ug te go prze li cz ni ka za rok 2007 prze ciêt ny do chód z pra cy wy no si³
2220 z³. Wie lu rol ni ków siê z tym nie zga dza, gdy¿ wie dz¹, ¿e jest to nie mo¿ li -
we. Je d nym z wa¿ niej szych ar gu men tów jest fakt, ¿e z 1 ha okreœ lo nej ja ko -
œci gle by w zna ko mi tej wiê k szo œci nie da siê uzy s kaæ do cho du w wy so ko œci
2220 z³.

Przez tak krzyw dz¹ cy prze li cz nik prze ciêt ne go do cho du z 1 ha prze li cze -
nio we go wie le stu diu j¹ cych dzie ci rol ni ków jest po zba wio nych sty pen dium
so cjal ne go, gdy¿ z prze li cz ni ka wy ni ka, ¿e da ny rol nik ma bar dzo du ¿y ro cz -
ny do chód, co w wiê k szo œci go spo darstw nie jest pra w d¹. Kry te rium uzy s ka -
nia ta kie go sty pen dium jest nis ki do chód na je d ne go cz³on ka ro dzi ny. Bar dzo
czê sto prze li cz nik ten wska zu je na ogrom ny do chód rol ni ka, a rze czy wi stoœæ
jest zu pe³ nie in na.

Z przy kro œci¹ mu szê stwier dziæ, ¿e ta ki stan rze czy jest ob ser wo wa ny
w bar dzo wie lu go spo dar stwach rol nych. Czê sto przez tak nie rea li sty cz ny
prze li cz nik m³o de oso by ma j¹ za mkniê t¹ dro gê do edu ka cji, gdy¿ ro dzi ny
zwy czaj nie nie staæ na przy k³ad na op ³a ce nie stan cji na stu diach, do jaz dów
itp.

W zwi¹z ku z tym pro szê up rzej mie o od po wiedŸ na mo je py ta nia. Czy
pre zes Ra dy Mi ni strów do strze ga ten pro b lem? W ja ki spo sób ma za miar go
roz wi¹ zaæ? Czy nie war to za sta no wiæ siê nad in nym ro dza jem usta la nia
prze ciêt ne go do cho du z pra cy w in dy wi dual nych go spo dar stwach rol nych?

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma³ go rza ta Adam czak
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OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

War sza wa, 21 li s to pa da 2008 r.

Sza no wny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na wy st¹ pie nie Mar sza³ ka Se na tu RP znak BPS/DSK-043-906/08

z dnia 21.10.2008 r. za po œre dni ctwem Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów (z dnia
24.10.2008 r. nr DSPA 4404-70/08) do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia Se n a tor Ma³ go rza ty
Adam czak w spra wie krzyw dz¹ ce go prze li cz ni ka prze ciêt ne go do cho du rol ni ka z 1 ha,
któ ry na ra ¿a je go dzie ci na po zba wie nie sty pen dium so cjal ne go, po po ro zu mie niu
z Pre ze sem GUS, up rzej mie wy jaœ niam.

Zgo d nie z art. 179 ust. 1 i 2 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 r. pra wo o szkol ni ctwie wy ¿ -
szym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.) sty pen dium so cjal ne ma pra wo
otrzy my waæ stu dent znaj du j¹ cy siê w trud nej sy tua cji ma te rial nej. Na to miast wy so -
koœæ do cho du na oso bê w ro dzi nie stu den ta up ra wnia j¹ c¹ do ubie ga nia siê o sty pen -
dium so cjal ne, sty pen dium na wy ¿y wie nie i sty pen dium mie sz ka nio we usta la re ktor
w po ro zu mie niu z uczel nia nym or ga nem sa mo rz¹ du stu den ckie go. Wy so koœæ ww. do -
cho du nie mo ¿e byæ ni¿ sza ni¿ kwo ta, o któ rej mo wa w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta wy
z 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo ³e cz nej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i Nr 171,
poz. 1056) – obe c nie kwo ta ta wy no si 351 z³ – oraz wy ¿ sza ni¿ su ma kwot okreœ lo nych
w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 usta wy z dnia 28 li s to pa da 2003 r. o œwiad cze niach
ro dzin nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.) – obe c nie ta kwo ta wy no si
572 z³.

W przy pad ku gdy do usta la nia wy so ko œci do cho du up ra wnia j¹ ce go stu den ta do
ubie ga nia siê o sty pen dium so cjal ne, sty pen dium na wy ¿y wie nie i sty pen dium mie sz -
ka nio we przy jmu je siê do chód z pro wa dze nia go spo dar stwa rol ne go, do chód ten usta la 
siê na pod sta wie po wie rzchni u¿yt ków rol nych w hek ta rach prze li cze nio wych i wy so -
koœæ prze ciêt ne go do cho du z pra cy w in dy wi dual nych go spo dar stwach rol nych z 1 ha
prze li cze nio we go, og ³a sza ne go na pod sta wie art. 18 usta wy z dnia 15 li s to pa da 1984 r.
o po dat ku rol nym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póŸn. zm.). W przy pad ku uzy s ki -
wa nia do cho dów z go spo dar stwa rol ne go oraz do cho dów po za rol ni czych do cho dy te
su mu je siê.

Je ¿e li cho dzi o po wód, dla cze go kry te ria do cho do we sty pen diów so cjal nych oraz
spo sób ich usta la nia zo sta³ okreœ lo ny w ten spo sób, to w³a œci wym do udzie le nia ta kiej
od po wie dzi nie jest Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej a Mi ni ster stwo Na u ki
i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go.

Dla ce lów po mo cy spo ³e cz nej i œwiad czeñ po kre wnych, jak np. œwiad cze nia ro dzin -
ne, okreœ le nie do cho du z hek ta ra prze li cze nio we go mu si wy ni kaæ i wy ni ka z sza cun -
ków i ce lów po li ty ki spo ³e cz nej pañ stwa. Jest to spo wo do wa ne m.in. fak tem, ¿e
w in dy wi dual nych go spo dar stwach rol nych (po za wy j¹t ka mi dla ce lów ba daw czych)
nie jest pro wa dzo na co do za sa dy ksiê go woœæ, a do cho do woœæ ka ¿ de go po je dyn cze go
go spo dar stwa za le ¿y od bar dzo wie lu czyn ni ków (obiek ty wnych i su biek ty wnych).
W tym, na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e usta wa z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo ³e cz nej
(Dz. U z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz. 1056) przy jmu je od mien n¹ war toœæ do -
cho du z hek ta ra prze li cze nio we go opar te go na ba da niach na u ko wych po zio mu in ter -
wen cji so cjal nej.

Wy so koœæ prze ciêt ne go do cho du z pra cy w go spo dar stwach in dy wi dual nych w rol -
ni ctwie z 1 ha prze li cze nio we go usta lo ne go przez GUS jest wiel ko œ ci¹ uœ re dnio n¹
w ska li ca ³e go kra ju z wy ni ków go spo darstw in dy wi dual nych ob jê tych ba da nia mi sta -
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ty sty cz ny mi i sta no wi wy pad ko w¹ wiel koœæ do cho dów z je dno stko wych go spo darstw
rol nych za ró wno ta kich, któ re osi¹ ga j¹ w przy bli ¿e niu po do b ny, jak i mniej szy lub wiê k -
szy do chód. Nie uw zglê dnia on zró¿ ni co wa nia do cho do wo œci go spo darstw rol nych
w za le¿ no œci od re gio nu kra ju oraz kie run ku pro duk cji.

Wie lo kro t nie zo sta ³a wy ra ¿o na w¹t pli woœæ (m.in. przez GUS), czy ka te go ria do cho -
dów no mi nal nych brut to z pra cy w go spo dar stwach in dy wi dual nych w rol ni ctwie, li -
czo na dla po trzeb ze sta wia nia pe³ nych ra chun ków nie fi nan so wych sek to ra
go spo darstw do mo wych i je go pod sek to rów w ra chun kach na ro do wych, zgo d nie z za -
sa da mi Eu ro pej skie go Sy s te mu Ra chun ków Na ro do wych i Re gio nal nych (ESA ’95),
jest w³a œci wa dla wy mie nio nych wy ¿ ej ce lów.

Okreœ la ona bo wiem nad wy¿ kê pro duk cji nad ko sz ta mi jej uzy s ka nia, z po mi niê -
ciem war to œci zu ¿y cia œrod ków trwa ³ych za an ga ¿o wa nych do pro duk cji (amor ty za cji)
i s³u ¿y do oce ny wy ni ków dzia ³al no œci go spo dar stwa rol ne go. Ka te go ria ta nie uw zglê dnia
w ja kiej czê œci do chód wy two rzo ny przez go spo da ru j¹ c¹ ro dzi nê prze zna czo ny jest na
kon sum pcjê, a w ja kiej czê œci lo ko wa ny w œrod ki rze czo we go spo dar stwa rol ne go.

Usta la ny z gó ry do chód z je d ne go hek ta ra prze li cze nio we go nie mu si po kry waæ siê
z do cho dem rze czy wi œcie wy pra co wa nym. Po za tym szty wne okreœ le nie do cho du nie
po zwa la na uw zglê dnie nie ró¿ nych nie spo dzie wa nych zda rzeñ lo so wych, któ re unie -
mo¿ li wi ³y je go wy pra co wa nie. Po wy ¿ szy pro b lem by³ ju¿ syg na li zo wa ny w orze cz ni ctwie 
Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go i usta wo daw stwie.

Mo¿ li woœæ in ne go ro dza ju usta la nia prze ciêt ne go do cho du z pra cy w in dy wi dual -
nych go spo dar stwach rol nych jest przed mio tem ba dañ i roz wa ¿añ wie lu re sor tów
w tym i Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej. Je dnak ¿e zmia ny kry te riów uza sa dnia -
j¹ cych m.in. przy zna nie ró¿ ne go ro dza ju po mo cy od obiek ty wnie stwier dzo nej do cho -
do wo œci w rol ni ctwie bê d¹ wy ma ga ³y sze ro ko ro zu mia nych roz wi¹ zañ sy s te mo wych.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

MI NI STER
z up. Ja ros ³aw Du da
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra An drze jew skie go

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze, proszê o udzielenie informacji, jakie by³y i s¹ reakcje
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz rz¹du polskiego na stwierdzone
fakty przeœladowania osób wyznania chrzeœcijañskiego, w tym katolików
pochodzenia polskiego – chodzi równie¿ o kwestiê traktowania tych
przeœladowañ w kategoriach zbrodni przeciwko ludzkoœci – w Indiach?

Piotr Andrzejewski

OdpowiedŸ

War sza wa, 6 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Pio tra An drze jew skie go (pis mo

nr BPS/DSK-043-907/08) z³o ¿o nym pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
16 paŸ dzier ni ka 2008 r. w spra wie prze œla do wañ chrze œci jan w In diach up rzej mie in -
for mu jê ¿e do wy da rzeñ tych do sz³o w sier pniu i wrzeœ niu 2008 ro ku na te re nie nie któ -
rych sta nów In dii. Pod ³o ¿a zja wis ka, zda niem eks per tów, na le ¿y upa try waæ w sy tua cji
spo ³e cz nej i eko no mi cz nej naj u bo¿ szych warstw (tzw. ka sty nie do ty kal nych). Wie lu ich 
przed sta wi cie li, li cz¹c na po pra wê swo je go po ³o ¿e nia, po de jmo wa ³o de cyz je o na wró ce -
niu, co wy wo ³y wa ³o sprze ciw fun da men ta li stów hin dui sty cz nych. D¹ ¿¹ oni do zdo mi -
no wa nia re li gij ne go ca ³ych In dii, któ ra to idea spo ty ka siê z po par ciem nie któ rych
par tii po li ty cz nych, miê dzy in ny mi na cjo na li sty cz nej BJP. Spra wu je ona w³a dzê w wie lu
sta nach, w tym tak ¿e i Ori sie, gdzie do sz³o do szcze gól nej fa li prze mo cy. We d³ug nie -
któ rych Ÿró de³ mie liœ my do czy nie nia z za pla no wa n¹ przez tê par tiê kam pa ni¹, na sta -
wio n¹ na zy s ka nie po pu lar no œci przed wy bo ra mi fe de ral ny mi w 2009 ro ku.

Pre tek stem do ata ków w Ori sie sta ³o siê, do ko na ne 23 sier pnia 2008 ro ku, za bój -
stwo lo kal ne go przy wód cy VHP (Vis hwa Hin du Pa ris had, or ga ni za cja sku pia j¹ ca fa na -
ty cz nych hin dui stów) oraz czte rech je go asy sten tów. Po mi mo ¿e do zbro dni przy zna ³a
siê bo jów ka maoi stów, ofia ra mi od we tu sta li siê miej sco wi chrze œci ja nie. Do cho dzi ³o
do bru tal nych za bójstw, gwa³ tów na ko bie tach, ra bun ków, za stra sza nia i wy mu sza nia
oœ wiad czeñ o prze jœciu na hin duizm. Pl¹d ro wa no i pa lo no ko œcio ³y, do my za kon ne, se -
mi na ria, a tak ¿e chrze œci jañ skie szko ³y, oœ rod ki zdro wia i cen tra spo ³e cz ne. Wstêp ny
bi lans wy ka zu je, ¿e do po ³o wy wrzeœ nia br. eks tre mi œci hin dus cy za bi li 22 oso by (nie -
któ re Ÿród ³a mó wi¹ na wet o 100 ofia rach œmier tel nych). Zni sz czo no po nad to 4300 do -
mów pry wat nych, zmu sza j¹c blis ko 40 ty siê cy chrze œci jan do ucie cz ki i ukry wa nia siê
w d¿un gli lub szu ka nia miej sca w pro wi zo ry cz nych obo zach dla ucho dŸców, stwo rzo -
nych przez w³a dze sta no we.

Wy da rze nia te spot ka ³y siê z kry ty cz nym sta no wis kiem in dyj skie go rz¹ du cen tral -
ne go i oso bi œcie pre mie ra Man mo ha na Sin gha, któ ry po spot ka niu z przed sta wi cie la mi 
tam tej sze go epi sko pa tu po tê pi³ prze moc w Ori sie i skie ro wa³ tam do dat ko we si ³y po -
rz¹d ko we, po trzeb ne do utrzy ma nia bez pie czeñ stwa. W³a dze lo kal ne zo sta ³y zo bo -
wi¹ za ne do przy wró ce nia spo ko ju i udzie le nia po mo cy po szko do wa nym. W œlad za
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ty mi de cyz ja mi zo sta ³a pod jê ta sze ro ka ak cja po li cyj na, któ ra przy nios ³a za trzy ma nie
po nad 600 osób.

Od no to wu je my za in te re so wa nie pro ble mem prze œla do wañ chrze œci jan ze stro ny
spo ³e cz no œci miê dzy na ro do wej, w tym kra jów cz³on kow skich Unii Eu ro pej skiej. Do ce -
nia j¹ one dzia ³a nia rz¹ du pre mie ra M. Sin gha, je dnak ¿e pod czas spot ka nia Gru py Ro -
bo czej ds. Az ji i Ocea nii w Bruk se li 12 wrzeœ nia 2008 r. wy st¹ pio no z su ge sti¹, ¿e by
kwe stia prze mo cy wo bec chrze œci jan zo sta ³a w³¹ czo na do agen dy szczy tu UE-Indie, za -
pla no wa ne go na 29 wrzeœ nia 2008 r. w Mar sy lii. Te mat po ru szo no tak ¿e w Par la men -
cie Eu ro pej skim 24 wrzeœ nia 2008 r. Przy jê to re zo lu cjê, wy ra ¿a j¹ c¹ za nie po ko je nie
osta t ni mi za jœcia mi w In diach i pod kreœ la j¹ c¹ ko nie cz noœæ za gwa ran to wa nia przez
w³a dze po mo cy ofia rom. Ocze ku je siê, ¿e prze œla do wa ni chrze œci ja nie otrzy ma j¹ od -
szko do wa nie za po nie sio ne stra ty i bê d¹ mog li wró ciæ do swoich do mów.

Zgo d nie z usta le nia mi po miê dzy kra ja mi cz³on kow ski mi, w tym Pol ski, po wy ¿ sze
kwe stie zo sta ³y pod jê te pod czas szczy tu UE-Indie. Na wi¹ za³ do nich pre zy dent Fran cji
N. Sar ko zy pod czas spot ka nia ple nar ne go, jak ró w nie¿ po ja wi ³y siê one pod czas kon fe -
ren cji pra so wej. Pre zy dent wy ra zi³ swo je za nie po ko je nie, ale ró wno czeœ nie po dziê ko -
wa³ pre mie ro wi M. Sing ho wi za okreœ le nie wy da rzeñ w Ori sie mia nem hañ by
na ro do wej oraz skie ro wa nie tam si³ po rz¹d ko wych. W od po wie dzi pre mier M. Sing ha
pod kreœ li³, ¿e In die s¹ pañ stwem laic kim i ta kim po zo sta n¹. Kon kret nym efek tem dys -
ku sji by ³o w³¹ cze nie za pi su o „wol no œci re li gij nej” do ko mu ni ka tu koñ co we go. To sto -
sun ko wo ogól ne i de li kat ne po de jœcie, zda niem li cz nych ob ser wa to rów, wy ni ka ³o
naj praw do po dob niej z uw zglê dnie nia szcze gól nej wra¿ li wo œci De lhi wo bec wspo mnia -
ne go pro ble mu, a tak ¿e obaw Za cho du, aby pub li cz ne „upo mi na nie” In dii do dat ko wo
nie po gor szy ³o sy tua cji chrze œci jan. War to pod kreœ liæ, i¿ po do b ne sta no wis ko pre zen -
tu je na wet Sto li ca Apo stol ska (od pier wszej fa li prze œla do wañ w sier pniu, do pie ro
26 paŸ dzier ni ka 2008 r., pod czas nie dziel nej mod lit wy, pa pie¿ Be ne dykt XVI za a pe lo -
wa³ o „ob ro nê chrze œci jan w In diach i Ira ku”).

Na le ¿y za zna czyæ, i¿ nasz kraj za wsze ak cen to wa³ swo je poparcie dla to le ran cji re li -
gij nej i z sza cun kiem wy ra ¿a³ siê o ge ne ral nej li nii po li ty cz nej In dii w tym za kre sie,
uwa ¿a nych przez wie lu za „naj wiê k sz¹ de mo kra cjê œwia ta”. Pod trzy mu je my kon takt
z pol sk¹ mi sj¹ w Ban ga lo re, pro wa dzo n¹ przez sio stry za kon ne. Blis ka nam jest pra ca
pol skich mi sjo na rzy, a szcze gól nie zmar ³e go w 2007 ro ku Oj ca Ma ria na ¯e laz ka. To
w³a œ nie we wspo mnia nym sta nie Ori sa za ³o ¿y³ on i przez wie le lat pro wa dzi³ w mie œcie
Pu ri oœ ro dek dla trê do wa tych. MSZ wspie ra³ i na dal wspie ra dzie ³o te go Wiel kie go Po la -
ka (kon ty nuo wa ne obe c nie przez miej sco we go du cho wne go), kie ru j¹c tam fun du sze
po mo co we (blis ko 100 ty siê cy USD), któ re przy czy ni ³y siê do roz bu do wy szko ³y oraz
szpi ta la.

We d³ug na szych in for ma cji ak tu al nie w In diach pra cu je tyl ko je den pol ski ksi¹dz
(w sta nie Ke ra la) i piêæ sióstr za kon nych (trzy w sta nie Kar na ta ka, je d na w DŸhar -
khand i je d na w Ta mil Nadu).

Sy tua cja spo ³e cz no œci chrze œci jañ skiej jest na bie ¿¹ co mo ni to ro wa na przez Am ba -
sa dê RP w New De lhi. Jej pra co wnik jest cz³on kiem gru py ro bo czej ds. praw cz³o wie ka,
zor ga ni zo wa nej przez akre dy to wa nych tam dyp lo ma tów kra jów Unii Eu ro pej skiej.
Z ini cja ty wy te go fo rum wy st¹ pio no m.in. ze wspól n¹ no t¹ do in dyj skie go MSZ, wy ra -
¿a j¹ c¹ za nie po ko je nie fa l¹ prze mo cy. Ró wno leg le te¿, pod czas kon tak tów na mo¿ li wie
wy so kim szczeb lu, na si dyp lo ma ci sta ra j¹ siê prze ka zaæ tros kê o bez pie czeñ stwo
mniej szo œci chrze œci jañ skiej, wska zu j¹c na wra¿ li woœæ pol skie go spo ³e czeñ stwa w tej
spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku

z up. MI NI STRA
SPRAW ZA GRA NI CZ NYCH
Se kre tarz Sta nu
Jan Bor kow ski

19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. 11



Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Ba na sia

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

Dzia ³a j¹c na pod sta wie art. 20 ust. 1 usta wy z dnia 9 ma ja 1996 r. o wy -
ko ny wa niu man da tu po s³a i se na to ra, DzU Nr 73, poz. 350 z póŸn. zmia na mi,
i kie ru j¹c siê s³u sznym in te re sem mo je go wy bor cy, zwra cam siê do Pa na Mi -
ni stra o udzie le nie mi nie zbê d nych in for ma cji i wy jaœ nieñ w spra wie bra ku
ja kiej kol wiek od po wie dzi na pis mo z³o ¿o ne przez pa na Ro ma na P., za mie sz -
ka ³e go w K., do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go w War sza -
wie w dniu 17 lip ca 2008 r. Wno szê tak ¿e o po in for mo wa nie mnie
o dzia ³a niach pod jê tych przez Pa na Mi ni stra we wska za nej spra wie oraz ich
wy ni kach.

Uza sa dnie nie:
Pan Ro man P., za mie sz ka ³y w K., ja ko je den z mo ich wy bor ców zg³o si³ siê 

do mo je go Biu ra Se na tor skie go w Kiel cach z pro œb¹ o pod jê cie in ter wen cji
w spra wie nie u dzie le nia mu od po wie dzi na pi s mo skie ro wa ne do mi ni stra
kul tu ry i dzie dzi c twa na ro do we go w War sza wie, do ty cz¹ ce in we sty cji przy
uli cy Œ. w K.. Z wy ja œ nieñ za in te re so wa ne go przed sta wio nych w cza sie
wska za nej wi zy ty wy ni ka, i¿ w dniu 17 lip ca 2008 r. Ro man P.wy s³a³ skar gê
na bez czyn noœæ mi ni ster stwa. Nie ste ty, do dnia dzi siej sze go nie otrzy ma³ ¿a d -
nej od po wie dzi na to pi s mo.

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Ja ko se n a tor zie mi œwiê to krzys kiej czu jê siê zo bo wi¹ za ny in ter we nio waæ 

we wszel kich spra wach do ty cz¹ cych po pra wy wa run ków ¿y cia jej mie sz kañ -
ców i dla te go te¿, kie ru j¹c siê in te re sem spo ³e cz nym, a tak ¿e s³u sznym in te re -
sem mo je go wy bor cy, zwra cam siê do Pa na Mi ni stra o udzie le nie mi
nie zbê d nych in for ma cji i wy jaœ nieñ w spra wie bra ku ja kiej kol wiek od po wie -
dzi na pis mo wnie sio ne przez pa na Ro ma na P.

Je dno czeœ nie wno szê o po in for mo wa nie mnie o dzia ³a niach pod jê tych
przez Pa na Mi ni stra we wska za nej spra wie oraz ich wy ni kach.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Ba naœ

Od po wie dŸ

War sza wa, 19 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Se na to ra Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej, Pa na Grze -

go rza Ba na sia z dnia 21.10.2008 r. (BPS/DSK-043-909/08), do ty cz¹ cym nie u dzie le -
nia przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go od po wie dzi na pis mo Pa na
Ro ma na P. z dnia 17 lip ca 2008 r., up rzej mie pro szê o przy jê cie po ni¿ szych wy jaœ nieñ.

W piœ mie do Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go z dnia 17.07.2008 r., Pan
Ro man P. wy st¹ pi³ z pro œb¹ o in ter wen cjê w spra wie prze d³u ¿a j¹ ce go siê ter mi nu roz -
pa try wa nia spra wy za ¿a le nia, wnie sio ne go przez pp. D., na po sta no wie nie Œwiê to -
krzys kie go Wo je wó dz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków z dnia 19.03.2008 r., wy da ne go
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w spra wie uz go dnie nia pro jek tu de cyz ji o wa run kach za bu do wy dla in we sty cji pla no -
wa nej przy ul. Œ. w K.

W zwi¹z ku ze sfor mu ³o wa niem przez Stro nê ¿¹ da nia ja ko in ter wen cji ww. spra wie,
w mo men cie wp³y wu zo sta ³o ono w³¹ czo ne do akt spra wy po stê po wa nia za ¿a le nio we go.

Pis mem z dnia 14.10.2008 r. (da ta wp³y wu: 16.10.2008 r.) Pan Ro man P. po no w nie 
zwró ci³ siê do Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go o za jê cie sta no wis ka, okreœ -
la j¹c pis mo z dnia 17.07.2008 r., ja ko skar gê. W tym przy pad ku skar ga na prze wlek -
³oœæ dzia ³a nia or ga nu po win na zo staæ z³o ¿o na do Wo je wó dz kie go S¹ du
Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie za po œre dni ctwem Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na -
ro do we go (art. 54 usta wy z dnia 30 sier pnia 2002 r. Pra wo o po stê po wa niu przed s¹ da -
mi ad mi ni stra cyj ny mi) lub do Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów (art. 229 pkt 8
Ko dek su po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go).

W pro wa dzo nym po stê po wa niu za ¿a le nio wym, w zwi¹z ku z du ¿¹ roz bie¿ no œci¹ in -
te re sów dwóch stron po stê po wa nia – In we sto ra i Skar ¿¹ cych, po ja wi ³a siê ko nie cz noœæ
wnik li wej ana li zy ma te ria ³u do wo do we go zgro ma dzo ne go w oma wia nej spra wie i kon -
sul ta cji pra w nej, co spo wo do wa ³o wy d³u ¿e nie siê ter mi nu za ³at wie nia spra wy.

Na obe c nym eta pie ww. po stê po wa nia mo¿ na wska zaæ, ¿e spra wa oma wia ne go za -
¿a le nia zo sta nie za ³at wio na do dnia 28 li s to pa da 2008 r.

Pis mem z dnia 17.11.2008 r. Ge ne ral ny Kon ser wa tor Za byt ków z³o ¿y³ Pa nu Ro ma -
no wi P. wy ja œ nie nia i po in for mo wa³ o sta nie spra wy.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Pod se kre tarz Sta nu
To masz Mer ta
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Ba na sia

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

Spo ³e cz noœæ po ³o ¿o ne go w wo je wó dz twie œwiê to krzys kim po wia tu opa -
tow skie go bar dzo ne ga ty wnie oce nia pro po zy cjê Mi ni ster stwa Spra wied li wo -
œci do ty cz¹ c¹ re or ga ni za cji s¹ dów po wsze chnych w Pol sce, w tym lik wi da cji
S¹ du Re jo no we go w Opa to wie. Da no te mu wy raz miê dzy in ny mi w sta no wis ku
pod jê tym przez ra dê po wia tu wy ra ¿a j¹ cym dez ap ro ba tê dla dzia ³añ mi n i s ter stwa
skut ku j¹ cych lik wi da cj¹ przy wo ³a nej pla ców ki. Na le ¿y przy pom nieæ, ¿e
12 wrzeœ nia te go ro ku na k³a dem œrod ków pub li cz nych – pañ stwo wych i sa -
mo rz¹ do wych – od da no do u¿y t ko wa nia no wo wy bu do wa n¹ sie dzi bê te go¿
s¹ du.

Ra dy dwóch gmin z po wia tu opa tow skie go, to jest Tar ³o wa i O¿a ro wa,
ma j¹c na uwa dze do b ro swoich mie sz kañ ców, od lat zwra ca j¹ siê do sta ro sty 
opa tow skie go o pod jê cie dzia ³añ roz ci¹ ga j¹ cych ju rys dyk cjê s¹ du na mie sz -
kañ ców ich gmin. Wre sz cie, nie bez zna cze nia z pun ktu wi dze nia spra w no œci
ad mi ni stra cji pañ stwo wej jest utrzy ma nie dzia ³a nia s¹ du i pro ku ra tu ry re jo -
no wej w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych wo je wó dz twa, jak i spra w ne dzia ³a nie 
sta ro sty w imie niu Skar bu Pañ stwa.

Su mu j¹c, dzia ³a nia mi ni ster stwa spo wo du j¹ nie po trzeb ne ko sz ty spo ³e cz -
ne i re al ne. Po ka ¿¹ brak po sza no wa nia dla wy dat ko wa nia œrod ków pub li cz -
nych i utrud ni¹ wy ko ny wa nie dzia ³añ sta ro sty opa tow skie go ja ko re pre zen -
tan ta Skar bu Pañ stwa.

Zwra cam siê za tem do Pa na Mi ni stra o po no w ne prze a na li zo wa nie przy -
go to wy wa ne go pro jek tu, jak ró w nie¿ wziê cie pod uwa gê s³u sznych po stu la -
tów spo ³e cz no œci po wia tu opa tow skie go. Ocze ku jê na od po wiedŸ w tej
spra wie.

Po zo sta jê z po wa ¿a niem
Grze gorz Ba naœ

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒ CI

War sza wa, 30.10.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pis mem z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r. Nr BPS/DSK-043-908/08, przy 

któ rym prze s³a ne zo sta ³o oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Grze go rza Ba na sia w spra wie
re or ga ni za cji s¹ dów po wsze chnych w Pol sce, w tym lik wi da cji S¹ du Re jo no we go
w Opa to wie, up rzej mie in for mu jê.

Za gwa ran to wa nie oby wa te lom re a li za cji kon sty tu cyj ne go pra wa do s¹ du, a wiêc
roz pa trze nia spra wy bez nie u za sa dnio nej zw³o ki przez w³a œci wy s¹d, to prio ry tet pañ -
stwa pra wa. Dla osi¹g niê cia te go ce lu, w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci trwa j¹ pra ce
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miê dzy in ny mi w kie run ku ra cjo na li za cji i ue la sty cz nie nia struk tu ry or ga ni za cyj nej
s¹ dów po wsze chnych.

Z ze branych da nych wy ni ka, ¿e w s¹ do wni ctwie po wsze chnym wy stê pu j¹ zna cz ne
ró¿ ni ce w za kre sie wiel ko œ ci po szcze gól nych ape la cji, okrê gów i s¹ dów, przy czym nie
ty le pod wzglê dem ob sza rów ich w³a œci wo œci, co li cz by wp³y wa j¹ cych spraw, a tym sa -
mym wiel ko œ ci struk tur or ga ni za cyj nych, ob ci¹ ¿e nia sê dziów i eta ty za cji.

Po nad to ana li za wp³y wu, za ³at wie nia i po zo sta ³o œci spraw wska zu je, i¿ w s¹ dach
wy stê pu je struk tu ral na za leg ³oœæ, rzu tu j¹ ca ne ga ty wnie na oce nê fun kcjo no wa nia
s¹ do wni ctwa po wsze chne go. Dla te go te¿ w in te re sie wy mia ru spra wied li wo œci le ¿y jak
naj szyb sza lik wi da cja tej za leg ³o œci przy wy ko rzy sta niu is t nie j¹ cych na k³a dów.

Je d nym z kie run ków ko nie cz nych prac Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci jest oce na
wp³y wu up ro sz cze nia struk tur or ga ni za cyj nych s¹ dów po wsze chnych na spra w noœæ
po stê po wa nia.

W ra mach te go wnik li wej ana li zie pod da wa ne s¹ na stê pu j¹ ce uwa run ko wa nia: ob -
szar w³a œci wo œci s¹ du, li cz ba wp³y wa j¹ cych spraw, li mi ty eta tów we wszy s t kich gru -
pach za trud nie nia, stan ob ci¹ ¿e nia pra c¹ sê dziów (w za kre sie w³a œci we go
roz mie sz cze nia kad ry), wa run ki ko mu ni ka cyj ne (pod k¹ tem mo¿ li wo œci do jaz du stron
do s¹ du), wa run ki lo ka lo we s¹ du (po wie rzchnia, li cz ba sal roz praw), miej sce za mie sz -
ka nia pra co wni ków s¹ du we wszy s t kich gru pach za trud nie nia (w za kre sie ewen tual -
nych utrud nieñ zwi¹ za nych z do jaz dem do pra cy), od le g ³o œci miê dzy po szcze gól ny mi
s¹ da mi, w tym miej sco wo œcia mi znaj du j¹ cy mi siê w ob sza rach ich w³a œci wo œci (m.in.
pod k¹ tem ewen tual nych utrud nieñ zwi¹ za nych z do jaz dem do s¹ du w spra wach od -
wo ³aw czych).

Mi n i s ter Spra wied li wo œci nie po de jmo wa³ do tych czas ¿a dnych de cyz ji w za kre sie
wpro wa dze nia kon kret nych zmian or ga ni za cyj nych w s¹ do wni ctwie po wsze chnym.
Osta te cz ne kie run ki re form pod da ne zo sta n¹ kon sul ta cjom z za in te re so wa ny mi œro -
do wis ka mi.

Z wy ra za mi sza cun ku

Ja cek Cza ja
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z za py ta niem, na ja kim eta pie s¹ pra ce pro -

wa dzo ne w zwi¹z ku z re or ga ni za cj¹ Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej i czy
ma ona byæ w³¹ czo na do ad mi ni stra cji ze spo lo nej, a nie, jak do tej po ry, pod -
le gaæ Mi ni ster stwu Zdro wia. Z kon sul ta cji, któ re prze pro wa dzi ³em wœród ró¿ -
nych œro do wisk zwi¹ za nych z In spek cj¹ Sa ni tar n¹ w Ma ³o pol sce, wy ni ka
oba wa, ¿e eks pe ry ment ten siê nie po wie dzie, po do b nie jak mia ³o to miej sce
w la tach 1999 –2001. Szcze gól nie or ga ni za cje zwi¹z ko we wska zu j¹ na ko nie cz -
noœæ cen tra li za cji In spek cji Sa ni tar nej, zw³a sz cza w ob li czu za gro ¿eñ zwi¹ za -
nych z bio ter ro ryz mem i epi de mia mi.

Pod no szo ny jest fakt, ¿e ba da nia la bo ra to ryj ne w za kre sie mo ni to rin gu
wo dy prze zna czo nej do spo ¿y cia przez lu dzi, a tak ¿e ja ko œci zdro wot nej ¿y wno -
œci, wy ko nu j¹ tyl ko nie któ re po wia to we sta cje sanitarno-epidemiologiczne wy -
po sa ¿o ne w akre dy to wa ne la bo ra to ria. Kto w zwi¹z ku z tym bê dzie
wy ko ny wa³ ba da nia w sta cjach, w któ rych nie ma za ple cza la bo ra to ryj ne go?

Up rzej mie pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o in for ma cje i od po wiedŸ na po sta wio ne
py ta nia.

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

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.13

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo BPS/DSK-043-910/08 z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r., przy 

któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gê na
19. po sie dze niu Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga -
ni za cji i po dzia le za dañ w wo je wó dz twie, któ ry za k³a da po no w ne w³¹ cze nie Pañ stwo -
wej In spek cji Sa ni tar nej do ad mi ni stra cji ze spo lo nej, prze ka zu jê na stê pu j¹ ce
sta no wis ko w przed mio to wej spra wie.

Pro jekt usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji
i po dzia le za dañ w wo je wó dz twie zo sta³ przy jê ty przez Ra dê Mi ni strów na po sie dze niu
w dniu 5 sier pnia 2008 r. Po pier wszym czy ta niu w Se jmie pro jekt usta wy zo sta³ skie -
ro wa ny do prac w Ko mi sji Ad mi ni stra cji i Spraw We wnê trz nych, Ko mi sji Sa mo rz¹ du
Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej, z za le ce niem za siêg niê cia opi nii Ko mi sji Ochro ny
Œro do wis ka, Za so bów Na tu ral nych i Leœ ni ctwa, Ko mi sji Po li ty ki Spo ³e cz nej i Ro dzi ny,
Ko mi sji Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi oraz Ko mi sji Zdro wia.

Ko mi sja Zdro wia na po sie dze niu w dniu 6 li s to pa da 2008 ro ku ne ga ty wnie za o pi -
nio wa ³a art. 6 pro jek tu usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw... wpro wa dza j¹ cy zmia ny
w usta wie o Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej, po le ga j¹ ce na w³¹ cze niu pañ stwo wych
wo je wó dz kich oraz po wia to wych in spek to rów sa ni tar nych do or ga nów ad mi ni stra cji
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ze spo lo nej. Po zo sta ³e Ko mi sje, za wy j¹t kiem Ko mi sji Ochro ny Œro do wis ka, Za so bów
Na tu ral nych i Leœ ni ctwa, po zy ty wnie za o pi nio wa ³y pro jekt oma wia nej usta wy.

Pañ stwo wa In spek cja Sa ni tar na wy ko nu je za da nia z za kre su zdro wia pub li cz ne go,
w tym pro mo cji zdro wia oraz spra wu je bie ¿¹ cy i za po bie gaw czy nad zór sa ni tar ny w ce -
lu za po bie ga nia po wsta wa niu cho rób oraz pro wa dzi dzia ³a nia prze ciw e pi de mi cz ne
w za kre sie cho rób za kaŸ nych. Pro jekt usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw... nie za k³a da 
zmia ny co do is to ty dzia ³a nia Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej w wa run kach ze spo le -
nia.

Pro jek to wa ne zmia ny nie po win ny przy czy niæ siê do de sta bi li za cji fun kcjo no wa nia
Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej, gdy¿ by ³o by to ró wno zna cz ne z na ru sze niem bez pie -
czeñ stwa w ob sza rze zdro wia pub li cz ne go. Tym sa mym nie wpro wa dza siê zmian do
za pi sów art. 7 ust. 1 usta wy o Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej z dnia 14 mar ca
1985 r. (Dz.U. 06.122.851), zgo d nie z któ rym In spek cja pod le ga mi ni stro wi w³a œci we -
mu do spraw zdro wia, a kie ru je ni¹ G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny ja ko cen tral ny or gan
ad mi ni stra cji rz¹ do wej.

Przed mio tem szcze gól ne go za in te re so wa nia Mi ni stra Zdro wia jest za bez pie cze nie
sa ni tar ne gra nic Rze czy po spo li tej Pol skiej, w tym gra ni cy wscho dniej, po zo sta j¹ cej je dno -
czeœ nie gra ni c¹ Unii Eu ro pej skiej. W zwi¹z ku z tym w pro jek cie oma wia nej usta wy nie
za k³a da siê w³¹ cze nia do ad mi ni stra cji ze spo lo nej pañ stwo we go gra ni cz ne go in spek to -
ra sa ni tar ne go, któ ry w myœl no wych roz wi¹ zañ le gis la cyj nych pod le ga³ bê dzie bez po -
œre dnie mu nad zo ro wi G³ó wne go In spek to ra Sa ni tar ne go.

Obe c nie po wsta ³a sy tua cja ko rzy stna dla Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej, po nie -
wa¿ Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej po wo ³a³ w Ko mi sji Zdro wia Pod ko mi sjê Sta ³¹ do
Spraw Zdro wia Pub li cz ne go. W dniu 3 wrzeœ nia 2008 r. Pod ko mi sja pod jê ³a dys ku sjê
o usta wo wym ure gu lo wa niu ob sza ru zdro wia pub li cz ne go. Do wspó³ pra cy z Pod ko mi -
sj¹ Sta ³¹ do Spraw Zdro wia Pub li cz ne go zo sta³ prze ze mnie upo wa¿ nio ny G³ó wny In -
spek tor Sa ni tar ny.

No we roz wi¹ za nia pra w ne przy jmu j¹ ce za cel zmia nê fun kcjo no wa nia ob sza ru, któ -
re go do ty cz¹ mo g¹ bu dziæ w¹t pli wo œci co do sku te cz no œci. Niemniej je dnak ce lo wym
jest two rze nie no wych in stru men tów pra w nych w ob sza rze zdro wia pub li cz ne go, któ re
po zwo l¹ de cy den tom – or ga ni za to rom ochro ny zdro wia na ró¿ nych stop niach za -
rz¹ dza nia do sto so waæ dzia ³a nia w ob sza rze zdro wia pub li cz ne go do bie ¿¹ cej sy tua cji
epi de mio lo gi cz nej, a szcze gól nie do wy ni ka j¹ cych st¹d po trzeb lo kal nych.

Ini cja ty wa ure gu lo wa nia usta wo we go ob sza ru zdro wia pub li cz ne go jest zbie¿ na
z ocze ki wa nia mi au to ry te tów na u ko wych, sa mo rz¹ dów te ry to rial nych oraz in nych in -
sty tu cji i or ga ni za cji dzia ³a j¹ cych w ob sza rze zdro wia pub li cz ne go. Pañ stwo wa In spek -
cja Sa ni tar na jest i po win na po zo staæ ko or dy na to rem dzia ³añ w ob sza rze zdro wia
pub li cz ne go.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Se kre tarz Sta nu
Ja kub Szulc
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

skie ro wa ne do ko men dan ta g³ó wne go Po li cji An drze ja Ma te ju ka

Sza no wny Pa nie Ko men dan cie!
Zwra cam siê do pa na z pro œb¹ o za in te re so wa nie siê sy tua cj¹ ta bo ru sa -

mo cho do we go Ko mi sa ria tu Po li cji w Kal wa rii Zeb rzy dow skiej, w któ rym jest
je dy nie piêæ sa mo cho dów, a ob szar dzia ³añ tej je dno stki jest bar dzo roz leg ³y.
W zwi¹z ku z tym, ¿e Kal wa ria Zeb rzy dow ska jest miej scem kul tu re li gij ne go
i co ro cz nie przy je¿ d¿a tam oko ³o pó³ to ra mi lio na piel grzy mów, trze ba za pe wniæ 
mia stu od po wie d ni¹ ochro nê, zwiêk sza j¹c li cz bê ra dio wo zów.

¯y wiê g³ê bo k¹ na dzie jê, ¿e pan ko men dant udzie li sto so wne go me ry to ry cz -
ne go i ma te rial ne go wspar cia ko mi sa ria to wi po li cji, a przez to spo ³e cz no œci
Kal wa rii Zeb rzy dow skiej.

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

OdpowiedŸ

War sza wa, 29.10.2008 r.

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

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi z dnia 21 paŸ dzier ni ka 

2008 r. do ty cz¹ ce ta bo ru sa mo cho do we go Ko mi sa ria tu Po li cji w Kal wa rii Zeb rzy dow -
skiej, po ni ¿ej up rzej mie prze sy ³am sto so wne in for ma cje.

Po trze by je dno stek te re no wych do ty cz¹ ce sprzê tu trans por to we go s¹ za spo ka ja ne
w try bie re a li za cji po stê po wañ prze tar go wych w ra mach „Pro gra mu mo der ni za cji Po li -
cji, Stra ¿y Gra ni cz nej, Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej i Biu ra Ochro ny Rz¹ du w la tach
2007–2009”. Do koñ ca 2008 ro ku ze œrod ków po cho dz¹ cych z Pro gra mu pla no wa ny
jest za kup 2958 po jaz dów za ³¹ cz n¹ kwo tê 253.784 tys. z³.

Do po sa ¿e nie Ko mi sa ria tu w Kal wa rii Zeb rzy dow skiej w no we po jaz dy mo ¿e na -
st¹ piæ w IV kwar ta le 2008 r. po roz po czê ciu do staw przez wy ko naw ców.

Je dno czeœ nie na le ¿y za zna czyæ, ¿e o roz dzia le sprzê tu trans por to we go de cy du je
Ko men dant Wo je wó dz ki Po li cji, uw zglê dnia j¹c po trze by po szcze gól nych je dno stek,
w tym ko nie cz noœæ wy mia ny zu ¿y te go sprzê tu na no wy, zgo d nie z za rz¹ dze niem Ko -
men dan ta G³ó wne go Po li cji nr 1308 z dnia 7 gru dnia 2007 r. w spra wie norm wy po sa -
¿e nia je dno stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych Po li cji oraz po li cjan tów w sprzêt
trans por to wy. Prze pi sy ni niej sze go za rz¹ dze nia uza le¿ nia j¹ li cz bê po jaz dów bê d¹ cych
w dys po zy cji je dno stki Po li cji od li cz by fun kcjo na riu szy pe³ ni¹ cych czyn n¹ s³u¿ bê.

Z po wa ¿a niem

KO MEN DANT G£Ó WNY PO LI CJI
gen. insp. An drzej Ma te juk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka

skie ro wa ne do pre ze sa Za rz¹ du Te le wiz ji Pol skiej SA An drze ja Ur bañ skie go

Zwra cam siê z py ta niem, czy pra w d¹ jest, ¿e w przy sz³ym ro ku z ra mów -
ki Te le wiz ji Pol skiej SA ma znik n¹æ pas mo rol ni cze, któ re TVP pla nu je za -
st¹ piæ pas mem po rad ni ko wym. Mia ³o by znik n¹æ na da wa ne wczes nym
po po ³u dniem pas mo rol ni cze, a za miast nie go po 15.00 emi to wa ne bê d¹ pro -
gra my po rad ni ko we spon so ro wa ne przez fir my z po szcze gól nych bran¿.

Prag nê po in for mo waæ, ¿e pro gra my te by ³y i s¹ je d ny mi z nie li cz nych po -
de jmu j¹ cych te ma ty kê rol ni cz¹ i skie ro wa nych g³ó wnie do rol ni ków i pro du -
cen tów rol nych.

Ja ko rol nik, a za ra zem se n a tor wy bra ny w okrê gu ty po wo rol ni czym wy -
ra ¿am za nie po ko je nie ty mi pla na mi zmian w ra mów kach TVP.

Z wy ra za mi sza cun ku
Prze mys ³aw B³a sz czyk

OdpowiedŸ

War sza wa, 18.11.2008 r.

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

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na py ta nie za war te w oœ wiad cze niu z³o ¿o nym przez se na to ra Prze -

mys ³a wa B³a sz czy ka pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16.10.2008 r. do ty -
cz¹ ce pas ma au dy cji rol ni czych prag nê za pe wniæ, ¿e TVP SA nie pla nu je wpro wa dze nia 
¿a dnych zmian w tym za kre sie.

Au dy cje dla rol ni ków i pro du cen tów rol nych emi to wa ne s¹ od lat na an te nie Pro -
gra mu 1 od po nie dzia³ ku do pi¹t ku w paœ mie 12.10–12.40. Re la ty wnie wy so ka og l¹ dal -
noœæ te go pas ma œwiad czy o je go traf nym umiej sco wie niu w ra mów ce, a sta ³a od lat
po ra emi sji po zwo li ³a zbu do waæ lo jal n¹ i ce lo w¹ wi do wniê tych au dy cji. Nie ma wiêc
po wo du do roz wa ¿a nia ja kich kol wiek zmian do ty cz¹ cych te go pas ma.

Z po wa ¿a niem

Andrzej Urbañski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Jak wy ni ka z wy li czeñ Pol skiej Or ga ni za cji Ga zu P³yn ne go (POGP) zrze -

sza j¹ cej naj wiê k sze pod mio ty dzia ³a j¹ ce w tym sek to rze, ca³ ko wi ta sprze da¿ 
ga zu skrop lo ne go LPG w Pol sce w ro ku 2007 wy nios ³a 2,44 mi lio na t, co oz na -
cza spa dek o 0,4% w po ró w na niu z 2006 r. Mo¿ na je dno czeœ nie przy pu sz -
czaæ, ¿e rok 2008 ró w nie¿ bê dzie ro kiem spad ku.

Prag nê za py taæ, czy re sort fi nan sów na dal ob sta je przy swoim sta no wis -
ku i za mie rza pod nieœæ staw ki po dat ku ak cy zo we go na gaz p³yn ny do na pê -
du sil ni ków spa li no wych (LPG) z 695 z³/1 ty si¹c kg do 1,1 ty si¹ ca z³/1 ty si¹c
kg, czy li o pra wie 60%. Bê dzie to oz na czaæ wzrost ak cy zy na 1 l au to ga zu
o 28 gr, po uw zglê dnie niu VAT.

Za u wa ¿am je dno czeœ nie, ¿e staw ka ak cy zy w Pol sce na LPG jest du ¿o
wy ¿ sza od staw ki mi ni mal nej (125 eu ro/1 ty si¹c kg) i wy no si we d³ug obe c ne -
go kur su po nad 206 eu ro. Po pod wy¿ ce wzroœ nie do a¿ 327,4 eu ro. Wy ¿ sza
jest na przy k³ad w Da nii, gdzie wy no si oko ³o 475 eu ro. War to przy tym pa -
miê taæ, ¿e wy so koœæ ak cy zy dla LPG (pa liw sil ni ko wych) by ³a usta la na w Pol -
sce wte dy, gdy z³o tów ka by ³a s³ab sza, i wraz z jej umac nia niem wzra sta
w po ró w na niu z in ny mi pañ stwa mi UE. Po ró w nu j¹c po zio my opo dat ko wa nia
ak cy z¹ LPG w Pol sce i w in nych kra jach Eu ro py, trze ba pa miê taæ, ¿e u nas
pro du k ty te s¹ ob ³o ¿o ne do dat ko w¹ op ³a t¹ pa li wo w¹, któ ra wy no si 105 z³ za
1 t pa li wa lub ga zu.

Ta nie nie ro py na ryn kach œwia to wych spo wo du je, ¿e jaz da sa mo cho da -
mi za si la ny mi au to ga zem sta nie siê nie o p³a cal na, a jak wie my, z ta kie go ro -
dza ju pa li wa naj czê œciej ko rzy sta j¹ naj mniej za mo¿ ni oby wa te le, jak
ró w nie¿ ma ³e i œre dnie przed siê bior stwa.

Z wy ra za mi sza cun ku
Prze mys ³aw B³a sz czyk

OdpowiedŸ

War sza wa, 28 paŸ dzier ni ka 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka z³o ¿o nym na

19. po sie dze niu Se na tu w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r., prze s³a nym przy piœ mie z dnia 
21 paŸ dzier ni ka 2008 r. znak: BPS/DSK-043-912/08, w spra wie pod wy¿ ki ak cy zy na
gaz skrop lo ny (LPG), up rzej mie wy jaœ niam, co na stê pu je.

Gaz skrop lo ny s³u ¿¹ cy do na pê du po jaz dów sa mo cho do wych (LPG), trak to wa ny
jest ja ko pa li wo al ter na ty wne w sto sun ku do ben zyn sil ni ko wych. Pa li wo to w pro ce sie
spa la nia cha rak te ry zu je siê ni¿ szy mi wskaŸ ni ka mi emi sji szkod li wych sub stan cji, dla -
te go uz na wa ne jest za mniej sze za gro ¿e nie dla œro do wis ka w po ró w na niu z pa li wa mi
ben zy no wy mi. W zwi¹z ku z tym, ze wzglê dów eko lo gi cz nych, sto so wa ne roz wi¹ za nia
sy s te mo we od ró¿ nia j¹ te go ro dza ju pa li wo, od in nych, mniej przy jaz nych dla œro do wis -
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ka, co znaj du je wy raz m.in. w re la ty wnie ni¿ szym opo dat ko wa niu ak cy z¹ w sto sun ku
do ben zy ny bez o ³o wio wej.

W obe c nym sta nie pra w nym, zgo d nie z poz. 8 za ³¹ cz ni ka nr 1 oraz poz. 4 za ³¹ cz ni ka 
nr 2 do roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Fi nan sów z dnia 22 kwiet nia 2004 r. w spra wie ob ni -
¿e nia sta wek po dat ku ak cy zo we go (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z póŸn. zm.) gaz p³yn ny –
pro pan, bu tan, mie sza ni ny propanu-butanu, in ne ga zy p³yn ne – s³u ¿¹ ce do na pê du
po jaz dów sa mo cho do wych s¹ opo dat ko wa ne po dat kiem ak cy zo wym w wy so ko œci
695,00 z³/1.000 kg.

Przy go to wa ny w Mi ni ster stwie Fi nan sów pro jekt usta wy o po dat ku ak cy zo wym
(druk sej mo wy nr 1083), któ ry po pier wszym czy ta niu w Se jmie w dniu 14 paŸ dzier ni -
ka br. zo sta³ skie ro wa ny do dal szych prac w Ko mi sji Fi nan sów Pub li cz nych, nie prze -
wi du je pod wy¿ sze nia staw ki po dat ku ak cy zo we go na ga zo we wê glo wo do ry
ali fa ty cz ne ob jê te po zy cj¹ CN 2901, skrop lo ne, prze zna czo ne do na pê du sil ni ków spa -
li no wych m.in. LPG.

Wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e udzie lo na od po wiedŸ sa tys fak cjo nu je Pa na Se na to ra
Prze mys ³a wa B³a sz czy ka.

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ja cek Ka pi ca
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Oœ wiad cze nie se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka

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

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W zwi¹z ku z pla no wa n¹ re for m¹ Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji

Osób Nie pe³ no spra wnych, jej we jœciem w ¿y cie ju¿ od 1 sty cz nia 2009 r.,
w imie niu w³a s nym, a tak ¿e mie sz kañ ców do mów sa mo po mo cy, osób z za bu -
rze nia mi psy chi cz ny mi, do ros ³ych nie pe³ no spra wnych in te lek tual nie, ich ro -
dzin i blis kich oraz pra co wni ków i dy rek cji oœ rod ków, do mów ma j¹ cych za
za da nie udzie la nie po mo cy oso bom, któ re te go naj bar dziej po trze bu j¹
w zwi¹z ku ze swo j¹ nie pe³ no spra wno œci¹, prag nê wy ra ziæ mo je za nie po ko je -
nie i za daæ py ta nia.

Ko nie cz noœæ utrzy ma nia œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy i tym po -
do b nych oœ rod ków przez gmi ny sta no wiæ bê dzie dla je dno stek sa mo rz¹ do -
wych zbyt du ¿e ob ci¹ ¿e nie fi nan so we. Brak œrod ków na ten cel lub ich
ogra ni cze nie spo wo do waæ mo ¿e miê dzy in ny mi lik wi da cjê ta kich oœ rod ków,
ob ni ¿e nie stan dar du us ³ug w oœ rod kach, po gor sze nie sta nu psy cho fi zy cz ne -
go osób nie pe³ no spra wnych, po gor sze nie sy tua cji ma te rial nej nie pe³ no -
spra wnych i ich ro dzin.

Czy rz¹d siê te go nie ob a wia? Czy mo ¿e za gwa ran to waæ, a jeœli tak, to
w ja ki spo sób, ¿e w zwi¹z ku z pla no wa n¹ re for m¹ te oba wy s¹ bez za sa dne
i siê nie spe³ ni¹?

W pla ców kach czê sto s¹ oso by nie tyl ko z je d nej gmi ny czy po wia tu, ale
przy wo ¿o ne s¹ one z kil ku, cza sa mi na wet bar dzo od da lo nych, gmin i po wia -
tów. Jak w ta kim przy pad ku mia ³o by wy gl¹ daæ do fi nan so wa nie oraz roz li -
cza nie œrod ków fi nan so wych?

Czy nie na le ¿a ³o by prze pro wa dziæ kon sul ta cji spo ³e cz nych wœród sa mo -
rz¹ dów, dy rek cji oœ rod ków i ich mie sz kañ ców i prze su n¹æ o co naj mniej rok
pla no wa n¹ re for mê?

Z wy ra za mi sza cun ku
Prze mys ³aw B³a sz czyk

OdpowiedŸ

War sza wa, 17 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo Pa na Mar sza³ ka Nr BPS/DSK-043-914-08 z dnia 21 paŸ -

dzier ni ka 2008 r., do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka,
up rzej mie in for mu jê, ¿e za ga dnie nia po ru szo ne przez Pa na Se na to ra, do ty cz¹ ce fun kcjo -
no wa nia œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy nie ma j¹ zwi¹z ku z re for m¹ Pañ stwo -
we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych, na to miast s¹ zwi¹ za ne
z pro jek tem usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji
i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie.

Pro jekt usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji
i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie, w art. 28 prze wi du je m.in.
zmia nê cha rak te ru za da nia z za kre su po mo cy spo ³e cz nej, ja kim jest pro wa dze nie i roz -
wój in fra struk tu ry œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy dla osób z za bu rze nia mi psy -
chi cz ny mi. Za da nie to, re a li zo wa ne do tej po ry przez gmi nê ja ko za da nie z za kre su
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ad mi ni stra cji rz¹ do wej, w myœl za pro jek to wa nych zmian, sta nie siê za da niem w³a s -
nym gmi ny o cha rak te rze ob li ga to ryj nym.

Po wy ¿ sze roz wi¹ za nie wpi su je siê w przy jê t¹ w pro gra mie rz¹ du za sa dê, za k³a da -
j¹ c¹ i¿ ko nie cz ne jest przy wró ce nie sa mo rz¹ do wi ran gi, któ ra przy pa da w³a dzom re gio -
nal nym i lo kal nym w Eu ro pie, gdzie s¹ one wa¿ nym par tne rem rz¹ dów cen tral nych
w osi¹ ga niu wa¿ nych ce lów spo ³e cz nych. Po trzeb ne jest za tem z je d nej stro ny wzmoc -
nie nie pod staw ma j¹t ko wych sa mo rz¹ du, a z dru giej do po sa ¿e nie go w za da nia i kom -
pe ten cje, któ re po zwo l¹ na od gry wa nie ro li pra w dzi we go go spo da rza na swoim te re nie.
Pro jek to wa ne roz wi¹ za nia pra w ne za war te w pro jek cie tzw. usta wy kom pe ten cyj nej
sta no wi¹ za tem ko lej ny krok w pro ce sie de cen tra li za cji za dañ pub li cz nych. W tym ce lu 
pro po nu je siê dal sze prze ka za nie przede wszy s t kim sa mo rz¹ do wi wo je wó dz twa kom -
pe ten cji i za dañ ak tu al nie wy ko ny wa nych przez wo je wo dów. Czêœæ kom pe ten cji prze -
ka za na zo sta nie ró w nie¿ do sa mo rz¹ du gmin ne go. W pro jek cie przy jê to, ¿e nad rzê dn¹
ro lê pe³ ni kon sty tu cyj na za sa da sub sy diar no œci pañ stwa, co oz na cza, i¿ up ra wnie nia
win ny byæ przy pi sa ne do naj ni¿ sze go szczeb la ad mi ni stra cji bê d¹ ce go w sta nie efek -
ty wnie zrea li zo waæ po sta wio ne za da nia. Po nad to za ³o ¿o no, ¿e prze ka zy wa ne za da nia
i kom pe ten cje, co do za sa dy po win ny byæ prze jmo wa ne przez sa mo rz¹d ja ko za da nia
w³a s ne. Jak wy ni ka z po wy ¿ sze go pla no wa ne zmia ny nie s¹ w ¿a dnym wy pad ku ce lo -
wym dzia ³a niem rz¹ du zmie rza j¹ cym do pry wa ty za cji œro do wis ko wych do mów sa mo -
po mo cy.

W przy pad ku za dañ z za kre su po mo cy spo ³e cz nej, któ re sta n¹ siê za da nia mi w³a s -
ny mi gmin, w tym tak ¿e w od nie sie niu do za da nia pro wa dze nia i roz wo ju in fra struk tu -
ry œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi,
na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e za da niom tym na da je siê cha rak ter ob li ga to ryj ny. Oz na cza to, ¿e
ka ¿ da gmi na bê dzie mu sia ³a re a li zo waæ to za da nie, nie za le¿ nie od te go czy sta no wi ono 
dla niej prio ry tet w po li ty ce gmin nej, czy nie.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go prag nê po in for mo waæ, ¿e Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki
Spo ³e cz nej w to ku kon sul ta cji miê dzy re sor to wych zg³a sza ³o uwa gi, do ty cz¹ ce zmian
pro po no wa nych w art. 28 przed mio to we go pro jek tu.

Syg na li zo wa no, ¿e zmia ny te mo g¹ spo wo do waæ za gro ¿e nia roz wo ju form po mo cy
oso bom z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, ja ki mi s¹ us ³u gi œwiad czo ne w œro do wis ko wych 
do mach sa mo po mo cy, jak ró w nie¿ ogra ni czyæ do nich do stêp, czy te¿ po gor szyæ ja koœæ
wspar cia udzie la ne go tej gru pie osób. W opi nii tu tej sze go re sor tu, wska za ne by ³o by
prze ka za nie œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy do pie ro po do pro wa dze niu bu do wy 
sie ci opar cia spo ³e cz ne go dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi do koñ ca, a tak ¿e po
okreœ le niu sto so wny mi prze pi sa mi wy ko naw czy mi stan dar dów us ³ug œwiad czo nych
w tych je dno stkach. Za nie po ko j¹ ce uz na no ró w nie¿ oba wy, ¿e prze ka za nie do mów
w chwi li obe c nej mo ¿e dra sty cz nie ob ni ¿yæ po ziom us ³ug œwiad czo nych w tych je dno stkach
lub wy zwo liæ pro ces prze kszta³ ca nia do mów w je dno stki spe³ nia j¹ ce in ne fun kcje – nie
s³u ¿¹ ce ce lom wspar cia osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi. Mo ¿e ró w nie¿ dojœæ do
³¹ cze nia opie ki nad ró¿ ny mi gru pa mi pod o pie cz nych – osób cho rych psy chi cz nie,
upo œle dzo nych umys ³o wo, osób ze spe cy fi cz ny mi za bu rze nia mi ty pu au tyzm czy cho -
ro ba Al zhei me ra, co by ³o by pro ce sem nie po ¿¹ da nym.

Po nad to w ww. uwa gach pod no szo no, ¿e czêœæ pla có wek dla osób z za bu rze nia mi
psy chi cz ny mi, w tym ró w nie¿ œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy, jest pro wa dzo na
przez po wia ty ja ko za da nie z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej (art. 20 ust. 1 pkt 2), wo -
bec cze go za pro po no wa na w pro jek cie zmia na do ty cz¹ ca za dañ gmin spo wo du je nie u -
za sa dnio ne ni czym zró¿ ni co wa nie sy tua cji pra w nej œro do wis ko wych do mów
sa mo po mo cy, co z ko lei mo ¿e pro wa dziæ do wy pie ra nia przez gmi ny te go za da nia do po -
wia tów.

Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej pod no si ³o ró w ni e¿ ar gu ment, ¿e kon dy cja
fi nan so wa wie lu gmin nych je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go nie gwa ran tu je na le ¿y -
tej re a li za cji za dañ zwi¹ za nych z or ga ni zo wa niem i za pe w nie niem fun k cjo no wa nia ró¿ -
n ych ofert opar cia spo ³e cz ne go, tak nie zbê d nych, by oso by z za bu rze nia mi
psy chi cz ny mi i ich ro dzi ny mia ³y szan sê na po pra wê po czu cia bez pie cze ñ stwa so cjal -
ne go.
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Do dat ko wo in for mo wa no, ¿e obe c nie trwa j¹ pra ce nad no we li za cj¹ usta wy o po mo -
cy spo ³e cz nej, któ ra prze wi du je miê dzy in ny mi zmia ny w za kre sie fun kcjo no wa nia i fi -
nan so wa nia œro do wis ko wych do mów, co ró w nie¿ wska zy wa ³o by na brak za sa dno œci
pro jek to wa nych w usta wie kom pe ten cyj nej zmian.

Je dno czeœ nie wy jaœ niam, ¿e na wet w sy tua cji przy jê cia ww. usta wy w obe c nym
kszta³ cie, za da nie pro wa dze nia œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy bê dzie w 2009 r. 
do to wa ne z bu d¿e tu pañ stwa. W re zer wach ce lo wych bu d¿e tu pañ stwa na 2009 r. za -
pla no wa no tak ¿e œrod ki na uru cho mie nie no wych miejsc w te go ty pu oœ rod kach. Spo sób
fi nan so wa nia te go za da nia w la tach póŸ niej szych zo sta nie usta lo ny naj praw do po dob -
niej w ra mach zmie nio nej usta wy o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Ta kie roz wi¹ za nie po win no za pe wniæ dal sze fun kcjo no wa nie œro do wis ko wych do -
mów sa mo po mo cy oraz utrzy ma nie stan dar du re a li zo wa nych tam us ³ug, a tak ¿e kon -
ty nua cjê roz wo ju tej for my wspar cia dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi.

Zgo d nie z art. 10 usta wy z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rz¹ dzie gmin nym, gmi na
mo ¿e w dro dze po ro zu mie nia po wie rzyæ re a li za cjê za da nia in nej gmi nie. Nie ma prze -
szkód, aby w przy pad ku we jœcia w ¿y cie oma wia nych zmian, fi nan so wa nie oraz roz li -
cza nie œrod ków prze zna cza nych na re a li za cjê us ³ug w œro do wis ko wych do mach
sa mo po mo cy (tak ¿e ta kich, w któ rych œwiad czo ne s¹ us ³u gi mie sz kañ com kil ku gmin
w opar ciu o ww. po ro zu mie nia) od by wa ³o siê na do tych cza so wych lub po do b nych za -
sa dach. W tym miej scu prag nê pod kreœ liæ, ¿e nie któ re wo je wó dz twa za pla no wa ³y na
rok przy sz³y wy ¿ sze od te go ro cz nych do ta cji na 1 ucze stni ka œro do wis ko we go do mu
sa mo po mo cy.

W spra wie prze pro wa dza nia kon sul ta cji spo ³e cz nych wœród sa mo rz¹ dów, dy rek cji
oœ rod ków oraz ich mie sz kañ ców do ty cz¹ cych pro po no wa nych zmian prag nê za u wa ¿yæ, 
¿e pro jekt usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji
i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie, przed skie ro wa niem do prac 
sej mo wych pod da ny by³ za ró wno kon sul ta cjom miê dzy re sor to wym, jak i z par tne ra mi
spo ³e cz ny mi. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym pod mio ty wska za ne przez Pa na Se na to ra mia ³y
szan sê przed sta wie nia swo je go sta no wis ka w spra wie.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

MI NI STER
z up. Ja ros ³aw Du da
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Lu cja na Ci cho sza

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Do mo je go biu ra wp³y nê ³o sta no wis ko Sej mi ku Wo je wó dz twa Lu bel skie -

go w spra wie pro po zy cji po dzia ³u Na ro do we go Fun du szu Zdro wia na szeœæ
fun du szy re gio nal nych. Oto je go treœæ.

„Sej mik Wo je wó dz twa Lu bel skie go z uwa g¹ i nie po ko jem ob ser wu je pra -
ce nad pro jek tem usta wy w spra wie po dzia ³u NFZ na szeœæ fun du szy re gio -
nal nych i lik wi da cjê lu bel skie go od dzia ³u.

Sej mik Wo je wó dz twa Lu bel skie go jest prze ci w ny pro po no wa nym zmia -
nom le gis la cyj nym do ty cz¹ cym fun kcjo no wa nia NFZ, któ re za k³a da j¹ zlik wi -
do wa nie wszy s t kich od dzia ³ów fun du szu po wscho dniej stro nie Wis ³y, w tym 
od dzia ³u w Lub li nie. Wo je wó dz two lu bel skie, ja ko czwar te pod wzglê dem li cz -
by lu dno œci wo je wó dz two w Pol sce oraz ós me pod wzglê dem wy so ko œci
œrod ków w Na ro do wym Fun du szu Zdro wia, po win no mieæ w³a s ny, sa mo -
dziel ny od dzia³ fun du szu. Lub lin jest naj wiê k szym mia stem wscho dniej Pol -
ski, prê¿ nym oœ rod kiem uni wer sy tec kim z re no mo wa nym Uni wer sy te tem
Me dy cz nym, w ra mach któ re go fun kcjo nu j¹ spe cja li sty cz ne je dno stki kli ni cz -
ne. War to przy pom nieæ, ¿e wœród fun kcjo nu j¹ cych nie da w no bran ¿o wych
kas cho rych od dzia³ tej ka sy by³ zlo ka li zo wa ny w sto li cy Lu bel szczyz ny.

Re a su mu j¹c, uwa ¿a my, i¿ lik wi da cja od dzia ³u NFZ w Lub li nie mo ¿e spo -
wo do waæ dal sze zmniej sza nie œrod ków fi nan so wych na œwiad cze nia zdro -
wot ne na te re nie Lu bel szczyz ny i Pol ski Wscho dniej.

Sej mik wy ra ¿a opi niê, ¿e Lub lin po wi nien byæ sie dzi b¹ sa mo dziel nej
je dno stki or ga ni za cyj nej fi nan su j¹ cej œwiad cze nie us ³ug zdro wot nych na
te re nie obe jmu j¹ cym re gio ny Pol ski Wscho dniej”.

W ko lej nych s³o wach prze wo dni cz¹ cy sej mi ku zwra ca siê z ape lem do
par la men ta rzy stów zie mi lu bel skiej o wspar cie i w³¹ cze nie siê w re a li za cjê
wnios ku, co ni niej szym czy niê, zwra ca j¹c siê do Pa ni Mi n i s ter z pro œb¹ o pod -
jê cie sto so wnych dzia ³añ uw zglê dnia j¹ cych sta no wis ko Sej mi ku Wo je wó dz -
twa Lu bel skie go.

Lu cjan Ci chosz

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.05

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo Pa na Mar sza³ ka z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r. (znak:

BPS/DSK-043-916/08), przy któ rym zo sta ³o prze s³a ne oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se -
na to ra Lu cja na Ci cho sza pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka
2008 r., w spra wie „sta no wis ka Sej mi ku Wo je wó dz twa Lu bel skie go w spra wie pro po zy -
cji po dzia ³u Na ro do we go Fun du szu Zdro wia na szeœæ fun du szy re gio nal nych i lik wi da -
cjê lu bel skie go od dzia ³u”, up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych in for ma cji.
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Je d nym z prio ry te tów Rz¹ du w dzie dzi nie ochro ny zdro wia, co zo sta ³o przed sta wio -
ne za ró wno w ex po sé Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, jak ró w nie¿ w „In for ma cji Rz¹ du na te -
mat obe c nej sy tua cji ochro ny Zdro wia w Pol sce” (druk sej mo wy 176) jest
de cen tra li za cja i de mo no po li za cja in sty tu cji p³at ni ka w ra mach po wsze chne go ubez -
pie cze nia zdro wot ne go. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym w Mi ni ster stwie Zdro wia zo sta³ przy -
go to wa ny pro jekt usta wy w przed mio to wym za kre sie.

De cen tra li za cja i de mo no po li za cja p³at ni ka œwiad czeñ opie ki zdro wot nej ma na ce -
lu przede wszy s t kim po lep sze nie sy tua cji ubez pie czo nych, któ rzy bê d¹ mie li wiê k szy
wp³yw na spo sób roz dy spo no wy wa nia œrod ków fi nan so wych po cho dz¹ cych z ich sk³a -
dek na po wsze chne ubez pie cze nie zdro wot ne. Ubez pie cze ni (a w kon sek wen cji ró w nie¿ 
pa cjen ci) po win ni mieæ, po przez mo¿ li woœæ wy bo ru p³at ni ka, wp³yw na to, w ja ki spo -
sób wy da wa ne bê d¹ pie ni¹ dze z ich sk³a dek.

Fun kcjo no wa nie kil ku in sty tu cji po wsze chne go ubez pie cze nia zdro wot ne go przy -
czy ni siê do op ty ma li za cji za rz¹ dza nia sy s te mem za bez pie cza nia œwiad czeñ opie ki
zdro wot nej dla ubez pie czo nych, po przez:

— zwiê k sze nie ela sty cz no œci sy s te mu, umo¿ li wia j¹ cej szyb kie do sto so wa nie fun k -
cjo no wa nia kil ku mniej szych in sty tu cji do za cho dz¹ cych zmian;

— pod nie sie nie stop nia traf no œci de cyz ji, gdy¿ bê d¹ one po de jmo wa ne bli ¿ej
szczeb la wy ko naw cze go.

Pro jekt prze wi du je miê dzy in ny mi, ¿e w miej sce Na ro do we go Fun du szu Zdro wia
po wsta nie sie dem od rêb nych pub li cz nych in sty tu cji po wsze chne go ubez pie cze nia
zdro wot ne go, któ re do ce lo wo bê d¹ mog ³y kon tra kto waæ œwiad cze nia na te re nie ca ³e go
kra ju. Bio r¹c pod uwa gê do œwiad cze nie wy ni ka j¹ ce z fun kcjo no wa nia za czy na j¹c od
ro ku 1999 do ro ku 2003 kas cho rych, przy jê to roz wi¹ za nie, w któ rym ka ¿ da z no wo  ut -
wo rzo nych in sty tu cji sku piaæ bê dzie co naj mniej 10% ogó ³u osób ubez pie czo nych
w Pol sce. Na sie dzi by no wych in sty tu cji wska za no mia sta bê d¹ ce sto li ca mi wo je -
wództw, z któ rych po cho dzi wiê k szoœæ ubez pie czo nych da nej in sty tu cji. Pod kreœ liæ na -
le ¿y, i¿ prze pi sy ww. pro jek tu usta wy umo¿ li wia j¹ zmia nê sie dzi by, je ¿e li sta tut no wej
in sty tu cji, przy jê ty przez jej ra dê, po sta no wi ina czej.

Po nad to pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ zgo d nie z pro jek tem usta wy od po wie d nie od dzia ³y
wo je wó dz kie Fun du szu, któ re we jd¹ w sk³ad no wych in sty tu cji po wsze chne go ubez -
pie cze nia zdro wot ne go, sta n¹ siê od dzia ³a mi re gio nal ny mi po szcze gól nych in sty tu cji,
co oz na cza, za pe wnie nie ci¹g ³o œci dzia ³a nia struk tur re gio nal nych w ra mach in sty tu cji 
p³at ni ka w sy s te mie po wsze chne go ubez pie cze nia zdro wot ne go. Po nad to, ró w nie¿ pra -
co wni cy po szcze gól nych od dzia ³ów wo je wó dz kich NFZ sta li by siê z mo cy usta wy pra -
co wni ka mi no wych in sty tu cji. Do ty czy to ró w nie¿ OW NFZ w Lub li nie.

Je dno czeœ nie prag nê zwró ciæ uwa gê, ¿e wraz z we jœciem w ¿y cie ww. pro jek tu zo -
sta ³y by po sze rzo ne kom pe ten cje sa mo rz¹ dów te ry to rial nych (wo je wó dz kich i po wia to -
wych) w za kre sie kszta³ to wa nia struk tur or ga ni za cyj nych no wych in sty tu cji,
w szcze gól no œci po przez wy bór cz³on ków rad no wych in sty tu cji i w kon sek wen cji ich
cz³on ków za rz¹ dów.

Zgo d nie ¿ prze pi sa mi pro jek tu usta wy za sa dy po dzia ³u œrod ków zo sta ³y okreœ lo ne
w in ny spo sób po przez wpro wa dze nie in sty tu cji wy ró w na nia fi nan so we go. Pro ce du rê
wy ró w na nia fi nan so we go okreœ lo no ze wzglê du na nie u chron noœæ wy st¹ pie nia pe w ne -
go zró¿ ni co wa nia przy cho dów To wa rzystw ze sk³a dek z ty tu ³u po wsze chne go ubez pie -
cze nia zdro wot ne go oraz zró¿ ni co wa nia po trzeb zdro wot nych ubez pie czo nych w nich
osób, dla za pe wnie nia re a li za cji za sa dy so li da ryz mu spo ³e cz ne go wy ni ka j¹ cej z art. 68
ust. 2 Kon sty tu cji RP.

Po wy ¿ szy kie ru nek zmian zo sta³ poparty przez ucze stni ków „Bia ³e go Szczy tu”, co
zna laz ³o swo je od zwier cied le nie w Re ko men da cjach Kon fe ren cji „Bia ³e go Szczy tu”
z dnia 17 mar ca 2008 r., gdzie stwier dzo no, i¿ „do ce lo wo, ucze stni cy wi dz¹ po trze bê
bu do wa nia ta kie go sy s te mu, któ ry po zwa la³ by na prze jmo wa nie za dañ po wsze chne go
ubez pie cze nia zdro wot ne go przez kon ku ru j¹ cych ubez pie czy cie li pub li cz nych i nie -
pub li cz nych z za cho wa niem za sa dy so li da ryz mu spo ³e cz ne go”. „Bia ³y szczyt” po stu lo -
wa³ ró w nie¿ ko nie cz noœæ zwiê k sze nia sk³ad ki. Za za sa dno œci¹ przy jê cia roz wi¹ za nia
po le ga j¹ ce go na de mo no po li za cji p³at ni ka fi nan su j¹ ce go udzie la nie œwiad czeñ opie ki
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zdro wot nej opo wie dzia³ siê tak ¿e Rzecz nik Praw Oby wa tel skich w swoich pro po zy cjach 
kie ro wa nych do Mi ni stra Zdro wia.

Prag nê je dno czeœ nie po in for mo waæ, ¿e szcze gó ³o we roz wi¹ za nia do ty cz¹ ce pro jek -
tu, wraz ze sta no wis kiem Rz¹ du do ty cz¹ cym przed mio to we go za ga dnie nia, bê d¹ mog ³y 
byæ przed sta wio ne po je go przy jê ciu przez Ra dê Mi ni strów.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Se kre tarz Sta nu
Ja kub Szulc
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Oœ wiad cze nie se na to ra Lu cja na Ci cho sza

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Do mo je go biu ra wp³y nê ³o sta no wis ko Sej mi ku Wo je wó dz twa Lu bel skie -

go w spra wie wpro wa dze nia sy s te mo wych roz wi¹ zañ na ryn ku sku pu owo -
ców w Pol sce. Oto je go treœæ.

„Sej mik Wo je wó dz twa Lu bel skie go, ma j¹c na uwa dze po wta rza j¹ ce siê
pro te sty pro du cen tów owo ców w kra ju i na szym re gio nie zwi¹ za ne z nie sta -
bil ny mi ce na mi sku pu, wy ra ¿a poparcie dla tych dzia ³añ i uwa ¿a, ¿e ko nie cz -
ne jest pod jê cie sto so wnych prze ciw dzia ³añ. Osta t ni pro test sa do wni ków
œwiad czy do bit nie, ¿e ko nie cz ne s¹ dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do d³u go trwa ³ej
sta bi li za cji na ryn ku sku pu owo ców i ich prze twór stwa.

Dla te go zwra ca my siê do Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi, aby w po ro -
zu mie niu ze Zwi¹z kiem Sa do wni ków RP, Kra jo w¹ Uni¹ Pro du cen tów So ków
i fir ma mi prze twór czy mi przy go to wa³ od po wie d nie roz wi¹ za nie pra w ne, za -
po bie ga j¹ ce nie sta bil no œci w sku pie i prze twór stwie owo ców”.

W ko lej nych s³o wach prze wo dni cz¹ cy sej mi ku zwra ca siê z ape lem do
par la men ta rzy stów zie mi lu bel skiej o wspar cie i w³¹ cze nie siê w re a li za cjê
wnios ku, co ni niej szym czy niê, zwra ca j¹c siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹
o pod jê cie sto so wnych dzia ³añ uw zglê dnia j¹ cych sta no wis ko Sej mi ku Wo je -
wó dz twa Lu bel skie go.

Lu cjan Ci chosz

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.17

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do prze s³a ne go przy piœ mie znak: BPS/DSK-043-915/08 oœ wiad cze -

nia Se na to ra Lu cja na Ci cho sza pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ -
dzier ni ka 2008 r. prze sy ³am po ni¿ sze in for ma cje.

Is tot ny spa dek po da ¿y wiê k szo œci owo ców, a w szcze gól no œci ja b³ ek, ja ki mia³ miej -
sce w 2007 r. wp³y n¹³ na wzrost cen ofe ro wa nych przez przed siê bior stwa prze twór cze.
Zy s ka li na tym sa do wni cy, o ile wio sen ne przy mroz ki nie wy rz¹ dzi ³y zna cz nych szkód
w ich up ra wach, je dnak stra ci li prze twór cy, któ rzy wy pro du ko wa li kon cen trat po no -
sz¹c wy ¿ sze ko sz ty.

Stan ryn ku kon cen tra tu ja b³ko we go wy raŸ nie wp³y wa na obe c n¹ sy tua cjê, z ja k¹
ma my do czy nie nia na ryn ku ja b³ ek prze mys ³o wych w Pol sce. Zda niem prze twór ców
na po cz¹t ku se zo nu w pol skich za k³a dach prze twór czych znaj do wa ³o siê je sz cze ok.
40 tys. ton kon cen tra tu uzy s ka ne go z ubieg ³o ro cz nych zbio rów. Za pa sy w Chi nach
w tym okre sie wy no si ³y na wet 400 tys. ton. Prze wi du je siê, ¿e zbio ry ja b³ ek w Pol sce jak 
i w Eu ro pie bê d¹ w ro ku bie ¿¹ cym sto sun ko wo wy so kie. Te go ro cz na po da¿ su row ca
mo ¿e prze wy¿ szaæ po trze by za k³a dów prze twór czych.
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Trud na sy tua cja na ryn ku kon cen tra tu so ku ja b³ko we go, je go nis ka ce na (0,85–
0,95 EUR/kg) i mniej szy po pyt ze stro ny ryn ku, a tak ¿e nie ko rzy stny kurs eu ro w sto -
sun ku do z³o tów ki s¹ po wo dem trud no œci ze zby tem kon cen tra tu i, zda niem prze twór -
ców, nie po zwa la j¹ na ofe ro wa nie wy ¿ szych cen. Dla te go te¿ dzia ³a nia prze twór ców
zmie rza j¹ do jak naj wiê k sze go ogra ni cze nia ko sz tów pro duk cji po przez sto so wa nie
m.in. bar dzo nis kiej ce ny sku pu su row ca.

Pro duk cja wiœ ni w 2008 ro ku by ³a bar dzo wy so ka. W bie ¿¹ cym ro ku wy st¹ pi³ ró w -
nie¿ spa dek po py tu na sok wiœ nio wy (g³ó wnie w Niem czech), któ ry spo wo do wa³ na gro -
ma dze nie zna cz nych za pa sów kon cen tra tu i mro ¿o nek w Pol sce, a w kon sek wen cji
unie mo¿ li wi³ skup zna cz nej czê œci owo ców z te go ro cz nej pro duk cji.

Re sort nie po zo sta³ obo jêt ny wo bec pa nu j¹ cej z³ej sy tua cji na ryn ku i od koñ ca lip -
ca ak ty w nie w³¹ cza³ siê w me dia cjê miê dzy re pre zen tan ta mi sa do wni ków a przed sta wi -
cie la mi prze twór ców. Je dnak ¿e Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi, zgo d nie
z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi, nie dys po nu je in stru men ta mi, któ re po zwa la ³y by na in -
ge ro wa nie w po ziom cen na ryn kach rol nych.

Przy roz wa ¿a niu in stru men tów ja kie re sort rol ni ctwa mo ¿e za sto so waæ w ce lu
ochro ny in te re sów eko no mi cz nych pro du cen tów ja b³ ek i wiœ ni, na le ¿y pa miê taæ i¿
wszy s t kie œrod ki ochro ny pol skie go ryn ku usta na wia ne s¹ na szczeb lu Wspól no ty,
a Pol ska nie ma mo¿ li wo œci trak ta to wych je dno stron ne go wpro wa dze nia œrod ków
ochron nych np.: w im por cie z kra jów trze cich. Po nad to po de jmo wa ne przez re sort rol -
ni ctwa dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do po pra wy sy tua cji pro du cen tów owo ców, mu sz¹ byæ
spój ne z zo bo wi¹ za nia mi, ja kie Wspól no ta Eu ro pej ska pod jê ³a na fo rum Œwia to wej
Or ga ni za cji Han dlu, gdzie co raz bar dziej ogra ni cza ny jest za kres in stru men tów po le -
ga j¹ cych na udzie la niu wspar cia do pro duk cji pro du k tów rol nych. Dla te go te¿ re sort
rol ni ctwa kon cen tru je swo je dzia ³a nia na tym, aby za pe wniæ jak naj bar dziej ko rzy stne, 
prze jrzy ste i pro ste w za sto so wa niu kra jo we prze pi sy wy ko naw cze, ma j¹ ce na ce lu za -
chê ca nie pro du cen tów do za k³a da nia grup i or ga ni za cji pro du cen tów owo ców i wa rzyw 
oraz zrze sza nia siê w nich, gdy¿ to one mo g¹ naj sku te cz niej za po bie gaæ za is t nia ³ym
pro ble mom. Mi ni ster stwo kon cen tru je siê na tym, aby mo¿ li wo œci wspie ra nia tych
pod mio tów by ³y jak naj szer sze, a wa run ki i wy ma ga nia mo¿ li wie ogra ni czo ne oraz jak
naj bar dziej czy tel ne, gdy¿ g³ó wnym ce lem grup lub or ga ni za cji pro du cen tów owo ców
i wa rzyw jest umac nia nie po zy cji ryn ko wej pro du cen tów. Gru py i or ga ni za cje pro du -
cen tów ko rzy sta j¹ z bar dzo atrak cyj nych form wspar cia z bu d¿e tu UE jak i bu d¿e tu
kra jo we go. Prze pi sy re gu lu j¹ ce wspól n¹ or ga ni za cjê ryn ków owo ców i wa rzyw za war te
s¹ w roz po rz¹ dze niu Ra dy (WE) nr 1234/2007 i roz po rz¹ dze niu Ko mi sji (WE)
nr 1580/2007 oraz w usta wie o or ga ni za cji ryn ków owo ców i wa rzyw, ryn ku chmie lu,
ryn ku ty to niu oraz ryn ku su szu pa szo we go z dnia 19 gru dnia 2003 ro ku.

G³ó wnym ce lem grup lub or ga ni za cji pro du cen tów owo ców i wa rzyw jest umac nia -
nie po zy cji ryn ko wej pro du cen tów. Pod mio ty te mo g¹ efek ty wnie pla no waæ pro duk cjê,
tak aby do sto so waæ j¹ do po py tu, za ró wno pod wzglê dem ilo œci jak i ja ko œci. Po nad to,
kon cen tru j¹c po da¿ sta j¹ siê od po wie d nio du ¿y mi par tne ra mi dla za k³a dów prze twór -
czych kon cen tru j¹ cych du ¿y po pyt. W ta kich re la cjach gru py i or ga ni za cje mia ³y by re -
al ny wp³yw na po ziom cen, któ re uzy s ku j¹ za do star cza ne do prze twór stwa owo ce.
Pod mio ty te po sia da j¹c oso bo woœæ pra w n¹ mog ³y by byæ stro n¹ w kon trak tach za wie ra -
nych bez po œre dnio z za k³a da mi prze twór czy mi. Gru py i or ga ni za cje kon cen tru j¹c zna cz -
ny po pyt na œrod ki pro duk cji tj. na wo zy, œrod ki ochro ny roœ lin mo g¹ tak ¿e sku te cz nie
ne go cjo waæ ce ny za ku pu tych pro du k tów. Bar dziej uza sa dnio ne eko no mi cz nie s¹ tak ¿e
in we sty cje w ma szy ny s³u ¿¹ ce do zbio ru (np. kom baj ny), przy go to wa nia pro du k tów do
sprze da ¿y (np. sor to wni ce), któ re w zna cz nym stop niu mo g¹ ogra ni czyæ za po trze bo wa -
nie na co raz dro¿ sz¹ si ³ê ro bo cz¹. Wie le z te go ro dza ju urz¹ dzeñ mo ¿e byæ przed mio tem
wspar cia przy s³u gu j¹ ce go gru pom i or ga ni za cjom pro du cen tów owo ców i wa rzyw.

Je dno czeœ nie po de jmo wa ne s¹ dzia ³a nia na fo rum Ko mi sji Unii Eu ro pej skiej od -
noœ nie znie sie nia mo¿ li wo œci do da wa nia do kon cen tra tu so ku ja b³ko we go kon cen tra tu 
z li mon ki w ce lu je go do kwa sze nia. Dla te go te¿ Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi
ma j¹c na wzglê dzie za chê ce nie pro du cen tów z in nych kra jów Unii Eu ro pej skiej do wy -
ko rzy sta nia kon cen tra tu ja b³ko we go kra jo wej pro duk cji bê dzie po stu lo wa ³o o:
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— w przy pad ku do kwa sza nia so ków owo co wych kwa sem cy try no wym i in ny mi do --
dat ka mi do kwa sza j¹ cy mi ko nie cz no œci¹ po da nia tych in for ma cji na ety kie cie
w po bli ¿u na zwy pro du k tu, ce lem umo¿ li wie nia od ró¿ nie nia po do b nych pro du k --
tów i za pe wnie nia tym sa mym od po wie d nie go wy bo ru kon su men tom.

— w przy pad ku u¿y cia w pro duk cji so ku owo co we go, so ku cy try no we go lub li mo no --
we go lub ich so ków za gê sz czo nych ta kie so ki po win ny byæ trak to wa ne ja ko so ki
dwu- lub wie lo sk³a dni ko we np. owocowo-cytrynowe lub owocowo-limonowe.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a wni czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Daj cza ka

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

Z ogrom nym nie po ko jem ob ser wu jê opie sza ³oœæ we wdra ¿a niu Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007 –2013, w szcze gól no œci dzia ³añ
Osi 3 „Ja koœæ ¿y cia na ob sza rach wiej skich i ró¿ ni co wa nie go spo dar ki wiej -
skiej”.

Sa mo rz¹ dow cy z ma ³ych spo ³e cz no œci wiej skich ju¿ od dwóch lat cze ka j¹ 
na mo¿ li woœæ zdo by cia œrod ków w ra mach dzia ³a nia 3.3 „Pod sta wo we us ³u -
gi dla go spo dar ki i lu dno œci wiej skiej” oraz dzia ³a nia 3.4 „Od no wa i roz wój
wsi”. W przy pad ku gmin wiej skich bê dzie to je dy na mo¿ li woœæ po zy s ka nia
œrod ków po mo co wych na re a li za cjê pro jek tów w za kre sie go spo dar ki
wodno-œciekowej czy in we sty cji do ty cz¹ cych in fra struk tu ry tu ry sty cz nej,
spor to wej lub spo³eczno-kulturalnej. Kry te ria usta lo ne w ra mach re gio nal -
nych pro gra mów ope ra cyj nych czy du ¿ych pro jek tów mi ni ste rial nych przy
skrom nych mo¿ li wo œciach bu d¿e to wych sku te cz nie unie mo¿ li wia j¹ im po zy s -
ka nie œrod ków z tych Ÿró de³.

Dwa la ta s¹ ju¿ stra co ne i oba wy, ¿e œrod ki w Osi 3 PROW mo g¹ zo staæ
nie wy ko rzy sta ne, s¹ w pe³ ni uza sa dnio ne. Ocze ku jê na tych mia sto we go pod -
jê cia dzia ³añ ze stro ny MRiRW ja ko In sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cej pro gra mem i wy -
jaœ nie nia, kto spo wo do wa³ tak wiel kie opóŸ nie nia we wdra ¿a niu dzia ³añ Osi
3 PROW – stro na mi ni ste rial na na cze le z Ko mi te tem Mo ni to ru j¹ cym czy or ga -
ny sa mo rz¹ dów wo je wództw ja ko In sty tu cje Wdra ¿a j¹ ce.

Prag nê pod kreœ liæ, ¿e in for ma cje za mie sz czo ne na stro nie in ter ne to wej
za ró wno Mi ni ster stwa Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi, jak i urzê dów mar sza³ kow -
skich s¹ nie wy star cza j¹ ce, a wrêcz mo¿ na od nieœæ wra ¿e nie, ¿e wszy s t kie
dzia ³a nia PROW s¹ re a li zo wa ne, chy ba ¿e za nie cha no prac nad ni mi.

Brak rze tel nych i ak tu al nych in for ma cji bul wer su je œro do wis ka wiej skie,
któ re ocze ku j¹ szyb kie go wdro ¿e nia ca ³e go pro gra mu.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
W³a dy s³aw Daj czak

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

War sza wa, 13 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
na wi¹ zu j¹c do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra W³a dy s³a wa Daj cza ka z³o ¿o ne go pod -

czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r. prze s³a ne go przez Pa -
ni¹ Mar sza ³ek, przy piœ mie nr BPS/DSK-043-917/08, z dnia 21 paŸ dzier ni ka br.,
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w spra wie przy spie sze nia uru cho mie nia dzia ³añ osi III Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007–2013, od de le go wa nych do sa mo rz¹ dów wo je wództw, prze ka -
zu jê Pa ni Mar sza ³ek na stê pu j¹ c¹ in for ma cjê w tej spra wie.

Po moc na roz wój rol ni ctwa i ob sza rów wiej skich w ra mach Wspól nej Po li ty ki Rol nej 
zo sta ³a od 2007 ro ku wy od rêb nio na z fun du szy struk tu ral nych. Wdro ¿e nie PROW
2007–2013 na stê pu je we d³ug od rêb nych, no wych pro ce dur usta lo nych prze pi sa mi UE.

Naj is tot niej sz¹ zmia n¹ w sto sun ku do roz wi¹ zañ obo wi¹ zu j¹ cych w la tach
2000–2006 by ³o ut wo rze nie w miej sce Eu ro pej skie go Fun du szu Orien ta cji i Gwa ran cji
Rol nej (EFOGR) dwóch fun du szy:

— Eu ro pej skie go Fun du szu Gwa ran cji Rol nej (EFGR) – fi nan su j¹ ce go g³ó wnie in -
ter wen cjê ryn ko w¹ i do p³a ty bez po œre dnie,

— Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
(EF RROW) – fi nan su j¹ ce go pro gram roz wo ju ob sza rów wiej skich.

Po do b nie jak w la tach 2004–2006, tak i na la ta 2007–2013, re a li za cja ce lów po li ty -
ki rol nej i roz wo ju ob sza rów wiej skich opie ra siê na Stra te gi cz nych Wy ty cz nych Wspól -
no ty, na pod sta wie któ rych ka ¿ dy kraj cz³on kow ski, aby móc ko rzy staæ ze œrod ków
EF RROW, przy go to wa³ tzw. Kra jo wy Plan Stra te gi cz ny (KPS), w któ rym okreœ li³ g³ó wne
za ³o ¿e nia i ce le po li ty ki na la ta 2007–2013. KPS by³ pod sta w¹ do op ra co wa nia pro gra -
mów ope ra cyj nych, tj. Pro gra mów Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013.

Pol ski PROW 2007–2013 zo sta³ przy jê ty przez KE pod czas po sie dze nia Ko mi te tu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (Ru ral De ve l op ment Com mit tee) w dniu 24 lip ca 2007 r.
je dno g³oœ nie. Jest to naj wiê k szy pro gram do ty cz¹ cy roz wo ju ob sza rów wiej skich,
spoœ ród wszy s t kich pro gra mów kra jów Unii Eu ro pej skiej i zo sta³ za ak cep to wa ny ja ko
je den z pier wszych pro gra mów w no wej per spek ty wie fi nan so wej na la ta 2007–2013.

Wdro ¿e nie po szcze gól nych dzia ³añ PROW 2007–2013, w ra mach ut wo rzo ne go fun -
du szu EF RROW, wy ma ga ³o przy go to wa nia no we go sy s te mu wdro ¿e nio we go oraz przy -
go to wa nia sze re gu ak tów pra w nych i okreœ lo nych no wych pro ce dur wdro ¿e nio wych.
No wo œci¹ jest tak ¿e ko nie cz noœæ akre dy to wa nia agen cji p³at ni czej i pro ce dur dla po -
szcze gól nych dzia ³añ.

Mi mo te go, wiê k szoœæ naj wa¿ niej szych dzia ³añ PROW 2007–2013, wdra ¿a nych
przez Agen cjê Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa, zo sta ³o ju¿ uru cho mio nych.
W dru giej ko lej no œci pod ko niec bie ¿¹ ce go ro ku i w I kwar ta le 2009 r. zo sta n¹ uru cho -
mio ne po zo sta ³e dzia ³a nia, w tym ró w nie¿ dzia ³a nia de le go wa ne do sa mo rz¹ dów wo je -
wództw.

Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi wy da ³o ju¿ roz po rz¹ dze nia dla wszy s t kich
6 dzia ³añ de le go wa nych sa mo rz¹ dom wo je wództw (wszy s t kie roz po rz¹ dze nia zo sta ³y
wy da ne w okre sie spra wo wa nia fun kcji przez obe c ne go mi ni stra). W lip cu 2008 r. prze -
ka za no sa mo rz¹ dom wo je wództw wy ty cz ne za wie ra j¹ ce pro ce du ry wdro ¿e nio we. We
wrzeœ niu br., sa mo rz¹ dy wo je wództw przy jê ³y prze ka za ne wy ty cz ne, prze pro wa dzi ³y
we wnê trz ne ba da nie go to wo œci do re a li za cji za dañ de le go wa nych oraz prze sz³y od po -
wie d nie szko le nia. W dniu 30 wrzeœ nia br. wszy s t kie sa mo rz¹ dy wo je wództw z³o ¿y ³y
de kla ra cje go to wo œci do pod da nia siê ba da niu au dyto we mu. Od 7 paŸ dzier ni ka do
24 paŸ dzier ni ka br. trwa ³y ba da nia au dy to we prze pro wa dza ne przez Agen cjê P³at ni cz¹
we wszy s t kich sa mo rz¹ dach wo je wództw. Wy nik prze pro wa dzo nych au dy tów jest po -
zy ty wny. Ko lej nym eta pem uzy s ka nia pe³ nej akre dy ta cji jest wy ko na nie ba da nia akre -
dy ta cyj ne go, któ re go prze pro wa dze nie zle co ne zo sta ³o przez Mi ni ster stwo Fi nan sów
nie za le¿ ne mu au dy to ro wi ze wnê trz ne mu, fir mie KPMG.

Bio r¹c pod uwa gê za a wan so wa nie prac akre dy ta cyj nych, ja ko pier wsze je sz cze
w tym ro ku, zo sta nie uru cho mio ne dzia ³a nie „Od no wa i roz wój wsi”. W na stê p nej ko lej -
no œci pla no wa ne jest uru cho mie nie dzia ³a nia „Pod sta wo we us ³u gi dla go spo dar ki i lu dno -
œci wiej skiej”, dzia ³añ Osi Lea der oraz dzia ³a nia „Po pra wia nie i roz wi ja nie
in fra struk tu ry zwi¹ za nej z roz wo jem i do sto so wa niem rol ni ctwa i leœ ni ctwa”. Po szcze -
gól ne sa mo rz¹ dy wo je wództw prze s³a ³y ju¿ do Mi ni ster stwa in for ma cje o ter mi nach
na bo ru wnios ków o wy bór Lo kal nych Grup Dzia ³a nia do re a li za cji Lo kal nych Stra te gii
Roz wo ju w ra mach Osi Lea der. W wiê k szo œci wo je wództw na bór ten na st¹ pi od 15 li s -
to pa da 2008 r. i po trwa do po ³o wy sty cz nia 2009 r.
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Na obe c nym eta pie prac re sort rol ni ctwa nie otrzy ma³ syg na ³ów, ¿e mog ³y by wy -
st¹ piæ ja kie kol wiek za gro ¿e nia w re a li za cji PROW 2007–2013 w za kre sie dzia ³añ de le -
go wa nych do sa mo rz¹ dów wo je wództw.

Po nad to trze ba pod kreœ liæ, ¿e zgo d nie z prze pi sa mi roz po rz¹ dzeñ Mi ni stra Rol ni ctwa 
i Roz wo ju Wsi w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i try bu przy zna wa nia po mo cy
fi nan so wej w ra mach dzia ³añ PROW 2007 –2013, któ rych wdra ¿a nie zo sta ³o de le go wa -
ne do sa mo rz¹ dów wo je wództw, o ter mi nie na bo ru de cy du je w³a œci wy or gan sa mo -
rz¹ du wo je wó dz twa i uru cho mie nie dzia ³añ na stê po wa ³o bê dzie w po szcze gól nych
wo je wó dz twach w ró¿ nych ter mi nach.

Prze ka zu j¹c po wy ¿ sze in for ma cje, prag nê je dno czeœ nie za pe wniæ Pa ni¹ Mar sza ³ek,
¿e Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi bê dzie po de jmo waæ na bie ¿¹ co dzia ³a nia,
sprzy ja j¹ ce ra cjo nal ne mu wy ko rzy sta niu œrod ków PROW 2007–2013.

Z po wa ¿a niem

Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a wni czak

19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. 33



Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Do brzyñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Ak tu al ne pro ble my ame ry kañ skiej go spo dar ki nie w¹t pli wie wp³y n¹ ne -
ga ty wnie na go spo dar kê pañstw Unii Eu ro pej skiej, co z ko lei mo ¿e prze ³o ¿yæ
siê tak ¿e na sy tua cjê pol skiej go spo dar ki, kon dy cjê pol skich firm oraz tem po
wzro stu go spo dar cze go. Pier wszym te go prze ja wem jest obe c na sy tua cja fi -
nan so wa Re pub li ki Is lan dii.

Dla te go te¿, wo bec za gro ¿e nia kry zy sem fi nan so wym in nych pañstw eu -
ro pej skich, w tym tak ¿e Rze czy po spo li tej Pol skiej, prag nê zwró ciæ siê do Pa na 
Mi ni stra z za py ta niem, czy pol ski rz¹d jest przy go to wa ny na ry zy ko wy -
st¹ pie nia w Pol sce kry zy su fi nan so we go oraz ja kie prze wi du je œrod ki ce lem
je go unik niê cia lub co naj mniej zni we lo wa nia je go ewen tual nych skut ków.
Czy w osta t nim cza sie zo sta ³y op ra co wa ne me to dy, któ rych za sto so wa nie
bê dzie sprzy ja ³o usta bi li zo wa niu ryn ku fi nan so we go w Pol sce oraz za po bie -
¿e niu je go upad ko wi, a je ¿e li tak, to ja kie? Je ¿e li ta kie pla ny je sz cze nie po -
wsta ³y, to pro szê o wska za nie ter mi nu pod jê cia prac nad ni mi b¹dŸ ich
ewen tual ne go ukoñ cze nia i przed sta wie nia opi nii pub li cz nej.

Z po wa ¿a niem
Jan Do brzyñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 26 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie se na tor skie Pa na Ja na Do brzyñ skie go, któ re zo sta ³o 

przed sta wio ne na 19. po sie dze niu Se na tu w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r. i skie ro wa ne 
do Mi ni stra Fi nan sów (znak pis ma: BPS/DSK-043-918/08), przed sta wiam po ni¿ sze
in for ma cje.

Ak tu al ne za wi ro wa nia na œwia to wych ryn kach fi nan so wych oraz spad ki na œwia to -
wych gie³ dach spo wo do wa ne s¹ g³ó wnie po przez ogra ni cze nie za u fa nia do ryn ku fi nan -
so we go. W oce nie Mi ni ster stwa Fi nan sów nie zbê d ne jest w dal szym ci¹ gu bar dzo
uwa¿ ne mo ni to ro wa nie sy tua cji na kra jo wym i miê dzy na ro do wych ryn kach fi nan so -
wych, co Mi ni ster stwo Fi nan sów czy ni we wspó³ pra cy z in ny mi in sty tu cja mi two rz¹ cy -
mi tzw. sieæ bez pie czeñ stwa fi nan so we go. Mi ni ster stwo Fi nan sów bie rze ró w nie¿
czyn ny udzia³ w to cz¹ cych siê na fo rum Unii Eu ro pej skiej pra cach w za kre sie sta bil no -
œci fi nan so wej i za rz¹ dza nia kry zy so we go, któ re zo sta ³y zin ten sy fi ko wa ne w kon tek œ cie 
obe c nych za wi ro wañ na œwia to wych ryn kach fi nan so wych, wy ni ka j¹ cych z kry zy su
„sub pri me”. W ce lu re a li za cji ww. za dañ w gru dniu 2007 r. po wsta³ Ko mi tet Sta bil no œci
Fi nan so wej, w sk³ad któ re go wcho dz¹ Mi n i s ter Fi nan sów (ja ko Prze wo dni cz¹ cy), Pre zes
NBP i Prze wo dni cz¹ cy KNF. Ko mi tet Sta bil no œci Fi nan so wej do ko nu je bie ¿¹ cej oce ny sy -
tua cji w kra jo wym sy s te mie fi nan so wym i na ryn kach miê dzy na ro do wych; po nad to
w ra mach Ko mi te tu na bie ¿¹ co do ko ny wa na jest wy mia na in for ma cji po miê dzy Ko mi sj¹
Nad zo ru Fi nan so we go, Na ro do wym Ban kiem Pol skim i Mi ni ster stwem Fi nan sów.

W dniu 13 paŸ dzier ni ka 2008 r. od by ³o siê w Mi ni ster stwie Fi nan sów spot ka nie
cz³on ków Ko mi te tu Sta bil no œci Fi nan so wej z pre ze sa mi ban ków zrze szo nych w Zwi¹z -
ku Ban ków Pol skich.
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Mi n i s ter Fi nan sów po in for mo wa³ ucze stni ków po sie dze nia o pa kie cie ak tów pra w -
nych, któ re wraz z za pro po no wa nym wcze œ niej przez NBP pa kie tem za u fa nia wzmoc -
ni¹ sta bil noœæ kra jo we go sy s te mu fi nan so we go. W sk³ad po wy ¿ sze go pa kie tu wcho dz¹:

1. usta wa o Ko mi te cie Sta bil no œci Fi nan so wej,
2. zmia na usta wy o Ban ko wym Fun du szu Gwa ran cyj nym,
3. pro jek to wa na usta wa o in stru men tach wspar cia dla in sty tu cji fi nan so wych.
Ce lem usta wy o Ko mi te cie Sta bil no œci Fi nan so wej jest usta wo we okreœ le nie za sad

wspó³ pra cy, w tym wy mia ny in for ma cji (ja wnych i nie ja wnych), po miê dzy g³ó wny mi in -
sty tu cja mi sie ci bez pie czeñ stwa fi nan so we go (MF, NBP i KNF) oraz dzia ³añ po de jmo -
wa nych na rzecz wspie ra nia sta bil no œci fi nan so wej, w tym ko or dy na cji dzia ³añ
cz³on ków Ko mi te tu w sy tua cji bez po œre dnie go za gro ¿e nia tej sta bil no œci.

Re gu la cje za war te w no we li za cji usta wy o Ban ko wym Fun du szu Gwa ran cyj nym,
ma j¹ na to miast na ce lu przy wró ce nie za u fa nia do sek to ra ban ko we go, po przez miê dzy
in ny mi zwiê k sze nie po zio mu ochro ny de po zy tów z obe c nych 22.500 EUR (gwa ran to -
wa nych w 100% do kwo ty 1.000 EUR, a po wy ¿ ej tej kwo ty w 90%) do 50.000 EUR (gwa -
ran to wa nych w 100%). Zmia ny usta wy o BFG w za kre sie po zio mu ochro ny
gwa ran to wa nia de po zy tów sta no wi¹ wy pe³ nie nie pod jê te go w dniu 7 paŸ dzier ni ka
2008 r. zo bo wi¹ za nia Ra dy ECO FIN w przed mio to wej kwe stii.

Na to miast zgo d nie z pro jek tem usta wy o udzie la niu wspar cia in sty tu cjom fi nan so -
wym przez Skarb Pañ stwa bê dzie is t nia ³a mo¿ li woœæ udzie le nia wspar cia za gro ¿o nym
utra t¹ p³yn no œci in sty tu cjom fi nan so wym, ma j¹ cym sie dzi bê na te ry to rium Pol ski. Ce -
lem usta wy jest bo wiem wy po sa ¿e nie MF w in stru men ty ma j¹ ce na ce lu prze ciw dzia ³a -
nie kry zy som fi nan so wym. Mi n i s ter Fi nan sów, ja ko or gan od po wie dzial ny za dzia³
ad mi ni stra cji rz¹ do wej, po de jmo wa³ by okreœ lo ne dzia ³a nia na wnio sek in sty tu cji fi -
nan so wej po za siêg niê ciu opi nii Prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we go oraz
Pre ze sa Na ro do we go Ban ku Pol skie go. Zgo d nie z pro jek tem usta wy wspar cie mo ¿e byæ
udzie la ne m.in. w for mie: gwa ran cji Skar bu Pañ stwa, po ¿y czek skar bo wych pa pie rów
war to œcio wych, sprze da ¿y skar bo wych pa pie rów war to œcio wych z od ro czo nym ter mi -
nem p³at no œci lub roz ³o ¿e niem p³at no œci na ra ty. Skarb Pañ stwa bê dzie móg³ udzie liæ
gwa ran cji sp³a ty przez ban ki kre dy tu re fi nan so we go, za ci¹ g niê te go w Na ro do wym
Ban ku Pol skim, aby nie stra ci ³y one p³yn no œci. Gwa ran cja ta mo ¿e byæ udzie lo na do
50% po zo sta j¹ cej do sp³a ty kwo ty kre dy tu re fi nan so we go. Skarb Pañ stwa móg³ by te¿
udzie liæ gwa ran cji sp³a ty kre dy tów oraz li nii kre dy to wych, przy zna nych przez ban ki in -
nym ban kom, aby utrzy ma ³y one p³yn noœæ. Roz wi¹ za nia te po win ny wp³y n¹æ po zy ty wnie
na sy tua cje ban ków, jak ró w nie¿ przy czy ni¹ siê do zwiê k sze nia sta bil no œci kra jo we go
sy s te mu fi nan so we go.

Usta wa o Ko mi te cie Sta bil no œci Fi nan so wej, a tak ¿e usta wa no we li zu j¹ ca usta wê
o Ban ko wym Fun du szu Gwa ran cyj nym, zo sta ³y w osta t nich dniach pod pi sa ne przez
Pre zy den ta RP. Na to miast usta wa o in stru men tach wspar cia dla in sty tu cji fi nan so -
wych zo sta ³a skie ro wa na do Se jmu RP 13 li s to pa da br. i jest przed mio tem prac Sej mo -
wej Ko mi sji Fi nan sów Pub li cz nych.

Po nad to na le ¿y do daæ, ¿e ze wzglê du na fakt, i¿ obe c ny kry zys fi nan so wy ma ne ga -
ty wny wp³yw na za u fa nie miê dzy ban ka mi, co spo wo do wa ³o zmniej sze nie trans ak cji na 
ryn ku miê dzy ban ko wym, ró w nie¿ Na ro do wy Bank Pol ski og ³o si³ w dniu 13 paŸ dzier ni -
ka 2008 r. tzw. pa kiet za u fa nia, któ re go ce lem jest przy wró ce nie sta bil no œci sy s te mu
fi nan so we go po przez przy wró ce nie miê dzy ban ko we go za u fa nia. Zgo d nie z in struk cja -
mi za war ty mi w pa kie cie nie zbê d ne jest przy wró ce nie spra w no œci dzia ³a nia ryn ku fi -
nan so we go, po pra wa p³yn no œci na kra jo wym ryn ku wa lu to wym, po pra wa p³yn no œci
w wa lu tach ob cych oraz œciœ lej sza wspó³ pra ca miê dzy ban ka mi i ban ku cen tral ne go.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Lu d wik Ko tec ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Do brzyñ skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

W zwi¹z ku z nie po ko j¹ cy mi dzia ³a nia mi po de jmo wa ny mi przez mar -
sza³ ka wo je wó dz twa pod las kie go, pa na Ja ros ³a wa Dwo rzañ skie go, w za kre -
sie roz dy spo no wy wa nia fun du szy unij nych w re gio nie pod las kim po stu lu jê
ob jê cie nad zo rem in sty tu cji za rz¹ dza j¹ cej, ze szcze gól nym uw zglê dnie niem
pod jê tej de cyz ji z dnia 14 paŸ dzier ni ka 2008 r. w za kre sie unie wa¿ nie nia
uchwa ³y za rz¹ du z dnia 23 wrzeœ nia 2008 r. za twier dza j¹ cej li stê ran kin go -
w¹ pod mio tów, któ re po zy ty wnie prze sz³y oce nê me ry to ry cz n¹ i for mal n¹
w ra mach try bu kon kur so we go dzia ³a nia 6.2 Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi ta³ 
Lu dz ki.

Jest to pier wsza ta ka de cyz ja w wo je wó dz twie, a s¹ dzê, ¿e i w ca ³ym
kra ju by ³y to de cyz je nie li cz ne. Aby za po biec rê cz ne mu ste ro wa niu w przy -
dzie la niu œrod ków unij nych, wno szê o pil n¹ kon tro lê. W przy pad ku zw³o ki
zob li go wa ny bê dê do po wia do mie nia or ga nów œci ga nia. Nie do pu sz czal ne
jest, aby mar sza ³ek bez uza sa dnio nych me ry to ry cz nie i fak ty cz nie przy czyn
anu lo wa³ etap try bu kon kur so we go.

Mar sza ³ek na kon fe ren cji pra so wej wska za³, i¿ Mi ni ster stwo Roz wo ju Re -
gio nal ne go pi sem nie zo bo wi¹ za ³o go do unie wa¿ nie nia oce ny me ry to ry cz nej
ze wzglê du na zmia nê prze pi sów w za kre sie po mo cy pub li cz nej. In ne przy -
czy ny wska za ne ja ko do dat ko we to brak prze jrzy sto œci oce ny, po li ty cz ne re -
la cje i brak do œwiad czo nych pod mio tów na li œcie wy gra nych.

Dla te go te¿ prag nê zwró ciæ siê do Pa ni Mi n i s ter z na stê pu j¹ cy mi za py ta -
nia mi.

Czym kie ro wa ³o siê Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go, d¹ ¿¹c do unie -
wa¿ nie nia za twier dzo nej li sty ran kin go wej?

Czy is t nia ³y prze s³an ki me ry to ry cz ne do unie wa¿ nie nia prze pro wa dzo -
nej oce ny me ry to ry cz nej?

Czy po no w na we ry fi ka cja wnios ków we d³ug tych sa mych kry te riów
i me tod, prze pro wa dzo na przez tych sa mych eks per tów, mo ¿e skut ko waæ in -
n¹ pun kta cj¹?

Czy mar sza ³ek mo ¿e unie wa¿ niæ de cyz jê za rz¹ du, d¹ ¿¹c do wpi sa nia na
li stê ran kin go w¹ pod mio tów, któ re od po wia da j¹ je go kry te riom? I ja kie s¹ te
kry te ria, sko ro wa¿ niej sze s¹ od po pra w nej oce ny me ry to ry cz nej i for mal nej?
Na le ¿y prze cie¿ pa miê taæ, i¿ win ny mieæ na uwa dze roz wój wo je wó dz twa
pod las kie go, a nie wspie ra nie zwi¹ za nych z mar sza³ kiem pod mio tów.

Z po wa ¿a niem
Jan Do brzyñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 5.11.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ja na Do brzyñ skie go z³o ¿o ne na

19. po sie dze niu Se na tu w dniu 16 paŸ dzier ni ka br., od noœ nie unie wa¿ nie nia li sty ran -
kin go wej w ra mach kon kur su og ³o szo ne go w Dzia ³a niu 6.2 Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi ta³ Lu dz ki w wo je wó dz twie pod las kim, prag nê przed sta wiæ po ni ¿ej sto so wne
wy jaœ nie nia Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go w przed mio to wej spra wie.
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Na wstê pie prag nê pod kreœ liæ, i¿ Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go, pe³ ni¹ ce
fun kcjê In sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cej w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi ta³ Lu dz ki,
do k³a da wszel kich sta rañ w ce lu za pe wnie nia ja s nych i prze jrzy stych re gu³ wy dat ko -
wa nia œrod ków z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo ³e cz ne go w Pol sce. W tym ce lu zo sta ³y
op ra co wa ne je dno li te za sa dy do ko ny wa nia wy bo ru pro jek tów w ra mach PO KL któ re
okreœ la j¹ m.in. wa run ki prze pro wa dza nia obiek ty wnej i nie za le¿ nej oce ny wnios ków,
za sa dy po wo ³y wa nia ase so rów i eks per tów bio r¹ cych udzia³ w oce nie oraz re gu ³y two -
rze nia list ran kin go wych pro jek tów kwa li fi ku j¹ cych siê do do fi nan so wa nia.

Oce na me ry to ry cz na pro jek tów kon kur so wych w ra mach PO KL do ko ny wa na jest
przez dwóch nie za le¿ nych cz³on ków Ko mi sji Oce ny Pro jek tów wy bie ra nych w dro dze
lo so wa nia przez prze wo dni cz¹ ce go KOP. Po przed sta wie niu ka ¿ dej z dwóch nie za le¿ -
nych od sie bie ocen ob li cza na jest œre dnia aryt me ty cz na pun któw przy zna nych za
spe³ nie nie ogól nych kry te riów me ry to ry cz nych (kry te ria te s¹ za twier dza ne przez Ko -
mi tet Mo ni to ru j¹ cy na pod sta wie pro po zy cji In sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cej PO KL i do ty cz¹
one m.in. wia ry go dno œci i zdol no œci pro jek to daw cy do re a li za cji pro jek tu, a tak ¿e za -
sad fi nan so wa nia pro jek tów w ra mach PO KL). W przy pad ku za is t nie nia roz bie¿ no œci
po miê dzy oce na mi do ko na ny mi przez dwie oso by wy no sz¹ cej co naj mniej 30 pun któw
pro jekt pod da wa ny jest do dat ko wej oce nie, któ r¹ prze pro wa dza trze ci oce nia j¹ cy ró w -
nie¿ wy lo so wa ny przez prze wo dni cz¹ ce go KOP. Je ¿e li In sty tu cja Or ga ni zu j¹ ca Kon -
kurs po de jmie ta k¹ de cyz jê, przed do ko na niem trze ciej oce ny is t nie je mo¿ li woœæ
za siêg niê cia opi nii eks per ta. Oce na trze cie go oce nia j¹ ce go jest oce n¹ wi¹ ¿¹ c¹ i osta te cz -
n¹. Po nad to, ka ¿ dy oce nia j¹ cy zo bo wi¹ za ny jest do przed sta wie nia pi sem ne go ko men -
ta rza sta no wi¹ ce go uza sa dnie nie wy sta wio nej oce ny, co ma s³u ¿yæ za pe wnie niu mo¿ li -
wie prze jrzy stych i obiek ty wnych re gu³ oce ny z³o ¿o nych pro jek tów.

Od no sz¹c siê do wy st¹ pie nia Pa na Se na to ra pra g nê po in for mo waæ, i¿ w dniu 2
pa Ÿ dzier ni ka br. w wy ni ku za sy g na li zo wa nia przez In sty tu cje Po œre d ni cz¹ ce PO KL
pro ble mu zna cz nej li cz by wnio s ków, któ re s¹ od rzu ca ne na eta pie oce ny for mal nej ze
wzglê du na te ch ni cz ne uchy bie nia do ty cz¹ ce wy pe³ nia nia in for ma cji od no œ nie po mo -
cy pu b li cz nej, wy da ³a in ter pre ta cjê umo ¿ li wia j¹ c¹ in sty tu cjom pro wa dz¹ cym na b ór
i oce nê pro jek tów skie ro wa nie do ne go cja cji wn io s ków, w kt ó r ych be ne fi cjent nie za -
zna czy³ wy dat ków ob jê tych za sa da mi po mo cy pu b li cz nej w bu d¿ e cie sz cz e gó ³o wym
pro jek tu. Zgo d nie ze sta no wi s kiem In sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cej, do pu sz czo na zo sta ³a
mo ¿ li woœæ przy jê cia ta kie go roz wi¹ za nia przez IOK. przy za sto so wa niu je d no li te go
po de jœ cia wzglê dem wszy s t kich wnios k ów z³o ¿o nych w ra mach kon kur su. Nie -
mniej je d nak, ewen tu al na de cy z ja w kwe stii za sto so wa nia po wy ¿ sze go roz wi¹ za -
nia po win na zo staæ pod jê ta przed za twier dze niem li sty ran kin go wej wni os k ów do 
do fi nan so wa nia.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e pro ces wy bo ru pro jek tów koñ czy siê z chwi l¹ za twier dze nia li -
sty ran kin go wej i zgo d nie z Za sa da mi do ko ny wa nia wy bo ru pro jek tów w ra mach PO KL
nie jest mo¿ li wa zmia na ko lej no œci wnios ków na li œcie. Je dy nie w przy pad ku za is t nie -
nia no wych, nie zna nych na eta pie oce ny oko li cz no œci, or gan za twier dza j¹ cy li stê ran -
kin go w¹ mo ¿e zde cy do waæ o nie przyz na niu do fi nan so wa nia da ne mu wnios ko daw cy.
Na le ¿y je dnak mieæ na uwa dze, ¿e ta kie roz wi¹ za nie mo ¿e byæ za sto so wa ne je dy nie
w wy j¹t ko wych i uza sa dnio nych przy pad kach, z je dno czes nym pi sem nym po in for mo -
wa niem IOK oraz za cho wa niem prze jrzy sto œci pro ce dur.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go ja ko In sty tu cja Za -
rz¹ dza j¹ ca PO KL na py ta nie za da ne przez Mar sza³ ka wo je wó dz twa pod las kie go Pa na
Ja ros ³a wa Dwo rzañ skie go od noœ nie mo¿ li wo œci unie wa¿ nie nia li sty ran kin go wej w ra -
mach Dzia ³a nia 6.2 na pod sta wie fak tu od rzu ce nia wnios ków o do fi nan so wa nie, w któ -
rych pro jek to daw ca nie za zna czy³ wy dat ków ob jê tych za sa da mi po mo cy pub li cz nej,
w dniu 21 paŸ dzier ni ka br. wy da ³a je dno zna cz n¹ in ter pre ta cjê, i¿ w za is t nia ³ej sy tua cji
nie do strze ga prze s³a nek umo¿ li wia j¹ cych unie wa¿ nie nie li sty ran kin go wej. W wy ni ku
ww. in ter pre ta cji In sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cej PO KL Za rz¹d Wo je wó dz twa Pod las kie go co f -
n¹³ og ³o szo n¹ wcze œ niej de cyz jê o za mia rze unie wa¿ nie nia li sty ran kin go wej. W dniu
28 paŸ dzier ni ka Pan Mar sza ³ek Ja ros ³aw Dwo rzañ ski po in for mo wa³ In sty tu cjê Za -
rz¹ dza j¹ c¹  o od st¹ pie niu od za mia ru unie wa¿ nia nia li sty ran kin go wej.
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Prag nê za pe wniæ, i¿ Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go pro wa dzi sta ³y nad zór nad 
pra wid ³o w¹  re a li za cj¹ pro ce dur wy bo ru pro jek tów w ra mach PO Ka pi ta³ Lu dz ki, prze -
pro wa dza j¹c do raŸ ne kon tro le ka¿ do ra zo wo w przy pad ku, gdy za cho dzi po de jrze nie
na ru sze nia za sad bez stron ne go i prze jrzy ste go wy bo ru pro jek tów do do fi nan so wa nia.
W sy tua cji stwier dze nia nie pra wid ³o wo œci, uchy bieñ lub za nie dbañ w ra mach or ga ni -
zo wa ne go kon kur su In sty tu cja Za rz¹ dza j¹ ca PO KL mo ¿e pod j¹æ de cyz jê o ewen tual -
nym co f niê ciu do fi nan so wa nia na re a li za cjê pro jek tów, któ re zo sta ³y za twier dzo ne do
re a li za cji z na ru sze niem obo wi¹ zu j¹ cych pro ce dur.

Z po wa ¿a niem

El¿bieta Bieñkowska
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Oœ wiad cze nie se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej

skie ro wa ne do mi ni stra spraw za gra ni cz nych Ra dos ³a wa Si kor skie go
oraz do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Za nie po ko jo na sy tua cj¹ Mu ze um Ko per ni ka w Rzy mie, któ re go zbio ry od
cza su za mkniê cia mu ze um, to jest od 2000 r., ni sz cze j¹ w zwi¹z ku z prze cho -
wy wa niem w nie w³a œci wych wa run kach, chcia ³a bym zwró ciæ uwa gê na fakt, 
i¿ na sze wspól ne do b ro, ja kim jest uni ka to wa ko lek cja mu ze al na, na sze dzie -
dzi ctwo na ro do we, ma j¹ ce s³u ¿yæ po pu la ry za cji pol skiej na u ki i kul tu ry, po -
zba wio ne jest w³a œci wej ochro ny.

Mu ze um Ko per ni ka w Rzy mie to dar Po la ka, ucze stni ka po wsta nia sty cz -
nio we go, emi gran ta. Dar dla na ro du w³os kie go, ofi cjal nie prze ka za ny w 1882 r.,
z wa run kiem, ¿e mu ze um i is t nie j¹ ca przy nim bib lio te ka ma j¹ byæ udo stêp -
nia ne uczo nym i zwie dza j¹ cym.

Emi gran tem dar czyñ c¹ by³ Ar tur Wo ³yñ ski, wiel ki pa trio ta i spo ³e cz nik,
po staæ bar wna i tro chê za gad ko wa. Po upad ku po wsta nia sty cz nio we go zna -
laz³ siê, po do b nie jak wie lu je go ucze stni ków, we Fran cji. Na stê p nie prze niós³
siê do Ita lii, gdzie roz wi n¹³ ak ty w n¹ dzia ³al noœæ na u ko w¹ i po pu la ry zu j¹ c¹
pol sk¹ na u kê i kul tu rê. Je d nym z je go dzie³ by ³o Mu seo Co per ni ca no, za i ni cjo -
wa ne w 1873 r., w czte rech set le cie uro dzin Mi ko ³a ja Ko per ni ka.

Ar tur Wo ³yñ ski zgro ma dzi³ w nim sze reg cen nych eks po na tów, rê ko pi -
sów i ksi¹ ¿ek, któ re ku po wa³ z w³a s nych, wiê cej ni¿ skrom nych, œrod ków –
zmar³ w nê dzy w wie ku czter dzie stu dzie wiê ciu lat – oraz po zy s ki wa³ od Po -
la ków na emi gra cji i w kra ju, a tak ¿e z ob ser wa to riów astro no mi cz nych z ca -
³e go œwia ta. W 1887 r. zbio ry mu ze al ne li czy ³y ty si¹c trzy dzie œci dzie³
w ty si¹ cu stu osiem dzie siê ciu to mach, sto dwa dzie œcia dzie wiêæ rê ko pi sów,
dzie wiêæ set szeœæ dzie si¹t dwa au to gra fy astro no mów, sto czte ry in stru men -
ty na u ko we, szeœæ dzie si¹t czte ry ob ra zy, sto sie dem na œcie me da li z³o tych
i br¹ zo wych wy bi tych ku czci Ko per ni ka itd. – ³¹ cz nie dwa ty si¹ ce piêæ set
szeœæ przed mio tów o zna cz nej war to œci za byt ko wej. Do swo jej œmier ci
w 1893 r. Wo ³yñ ski zd¹ ¿y³ zna cz nie po wiê k szyæ ko lek cjê.

Po je go œmier ci mu ze um prze cho dzi ³o ró¿ ne ko le je lo su. Osta te cz nie po -
³¹ czo no je z Ob ser wa to rium Astro no mi cz nym na Mon te Ma rio w Rzy mie i tam
w 1938 r. od by ³a siê uro czy sta in au gu ra cja ob ser wa to rium i mu ze um w obe c -
no œci w³os kie go mi ni stra oœ wie ce nia pub li cz ne go i pol skie go am ba sa do ra.
Mu ze um Astro no mi cz ne i Ko per ni kañ skie, któ re ra zem z bib lio te k¹ za jmo wa -
³o ca ³e piê tro bu dyn ku (dwa na œcie ob szer nych sal), uwa ¿a ne by ³o wte dy za
je den z naj wa¿ niej szych te go ty pu zbio rów roz pro szo nych po ca ³ym œwie cie.

Nie ste ty, ju¿ w koñ cu lat piêæ dzie si¹ tych ów czes ny dy rek tor ob ser wa to -
rium ja ko astro nom ma ³o siê in te re so wa³ mu ze um. Bra ko wa ³o bib lio te ka rza
i kon ser wa to ra zbio rów. By ³y okre sy, kie dy zbio rów nie udo stêp nia no. Ko lek -
cjê Wo ³yñ skie go prze mie sza no z in ny mi ma te ria ³a mi. Po do b nie by ³o w okre sie 
póŸ niej szym. W la tach osiem dzie si¹ tych nie któ re cen ne eks po na ty zo sta ³y
skra dzio ne i nie zdo ³a no ich od zy s kaæ. W ro ku 2000 osta te cz nie za mkniê to
mu ze um w zwi¹z ku z za mie rzo n¹ zmia n¹ prze zna cze nia bu dyn ku na Mon te
Ma rio. Je dnak od te go cza su zbio ry Wo ³yñ skie go po zo sta j¹ na dal w za jmo -
wa nych po mie sz cze niach, ni sz cze j¹ ce i nie u do stêp nia ne, ze szko d¹ dla na u -
ki i jej po pu la ry za cji. Stan ten po zo sta je w wy raŸ nej sprze cz no œci ze
wspo mnia nym ak tem do na cyj nym Wo ³yñ skie go z 1882 r.

Ze wzglê du na to oraz fakt, ¿e na ko lek cjê Wo ³yñ skie go z³o ¿y ³y siê przede
wszy s t kim da ry spo ³e czeñ stwa pol skie go, wy da je siê s³u szne, aby pol skie
œro do wis ko na u ko we zwró ci ³o siê o in ter wen cjê w tej spra wie do w³adz w³os -
kich. Cho dzi ³o by przede wszy s t kim o upo rz¹d ko wa nie zbio rów, ich kon ser -
wa cjê i udo stêp nie nie, zgo d nie z ak tem do na cyj nym fun da to ra.

Dla te go te¿, bio r¹c pod uwa gê war toœæ hi sto ry cz n¹ zgro ma dzo nych zbio -
rów mu ze al nych, zwra cam siê do Pa nów Mi ni strów z za py ta niem, czy rz¹d
pol ski in ter we nio wa³ ju¿ w tej spra wie u w³adz w³os kich, czy przed siêw ziê te
zo sta ³y dzia ³a nia, aby ra to waæ te war to œcio we zbio ry. Je œ li do tych czas te go
nie uczy nio no, zwra cam siê z wiel k¹ pro œb¹, aby uczy nio no to na tych miast,
tak ¿e by uchro niæ te bez cen ne pa mi¹t ki pol skiej kul tu ry, bê d¹ ce je dno czeœ nie 
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do wo dem bez gra ni cz nej mi ³o œci Po la ków do oj czyz ny, przed ca³ ko wi tym zni -
sz cze niem lub roz gra bie niem.

Chcia ³a bym nad mie niæ, i¿ jest wie le osób, któ rym nie jest obo jêt ny los
dzie dzi ctwa na ro do we go, ja kim jest Mu ze um Ko per ni ka w Rzy mie. S¹ to miê -
dzy in ny mi: doc. dr hab. Jan Pis ku re wicz (prof. UKSW, IHN PAN), prof. dr hab. 
El ¿bie ta Ja strzê bow ska (kie ro wnik Sta cji PAN w Rzy mie), doc. dr hab. Le szek 
Za sztowt (IHN PAN, prof. UW), doc. dr hab. Ja ros ³aw W³o dar czyk (IHN PAN),
prof. dr hab. Bo le s³aw Or ³ow ski (IHN PAN), doc. dr hab. Bo ¿e na Ur ba nek (IHN 
PAN, ŒUM). Te oso by ju¿ pod nios ³y tê spra wê w swoich wy st¹ pie niach li sto -
wych i za ser de cz n¹ tros kê o pol skie pa mi¹t ki hi sto ry cz ne bar dzo im dziê ku jê.

Z po wa ¿a niem
Ja ni na Fet liñ ska

OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

War sza wa, 7 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
dziê ku jê za prze ka za nie Oœ wiad cze nia Pa ni Se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej, z³o ¿o ne go

pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dn. 16 paŸ dzier ni ka br. (pis mo
nr BPS/DSK-043-922/08 z dn. 21 paŸ dzier ni ka br.), wy ra ¿a j¹ ce go za nie po ko je nie sy -
tua cj¹ Mu ze um Ko per ni ka w Rzy mie i je go zbio rów sta no wi¹ cych zna cz¹ c¹ czêœæ pol -
skie go dzie dzi ctwa kul tu ro we go we W³o szech. Pro szê przy j¹æ za pe wnie nie, ¿e pro b lem
jest nam zna ny, pró bu je my go roz wi¹ zaæ od 2005 r. Je dnak ¿e spra wa ze wzglê du na
de li kat n¹ ma te riê, wy ma ga ostro¿ ne go i prze myœ la ne go dzia ³a nia. Nie ³at wa sy tua cja
Mu ze um Ko per ni ka na Mon te Ma rio w Rzy mie, za gro ¿e nie je go dal szej eg zy sten cji
w do tych cza so wej sie dzi bie w Vil li Mel li ni i co za tym idzie, groŸ ba prze nie sie nia b¹dŸ
roz pro sze nia zbio rów, by ³y przed mio tem ko re spon den cji po miê dzy Mi ni ster stwem
Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go, Mi ni ster stwem Spraw Za gra ni cz nych oraz Am ba -
sa d¹ Rze czy po spo li tej Pol skiej w Rzy mie. Nie po ko j¹ ce syg na ³y w spra wie pla no wa nych
zmian w eks po zy cji po œwiê co nej Mi ko ³a jo wi Ko per ni ko wi w Mu seo Astro no mi co e Co -
perni ca no w Rzy mie oraz in for ma cje do ty cz¹ ce zmian w pla nach wy sta wien ni czych
pla ców ki do cie ra ³y do nas tak ¿e ze œro do wisk po lo nij nych. W tej spra wie zwra ca³ siê ró -
w nie¿ do Pa na Ka zi mie rza M. Ujaz dow skie go, ów czes ne go Mi ni stra Kul tu ry, Pan Sta ni -
s³aw J. Ro stwo row ski ape lu j¹c o po moc w ra to wa niu cy me liów ko per ni kañ skich.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym w 2007 r. De par ta ment ds. Pol skie go Dzie dzi ctwa Kul tu ro -
we go za Gra ni c¹ zwró ci³ siê do De par ta men tu Eu ro py w Mi ni ster stwie Spraw Za gra ni cz -
nych z pro œb¹ o prze ka za nie bli¿ szych in for ma cji do ty cz¹ cych ak tu al nej sy tua cji
Mu ze um Ko per ni ka w Rzy mie oraz pro wa dzo nych w zwi¹z ku z tym dzia ³añ.

Spra wa jest tym bar dziej bul wer su j¹ ca, ¿e do oca le nia zbio ru, od two rze nia Mu ze -
um i na zwa nia go Ko per ni kañ skim (w 1. 1966–1974) przy czy ni ³o siê dwo je Po la ków –
Pa ni Kry sty na Che³ kow ska oraz O. To masz Ro stwo row ski TJ, re dak tor Sek cji Pol skiej
Ra dia Wa ty kañ skie go. Dziê ki ich sta ra niom i ¿y czli we mu wspar ciu Pa na prof. Mas si -
mo Ci mi no, dy rek to ra Mu ze um Astro no mi cz ne go w Rzy mie, bez cen na ko lek cja co per -
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ni ca nów zgro ma dzo na przez Ar tu ra Wo ³yñ skie go, dziê ki za an ga ¿o wa niu 147 wiel kich
Po la ków z Jó ze fem Ig na cym Kra szew skim na cze le, zo sta ³a po od re stau ro wa niu prze -
nie sio na z pi wnic na Mon te Po rzio do Mu ze um na Mon te Ma rio w cen trum Rzy mu
i udo stêp nio na pub li cz no œci (hi sto ria zbio ru jest przed mio tem roz pra wy Pa ni dr Ma ri -
nel li Ca li si, dy rek to ra i kon ser wa to ra Mu seo Astro no mi co e Co pe rni ca no i za ra zem
orê do wni ka pol skiej ko lek cji). Wy da rze niem kul tu ral nym sta ³a siê Wy sta wa Ko per ni -
kañ ska (1966), jej or ga ni za to rzy do st¹ pi li za szczy tu oso bi stej au dien cji i b³o go s³a wieñ -
stwa pa pie ¿a Paw ³a VI. Ko lej ne dzie siê cio le cia sta no wi ³y okres roz kwi tu pla ców ki –
zna cz nie po wiê k szo no ko lek cjê in stru men tów astro no mi cz nych, roz bu do wa no bib lio -
te kê na u ko w¹, wpro wa dzo no in ten sy wny pro gram spe cja li sty cz nych se mi na riów
i kon fe ren cji.

Do ce nia j¹c ak ty w noœæ na u ko w¹ i edu ka cyj n¹ Mu ze um, Urz¹d Mia sta Rzy mu w ra -
mach pro jek tu Ro ku Ju bi leu szo we go 2000, przy zna³ pla ców ce zna cz¹ cy grant w ce lu
po wiê k sze nia i ua trak cyj nie nia dzia ³al no œci. Z prze ka za nych przez Mi ni ster stwo
Spraw Za gra ni cz nych in for ma cji wy ni ka, ¿e od za koñ cze nia prac re no wa cyj nych na
prze ³o mie lat 2000/2001 Mu ze um po zo sta je za mkniê te. Po ³o ¿e nie sta ³o siê tym trud -
niej sze, i¿ w tym sa mym cza sie zo sta³ ut wo rzo ny Na ro do wy In sty tut Astro fi zy ki (IN AF)
z sie dzi b¹ w Vil li Mel li ni, za jmo wa nej do tych czas przez Mu ze um. Sy tua cja ta sta ³a siê
Ÿród ³em po wa¿ nych kon flik tów do ty cz¹ cych po trzeb lo ka lo wych i or ga ni za cyj nych obu
in sty tu cji. Je dno czeœ nie od koñ ca 2000 r. trwa ³a w Rzy mie in ten sy wna ak cja spo ³e cz -
na w ce lu wzno wie nia dzia ³al no œci Mu ze um Ko per ni ka. W pro te stach wziê ³y udzia³ or -
ga ni za cje spo ³e cz ne i kul tu ral ne, w³os kie Mi ni ster stwo ds. Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go
i Na u ki, szko ³y, œrod ki ma so we go prze ka zu. Ak ty w ne sta ra nia w ce lu wy jaœ nie nia sy -
tua cji pod jê ³a Am ba sa da Rze czy po spo li tej Pol skiej w Rzy mie. Ob szer n¹ in for ma cjê
w tej spra wie prze ka za³ nam De par ta ment Eu ro py w Mi ni ster stwie Spraw Za gra ni cz -
nych. W wy ni ku li cz nych roz mów i spot kañ z przed sta wi cie la mi w³os kich in sty tu cji
rz¹ do wych od po wie dzial nych za fi nan so wa nie i fun kcjo no wa nie pla ców ki, stro na pol -
ska uzy s ka ³a za pe wnie nie od noœ nie po zo sta wie nia Mu ze um Ko per ni kañ skie go w do -
tych cza so wej sie dzi bie. De kla ra cjê tê po twier dzi ³a sto so wna de cyz ja pod jê ta na
po cz¹t ku 2006 r. pod czas spot ka nia przed sta wi cie li w³adz lo kal nych i w³os kich Mi ni -
sterstw: Kul tu ry, Spraw Za gra ni cz nych, Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go i Na u ki oraz Na ro do we -
go In sty tu tu Astro fi zy ki (IN AF). Zgo d nie z usta le nia mi sie dzi ba IN AF mia ³a zo staæ
prze nie sio na, a Vil la Mel li ni za jmo wa na przez Mu ze um – udo stêp nio na w ca ³o œci dla je -
go po trzeb. Pod jê ta de cyz ja nie zo sta ³a je dnak wy eg zek wo wa na, w³a dze IN AF na to -
miast pod jê ³y kro ki zmie rza j¹ ce do jej co f niê cia. Je sie ni¹ 2006 r. zre du ko wa no
eks po zy cjê Mu ze um i udo stêp nio no IN AF czêœæ lo ka li, w za mian za co In sty tut zo bo -
wi¹ za³ siê pod j¹æ sta ra nia w ce lu wzno wie nia dzia ³al no œci Mu ze um. Nie ste ty, w³a dze
IN AF nie usta li ³y da ty in au gu ra cji pla ców ki. Je dno czeœ nie IN AF uzy s ka³ zgo dê w³os kie -
go Mi ni ster stwa Kul tu ry na ewen tual ne prze nie sie nie zbio rów mu ze al nych do Ob ser -
wa to rium w Mon te po rzio Ca to ne i ut wo rze nia tam pla ców ki mu ze al nej. Je dnak ¿e
in sty tu cja nad rzê dna wo bec Mu ze um oraz IN AF, ja k¹ jest Mi ni ster stwo ds. Szkol ni ctwa
Wy ¿ sze go i Na u ki, nie wy da ³o de cyz ji do ty cz¹ cej prze nie sie nia Mu ze um. Tym cza sem
w 2007 ro ku na st¹ pi ³a zmia na na sta no wis ku dy rek to ra IN AF, co spo wo do wa ³o do dat -
ko we kom pli ka cje i ko lej ny im pas.

Przed sta wio ne po wy ¿ ej in for ma cje œwiad cz¹ o ska li kon flik tu, wszy s t kie stro ny
spo ru pre zen to wa ³y zde cy do wa ne sta no wis ko bez wo li kom pro mi su. W kon sek wen cji
za gro ¿o ny zo sta³ byt uni kal nej ko lek cji po œwiê co nej nie tyl ko Mi ko ³a jo wi Ko per ni ko wi,
ale zwi¹ za nej za ra zem z ¿y ciem kul tu ral nym i dzie dzi ctwem w³os kiej Po lo nii.

¯y wiê na dzie jê, ¿e wspól ne sta ra nia Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we -
go, Mi ni ster stwa Spraw Za gra ni cz nych oraz Am ba sa dy Rze czy po spo li tej Pol skiej
w Rzy mie, przy nio s¹ ocze ki wa ne efek ty. Ko lek cja wy ma ga na tych mia sto we go za pe wnie -
nia naj bar dziej od po wie d nich wa run ków prze cho wy wa nia, kon ser wo wa nia i na u ko we -
go op ra co wa nia, stwo rze nia mo¿ li wo œci eks po zy cyj nych, za pe wnie nia sto so wnej
pro mo cji i udo stêp nia nia pub li cz no œci. Naj do go dniej szym roz wi¹ za niem by ³o by za cho -
wa nie zbio ru w Vil la Mel li ni, sie dzi bie Mu ze um i ku te mu zmie rza ³y na sze sta ra nia.
Je dno czeœ nie wska zy wa liœ my, ¿e w sy tua cji za gro ¿e nia ko lek cji zni sz cze niem b¹dŸ roz -
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pro sze niem, roz wi¹ za niem op ty mal nym by ³o by wy po ¿y cze nie ich stro nie pol skiej. Pol -
skie pla ców ki mu ze al ne gro ma dz¹ ce pa mi¹t ki zwi¹ za ne z Mi ko ³a jem Ko per ni kiem
w oczy wi sty spo sób by ³y by za in te re so wa ne umie sz cze niem cy me liów ko per ni kañ skich
w swoich za so bach (np. w for mie d³u go ter mi no we go de po zy tu).

Prag nê za pe wniæ Pa na Mar sza³ ka, ¿e w przy pad ku ewen tual ne go prze jê cia zbio rów
przez stro nê pol sk¹, wszel kie for mal no œci z tym zwi¹ za ne, ko sz ty trans por tu itd. po -
kry je Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Pod se kre tarz Sta nu
To masz Mer ta

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

War sza wa, 14 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa ni Se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej (pis mo

nr BPS/DSK-043-921/08) z³o ¿o ne pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ -
dzier ni ka 2008 r. Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych po dzie la tros kê o stan zbio rów
ko per ni kañ skich z ko lek cji Ar tu ra Wo ³yñ skie go. Is tot nie, lo sy tych zbio rów kszta³ to wa -
³y siê w spo sób, któ ry Pa ni Se n a tor J. Fet liñ ska opi su je w swoim oœ wiad cze niu. Na le ¿y
je dnak pod kreœ liæ, ¿e ich upo rz¹d ko wa nie oraz ut wo rze nie Mu ze um Astro no mi cz ne go
i Ko per ni kañ skie go przy rzym skim Ob ser wa to rium Astro no mi cz nym w Vil la Mel li ni na
Mon te Ma rio w 1935 r. od by ³o siê w szczy to wym okre sie roz wo ju sto sun ków
polsko-w³oskich i by ³o mo¿ li we dziê ki ¿y czli wo œci ów czes nych w³adz w³os kich. Nie ste ty 
woj na, a na stê p nie okres ko mu niz mu spra wi ³y, ¿e ze stro ny War sza wy nie by ³o ja kich -
kol wiek sta rañ o za pe wnie nie zbio rom A. Wo ³yñ skie go na le¿ ne go miej sca w bar dzo
sk¹d in¹d bo ga tym ¿y ciu kul tu ral nym sto li cy W³och.

Do pie ro kil ka lat te mu – po syg na ³ach p³y n¹ cych od Po lo nii rzym skiej – Am ba sa da
RP w Rzy mie pod jê ³a dzia ³a nia, aby, po pier wsze, roz poz naæ rze czy wi st¹ sy tua cjê zbio -
rów Mu ze um Astro no mi cz ne go, pod dru gie zaœ spo wo do waæ ich po no w ne udo stêp nie -
nie pub li cz no œci. Stwier dzo no, ¿e w 1999 r. Urz¹d Mia sta Rzy mu po sta no wi³ w³¹ czyæ
dzia ³al noœæ mu ze um do kra jo we go pro gra mu Ro ku Ju bi leu szo we go 2000. W ra mach
te go pro jek tu mia sto przy dzie li ³o mu ze um kwo tê 2.500.000.000 li rów (ok. 1,25 mln
eu ro) w ce lu po wiê k sze nia za kre su i uspra wnie nia je go dzia ³al no œci. W zwi¹z ku z otrzy -
ma n¹ do ta cj¹ w³a dze mu ze um pod jê ³y de cyz jê o prze pro wa dze niu prac re no wa cyj nych, 
któ re zo sta ³y za koñ czo ne na prze ³o mie lat 2000 i 2001. Je dnak od za koñ cze nia re mon -
tu mu ze um, z nie wy t³u ma czal nych przy czyn, po zo sta je za mkniê te. W tym sa mym cza -
sie zo sta³ ut wo rzo ny Na ro do wy In sty tut Astro fi zy ki (IN AF), ró w nie¿ z sie dzi b¹ w Vil li
Mel li ni. Au to ma ty cz nie zro dzi ³y siê kon flik ty do ty cz¹ ce po trzeb lo ka lo wych i or ga ni za -
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cyj nych obu in sty tu cji. Lo ka le u¿y t ko wa ne wcze œ niej przez mu ze um zo sta ³y za jê te (ofi -
cjal nie w try bie do raŸ nym) przez pra co wni ków IN AF. Je dno czeœ nie od koñ ca 2000 r.
trwa ak cja pub li cz na ma j¹ ca na ce lu do pro wa dze nie do wzno wie nia dzia ³al no œci mu ze -
um. Or ga ni za cje spo ³e cz ne i kul tu ral ne, szko ³y oraz mass-media pro te stu j¹ prze ciw
za mkniê ciu tej pla ców ki. Mi n i s ter ds. Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go i Na u ki (w po prze d nim
rz¹ dzie Ber lus co nie go) Le ti zia Mo rat ti, zo bo wi¹ za ³a siê w li œcie ot war tym, opub li ko wa -
nym w dzien ni ku „Cor rie re de lia se ra” do szyb kie go, po no w ne go je go ot war cia. Sta ra -
nia do ty cz¹ ce wy jaœ nie nia sy tua cji, w któ rej zna laz ³o siê mu ze um, pod jê ³a tak ¿e
Am ba sa da RP w Rzy mie. Na le ¿y je dnak w tym miej scu pod kreœ liæ, ¿e ko lek cja Ar tu ra
Wo ³yñ skie go, ja ko czêœæ zbio rów Mu ze um Astro no mi cz ne go, jest w³a s no œci¹ i po zo sta -
je w ge stii w³adz Rzy mu, co stwa rza de li kat n¹ sy tua cjê, w któ rej dzia ³a nia pol skich
czyn ni ków ofi cjal nych mo g¹ mieæ je dy nie cha rak ter per swa zyj ny.

W 2007 r. od szed³ nie przy chyl ny spra wie Mu ze um dy rek tor IN AF prof. Pie ro Ben ve -
nu ti, zaœ wios n¹ 2008 r. zmie ni ³y siê w³a dze Rzy mu. To wszy s t ko two rzy sprzy ja j¹ c¹
sy tua cjê, któ r¹ wy ko rzy stu je my.

Z ini cja ty wy obe c ne go am ba sa do ra w Rzy mie po wsta³ list ot war ty do w³adz w³os -
kich syg no wa ny przez kil ku wy bit nych uczo nych pol skich. W po ro zu mie niu z kie ro wni -
kiem Sta cji PAN w Rzy mie prof. El ¿bie t¹ Ja strzê bow sk¹ za bie ga my, aby ten list
pod pi sa ³y ró w nie¿ zna cz¹ ce oso bi sto œci w³os kie go ¿y cia na u ko we go i kul tu ral ne go.
Pla nu je my na stê p nie je go pub li ka cjê, tak aby spra wê Mu ze um Astro no mi cz ne go i Ko -
per ni kañ skie go uczy niæ spra w¹ nie tyl ko pol sk¹, ale tak ¿e w³os k¹. Ró wno leg le Am ba -
sa da pol ska w Rzy mie po zo sta je w kon tak cie z w³a dza mi mia sta, uni ka j¹c je dnak
po de jmo wa nia dzia ³añ, któ re mog ³y by je za nta go ni zo waæ i za prze pa œciæ do b ro spra wy.

Na za koñ cze nie Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych prag nie za pe wniæ, ¿e nie ma
po wo dów do obaw o ca³ ko wi te zni sz cze nie lub roz gra bie nie zbio rów, któ re po zo sta j¹
w³a s no œci¹ Mu ze um Astro no mi cz ne go i Ko per ni kañ skie go w Rzy mie.

Z wy ra za mi sza cun ku

z up. MI NI STRA
SPRAW ZA GRA NI CZ NYCH
Se kre tarz Sta nu
Jan Bor kow ski
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Oœ wiad cze nie se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej

skie ro wa ne do mi n i s ter pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej Jo lan ty Fe dak,
do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

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

Sza no wni Pañ stwo!
Po za poz na niu siê z pier wszym nu me rem biu le ty nu „Ubó stwo.pl”, wy da -

wa ne go przez Fun da cjê „Pol ska Ak cja Hu ma ni tar na”, któ ry zo sta³ po œwiê co -
ny za ga dnie niom wspó³ pra cy roz wo jo wej, ze szcze gól nym na cis kiem na
pol sk¹ wal kê z ubó stwem, do sz³am do wnios ku, i¿ na le ¿y pod j¹æ wszel kie
dzia ³a nia, aby mo¿ li wie szyb ko za koñ czyæ pra cê nad pro jek tem usta wy
o wspó³ pra cy roz wo jo wej.

Pol ska wspó³ pra ca na rzecz roz wo ju od by wa siê w opar ciu o œrod ki po -
cho dz¹ ce z re zer wy ce lo wej wy dzie la nej z bu d¿e tu. O wy so ko œci re zer wy de -
cy du j¹ po s³o wie na Sejm RP przy okaz ji prac nad usta w¹ bu d¿e to w¹.
Mi n i s ter spraw za gra ni cz nych zwra ca siê do mi ni stra fi nan sów o uru cho mie -
nie œrod ków z re zer wy bu d¿e to wej. Pro ce du ra jest d³u go trwa ³a i do pie ro po
jej za koñ cze niu MSZ mo ¿e roz pi saæ kon kurs na pro jek ty z za kre su po mo cy
roz wo jo wej. Zwyk le pod ko niec mar ca og ³a sza ny jest przez mi ni stra spraw
za gra ni cz nych kon kurs na gran ty dla or ga ni za cji po za rz¹ do wych, a w ci¹ gu
ko lej nych trzech mie siê cy na stê pu j¹ roz strzyg niê cie, ne go cjo wa nie i pod pi sa -
nie umów. W zwi¹z ku z tym, i¿ œrod ki na po moc roz wo jo w¹ po cho dz¹ z re zer -
wy ce lo wej, mu sz¹ zo staæ wy da ne do koñ ca ro ku bu d¿e to we go. Oz na cza to,
¿e or ga ni za cje po za rz¹ do we ma j¹ wy daæ pie ni¹ dze i zrea li zo waæ pro jek ty do
gru dnia da ne go ro ku. W prak ty ce oz na cza to nie mo¿ noœæ po de jmo wa nia
przez or ga ni za cje po za rz¹ do we d³u go fa lo wych dzia ³añ po mo co wych oraz
ogra ni cze nie za kre su dzia ³añ i ce lów (wie lu wa¿ nych, po trzeb nych be ne fi -
cjen tom pro jek tów nie mo¿ na zrea li zo waæ ze wzglê du na ogra ni cze nia cza so -
we). W przy pad ku udzie la nia po mo cy roz wo jo wej w kra jach naj bie dniej szych 
do dat ko wym utrud nie niem sta j¹ siê wa run ki kli ma ty cz ne. W dru giej po ³o wie
ro ku w wie lu miej scach jest po ra de szczo wa czy wcze œ niej ni¿ w Pol sce roz -
po czy na j¹ ca siê zi ma. W rze czy wi sto œci na po moc or ga ni za cje ma j¹ ju¿ nie
pó³ ro ku, ale dwa, trzy mie si¹ ce.

Obe c nie obo wi¹ zu j¹ ce re gu la cje pra w ne unie mo¿ li wia j¹ re a li za cjê dzia -
³añ z za kre su po mo cy za gra ni cz nej w spo sób efek ty wny, adek wat ny do ak tu -
al nych wy zwañ, dla te go te¿ uwa ¿am, i¿ na le ¿y upo rz¹d ko waæ usta wo wo
wspó³ pra cê roz wo jo w¹, od dzie liæ po li ty kê po mo cy s¹ sie dz kiej od wspó³ pra cy
roz wo jo wej. Moim zda niem Pol ska po trze bu je jak naj szyb ciej usta wy o po mo -
cy roz wo jo wej. Roz s¹ dnym roz wi¹ za niem by ³o by wy dzie le nie w bu d¿e cie,
pod czas op ra co wy wa nia bu d¿e tu na ko lej ny rok, œrod ków prze zna czo nych
na wspó³ pra cê roz wo jo w¹, tak aby od po cz¹t ku ro ku móc og ³o siæ kon kur sy na 
gran ty dla or ga ni za cji po za rz¹ do wych.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê z za py ta niem do Pa ni Mi n i s ter i Pa nów Mi -
ni strów, ja kie s¹ szan se na okreœ le nie bu d¿e tu pol skiej po mo cy i na ja kim
eta pie s¹ pra ce nad pro jek tem usta wy o po mo cy roz wo jo wej. Nie ste ty, brak
struk tur, efek ty wnych pro ce dur i me cha niz mów œwiad cze nia po mo cy roz wo -
jo wej sta wia Pol skê w nie ko rzy stnym œwiet le na tle in nych pañstw eu ro pej -
skich, w tym kra jów, któ re ra zem z Pol sk¹ wst¹ pi ³y do Unii Eu ro pej skiej.

Z po wa ¿a niem
Ja ni na Fet liñ ska
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

War sza wa, 14 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa ni Se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej (pis mo

nr BPS/DSK-043-921/08) z³o ¿o ne pod czas 19. po sie dze nia Se na tu w dniu 16 paŸ -
dzier ni ka 2008 r. chcia³ bym po dziê ko waæ za sta ³e za in te re so wa nie Par la men tu pro ble -
ma ty k¹ po mo cy roz wo jo wej oraz za zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na dzia ³a nia zwi¹ za ne
z przy go to wa niem Usta wy o wspó³ pra cy roz wo jo wej.

W oœ wiad cze niu bar dzo pre cy zyj nie zo sta ³y opi sa ne me ry to ry cz ne i pro ce du ral ne
za sa dy re a li za cji dzia ³añ w ra mach pol skiej po mo cy roz wo jo wej, a tak ¿e traf nie zdiag -
no zo wa ne naj wa¿ niej sze pro ble my z tym zwi¹ za ne, tj.: d³u go trwa ³y pro ces asyg no wa -
nia fun du szy na re a li za cjê pol skiej wspó³ pra cy roz wo jo wej, zwi¹ za ne z tym opóŸ nie nia
w og ³a sza niu oraz roz strzy ga niu kon kur sów na re a li za cjê gran tów dla or ga ni za cji po za -
rz¹ do wych i ad mi ni stra cji oraz, w kon sek wen cji, ogra ni cze nie fak ty cz ne go okre su re a -
li za cji za dañ. Obe c nie sto so wa ny me cha nizm pla no wa nia i wy dat ko wa nia œrod ków
prze zna czo nych na wspó³ pra cê roz wo jo w¹ opar ty jest na re ¿i mie re zer wy ce lo wej i cha -
rak te ry zu je siê:

1. sfor ma li zo wa nym i skom pli ko wa nym spo so bem uru cha mia nia œrod ków po mo co --
wych (spe cy fi ka re zer wy ce lo wej po wo du je, ¿e pro ces do stê pu do fun du szy jest
d³u go trwa ³y; po zo sta wa nie wspó³ pra cy roz wo jo wej pod re ¿i mem re zer wy ce lo wej
po wo du je de fa cto ko nie cz noœæ alo ko wa nia œrod ków naj póŸ niej do dnia 1 paŸ --
dzier ni ka, uru cha mia nia ich do 15 paŸ dzier ni ka oraz wy dat ko wa nia do 31 gru dnia
da ne go ro ku; tym cza sem miê dzy na ro do wym stan dar dem jest wie lo let ni cha rak --
ter pro jek tów roz wo jo wych);

2. bra kiem mo¿ li wo œci wy ko ny wa nia przez Mi ni stra Spraw Za gra ni cz nych fun kcji
koor dy nu j¹ cej dzia ³a nia wspó³ pra cy na rzecz roz wo ju;

3. ko nie cz no œci¹ je dno ro cz ne go pro gra mo wa nia i wy dat ko wa nia œrod ków po mo co --
wych prze zna czo nych na po szcze gól ne pro jek ty, co w za sa dzie unie mo¿ li wia
wspó³ fi nan so wa nie ich przez in nych par tne rów, sta no wi pro b lem dla or ga ni za cji
po za rz¹ do wych, a tak ¿e wpro wa dza ko nie cz noœæ ogra ni cza nia ska li dzia ³añ – wiê k --
sze pro jek ty i pro gra my po mo co we (zw³a sz cza in we sty cyj ne) z na tu ry rze czy wy ma --
ga j¹ wdra ¿a nia w cyk lu wie lo let nim. Ma to wp³yw na trwa ³oœæ efek tów i ich za siêg
(w tym tak ¿e na efekt po li ty cz ny i pro mo cyj ny) oraz na zwiê k sze nie ko sz tów ob s³u gi
ad mi ni stra cyj nej dzia ³añ wy ko ny wa nych w za kre sie wspó³ pra cy roz wo jo wej.

Te man ka men ty sta wia j¹ Pol skê w nie ko rzy stnym œwiet le na tle in nych pañstw eu -
ro pej skich, w tym kra jów, któ re ra zem z Pol sk¹ wst¹ pi ³y do Unii (Re pub li ka Czes ka,
Wê gry, S³o wa cja, Ru mu nia) i stwo rzy ³y ju¿ roz wi niê te sy s te my dzia ³añ w za kre sie
wspó³ pra cy roz wo jo wej.

Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych od da w na do strze ga po wsta ³e pro ble my i sta ra
siê na nie re a go waæ. W struk tu rze re sor tu stwo rzo ny zo sta³ spe c jal ny De par ta ment
Wspó³ pra cy Roz wo jo wej, sku pia j¹ cy spe cja li stów od pro ble ma ty ki roz wo jo wej. Wpro -
wa dzo na zo sta ³a pro ce du ra kon kur so wa oce ny i przy zna wa nia gran tów fi nan su j¹ cych
dzia ³a nia roz wo jo we. Co raz efek ty wniej re a li zo wa na jest edu ka cja roz wo jo wa pol skie go 
spo ³e czeñ stwa, o czym œwiad cz¹ m.in. sy s te ma ty cz nie ro s n¹ ce wskaŸ ni ki wspar cia dla
pro wa dzo nej przez pol ski rz¹d po li ty ki roz wo jo wej.

MSZ zda je so bie spra wê, i¿ po de jmo wa ne dzia ³a nia, cho cia¿ przy czy nia j¹ siê do z³a -
go dze nia pro ble mów, nie s¹ wy star cza j¹ ce, aby je roz wi¹ zaæ. Bio r¹c pod uwa gê do tych -
cza so we do œwiad cze nia w re a li za cji po li ty ki po mo co wej, MSZ stoi na sta no wis ku, i¿
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roz strzy ga j¹ ce w tym za kre sie jest przy go to wa nie ure gu lo wañ pra w nych przy sto so wa -
nych do wy zwañ, któ re sto j¹ przed RP w za kre sie wspó³ pra cy roz wo jo wej. Sta je siê to
is tot ne tak ¿e w per spek ty wie pol skiej pre zy den cji w UE, gdy¿ po li ty ka roz wo jo wa jest
dla wiê k szo œci pañstw cz³on kow skich je d nym z g³ó wnych nur tów jej po li ty ki za gra ni cz -
nej. Zmia na obo wi¹ zu j¹ cych re gu la cji pra w nych po win na umo¿ li wiæ po de jmo wa nie
dzia ³añ w spo sób efek ty wny, adek wat ny do ak tu al nych wy zwañ.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, z ini cja ty wy MSZ pod jê te zo sta ³y pra ce nad stwo rze niem
Usta wy o wspó³ pra cy roz wo jo wej. Jej g³ó wny mi ce la mi s¹ m.in.:

· za pe wnie nie w³a œci wej ko or dy na cji wspó³ pra cy roz wo jo wej przez MSZ;

· stwo rze nie spra w ne go me cha niz mu or ga ni za cyj ne go i fi nan so we go;

· ut wo rze nie spój nych ram instytucjonalno-prawnych, w tym ko nie cz no œci za pe wnie --
nia po dzia ³u za dañ zwi¹ za nych z po li ty cz nym pla no wa niem i ko or dy na cj¹ oraz za --
dañ zwi¹ za nych z bie ¿¹ c¹ re a li za cj¹ pro jek tów po mo co wych;

· za pe wnie nie spój no œci pro gra mu wspó³ pra cy roz wo jo wej Pol ski z dzia ³a nia mi UE;

· uspra wnie nie re a li za cji is tot nych dzia ³añ po li ty ki za gra ni cz nej (jak np. Par tner --
stwa Wscho dnie go czy pro jek tów po mo co wych w Af ga ni sta nie);

· wpro wa dze nie do po li ty ki roz wo jo wej UE sil niej sze go za in te re so wa nia po mo c¹ dla
kra jów Eu ro py Wscho dniej;

· umo¿ li wie nie na tych mia sto we go re a go wa nia w sy tua cjach nad zwy czaj nych (po --
moc hu ma ni tar na – w wy ni ku klêsk ¿y wio ³o wych, ka ta strof na tu ral nych itp.).

Przy jê cie pro jek tu Usta wy o wspó³ pra cy roz wo jo wej umo¿ li wi zbu do wa nie od po wie d -
nich struk tur, efek ty wnych pro ce dur i me cha niz mów œwiad cze nia po mo cy, a tak ¿e
na d¹ ¿a nie przez Pol skê za ten den cja mi ak ty wi za cji wspó³ pra cy miê dzy na ro do wej na
rzecz roz wo ju, do cze go przy czy nia siê w ogrom nej mie rze Unia Eu ro pej ska. Dzia ³a nia
wspie ra j¹ ce roz wój i wal kê z ubó stwem na le ¿¹ do ak sjo ma tów cz³on ko stwa, po par tych
li cz ny mi prawno-miêdzynarodowymi i po li ty cz ny mi zo bo wi¹ za nia mi.

Za ³o ¿e nia usta wy znaj du j¹ siê obe c nie w trak cie kon sul ta cji we wnê trz nych i w naj -
bli¿ szym cza sie zo sta n¹ prze ka za ne do kon sul ta cji miê dzy re sor to wych. Po za twier dze -
niu ich przez rz¹d zo sta n¹ prze s³a ne do Par la men tu.

Z wy ra za mi sza cun ku

z up. MI NI STRA
SPRAW ZA GRA NI CZ NYCH
Se kre tarz Sta nu
Jan Bor kow ski

Od po wie dŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

War sza wa, 18 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 21 paŸ dzier ni ka br. o zna ku BPS/DSK-043-920/08

do ty cz¹ ce go oœ wiad cze nia Pa ni Se n a tor w spra wie wspó³ pra cy na rzecz roz wo ju oraz
sta nu prac nad pro jek tem usta wy o po mo cy roz wo jo wej (w szcze gól no œci wal ki z ubó -
stwem) w ce lu za pe wnie nia gran tów dla or ga ni za cji po za rz¹ do wych, prze ka zu jê sta no -
wis ko w przed mio to wej spra wie.
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Po stu lo wa ne roz wi¹ za nia, któ re umo¿ li wi¹ re a li za cjê za dañ z za kre su po mo cy za gra ni -
cz nej or ga ni za cjom po za rz¹ do wym jak ró w nie¿ przy go to wa nie pro jek tu usta wy o po mo cy
roz wo jo wej le ¿y w ge stii Mi ni ster stwa Spraw Za gra ni cz nych w za kre sie po sia da nych przez
Mi ni ster stwo kom pe ten cji. Z in for ma cji do stêp nych na ofi cjal nej stro nie re sor tu wy ni ka,
¿e Ofi cjal n¹ Po moc Roz wo jo w¹ (Of fi cial De ve l op ment As si s tan ce, ODA) sta no wi¹ da ro wiz -
ny i po ¿y cz ki udzie la ne kra jom roz wi ja j¹ cym siê przez ofi cjal ne in sty tu cje rz¹ do we
pañstw—dawców lub or ga ni za cje miê dzy na ro do we, ma j¹ ce na ce lu wspar cie roz wo ju go spo -
dar cze go i do bro by tu w tych kra jach. Po ¿y cz ki s¹ kwa li fi ko wa ne ja ko Ofi cjal na Po moc
Roz wo jo wa tyl ko wte dy, gdy za wie ra j¹ el e ment da ro wiz ny w wy so ko œci przy naj mniej 25%
war to œci po mo cy. Da ro wiz ny i kre dy ty na ce le woj sko we nie s¹ za li cza ne do Ofi cjal nej Po -
mo cy Roz wo jo wej. Wa run kiem za kla sy fi ko wa nia po mo cy ja ko Ofi cjal nej Po mo cy Roz wo jo -
wej jest tak ¿e, aby kraj—biorca po mo cy znaj do wa³ siê na li œcie usta la nej przez Ko mi tet
Po mo cy Roz wo jo wej OECD (De ve l op ment As si s tan ce Com mit tee, DAC). Pod sta wo wy mi
for ma mi po mo cy roz wo jo wej s¹: po moc fi nan so wa, rze czo wa i te chni cz na.

W za le¿ no œci od spo so bu re a li za cji po mo cy, mo ¿e my wy ró¿ niæ po moc dwu stron n¹,
trój stron n¹ oraz wie lo stron n¹.

Po moc dwu stron na jest kie ro wa na bez po œre dnio do in sty tu cji, or ga ni za cji i osób
w kraju—biorcy. Po moc trój stron na po le ga na udzie la niu po mo cy roz wo jo wej wspól nie 
z in nym krajem—donatorem – Pol ska wspó³ pra cu je w ten spo sób na przy k³ad z Ka na -
d¹. W ro ku 2006 w ra mach ka na dyj skie go Ofi cjal ne go Pro gra mu Po mo cy Roz wo jo wej
dla Eu ro py Œrod ko wej fi nan so wa ne s¹, wspól nie z Ka na d¹, pro jek ty po mo co we pol -
skich or ga ni za cji po za rz¹ do wych i ich par tne rów w kra jach roz wi ja j¹ cych siê. Po moc
wie lo stron na jest udzie la na za po œre dni ctwem in sty tu cji miê dzy na ro do wych.

Z uwa gi na wa gê po ru sza ne go przez Pa ni¹ Se n a tor za ga dnie nia war to zwró ciæ uwa gê na
fakt, ¿e w obo wi¹ zu j¹ cej usta wie o dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie za li -
czo no do sfe ry za dañ pub li cz nych (po ¿yt ku pub li cz ne go) m.in. po moc ofia rom ka ta strof,
klêsk ¿y wio ³o wych, kon flik tów zbroj nych i wo jen w kra ju i za gra ni c¹, dzia ³al noœæ na rzecz
in te gra cji eu ro pej skiej oraz roz wi ja nia kon tak tów i wspó³ pra cy miê dzy spo ³e czeñ stwa mi.

W kon sek wen cji or ga ni za cje pro wa dz¹ ce ta k¹ dzia ³al noœæ mo g¹ otrzy my waæ œrod ki 
od or ga nów ad mi ni stra cji pub li cz nej w try bie ot war te go kon kur su ofert.

Po nad to or ga ni za cje po za rz¹ do we mo g¹ uzy s ki waæ sta tus or ga ni za cji po ¿yt ku pub -
li cz ne go a wraz z nim otrzy my waæ w szcze gól no œci œrod ki po cho dz¹ ce od oby wa te li
w for mie 1% po dat ku do cho do we go od osób fi zy cz nych. W ro ku bie ¿¹ cym ³¹ cz na kwo ta 
prze ka za na or ga ni za cjom po ¿yt ku pub li cz ne go wy no si ³a 291 594 362,90 z³.

£¹ czê wyrazy szacunku

MI NI STER
z up. Ja ros ³aw Du da
Se kre tarz Sta nu

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

War sza wa, 28 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo znak BPS/DSK-043-921/08 do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia Pa ni

Se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej z³o ¿o ne go pod czas 19. po sie dze nia Se na tu w dniu 16 paŸ -
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dzier ni ka br. up rzej mie dziê ku jê za umo¿ li wie nie za pre zen to wa nia sta no wis ka Mi ni -
ster stwa Fi nan sów w tej spra wie. Prag nê za zna czyæ, ¿e ze wzglê du na sil ne po wi¹ za nie
po mo cy roz wo jo wej z po li ty k¹ za gra ni cz n¹ pañ stwa pol skie go wio d¹ c¹ ro lê w ob sza rze
miê dzy na ro do wej wspó³ pra cy na rzecz roz wo ju od gry wa Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz -
nych. Ni niej sza od po wiedŸ na oœ wiad cze nie Pa ni Se n a tor pe³ ni wo bec te go ro lê uzu -
pe³ nia j¹ c¹ w sto sun ku do pis ma w tej spra wie wy sto so wa ne go przez Mi ni ster stwo
Spraw Za gra ni cz nych dnia 17 li s to pa da br.

Wy ko rzy sta nie wspo mnia nej w oœ wiad cze niu Pa ni Se n a tor re zer wy ce lo wej jest je d -
nym ze spo so bów fi nan so wa nia pol skiej po mo cy roz wo jo wej. Dys po nen tem œrod ków
z tej re zer wy jest Mi n i s ter Spraw Za gra ni cz nych. W ro ku bie ¿¹ cym re zer wa ce lo wa „Im -
ple men ta cja pol skie go pro gra mu wspó³ pra cy na rzecz roz wo ju oraz wspar cie miê dzy -
na ro do wej wspó³ pra cy na rzecz de mo kra cji i spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie go”
za pla no wa na w usta wie bu d¿e to wej na rok 2008 w wy so ko œci 110.000 tys. z³ zo sta ³a
uru cho mio na w kwo cie 108.850 tys. z³ (tj. w 98,95%), z cze go 90.489 tys. z³ na za da nia
re a li zo wa ne przez Mi ni stra Spraw Za gra ni cz nych.

Uru cha mia nie œrod ków ze wspo mnia nej re zer wy na stê pu je na wnio sek Mi ni stra
Spraw Za gra ni cz nych b¹dŸ in ne go dys po nen ta, za ak cep ta cj¹ Mi ni stra Spraw Za gra ni cz -
nych.

Mi ni ster stwo Fi nan sów od po wia da za blis ko 70% (w ka te go riach war to œci no mi nal -
nej) wo lu me nu pol skiej po mo cy roz wo jo wej. Naj wiê k szy el e ment tej po mo cy sta no wi
przy tym czêœæ sk³ad ki Pol ski do bu d¿e tu UE. Do po zo sta ³ych na le ¿¹: kre dy ty udzie la -
ne w ra mach po mo cy wi¹ za nej, umo rze nia za d³u ¿e nia oraz wp³a ty na rzecz Miê dzy na -
ro do we go Sto wa rzy sze nia Roz wo ju (IDA). Re a li za cja za dañ z ob sza ru po mo cy
roz wo jo wej przez Mi ni stra Fi nan sów wy ni ka g³ó wnie z je go kom pe ten cji w za kre sie za -
rz¹ dza nia fi nan sa mi pub li cz ny mi oraz wspó³ pra cy z klu czo wy mi in sty tu cja mi miê dzy -
na ro do wy mi, w tym z: OECD, Miê dzy na ro do wym Fun du szem Wa lu to wym, Ban kiem
Œwia to wym oraz Eu ro pej skim Ban kiem In we sty cyj nym.

Czêœæ dzia ³añ o cha rak te rze bi la te ral nym, ja k i wie lo stron nym, w ra mach sy s te mu
pol skiej po mo cy za gra ni cz nej, re a li zo wa na jest przez po zo sta ³e re sor ty i fi nan so wa na
nie za le¿ nie z ich bu d¿e tów.

Na le ¿y wiêc za u wa ¿yæ, ¿e wy mo gi pro ce du ral ne, o któ rych nie spra wno œci jest mo -
wa w oœ wiad cze niu, mo g¹ do ty czyæ je dy nie nie zbyt du ¿ej czê œci pol skiej po mo cy roz wo -
jo wej.

Mi ni ster stwo Fi nan sów w pra cach nad re gu la cja mi pra w ny mi do ty cz¹ cy mi pol skiej 
wspó³ pra cy na rzecz roz wo ju du ¿¹ wa gê przy k³a da do spój no œci sy s te mu fi nan sów
pub li cz nych. Przy jmo wa ne roz wi¹ za nia fi nan so we win ny byæ do sto so wa ne do pod sta -
wo wych za sad, na któ rych opie ra siê wspo mnia ny sy s tem, obe c nie bê d¹ cy przed mio -
tem po czy nañ re for ma tor skich. Ana lo gi cz ne wy mo gi po win ny byæ sta wia ne
roz wi¹ za niom in sty tu cjo nal nym, is tot na mo ¿e oka zaæ siê ana li za do œwiad czeñ pañstw
za cho dnich. Efek ty wnoœæ udzie la nej przez nie przez dzie siê cio le cia po mo cy roz wo jo wej 
jest czê sto kry ty ko wa na. Za sa dni cze s³a bo œci tej po mo cy s¹ przy tym ra czej skut kiem
przy jê tych ce lów, za ³o ¿eñ ma kro e ko no mi cz nych i for mu³ udzie la nia po mo cy, a nie roz -
wi¹ zañ in sty tu cjo nal nych w kra jach po mo cy udzie la j¹ cych. War to ró w nie¿ za u wa ¿yæ,
¿e wo bec po gar sza j¹ cej siê œwia to wej sy tua cji go spo dar czej (co bê dzie mia ³o wp³yw tak -
¿e na Pol skê) na le ¿y li czyæ siê ze spo wol nie niem wzro stu, lub na wet re al nym spad kiem
œwia to we go wo lu me nu po mo cy roz wo jo wej. Po wo du je to, ¿e wy mo gi do ty cz¹ ce efek ty wno -
œci win ny byæ przed mio tem szcze gól nej uwa gi.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ja cek Do mi nik
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Oœ wiad cze nia se na to ra Ry szar da Gó rec kie go

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

W na wi¹ za niu do moich wcze œ niej szych próœb i ape li zwra cam siê
z up rzej m¹ pro œb¹ o pod jê cie wszel kich dzia ³añ zmie rza j¹ cych do ochro ny
za byt ków na War mii i Ma zu rach.

W obe c nym ro ku pra wie wszy s t kie wnios ki do ty cz¹ ce ra to wa nia nie -
zwyk le cen nych za byt ków ru cho mych, skie ro wa ne z na sze go re gio nu do Mi -
ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go, zo sta ³y od rzu co ne ze wzglê du
na zbyt ma ³¹ li cz bê otrzy ma nych pun któw. Z uwa gi na kry te ria za war te
w pro gra mie MKiDN jest to dla mie sz kañ ców na sze go re gio nu ab so lut nie nie -
zro zu mia ³e. Mi ni ster stwo od rzu ca wnios ki do ty cz¹ ce o³ ta rzy znaj du j¹ cych siê 
w bar dzo z³ym sta nie za cho wa nia, bê d¹ cych wspa nia ³y mi dzie ³a mi sztu ki
ba ro ko wej wy ko na ny mi w war szta tach ar ty stów two rz¹ cych na naj wy ¿ -
szym ów czes nym eu ro pej skim po zio mie, a do ta cje zo sta j¹ prze ka za ne na
rzecz kil ku obie k tów neo go tyc kich po cho dz¹ cych z koñ ca XIX i po cz¹t ku
XX wie ku, któ rych stan na tle in nych za byt ków ru cho mych jest zu pe³ nie znoœ ny.

G³ó wny mi pro ble ma mi kon ser wa tor ski mi w re gio nie warmiñsko-mazurskim
s¹: ogrom ne na gro ma dze nie za byt ków ru cho mych i nie ru cho mych, zna cz nie
wiê k sze ni¿ w in nych re gio nach Pol ski; fa tal ny stan za cho wa nia za byt ków
spo wo do wa ny spe cy fi cz nym kli ma tem, gdy¿ wil goæ i nis kie œre dnie tem pe ra -
tu ry ro cz ne sprzy ja j¹ roz wo jo wi dre wno ja dów i grzy bów; brak okre so wych
za bie gów kon ser wa tor skich, bo w wiê k szo œci przy pad ków nie wy ko ny wa no
ich od po nad stu lat, osta t nie nie pro fe sjo nal ne kon ser wa cje wy ko ny wa ne by -
³y przez Nie mców w wie ku XIX i w pier wszej de ka dzie XX wie ku; do tej po ry
naj ni¿ szy w Pol sce, po mi mo ogro mu po trzeb, bu d¿et wo je wó dz kie go kon ser -
wa to ra za byt ków; mi zer ne do ta cje MKiDN na tle in nych re gio nów; brak œrod -
ków w³a s nych ko nie cz nych do udzie le nia do ta cji na pra ce kon ser wa tor skie,
a bie dne pa ra fie, czê sto znaj du j¹ ce siê na popegeerowskich te re nach wiej -
skich, nie s¹ w sta nie sfi nan so waæ na wet pod sta wo wych prac za bez pie cza -
j¹ cych cen ne za byt ki, tak aby po wstrzy maæ ich po stê pu j¹ c¹ de struk cjê.

Po pa da j¹ cy w rui nê skarb w po sta ci za byt ków War mii i Ma zur jest zbyt
cen ny, ¿e by po go dziæ siê z je go utra t¹. Apel, któ ry do pa na kie ru jê, wy ra ¿a
ocze ki wa nia ca ³ej spo ³e cz no œci warmiñsko-mazurskiej.

Z po wa ¿a niem
Ry szard Gó rec ki

Zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o pod jê cie wszel kich dzia ³añ ma j¹ cych
na ce lu ra to wa nie pa ³a cu w Szty nor cie na Ma zu rach, kt ó ry po za tym, ¿e ma
wa lo ry kul tu ro we, sta no wi sym bol opo ru sta wia ne go przez mie sz kañ ców
Ma zur Hi t le ro wi.

Pa ³ac ten da w niej za mie sz ki wa ³a ro dzi na Leh ndor ffów, je den z naj star -
szych w Pru sach Wscho dnich ro dów szla chec kich. Po ja wi li siê oni w tym re -
gio nie je sz cze w cza sach krzy ¿ac kich, oko ³o 1422 r., i bar dzo szyb ko sta li siê
nie zwyk le za mo¿ ni i wp³y wo wi. Pa ³ac Leh ndor ffów bu do wa no przez wie le
lat. Pier wsza wer s ja po wsta ³a w pier wszej po ³o wie XVI wie ku, ko lej na w la -
tach 1554 –1572, je dnak za sa dni cz¹ czêœæ bu do wy prze pro wa dzo no w la tach
1689 –1691. Po wsta³ wte dy dwu kon dyg na cyj ny bu dy nek z cha rak te ry sty cz -
n¹ wiêŸ b¹ da cho w¹. Przed bu dyn kiem znaj du je siê dzie dzi niec z wi do kiem
na Je zio ro Szty nor ckie. W la tach 1650 –1680 po sa dzo no s³yn ne szty nor ckie
dê by. O siem na sto hek ta ro wy park oka la j¹ cy pa ³ac by³ je d nym z naj wiê k -
szych w tam tym okre sie. Pa ³ac uzy s ka³ osta te cz ny kszta³t w la tach 1860–1880.
Do koñ ca II woj ny œwia to wej by³ sie dzi b¹ ro du Lehndorff-Mgowskich. Osta t ni 
w³a œci ciel na le ¿¹ cy do te go ro du, po ru cz nik Hein rich von Leh ndorff, bra³
udzia³ w an ty hit le row skim spis ku za koñ czo nym nie u da nym za ma chem
Stauf fen ber ga, za co zo sta³ stra co ny, a je go ro dzi na tra fi ³a do obo zu kon cen -
tra cyj ne go.
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Szty nort od wie dza ny by³ czê sto przez bis ku pa Ig na ce go Kra sic kie go, któ -
ry w ko re spon den cji opi sa³ ów czes ne ¿y cie sku pia j¹ ce siê wo kó³ pa ³a cu. Li sty 
prze pe³ nio ne s¹ za chwy tem nad uro kiem oraz nie co dzien n¹ at mo sfe r¹ te go
miej sca. Bis kup, od wie dza j¹c pe w ne go ra zu Hein ri cha Leh ndor ffa, po wie -
dzia³: „kto ma Szty nort, ten po sia da Ma zu ry”.

Po woj nie, do ro ku 1983, Szty nort by³ sie dzi b¹ pañ stwo we go go spo dar -
stwa rol ne go.

Cen ne dzie ³a sztu ki za gi nê ³y, a pa ³ac wraz z przy leg ³y mi bu dyn ka mi wy -
ma ga dziœ nie zw³o cz ne go i po wa¿ ne go re mon tu. Od 1998 r. w³a œci cie lem ca -
³e go kom plek su szty nor ckie go jest fir ma T.I.G.A. Yacht & Ma ri na, któ ra nie
prze pro wa dza ¿a dnych sze rzej za kro jo nych prac konserwatorsko-budowlanych.

Brak zde cy do wa nych dzia ³añ ra tun ko wych spo wo du je w naj bli¿ szym
cza sie za wa le nie siê pa ³a cu, co bê dzie nie po we to wa n¹ stra t¹ dla eu ro pej -
skie go dzie dzi ctwa kul tu ro we go. Znik nie z na sze go te re nu nie zwyk le cen ny
za by tek, bê d¹ cy œwia de ctwem ¿y cia i dzia ³a nia wiel kie go ro du Leh ndor ffów,
któ ry mia³ ol brzy mie za s³u gi dla Pol ski, a w cza sie II woj ny œwia to wej zde cy -
do wa nie wy st¹ pi³ prze ciw ko na ro do we mu so cja liz mo wi.

W imie niu mie sz kañ ców War mii i Ma zur go r¹ co pro szê pa na mi ni stra
o za in te re so wa nie siê opi sa n¹ spra w¹. Uwa ¿am, ¿e po win niœ my zro biæ
wszy s t ko, by ura to waæ pa ³ac w Szty nor cie przed po pa dniê ciem w rui nê.

Z po wa ¿a niem
Ry szard Gó rec ki

Od po wie dŸ

War sza wa, 18 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo Pa na Mar sza³ ka z dnia 21 paŸ dzier ni ka br.,

Nr BPS/DSK-043-923/08, do ty cz¹ ce dwóch oœ wiad czeñ z³o ¿o nych przez se na to ra Ry -
szar da Gó rec kie go, w spra wie pod jê cia dzia ³añ zmie rza j¹ cych do ochro ny za byt ków na
War mii i Ma zu rach oraz ma j¹ cych na ce lu ra to wa nie pa ³a cu w Szty nor cie, up rzej mie
pro szê Pa na Mar sza³ ka o przy jê cie po ni¿ szych in for ma cji.

Zgo d nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 23 lip ca 2003 r. o ochro nie za byt ków i opie ce
nad za byt ka mi, obo wi¹ zek utrzy ma nia obie k tu za byt ko we go w jak naj lep szym sta nie,
co wi¹ ¿e siê ró w nie¿ z fi nan so wa niem pro wa dzo nych przy nim prac kon ser wa tor skich,
re stau ra tor skich i ro bót bu dow la nych, spo czy wa na je go w³a œci cie lu b¹dŸ po sia da czu.
Do ta cje udzie la ne przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go sta no wi¹ je dy nie
po moc ze stro ny Pañ stwa, w ra mach œrod ków fi nan so wych za pla no wa nych w usta wie
bu d¿e to wej. Œrod ki te s¹ je dnak ro kro cz nie nie wspó³ mier nie nis kie w sto sun ku do
wnios ko wa nych po trzeb.

W ro ku bie ¿¹ cym do ta cje na pra ce przy obie k tach wpi sa nych do re je stru za byt ków
udzie la ne by ³y w ra mach pro gra mu Dzie dzi ctwo kul tu ro we prio ry tet 1 Re wa lo ry za cja
za byt ków nie ru cho mych i ru cho mych. Do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do -
we go na p³y nê ³o po nad 1800 wnios ków, na ³¹ cz n¹ kwo tê 811 mln z³, przy bu d¿e cie prio -
ry te tu 1 wy no sz¹ cym 100 mln z³.

50 19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r.



Prag nê na to miast pod kreœ liæ, ¿e Ze spó³ ste ru j¹ cy ds. Re wa lo ry za cji za byt ków nie -
ru cho mych i ru cho mych wy da j¹c oce nê, a Mi n i s ter po de jmu j¹c de cyz jê o przy zna niu
do ta cji na pra ce przy obie k tach za byt ko wych, kie ru j¹ siê wy ³¹ cz nie wzglê da mi me ry to -
ry cz ny mi. Przy czym li cz ba i wy so koœæ udzie lo nych do ta cji uza le¿ nio na jest od kwo ty
po sia da nych œrod ków fi nan so wych.

W ro ku bie ¿¹ cym udzie lo no szes na stu do ta cji na pra ce przy obie k tach znaj du -
j¹ cych siê na te re nie wo je wó dz twa warmiñsko-mazurskiego, na ³¹ cz n¹ kwo tê
4.961.000 z³. Do ta cje przy zna no g³ó wnie na prze pro wa dze nie fak ty cz nie naj pil niej -
szych prac, ra tu j¹ cych sub stan cjê za byt ko w¹ obie k tu. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, nie
kwe stio nu j¹c war to œci hi sto ry cz nej i ar ty sty cz nej o³ ta rzy z te re nu wo je wó dz twa
warmiñsko-mazurskiego, mo¿ li we by ³o do fi nan so wa nie prac kon ser wa tor skich tyl ko
przy je d nym z sied miu o³ ta rzy, któ rych do ty czy ³y wnios ki z te re nu te go wo je wó dz twa.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e Warmiñsko-Mazurski Wo je wó dz ki Kon ser -
wa tor Za byt ków, po prze pro wa dze niu kon tro li pa ³a cu po ³o ¿o ne go w miej sco wo œci Szty -
nort Du ¿y, w za kre sie prze strze ga nia i sto so wa nia przez w³a œci cie li za byt ku prze pi sów
do ty cz¹ cych ochro ny za byt ków i opie ki nad za byt ka mi, de cyz j¹ z dnia 4.08.2008 r. na -
ka za³ Spó ³ce Pa ³ac w Szty nor cie Sp. z o.o. – ja ko w³a œci cie lo wi przed mio to we go pa ³a cu – 
przeprowadzenie do dnia 30.11.2008 r. prac kon ser wa tor skich oraz ro bót bu dow la -
nych przy tym za byt ku, któ rych wy ko na nie jest nie zbê d ne ze wzglê du na za gro ¿e nie
zni sz cze niem lub is tot nym u sz ko dze niem te go obie k tu. W szcze gól no œci pra ce te bê d¹
po le gaæ na: wy ko na niu re mon tu wiêŸ by da cho wej, po kry cia da chu i ko ro ny mu rów,
wy ko na niu no we go sy s te mu od pro wa dza nia wód opa do wych, za bez pie cze niu wnêtrz
przed prze ni ka niem wód opa do wych, wy ko na niu prac za bez pie cza j¹ cych ele men tów
wy stro ju ar chi tek to ni cz ne go.

Od wo ³a nie od po wy ¿ szej de cyz ji or ga nu pier wszej in stan cji, z³o ¿o ne przez Pa ³ac
w Szty nor cie Sp. z o.o., zo sta nie roz pa trzo ne do dnia 30.11.2008 r.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Se kre tarz Sta nu
To masz Mer ta
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

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

Sza no wny Pa nie Pro ku ra to rze!
Zwra cam siê do Pa na Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go ja ko bez po œre dnie go

prze ³o ¿o ne go Na czel ne go Pro ku ra to ra Woj sko we go o bar dzo pil ne wszczê cie
po stê po wa nia wy jaœ nia j¹ ce go, ma j¹ ce go na ce lu usta le nie win nych za nie -
dbañ po pe³ nio nych przez pro ku ra to rów woj sko wych pod czas œle dz twa
w spra wie wy da rzeñ w Na ngar Khel w Af ga ni sta nie.

Z tre œci uza sa dnie nia po sta no wie nia Woj sko we go S¹ du Okrê go we go
w War sza wie z 9 paŸ dzier ni ka 2008 r. je dno zna cz nie wy ni ka, ¿e pro ku ra to -
rzy woj sko wi za nie cha li prze pro wa dze nia ele men tar nych czyn no œci pro ce so -
wych, co skut ko wa ³o co f niê ciem ak tu os kar ¿e nia do pro ku ra tu ry
i ko nie cz no œci¹ uzu pe³ nie nia œle dz twa z uwa gi na li cz ne, za ró wno ilo œcio we,
jak i ja ko œcio we, b³ê dy Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej. W tej sy tua cji sta ³o
siê wy so ce po ¿¹ da ne pil ne wszczê cie po stê po wa nia wy jaœ nia j¹ ce go, gdy¿
opi nia pub li cz na jest bar dzo za nie po ko jo na ma ³o pro fe sjo nal ny mi dzia ³a nia -
mi Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej do ty cz¹ cy mi tra gi cz nych wy da rzeñ
w Na ngar Khel.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski

Od po wie dŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA
GENERALNEGO

War sza wa, 3 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w wy ko na niu po win no œci wy ni ka j¹ cej z tre œci prze pi su art. 16 usta wy z dnia 9 ma ja 

1996 ro ku „o wy ko ny wa niu man da tu po s³a i se na to ra” /tekst je dno li ty – Dz. U. z 2003 ro -
ku, Nr 221, poz. 2199 z póŸ niej szy mi zmia na mi/ oraz z prze pi su art. 49 uchwa ³y
Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 23 li s to pa da 1990 ro ku „Re gu la min Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej” (tekst je dno li ty – M.P. z 2002 ro ku, Nr 54, poz. 741 z póŸ niej -
szy mi zmia na mi) – up rzej mie przed sta wiam na rê ce Pa na Mar sza³ ka pi sem n¹ od po -
wiedŸ na oœ wiad cze nie Se na to ra Ma cie ja Grub skie go, z³o ¿o ne w dniu 16 paŸ dzier ni ka
2008 ro ku, pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP, do ty cz¹ ce œle dz twa prze pro wa dzo ne go 
prze ciw ko sied miu ¿o³ nie rzom z Je dno stki Woj sko wej 1328 w Biel sku–Bia ³ej, os kar ¿o -
nym o po pe³ nie nie zbro dni okreœ lo nych w roz dzia le XVI ko dek su kar ne go, w trak cie
wy ko ny wa nia przez nich obo wi¹z ków s³u¿ bo wych w ra mach I zmia ny Pol skie go
Kon tyn gen tu Woj sko we go w Is lam skiej Re pub lice Af ga ni sta nu. Oœ wiad cze nie to prze -
ka za ne zo sta ³o Mi ni stro wi Spra wied li wo œci w dniu 24 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku, przy
piœ mie oz na czo nym syg na tu r¹ BPS/DSK-043-924/08, da to wa nym na 21 paŸ dzier ni ka 
2008 ro ku.

Na wstê pie za u wa ¿e nia wy ma ga fakt, i¿ w mo jej oce nie kreo wa nie przez Pa na Se n a -
tor Ma cie ja Grub skie go sta now czo pe jo ra ty wnych ocen od no sz¹ cych siê do dzia ³añ po -
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de jmo wa nych przez pro ku ra to rów i wy po wia da nie siê na te mat ich ma ³e go
pro fe sjo na liz mu, w opar ciu o stwier dze nia za war te w uza sa dnie niu nie pra wo moc ne go
po sta no wie nia Woj sko we go S¹ du Okrê go we go w War sza wie o zwro cie spra wy do pro -
ku ra tu ry – uz naæ na le ¿y za co naj mniej przed wczes ne.

Mo¿ li woœæ do ko na nia od mien nej od sta no wis ka pro ku ra tu ry oce ny ze branego ma -
te ria do wo do we go przez s¹d pier wszej in stan cji jest up ra wnie niem mie sz cz¹ cym siê
w pod sta wo wych ka no nach pro ce du ry kar nej re gu lu j¹ cych tok te go po stê po wa nia,
a wy ni ka j¹ cych z tre œci prze pi sów ko dek su po stê po wa nia kar ne go. W ¿a dnej mie rze
je dnak ta je dno stron na (czê sto su biek ty wna) oce na s¹ du nie mo ¿e byæ po trak to wa na
ja ko pod sta wa uza sa dnia j¹ ca sta now cze kwe stio no wa nie po pra w no œci po stê po wa nia
przy go to waw cze go.

Prze wi dzia ne w ko dek sie po stê po wa nia kar ne go mo¿ li wo œci: za skar ¿e nia wy da ne go 
orze cze nia, przed sta wie nia kontr ar gu men tów od no sz¹ cych siê do za war tych w za skar -
¿a nym orze cze niu za rzu tów i pod da nia tym sa mym we ry fi ka cji przez s¹d od wo ³aw czy
pra wid ³o wo œci ocen do ko na nych przez s¹d pier wszej in stan cji – de ter mi no waæ po win -
ny ostro¿ noœæ w przed wczes nym wy po wia da niu siê w spo sób dys kre dy tu j¹ cy dzia ³al -
noœæ pro ku ra tu ry i w kie ro wa niu odezw o wdro ¿e nie sto so wnych po stê po wañ wo bec
osób win nych rze ko mo za is t nia ³ych nie pra wid ³o wo œci.

Po kreœ le nia w tym miej scu wy ma ga fakt, i¿ na wet ewen tual ne nie uw zglê dnie nie za -
¿a le nia z³o ¿o ne go przez pro ku ra tu rê na wy da ne w try bie art. 345 k.p.k. po sta no wie nie
o zwro cie spra wy ce lem uzu pe³ nie nia po stê po wa nia przy go to waw cze go – w ¿a dnej mie -
rze nie mo ¿e byæ sa mo is t nie (au to ma ty cz nie) po strze ga ne ja ko stwier dze nie ra ¿¹ cych
uchy bieñ w pra cy pro ku ra to rów, czy przed sta wi cie li in nych or ga nów up ra wnio nych do 
do ko ny wa nia czyn no œci pro ce so wych w do cho dze niu lub œle dz twie.

Przy zna ne w opar ciu o prze pi sy pro ce du ral ne nad rzê dne usy tuo wa ne s¹ du da je
mu bo wiem nie tyl ko pra wo do od mien nej od pro ku ra tor skiej oce ny ze branego ma te -
ria ³u do wo do we go, ale tak ¿e – zgo d nie z tre œci¹ wska za ne go prze pi su pro ce du ral ne go –
up ra wnie nie do okreœ le nia ob li gu j¹ cych pro ku ra to ra wy ty cz nych zmie rza j¹ cych do
uzu pe³ nie nia do wo dów w za kre sie uz na nym przez s¹d za nie zbê d ny do roz po czê cia
pro ce su orze ka nia.

W pe³ ni do pu sz czal na pra w n ie od mien na oce na s¹ du w za kre sie okreœ le nia krê gu
do wo dów uz na nych za nie zbê d ne dla roz po czê cia roz pra wy g³ó wnej nie mo ¿e byæ po -
strze ga na za ró wno wa¿ n¹ stwier dze niu ra ¿¹ cych uchy bieñ w pra cy pro ku ra to rów pro -
wa dz¹ cych w da nej spra wie po stê po wa nie przy go to waw cze (vi de – art. 7 k.p.k.).

O fak ty cz nej pod sta wie do in i cjo wa nia po stê po wañ (s³u¿ bo we go, dys cyp li nar ne go,
czy na wet kar ne go) mo¿ na by ³o by wy po wia daæ siê – w kon tek œ cie do roz pa try wa nych
kwe stii – wy ³¹ cz nie w sy tua cji, stwier dze nia uza sa dnio ne go po de jrze nia do pu sz cze nia
siê przez pro ku ra to ra lub przed sta wi cie li in nych or ga nów pro ce so wych up ra wnio nych
do re a li za cji czyn no œci po stê po wa nia przy go to waw cze go – za wi nio ne go na ru sze nia
pra wa lub za sad re gu lu j¹ cych tok tej fa zy po stê po wa nia kar ne go.

Przy to czo ne w oœ wiad cze niu – w œlad za tre œci¹ uza sa dnie nia po sta no wie nia WSO
w War sza wie – ar gu men ty, za kwe stio no wa ne w rze czo wy spo sób w z³o ¿o nym przez pro -
ku ra tu rê za ¿a le niu wska zu j¹, i¿ kon tro wer sje od no sz¹ siê do od mien ne go po strze ga -
nia przez s¹d i pro ku ra tu rê spe c trum do wo dów uz na wa nych za nie zbê d ne (co do
ko nie cz no œci ich ze brania, za bez pie cze nia i utrwa le nia w to ku œle dz twa) ce lem stwo -
rze nia wa run ków do roz poz na nia spra wy przez s¹d. Do ty cz¹ za tem wy ³¹ cz nie kwe stii
in ter pre ta cji za kre su po jê cio we go unor mo wañ za war tych w prze pi sie art. 297 § 1 pkt 5
k.p.k.

Po le mi ka od no sz¹ ca siê do za sa dno œci in ter pre ta cji tych prze pi sów przez s¹d oraz
kry ty ka wy ty cz nych s¹ du – za war tych w tre œci po sta no wie nia WSO w War sza wie, któ re 
to sta no wi ³y kan wê oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Ma cie ja Grub skie go wy g³o szo ne go
w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku – przed sta wio na zo sta ³a pub li cz nie w dniu 15 paŸ -
dzier ni ka 2008 ro ku pod czas kon fe ren cji pra so wej rzecz ni ka Na czel ne go Pro ku ra to ra
Woj sko we go. In for mu j¹c wów czas o z³o ¿o nym przez pro ku ra tu rê za ¿a le niu, przed sta -
wi³ on ró w nie¿ opi nii pub li cz nej pre zen ta cjê za sa dni czych ar gu men tów wnie sio ne go
œrod ka od wo ³aw cze go. Dla pe³ nej ilu stra cji sta no wis ka pro ku ra tu ry w za kre sie oce ny

19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. 53



za skar ¿o ne go po sta no wie nia po zwa lam so bie na za ³¹ cze nie do ni niej szej od po wie dzi
ko pii ko mu ni ka tu upub li cz nio ne go w trak cie te go spot ka nia pra so we go.

Z po wa ¿a niem

ZA STÊP CA
PRO KU RA TO RA
GE NE RAL NE GO
Na czel ny Pro ku ra tor Woj sko wy
p³k Krzy sz tof Pa ru l ski

Za³¹cznik

ZA SA DNI CZE TE ZY ŒROD KA OD WO £AW CZE GO Z£O ̄ O NE GO OD ORZE CZE -
NIA WOJ SKO WE GO S¥ DU OKRÊ GO WE GO W WAR SZA WIE Z DNIA 9 PA• DZIER NI -
KA 2008 R., NA MO CY KTÓ RE GO ZWRÓCON0 PRO KU RA TU RZE SPRA WÊ
SIED MIU ¯O£ NIE RZY Z JW 1328 W BIEL SKU–BIA £EJ W CE LU UZU PE£ NIE NIA
IS TOT NYCH BRA KÓW PO STÊ PO WA NIA PRZY GO TO WAW CZE GO.

Po sta no wie niem z dnia 9 paŸ dzier ni ka 2008 r. Woj sko wy S¹d Okrê go wy w War sza -
wie zwró ci³ spra wê sied miu ¿o³ nie rzy z JW 1328 w Biel sku–Bia ³ej os kar ¿o nych o po -
pe³ nie nie zbro dni okreœ lo nych w roz dzia le XVI ko dek su kar ne go Wy dzia ³o wi II
Od dzia ³u do Spraw Prze stêp czo œci Zor ga ni zo wa nej Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej
z sie dzi b¹ w Po zna niu w ce lu uzu pe³ nie nia is tot nych bra ków po stê po wa nia przy go to -
waw cze go.

We d³ug S¹ du I in stan cji, is tot ne bra ki przed mio to we go po stê po wa nia wy ra ¿a j¹ siê
w nie ja s nej, nie spój nej i nie pe³ nej opi nii bieg ³e go z za kre su me dy cy ny s¹ do wej do ty -
cz¹ cej ro dza ju ob ra ¿eñ cia ³a oraz me cha niz mów ich po wsta nia u po krzyw dzo nych,
prze pro wa dze niu nie dok ³a dnych og lê dzin miej sca z któ re go pro wa dzo no ostrza³ miej -
sco wo œci oraz za bu do wañ miej sco wo œci Na ngar Khel, nie ja s nej i nie pe³ nej opi nii bieg -
³ych z za kre su bro ni i amu ni cji, jak ró w nie¿ nie przes ³u cha niu w cha rak te rze œwiad ków 
za trzy ma nych Ta li bów, Gu ber na to ra Pro win cji Pak ti ka oraz mie sz kañ ców wio sek Na -
ngar Khel, Kon a tay i trze ciej miej sco wo œci s¹ sie dniej, a tak ¿e nie uz y ska niu na s³u chów 
ko re spon den cji ra dio wej pro wa dzo nej w dniu zda rze nia przez si ³y zbroj ne ISAF, a ich
usu niê cie przez S¹d po wo do wa ³o by zna cz ne trud no œci.

W oce nie pro ku ra tu ry orze cze nie Woj sko we go S¹ du Okrê go we go w War sza wie
uz naæ na le ¿y je za ra ¿¹ co nie s³u szne, al bo wiem wy da ne zo sta ³o z na ru sze niem prze pi -
sów ko dek su po stê po wa nia kar ne go – to jest art. 345 § 1 kpk.

Na wstê pie za u wa ¿yæ na le ¿y, i¿ – zgo d nie z tre œci¹ wska za ne go prze pi su – pod sta -
wo wym wa run kiem uza sa dnia j¹ cym de cyz jê s¹ du w przed mio cie zwro tu pro ku ra to ro -
wi spra wy w try bie przy wo ³a ne go po wy ¿ ej prze pi su jest ³¹ cz ne spe³ nie nie dwóch
prze s³a nek – tj. wy st¹ pie nia is tot nych bra ków po stê po wa nia przy go to waw cze go oraz
usta le nia zna cz nych trud no œci w ich usu niê ciu w po stê po wa niu s¹ do wym.

Nie ule ga te¿ w¹t pli wo œci, i¿ pod jê cie ta kiej de cyz ji s³u ¿yæ ma z je d nej stro ny re a li -
za cji za sa dy pra w dy ma te rial nej, a z dru giej ró w nie¿ i za sa dy szyb ko œci i spra w no œci
po stê po wa nia z uw zglê dnie niem eko no mi ki pro ce so wej. Wy da j¹c de cyz jê o zwro cie
spra wy pro ku ra to ro wi, s¹d mo ¿e sta wiaæ ¿¹ da nie prze pro wa dze nia je dy nie do wo dów
nie zbê d nych do wy œwiet le nia pra w dy, a nie d¹ ¿yæ do roz bu do wa nia po stê po wa nia do -
wo do we go po nad rze czy wi st¹ i ra cjo nal n¹ po trze bê. Do dat ko wo – zwrot spra wy pro ku -
ra to ro wi po wi nien byæ re al ny i ce lo wy, a wiêc uw zglê dniaæ oko li cz noœæ, czy do dat ko we
czyn no œci s¹ mo¿ li we do wy ko na nia.

In ny mi s³o wy, prze ka za nie spra wy pro ku ra to ro wi ce lem uzu pe³ nie nia œledztw na -
st¹ piæ mo ¿e tyl ko wte dy, gdy is t nie j¹ rze czy wi ste po trze by i mo¿ li wo œci zna le zie nia
okreœ lo nych do wo dów.

Z ta k¹ sy tua cj¹ pro ce so w¹ bez sprze cz nie nie ma my do czy nie nia w przed mio to wej
spra wie.
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Prze cho dz¹c do oce ny po s zcze gól nych ar g u men tów S¹ du orze ka j¹ ce go stwier dziæ
na le ¿y, i¿ zgro ma dzo ny w spra wie ma te ria³ do wo do wy nie uza sa d nia te zy te go¿ S¹ du, i¿ 
uzy s ka na opi nia bieg ³e go z dzie dzi ny me dy cy ny s¹ do wej do ty cz¹ ca uja w nio nych ob ra -
¿eñ cia ³a i me ch a n iz mów ich po wsta nia, jest nie ja s na, nie sp ój na i nie pe³ na al bo wiem
nie roz strzy ga, któ re ob ra ¿e nia po wsta ³y w wy ni ku u¿y cia mo Ÿ dzie rza, a kt ó re ka ra bi -
nu WKM. Za u wa ¿yæ na le ¿y, i¿ uzy s ka nej opi nii bieg ³e go nie mo ¿ na oce niaæ sa mo dziel -
nie, w ode rwa niu od in nych do wo dów, lecz w ko re la cji z ca ³o œci¹ zgro ma dzo ne go
ma te ria ³u do wo do we go. Gdy by S¹d orze ka j¹c po st¹ pi³ pra wid ³o wo, nie po wzi¹³ by po -
wy ¿ szych w¹t pli wo œci. Z za war tych w ak tach ze znañ œw iad ków – 3 po krzyw dzo nych Af -
ga nek – je d no zna cz nie wy ni ka, i¿ wszy s t kie ofia ry znaj do wa ³y siê w bu dyn ku do
kt ó re go wpad³ gra nat mo Ÿ dzie rzo wy, a z miej sca usta wie nia ka ra bi nu WKM, nie by ³o
mo ¿ li wo œci bez po œre d nie go ostrza ³u za bu do wa nia w kt ó r ym uja w nio no ofia ry. Za
w pe³ ni uza sa d nio ne – za r ó wno tre œci¹ po wy ¿ szych do wo d ów, jak i za sa da mi lo gi cz ne go
pro ce su my œ lo we go – uz naæ na le ¿y za tem przy jê cie przez pro ku ra to ra w ak cie os ka r ¿e -
nia, i¿ wszy s t kie ra ny by ³y wy ni kiem u¿y cia mo Ÿ dzie rza. Przed sta wia j¹c w¹t pli wo œci
do ty cz¹ ce opi nii bieg ³ych z za kre su me dy cy ny s¹ do wej S¹d do pu œci³ siê sze re gu sprze cz -
no œci i nie pra wid ³o wo œci. Przy k³a d o wo – z je d nej stro ny zda niem S¹ du wy ko na ne i za -
³¹ czo ne do akt spra wy zdjê cia ofiar, nie mo g¹ sta no wiæ rze tel ne go do wo du bê d¹ ce go
pod sta w¹ spo rz¹ dze nia opi nii. Z dru giej zaœ – S¹d na ich pod sta wie w spo sób do wol ny
uz na je, ¿e za re je stro wa ne ob ra ¿e nia cia³ mo g¹ byæ skut kiem u¿y cia wiel ko ka li b ro we go
ka ra bi nu ma szy no we go, a co za tym idzie, wrêcz su ge ru je pro ku ra to ro wi ko nie cz no œci
roz wa ¿e nia pod jê cia czyn no œci zmie rza j¹ cych do roz sze rze nia od po wie dzial no œci
st. szer. Da mia na L., co wy da je siê byæ na tym eta pie pra w nie nie do pu sz czal ne.

Pod kreœ liæ tak ¿e na le ¿y, i¿ S¹d uz na³ oma wia n¹ opi niê za nie pe³ n¹, nie spój n¹ i nie -
ja s n¹, a w zwi¹z ku z tym ro dz¹ c¹ ko nie cz noœæ po szu ki wa nia no wych do wo dów, nie za -
po zna j¹c siê z ni¹ w spo sób pe³ ny.

Za nie czy tel ny uz na³ bo wiem pro to kó³ prze s³u cha nia bieg ³e go z za kre su me dy cy ny
s¹ do wej. Wska za ny bieg ³y w trak cie prze s³u cha nia uzu pe³ ni³ z³o ¿o n¹ up rze d nio opi niê
w za kre sie stwa rza j¹ cym po sta wy do obiek ty wne go wy jaœ nie nia pod no szo nych ak tu al -
nie przez S¹d w¹t pli wo œci. Pod kreœ liæ ró w nie¿ na le ¿y, i¿ bieg li z za kre su me dy cy ny
s¹ do wej zo sta li za wnios ko wa ni do przed sta wie nia opi nii w spo sób bez po œre dni na roz -
pra wie, za tem s¹d bez ¿a dnych trud no œci mia³ by mo¿ li woœæ wy jaœ nienia wszy s t kich
po wziê tych w zwi¹z ku z wy da n¹ opi ni¹ w¹t pli wo œci. Zbê d ne i bez ce lo we by ³o za tem
wska zy wa nie do wy ko na nia czyn no œci pro ce so wych po le ga j¹ cych na prze s³u cha niu
wszy s t kich le ka rzy ucze stni cz¹ cych w pro ce sie le cze nia po krzyw dzo nych – zw³a sz cza,
i¿ uzy s ka no sto so wn¹ do ku men ta cjê le cze nia.

Woj sko wy S¹d Okrê go wy w War sza wie wy da j¹c za ska r ¿ o ne po sta no wie nie i uz na -
j¹c za ko nie cz ne uzu pe³ nie nie zgro ma dzo ne go pod czas œle dz twa ma te ria ³u do wo do we go
o miê dzy in ny mi – wy ko na nie eks hu ma cji zw³ok oraz do ko na n¹ na miej scu zda rze nia
wi z jê z udzia ³em po de j rza nych i œw iad ków po ³¹ czo n¹  z eks pe ry men tem, usta le nie osób 
za mie sz ku j¹ cych wio s ki af ga ñ skie pod czas zda rze nia i ich prze s³u cha nie w cha rak te -
rze œwi ad k ów – zda je siê nie za u wa ¿aæ fak tu, i¿ zle co ne czyn no œci ma j¹ byæ prze pro wa -
dzo ne dla po trzeb pol skie go wy mia ru spra wie d li wo œci na te ry to rium nie pod leg ³e go
pa ñ stwa, w kt ó rym obo wi¹ zu je su we ren ny sy s tem pra w ny (opar ty na is lam skim pra -
wie sza ria tu).

Za u wa ¿e nia w zwi¹z ku z tym wy ma ga fakt, i¿ wy ko na nie eks hu ma cji i prze pro wa -
dze nia og lê dzin zw³ok zmar ³ych po up ³y wie po nad ro ku od zda rze nia, op rócz bez ce lo -
wo œci i nie przy dat no œci do stwier dze nia po wsta ³ych ob ra ¿eñ cia ³a, sprze cz ne jest
z le gal nie obo wi¹ zu j¹ cym na te re nie Is lam skiej Re pub li ki Af ga ni sta nu pra wem opar -
tym o nor my re li gij ne, któ re prak ty cz nie wy klu cza j¹ ja kie kol wiek czyn no œci wo bec cia³
osób zmar ³ych.

Za k³a da j¹c hi po te ty cz nie, ¿e pro ku ra tor bê dzie zmu szo ny do wy ko na nia czyn no œci
zle co nych przez S¹d – za u wa ¿yæ na le ¿y, i¿ je dy nym spo so bem prze pro wa dze nia tych ¿e
do wo dów bê dzie wy st¹ pie nie do w³adz Is lam skiej Re pub li ki Af ga ni sta nu w wnios kiem
o po moc pra w n¹. Wo bec bra ku umo wy dwu stron nej o po mo cy pra w nej w spra wach cy -
wil nych i kar nych po miê dzy Is lam sk¹ Re pub li k¹  Af ga ni sta nu a Rze cz¹ po spo li t¹ Pol -
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sk¹, re a li za cja po mo cy pra w nej od by waæ siê bê dzie na za sa dach ogól nych, któ re
do pu sz cza j¹ wy ko na nie czyn no œci pro ce so wej pod wa run kiem jej zgo d no œci z pra wem
miej sco wym. Tym sa mym do wo dów tych nie da siê prze pro wa dziæ, al bo wiem s¹ one
sprze cz ne z obo wi¹ zu j¹ cymi w Af ga ni sta nie nor ma mi re li gij ny mi, a co za tym idzie i po -
rz¹d kiem pra w nym.

Nie zro zu mia ³¹ jest ró w nie¿ wska za na przez S¹d, ko nie cz noœæ prze s³u cha nia w cha -
rak te rze œwiad ków wszy s t kich osób obe c nych na miej scu zda rze nia przed po grze bem,
na oko li cz noœæ za ob ser wo wa nych ob ra ¿eñ cia ³a osób zmar ³ych.

W to ku po stê po wa nia przy go to waw cze go Woj sko wy S¹d Okrê go wy w War sza wie
(w oso bie te go sa me go sê dzie go, któ ry obe c nie wy da³ po sta no wie nie o zwro cie spra wy),
prze s³u cha³ w cha rak te rze œwiad ków na wnio sek pro ku ra tu ry z³o ¿o ny w try bie art. 316 
§ 3 kpk, prze by wa j¹ ce na le cze niu w Pol sce po krzyw dzo ne oraz ich opie ku nów – dwóch
Af gañ czy ków, bê d¹ cych œwiad ka mi zda rze nia. S¹d po dzie la j¹c wów czas sta no wis ko
pro ku ra to ra, i¿ brak bê dzie po no w nej mo¿ li wo œci prze s³u cha nia wy mie nio nych osób
na roz pra wie, mia³ mo¿ li woœæ w to ku czyn no œci do ko na nia wy ma ga nych obe c nie od
pro ku ra to ra usta leñ zwi¹ za nych z ob ra ¿e nia mi cia ³a i to za ró wno u osób zmar ³ych, jak
i sa mych po krzyw dzo nych. Bu dzi za tem zdzi wie nie ak tu al ne wska za nie na ko nie cz -
noœæ po no w ne go prze s³u chi wa nia tych sa mych oraz dal szych œwiad ków sko ro s¹d
uz na³ up rze d nio prze pro wa dzo ne przez sie bie do wo dy za wy star cza j¹ ce.

Nie spo sób ró w nie¿ po dzie liæ oce ny S¹ du, ¿e prze pro wa dzo ne og lê dzi ny miej sca
z któ re go pro wa dzo no ostrza³ miej sco wo œci oraz za bu do wañ miej sco wo œci Na ngar
Khel wy ko na ne zo sta ³y spo sób nie rze tel ny, ogól ni ko wy i wy ryw ko wy, a wy ko na na do -
ku men ta cja fo to gra fi cz na jest ma ³o czy tel na. Wska zaæ na le ¿y, co znaj du je swo je od -
zwier cied le nie w ak tach spra wy, i¿ czyn no œci po wy ¿ sze zo sta ³y prze pro wa dzo ne
w spo sób adek wat ny do is t nie j¹ cych ogra ni czo nych wa run ków te chni cz nych oraz re al -
ne go za gro ¿e nia bez pie czeñ stwa osób je pro wa dz¹ cych. Na le ¿y zgo dziæ siê ze sta no wis -
kiem S¹ du, i¿ ma j¹ one is tot ne zna cze nie dla od po wie dzial no œci st. szer. Ro ber ta B.
i st. szer. Jac ka J. Za u wa ¿e nia w tym miej scu wy ma ga fakt, i¿ to w³a œ nie st. szer. Ro b -
ert B. wska za³ pro ku ra to ro wi miej sce roz sta wie nia moŸ dzie rza w to ku og lê dzin. S¹d
uz na³ je dnak, ¿e tyl ko wiz ja lo kal na prze pro wa dzo na z udzia ³em œwiad ków i os kar ¿o -
nych – ale bez udzia ³u bieg ³ych – po ³¹ czo na z do œwiad cze niem, umo¿ li wi od two rze nie
rze czy wi ste go prze bie gu zda rze nia.

Up ra wnio nym wy da je siê ró w nie¿ wy ra ¿e nie po gl¹ du, i¿ nie zro zu mia ³ym jest dla -
cze go z udzia ³u we wska za nej do prze pro wa dze nia czyn no œci w po sta ci wiz ji lo kal nej,
S¹d wy klu czy³ bieg ³ych z dzie dzi ny ba li sty ki i uz bro je nia, któ rzy na bie ¿¹ co mog li by
zwe ry fi ko waæ wy ni ki czyn no œci wy ko nu j¹c na miej scu do dat ko we ba da nia.

Oce nia j¹c zgro ma dzo ny w spra wie ma te ria³ do wo do wy, S¹d zda je siê za po mi naæ
tak ¿e, i¿ w ak tu al nej fa zie pro ce do wa nia po sia da up ra wnie nie i po win no œci do ko na nia
oce ny kom plet no œci zgro ma dzo ne go w to ku œle dz twa ma te ria ³u do wo do we go, a nie do
do ko ny wa nia ocen je go war to œci, któ ra oce nio na zo sta nie do pie ro w to ku roz pra wy.

Jak ju¿ wska za no wcze œ niej, prze ka za nie spra wy na st¹ piæ mo ¿e tyl ko wte dy, gdy
is t nie j¹ re al ne mo¿ li wo œci zna le zie nia okreœ lo nych do wo dów. Ko nie cz noœæ za pe wnie -
nia bez pie czeñ stwa or ga nom i ucze stni kom za le ca nej przez S¹d czyn no œci wiz ji po -
³¹ czo nej z eks pe ry men tem (w li cz bie oko ³o 60 osób), jak ró w nie¿ bra ku pra w nych
mo¿ li wo œci wez wa nia œwiad ków do udzia ³u w tej czyn no œci pro ce so wej pro wa dzo nej
po za gra ni ca mi kra ju, na ob sza rze ob jê tym dzia ³a nia mi zbroj ny mi – z któ rym ³¹ czy siê
ry zy ko utra ty ¿y cia – wydaje siê obiek ty wnie œwiad czyæ o jej prak ty cz nej nie wy ko nal no -
œci.

Uw zglê dnia j¹c po nad ro cz ny up ³yw cza su oraz po zba wio ny cha rak te ry sty cz nych
pun któw od nie sie nia pu styn ny kra job raz miej sca zda rze nia, a tak ¿e oko li cz noœæ od bu -
do wy i prze bu do wy za bu do wañ miej sco wo œci Na ngar Khel, do œwiad cze nie po le ga j¹ ce
na spraw dze niu mo¿ li wo œci ob ser wa cji za bu do wañ przez os kar ¿o nych i prze bie gu zda -
rze nia przez œwiad ków, w tym miej sca upad ku po cis ków, bê dzie nie przy dat ne i nie -
mo¿ li we do prze pro wa dze nia.

S¹d uza sa dnia j¹c ko nie cz noœæ prze pro wa dze nia wiz ji lo kal nej wska za³, i¿ bra ku
wy ko na nia czyn no œci nie mo¿ na uspra wied li wiaæ trud no œcia mi lo gi sty cz ny mi czy
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te chni cz ny mi. Wy g³a sza j¹c po wy ¿ sze stwier dze nia S¹d za pom nia³ je dnak, i¿ czyn noœæ
ta nie bê dzie prze pro wa dzo na w kra ju, lecz po za je go gra ni ca mi w pañ stwie o od mien nej
kul tu rze i sy s te mie pra w nym, gdzie pro wa dzo ne s¹ dzia ³a nia zbroj ne i za cho dzi re al na
oba wa utra ty ¿y cia lub zdro wia ucze stni ków ewen tual nej czyn no œci (os kar ¿o nych, ich
ob roñ ców, œwiad ków, bieg ³ych, a tak ¿e i in nych osób), któ rym bez pie czeñ stwa nie za -
pe wni¹ ju¿ ¿o³ nie rze Pol skie go Kon tyn gen tu Woj sko we go. Przy pom nieæ bo wiem na le ¿y, 
i¿ w po ³o wie wrzeœ nia bie ¿¹ ce go ro ku ¿o³ nie rze PKW za koñ czy li ja kie kol wiek dzia ³a nia
w pro win cji Pak ti ka, w któ rej po ³o ¿o na jest miej sco woœæ Na ngar Khel, obe jmu j¹c
je dno czeœ nie od po wie dzial noœæ za pro win cjê Ghaz ni.

Nie spo sób jest ró w nie¿ uz naæ za is tot ny brak po stê po wa nia przy go to waw cze go
opi nii bieg ³ych z dzie dzi ny bro ni i ba li sty ki, po przez przy pi sa nie jej ce chy nie pe³ no œci
i nie ja s no œci, w zwi¹z ku z od rêb nym sta no wis kiem je d ne go z nich, od no sz¹ cym siê do
czê œci wnios ków.

Wszys cy bieg li z dzie dzi ny bro ni i ba li sty ki (w tym tak ¿e au tor zda nia od rêb ne go),
prze s³u cha ni uzu pe³ nia j¹ co w to ku œle dz twa i przed sta wi li swo je ar gu men ty, któ re jak
ka ¿ dy do wód pod le ga j¹ oce nie S¹ du. Wy mie nie ni bieg li zo sta li za wnios ko wa ni do
przed sta wie nia opi nii w spo sób bez po œre dni na roz pra wie, a za tem S¹d bez ¿a dnych
trud no œci, w spo sób szyb ki i spra w ny mia³ by mo¿ li woœæ wy jaœ nie nia wszy s t kich rze ko -
mych w¹t pli wo œci po wziê tych w zwi¹z ku z wy da n¹ przez nich opi ni¹.

W oma wia nych przy pad kach nie spo sób jest zatem uz naæ w œlad za S¹ dem wy da -
j¹ cym za skar ¿o ne po sta no wie nie, i¿ w przed mio to wej spra wie do sz³o do wy czer pa nia
ko lej nej prze s³an ki uza sa dnia j¹ cej do ko na nie zwro tu spraw pro ku ra to ro wi – to jest za -
is t nie nia „zna cz nych trud no œci w usu niê ciu is tot nych bra ków w po stê po wa niu s¹ do -
wym” uza sa dnia j¹ cej prze ka za nie spra wy pro ku ra to ro wi. Co wiê cej, to dzia ³a nie s¹ du
wp³y wa na prze d³u ¿e nie pro wa dzo ne go po stê po wa nia i roz strzyg niê cie spra wy w „roz -
s¹ dnym ter mi nie” zgo d nie z art. 45 ust. 1 Kon sty tu cji oraz art. 2 § 1 pkt 4 kpk i art. 6
ust. 1 Kon wen cji o ochro nie praw cz³o wie ka i pod sta wo wych wol no œci (Dz.U. z 1993 r.
Nr 61, poz. 284).

Przy mio tu „is tot ne go bra ku” nie spo sób tak ¿e przy pi saæ nieprze s³u cha niu w trak -
cie œle dz twa ujê tych na miej scu zda rze nia dwóch bo jo wni ków ta li bañ skich na oko li cz -
noœæ is t nie nia za gro ¿e nia w cza sie oraz re jo nie zda rze nia, jak ró w nie¿ Gu ber na to ra
Pro win cji Pak ti ka oraz mie sz kañ ców miej sco wo œci: Na ngar Khel, Kon a tay i in nej
(nieokreœ lo nej przez S¹d z na zwy) po blis kiej miej sco wo œci na oko li cz no œci spot kañ
i pro wa dzo nych roz mów ce lem wy jaœ nie nia wp³y wu miej sco wych kó³ po li ty cz nych na
de cyz je woj ska.

Jak je dno zna cz nie wy ni ka ze zgro ma dzo ne go w spra wie ma te ria ³u do wo do we go,
bo jo wni cy ta li bañ scy ujê ci zo sta li kil ka go dzin przed zda rze niem, za tem nie mog li po -
sia daæ wie dzy o rze czy wi stym za gro ¿e niu is t nie j¹ cym po ich za trzy ma niu. Pod kreœ liæ
na le ¿y, i¿ is tot nym dla spra wy jest do ko na nie oce ny bez po œre dnie go i rze czy wi ste go
nie bez pie czeñ stwa wy stê pu j¹ ce go w chwi li zda rze nia i w cza sie bez po œre dnio je po -
prze dza j¹ cym. Brak wy stê po wa nia te go za gro ¿e nia je dno zna cz nie po twier dzi li prze s³u -
cha ni w spra wie obe c ni w miej scu œwiad ko wie. Do stwier dze nia tej oko li cz no œci
ze zna nia za trzy ma nych bo jo wni ków s¹ z lo gi cz nych przy czyn nie przy dat ne. Nie spo sób 
za tem uz naæ, i¿ nieprze s³u cha nie ich w to ku œle dz twa sta no wi ja ki kol wiek brak te go
po stê po wa nia, a tym bar dziej brak o cha rak te rze is tot nym. Nad to za u wa ¿yæ na le ¿y, ¿e
d¹ ¿e nie do prze s³u cha nia wy mie nio nych osób w spo sób bez spor ny wp³y nie na zna cz n¹ 
prze wlek ³oœæ pro wa dzo ne go po stê po wa nia al bo wiem nie s¹ zna ne da ne per so nal ne wy -
mie nio nych bo jo wni ków uz na wa nych przez Sta ny Zje dno czo ne Ame ry ki Pó³ noc nej za
ter ro ry stów, oraz – co wa¿ niej sze – zo sta li oni prze ka za ni Ar mii Sta nów Zje dno czo nych
i nie jest zna ne miej sce ich ak tu al ne go po by tu.

Zda niem pro ku ra tu ry dla roz strzyg niê cia spra wy os kar ¿o nych ¿o³ nie rzy nie ma ró w -
nie¿ zna cze nia oko li cz noœæ wp³y wu miej sco wych kó³ po li ty cz nych na de cyz je woj ska.
Brak jest w œwiet le ze branych do wo dów prze s³a nek do uz na nia, i¿ ucze stni czy li oni
czyn nie lub bier nie w przy go to wa niu i re a li za cji roz ka zu ostrza ³u wios ki.

W ak tach spra wy brak jest ró w nie¿ in for ma cji uza sa dnia j¹ cych przy pu sz cze nie
pro wa dze nia w cza sie i miej scu zda rze nia na s³u chu ko re spon den cji ra dio wej przez Si ³y 
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Zbroj ne ISAF – któ rych do wo do we wy ko rzy sta nie na ka zu je S¹d. Co wiê cej z oœ wiad cze -
nia Do wód cy SKW PKW w Af ga ni sta nie oraz Sze fa ko mór ki kontr wy wia du Ar mii USA
z Kwa te ry G³ó wnej Re jo nu Ope ra cji „Wschód” ISAF wy ni ka, i¿ nie od na le zio no w za so -
bach mo ni to rin gu ¿a dnej in for ma cji o dzia ³a niach z dnia 16 sier pnia 2007 r. obe jmu -
j¹ cych re jon Wa zi Khwa i Na ngar Khel. Brak jest za tem pod staw do uz na nia, i¿
kto kol wiek pro wa dzi³ ja ki kol wiek na s³uch ra dio wy w chwi li i miej scu zda rze nia, a nad -
to szcze gó ³o wo re je stro wa³ wszy s t kie roz mo wy.

Uz na j¹c hi po te ty cz nie – za za sa dne da le ce idea li sty cz ne d¹ ¿e nie S¹ du do zgro ma -
dze nia wszy s t kich mo¿ li wych do wo dów, ko nie cz nym by ³o by ró w nie¿ roz wa ¿e nie uzy s -
ka nia i prze a na li zo wa nia wszy s t kich za re je stro wa nych wi zual nych ma te ria ³ów
po cho dz¹ cych ze szpie gow skich sa te li tów woj sko wych, gdy¿ i tak teo re ty cz nie mog ³y
zo staæ za re je stro wa ne zda rze nia z re jo nu wios ki Na ngar Khel. Oczy wi œcie w spra wie
mo¿ na mno ¿yæ do wo dy ce lem do wie dze nia oko li cz no œci ju¿ stwier dzo nych, nie spo sób
je dnak uz naæ, i¿ ich brak da je pod sta wê do uz na nia wad li wo œci prze pro wa dzo ne go œle dz -
twa i unie mo¿ li wia roz po czê cie pro ce su s¹ do we go.

Pod da j¹c ana li zie ko lej ny za rzut wy ni ka j¹ cy z po sta no wie nia Woj sko we go S¹ du
Okrê go we go w War sza wie stwier dza j¹ cy, i¿ is tot nym bra kiem po stê po wa nia s¹ nie czy -
tel ne pro to ko ³y prze s³u cha nia wy szcze gól nio nych œwiad ków i bieg ³e go, za u wa ¿yæ trze -
ba, i¿ do chwi li obe c nej ¿a dna ze stron i ich pe³ no moc ni ków nie kwe stio no wa ³a
czy tel no œci pro to ko ³ów. Trud no œci ta kich nie syg na li zo wa ³y ró w nie¿ roz strzy ga j¹ ce
kwe stie œrod ków za po bie gaw czych s¹ dy woj sko we, w tym S¹d Naj wy ¿ szy.

Tym nie mniej od no sz¹c siê ze zro zu mie niem do d¹ ¿e nia S¹ du zwi¹ za nych z za pe wnie -
niem mo ¿ li wo œci od czy ta niem pro to ko ³ów prze s³u chañ, zo sta ³y ju¿ ak tu al nie spo rz¹ dzo -
ne te ch ni k¹ kom pu te ro w¹ od pi sy za kwe stio no wa nych pro to ko ³ów. Nie zw³o cz nie bê d¹
one prze ka za ne do WSO w War sza wie ce lem do ³¹ cze nia ich do akt spra wy. Zdzi wie nie
i za ra zem w¹t pli woœæ co do rze tel no œci oce ny nie czy tel no œci pro to ko ³ów bu dzi je d nak
fakt, i¿ Woj sko wy S¹d Okrê go wy w War sza wie za nie czy tel ny uz na³ miê dzy in ny mi pr o t o -
kó³ prze s³u cha nia je d ne go ze œwi ad ków spo rz¹ dzo ny te ch ni k¹ kom pu te ro w¹.

W œwiet le przy to czo nych ar gu men tów pro ku ra tu ra uz na ³a, i¿ ma te ria³ do wo do wy
przed sta wio ny Woj sko we mu S¹ do wi Okrê go we mu w War sza wie nie da wa³ pod sta wy
do wy da nia za skar ¿o ne go orze cze nia, al bo wiem wska za ne przez S¹d oko li cz no œci uza -
sa dnia ne ja ko bra ki is tot ne, któ rych usu niê cie wy ma ga pod jê cia przez S¹d czyn no œci
³¹ cz¹ cych siê ze zna cz ny mi trud no œcia mi, b¹dŸ w ogó le nie wy stê pu j¹ – a je ¿e li ju¿ is t -
nie j¹ nie ma j¹ one cha rak te ru bra ków is tot nych i zna cze nia do roz poz na nia spra wy –
b¹dŸ te¿ czyn no œci tych nie da siê prze pro wa dziæ al bo mo g¹ byæ wy ko na ne bez ¿a dnych 
trud no œci przez s¹d.

Z tych te¿ po wo dów w dniu dzi siej szym wnie sio ne zo sta ³o przez pro ku ra to ra Wy -
dzia ³u II, OdSPZ NPW z sie dzi b¹ w Po zna niu za ¿a le nie za skar ¿a j¹ ce po sta no wie nie
WSO w War sza wie.
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

Zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z up rzej m¹ pro œb¹ o wspar cie po de jmo wa -
nych przez w³a dze £o dzi oraz MPK-£ódŸ Spó ³ka z o.o. dzia ³añ do ty cz¹ cych
do dat ko we go do fi nan so wa nia pro jek tu bu do wy £ó dz kie go Tram wa ju Re gio -
nal ne go. Pro jekt ten na le ¿y do naj wiê k szych in we sty cji w Pol sce pod le ga -
j¹ cych re fun da cji z fun du szy struk tu ral nych Unii Eu ro pej skiej. Ma on
cha rak ter prio ry te to wy i pre sti ¿o wy: zwiêk sza do stêp noœæ £o dzi ja ko cen -
trum ag lo me ra cji, po pra wia sy tua cjê na lo kal nym ryn ku pra cy, umo¿ li wia
pro wa dze nie sku te cz nej po li ty ki re wi ta li za cji cen trum miast, umo¿ li wia
zmniej sze nie emi sji sub stan cji szkod li wych, jest ró w nie¿ al ter na ty w¹ dla ko -
mu ni ka cji in dy wi dual nej. To je d no z naj is tot niej szych przed siêw ziêæ, któ re
za sa dni czo wp³y nie na roz wój £o dzi i re gio nu ³ó dz kie go.

War toœæ pro jek tu £TR w okre sie od z³o ¿e nia wnios ku do chwi li obe c nej
wzros ³a z pla no wa nej kwo ty 217 mi lio nów 435 ty siê cy 985 z³ 45 gr do kwo ty
281 mi lio nów 206 ty siê cy 171 z³ 9 gr. By ³o to spo wo do wa ne w zna cz nej mie -
rze gwa³ to wnym wzro stem cen ma te ria ³ów i us ³ug bu dow la nych, któ ry mia³
miej sce w 2006 r. i 2007 r., w cza sie, gdy prze pro wa dza ne by ³y prze tar gi na
wy bór wy ko naw ców pro jek tu. Wzrost war to œci pro jek tu o su mê 75 mi lio -
nów z³ spo wo do wa³ zmniej sze nie po zio mu do fi nan so wa nia z 50% do 32,63%. 
Tak zna cz ny wzrost ko sz tów re a li za cji przed mio to we go przed siêw ziê cia mo -
¿e mieæ nie ko rzy stny wp³yw za ró wno na sy tua cjê be ne fi cjen ta koñ co we go
pro jek tu, jak i na sy tua cjê mia sta £o dzi ja ko pod mio tu ucze stni cz¹ ce go w je go 
re a li za cji.

Ma j¹c na uwa dze przed sta wio ne fak ty, up rzej mie pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter
o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci do dat ko we go do fi nan so wa nia pro jek tu kwo t¹
37 mi lio nów 587 ty siê cy 592 z³ do ³¹ cz nej kwo ty 140 mi lio nów 598 ty siê cy
85 z³. Je dno czeœ nie, w zwi¹z ku z po de jmo wa ny mi sta ra nia mi o zwiê k sze nie
do fi nan so wa nia, up rzej mie pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o uw zglê dnie nie wnios ku
be ne fi cjen ta MPK-£ódŸ Spó ³ka z o. o. o prze su niê cie ter mi nu fi nan so we go za -
koñ cze nia re a li za cji pro jek tu do 31 paŸ dzier ni ka 2008 r.

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter! Ma j¹c na uwa dze ogrom ne zna cze nie, ja kie ma
bu do wa £TR dla roz wo ju £o dzi i re gio nu ³ó dz kie go, oraz wi dz¹c, ¿e jest po -
trze b¹ mie sz kañ ców na sze go mia sta, by re a li za cja te go przed siêw ziê cia
prze bie ga ³a har mo nij nie, zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter o udzie le nie w³a dzom
£o dzi i MPK-£ódŸ Spó ³ka z o.o. po mo cy zgo d nie z przed sta wio n¹ po wy ¿ ej pro -
po zy cj¹.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 19.11.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z otrzy ma nym przy piœ mie Se kre ta ria tu Mi ni stra z dnia 24 paŸ dzier ni -

ka br., znak: BM-I-0702-48-BB08 wy st¹ pie niem Pa na Se na to ra Ma cie ja Grub skie go
w spra wie wnios ku Miej skie go Przed siê bior stwa Ko mu ni ka cyj ne go – £ódŸ Spó ³ka z o.o. 
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o zwiê k sze nie do fi nan so wa nia pro jek tu pn.: „£ó dz ki Tram waj Re gio nal ny
Zgierz–£ódŸ–Pa bia ni ce, za da nie I, Etap I – £ódŸ” wy jaœ niam, co na stê pu je.

W dniu 1 sier pnia 2007 r. In sty tu cja Za rz¹ dza j¹ ca ZPORR wy sto so wa ³a do urzê dów 
mar sza³ kow skich pis mo (znak: DRR-I-8510-33-KJ/07, ldz. 5104) in for mu j¹ ce, i¿ po
przed ³o ¿e niu sto so wnych do ku men tów (pier wot ne go i za ktua li zo wa ne go har mo no gra -
mu rzeczowo-finansowej re a li za cji pro jek tu, opi su pro po no wa nych zmian wraz z uza -
sa dnie niem oraz po zy ty wnej opi nii In sty tu cji Po œre dni cz¹ cej lub Wdra ¿a j¹ cej)
mi ni ster stwo mo ¿e pod j¹æ de cyz jê o wy ra ¿e niu wa run ko wej zgo dy na prze d³u ¿e nie ter -
mi nu re a li za cji pro jek tu. Je d nym z wa run ków wy da nia zgo dy by ³a ko nie cz noœæ re a li za -
cji pro jek tu zgo d nie z za ktua li zo wa nym har mo no gra mem rze czo wo-fi nan so wej
re a li za cji pro jek tu.

W dniu 15 lip ca br. IZ ZPORR wy ra zi ³a zgo dê na prze d³u ¿e nie ter mi nu za koñ cze nia
re a li za cji fi nan so wej ww. pro jek tu do dnia 30 wrzeœ nia br. W dniu 4 wrzeœ nia br., do
wia do mo œci Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go wp³y nê ³o pis mo Be ne fi cjen ta przed mio to -
we go pro jek tu skie ro wa ne do £ó dz kie go Urzê du Wo je wó dz kie go z pro œb¹ o prze d³u ¿e -
nie za koñ cze nia fi nan so we go do dnia 31 paŸ dzier ni ka br. In sty tu cja Po œre dni cz¹ ca nie
za jê ³a sta no wis ka w tej spra wie, wy cho dz¹c z za ³o ¿e nia, i¿ g³ó wn¹ in ten cj¹ wnios ko -
daw cy jest zwiê k sze nie do fi nan so wa nia pro jek tu, co nie mog ³o byæ uz na ne za wy ma ga -
ne uza sa dnie nie dla wnios ko wa ne go prze su niê cia.

Miej skie Przed siê bior stwo Ko mu ni ka cyj ne – £ódŸ Spó ³ka z o.o. kil ka krot nie zwra -
ca ³o siê z pro œb¹ o po zy ty w ne roz pa trze nie wnio s ku o zwiê k sze nie do fi nan so wa nia dla
ww. pro jek tu. In sty tu cja Za rz¹ dza j¹ ca ZPORR (w pi s mach: z dnia 16 wrze œ nia br.
– znak: DKR-II-8518-21-KPo/08, l.dz. 7018/08, z dnia 15 pa Ÿ dzier ni ka znak:
DKR-II-8518-2-MSz/08, I.dz. 8791/08 od mó wi ³a zwiê k sze nia do fi nan so wa nia pro jek tu. 
W opi nii Mi ni ster stwa przed ³o ¿o ny wnio sek jest nie u za sa d nio ny.

W ra mach ZPORR kon sek wen tnie pod trzy my wa n¹ za sa d¹, jest za sa da nie kwa li fi -
ko wal no œci ro bót do dat ko wych, jak ró w nie¿ za sa da, i¿ nad wy¿ ki po prze tar go we s¹ po -
kry wa ne przez be ne fi cjen ta. Wzrost war to œci pro jek tu, wy ni ka j¹ cy z ko nie cz no œci
wy ko na nia ro bót do dat ko wych, jak ró w nie¿ z wy ¿ szej ni¿ za k³a da no war to œci prze tar -
gów, nie mo ¿e skut ko waæ zwiê k sze niem po zio mu wy dat ków kwa li fi ko wal nych.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
z up. Krzy sztof Het man
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
oraz se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W zwi¹z ku ze z³o ¿o nym przez pa na W³o dzi mie rza To ma szew skie go, wi -

ce pre zy den ta mia sta £o dzi, na rê ce par la men ta rzy stów zie mi ³ó dz kiej pro jek -
tem usta wy o zmia nie usta wy z dnia 27 sier pnia 2004 r. o œwiad cze niach
opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych oraz usta wy
o po mo cy spo ³e cz nej, zwra ca my siê do Pa ni Mi n i s ter z up rzej m¹ pro œb¹ o za -
poz na nie siê z ni niej szym pro jek tem oraz o usto sun ko wa nie siê do za pro po no -
wa ne go za pi su. G³ó wnym ce lem pro jek tu usta wy jest wpro wa dze nie do
ka ta lo gu œwiad czeñ zdro wot nych dwu dzie sto czte ro go dzin nej opie ki pie lêg -
niar skiej nad pa cjen ta mi prze by wa j¹ cy mi w do mach po mo cy spo ³e cz nej, któ -
ra by ³a by fi nan so wa na przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia w ra mach
kon trak tu za wie ra ne go ze œwiad cze nio daw c¹, a nie z do mem po mo cy
spo ³e cz nej. Prag nie my pod kreœ liæ, ¿e o pro ble mie zwi¹ za nym z za trud nie -
niem pie lêg nia rek w do mach po mo cy spo ³e cz nej in for mo wa liœ my Pa ni¹ Mi n i s -
ter w oœ wiad cze niu se na tor skim z³o ¿o nym pod czas czter na ste go po sie dze nia 
Se na tu RP w dniu 26 czer wca 2008 r. Wi dzi my po trze bê jak naj szyb szej
zmia ny prze pi sów pra w nych re gu lu j¹ cych kwe stiê do ty cz¹ c¹ za trud nie nia
per so ne lu me dy cz ne go w wy mie nio nych pla ców kach. Przed mio to wy pro jekt
usta wy za ³¹ cza my do ni niej sze go pis ma, a je go uza sa dnie nie po da je my
po ni ¿ej.

Zgo d nie z za pi sa mi usta wy o po mo cy spo ³e cz nej do my po mo cy spo ³e cz nej 
(DPS) œwiad cz¹ us ³u gi (w tym pie lê g na cyj ne i opie ku ñ cze) oso bom wy ma ga -
j¹ cym ca ³o do bo wej opie ki z po wo du wie ku lub cho ro by na po zio mie obo -
wi¹ zu j¹ ce go stan dar du okre œ lo ne go przez Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki
Spo ³e cz nej. Zna cz na czê œæ mie sz kañ ców DPS to oso by ciê ¿ ko cho re, le ¿¹ ce,
wy ma ga j¹ ce na co dzieñ opie ki i spe cja li sty cz nych us ³ug pie lê g niar skich
w po do b nym za kre sie, jak na od dzia ³ach szpi tal nych (na przy k³ad po da wa -
nie kr op ló wek, wy ko ny wa nie in iek cji, opa try wa nie od le ¿yn, kar mie nie do je li -
to we itd.), kt ó r ych nie mo ¿e wy ko naæ nikt in ny op ró cz pie lê g niar ki. Zgo d nie
z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi DPS nie po win ny je d nak udzie laæ œwiad czeñ
zdro wot nych, a je dy nie umo ¿ li wiæ do nich do stêp. Je d no cze œ nie obe c ne za -
pi sy usta wy o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œr od k ów 
pu b li cz nych oraz za kre sy i ro dza je œwiad czeñ kon tra k to wa nych przez Na ro -
do wy Fun dusz Zdro wia nie uw zglê d nia j¹ spe cy fi cz nej sy tu a cji mie sz ka ñ ca
DPS, to jest ko nie cz no œci do stê pu do opie ki pie lê g niar skiej na te re nie do mu
przez ca ³¹ do bê. Pie lê g niar ka œro do wi s ko wa czy pie lê g niar ka opie ki d³u go -
ter mi no wej nie s¹ w sta nie te go za pe w niæ. Ta ka sy tu a cja po wo du je, ¿e DPS
z ko nie cz no œci fak ty cz nej, kie ru j¹c siê do b rem swo ich mie sz kañ ców, za tru -
dnia j¹ pie lê g niar ki, któ re zgo d nie z prze pi sa mi s¹ pra co w ni ka mi sa mo -
rz¹ do wy mi, a nie pra co w ni ka mi opie ki zdro wot nej, ze wszy s t ki mi te go kon -
se k wen cja mi, w szc ze gól n o œci w za kre sie za sad wy na gra dza nia
i wy so ko œci wy na gro dzeñ, obe c nie du ¿o ni¿ szych ni¿ w pla ców kach opie ki
zdro wot nej. Na stêp stwem ni s kich p³ac w DPS jest od cho dze nie pie lê g nia rek 
do pra cy w ZOZ lub ich wy jazd za gra ni cê. Aby za po biec bra ko wi opie ki
pie lê g niar skiej w DPS, do sto so waæ opie kê do po trzeb mi e sz kañ ców DPS,
fi nan so wa n¹ ze œr od k ów Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, i do pro wa dziæ
do sp ój n o œ ci pr ze p i s ów sy s te mu opie ki zdro wot nej oraz sy s te mu ochro ny
zdro wia, wpro wa dza siê zmia ny w usta wie o œwiad cze niach opie ki zdro -
wot nej fi nan so wa nych ze œr od k ów pu b li cz nych i usta wie o po mo cy spo ³e cz -
nej. Pro po no wa ne zmia ny wpro wa dza j¹ ca ³o do bo w¹ opie kê pie lê g niar sk¹
w do mach po mo cy spo ³e cz nej re a li zo wa n¹ przez œwiad cze nio daw cê, któ -
rym mo ¿e byæ pie lê g niar ka pro wa dz¹ ca in dy wi du al n¹ lub gru po w¹ prak ty -
kê pie lê g niar sk¹ lub za k³ad opie ki zdro wot nej za tru d nia j¹ cy pie lê g niar ki.
Œwiad cze nia te s¹ fi nan so wa ne ze œr od k ów Na ro do we go Fun du szu Zdro -
wia na pod sta wie kon tra k tów, miej scem ich re a li za cji jest DPS (kt ó ry na dal
nie jest œwiad cze nio daw c¹), a or ga ni za cja udzie la nia œwiad czeñ na te re nie
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do mu okre œ lo na jest w po ro zu mie niu za wie ra nym po miê dzy œwiad cze nio -
daw c¹ i do mem po mo cy spo ³e cz nej.

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter! Je sz cze raz up rzej mie pro si my o za poz na nie siê 
z za ³¹ czo nym pro jek tem usta wy oraz usto sun ko wa nie siê do je go za pi sów.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski
Krzy sztof Kwiat kow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.21

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to rów: Pa na Ma cie ja Grub skie go

oraz Pa na Krzy szto fa Kwiat kow skie go pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
16 paŸ dzier ni ka 2008 r., otrzy ma nym przy piœ mie z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r.,
w spra wie wpro wa dze nia zmian do usta wy o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so -
wa nych ze œrod ków pub li cz nych oraz usta wy o po mo cy spo ³e cz nej po przez do da nie do
is t nie j¹ ce go ka ta lo gu œwiad czeñ zdro wot nych „ca ³o do bo wych œwiad czeñ pie lêg niar -
skich w do mach po mo cy spo ³e cz nej”, któ re by ³y by fi nan so wa ne przez Na ro do wy Fun -
dusz Zdro wia w ra mach kon trak tu za wie ra ne go ze œwiad cze nio daw c¹, a nie do mem
po mo cy spo ³e cz nej, up rzej mie pro szê o przy jê cie po ni¿ szych in for ma cji w przed mio to -
wej spra wie.

W œwiet le obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów usta wy z dnia 27 sier pnia 2004 r. o œwiad cze -
niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, ze zm.), okreœ la j¹ cej wa run ki udzie la nia œwiad czeñ opie ki zdro wot -
nej, oso by prze by wa j¹ ce w do mach po mo cy spo ³e cz nej mo g¹ ko rzy staæ z kon tra kto wa -
nych przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej, w tym œwiad czeñ 
pie lêg niar skich, na za sa dach ogól nych, do ty cz¹ cych wszy s t kich œwiad cze nio bior ców.

Zgo d nie z art. 28 ww. usta wy, ka ¿ dy œwiad cze nio bior ca ma pra wo wy bo ru pie lêg -
niar ki pod sta wo wej opie ki zdro wot nej (POZ), któ ra zo bo wi¹ za na jest do wspó³ pra cy
z le ka rzem i po ³o¿ n¹ POZ, ce lem œwiad cze nia pa cjen tom kom plek so wej opie ki me dy cz nej.

Szcze gó ³o we za sa dy re a li za cji œwiad czeñ pie lêg niar skich w POZ w br. okreœ la za -
rz¹ dze nie Nr 69/2007/DSOZ Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia z dnia 25 wrzeœ -
nia 2007 r. w spra wie okreœ le nia wa run ków za wie ra nia i re a li za cji umów o udzie la nie
œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w ro dza ju: pod sta wo wa opie ka zdro wot na, ze zm., wy da -
ne w opar ciu o art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. usta wy.

Na pod sta wie ww. za rz¹ dze nia Nr 69/2007/DSOZ Pre ze sa NFZ, pie lêg niar ka POZ
re a li zu je opie kê nad za dek la ro wa ny mi do niej œwiad cze nio bior ca mi od po nie dzia³ ku do 
pi¹t ku w go dzi nach 8.00–18.00. z wy ³¹ cze niem dni usta wo wo wol nych od pra cy. Opie -
ka me dy cz na w POZ od po nie dzia³ ku do pi¹t ku w go dzi nach od 18.00 do 8.00 dnia na -
stê p ne go oraz w so bo ty, nie dzie le i in ne dni usta wo wo wol ne od pra cy od godz. 8.00
dnia da ne go do godz. 8.00 dnia na stê p ne go re a li zo wa na jest w ra mach noc nej i œwi¹ te cz -
nej opie ki me dy cz nej w POZ przez ze spó³ le ka rza POZ – le karz i pie lêg niar ka al bo w ra -
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mach noc nej i œwi¹ te cz nej am bu la to ryj nej i wy jaz do wej opie ki le kar skiej
i pie lêg niar skiej w POZ.

Na le ¿y do daæ, ¿e zgo d nie z ww. za rz¹ dze niem Nr 69/2007/DSOZ Pre ze sa NFZ,
w 2008 r. Na ro do wy Fun dusz Zdro wia fi nan su je no wy pro dukt kon tra kto wa ny w pod -
sta wo wej opie ce zdro wot nej – pie lêg niar sk¹ opie kê œro do wis ko w¹, ad re so wa n¹ do
œwiad cze nio bior ców, któ rzy ze wzglê du na is t nie j¹ ce pro ble my zdro wot ne (sta ny po -
szpi tal ne lub scho rze nia prze wlek ³e) wy ma ga j¹ udzie la nia sy s te ma ty cz nych œwiad czeñ 
pie lêg niar skich, a je dno czeœ nie nie kwa li fi ku j¹ siê do œwiad czeñ opie ki d³u go ter mi no -
wej. Re a li za cja tej for my opie ki nad œwiad cze nio bior ca mi na stê pu je w dni po wsze dnie,
od po nie dzia³ ku do pi¹t ku, po miê dzy go dzi n¹ 8.00 a 18.00 oraz w przy pad kach uza sa dnio -
nych ko nie cz no œci¹ za cho wa nia ci¹g ³o œci opie ki, w po zo sta ³e dni ty go dnia, w go dzi -
nach uz go dnio nych ze œwiad cze nio bior c¹. Do pie lêg niar skiej opie ki œro do wis ko wej
œwiad cze nio bior cy mo g¹ zg³a szaæ siê sa mi lub byæ zg³a sza ni przez le ka rza ubez pie cze -
nia zdro wot ne go, pie lêg niar kê lub po ³o¿ n¹ pod sta wo wej opie ki zdro wot nej oraz ro dzi -
nê, opie ku nów lub in sty tu cje. Pie lêg niar ska opie ka œro do wis ko wa nad pa cjen tem
od by wa siê zgo d nie z usta lo nym i za ak cep to wa nym przez œwiad cze nio bior cê lub je go
opie ku na pra w ne go „In dy wi dual nym pla nem opie ki”, spo rz¹ dzo nym przez pie lêg niar -
kê pod sta wo wej opie ki zdro wot nej spra wu j¹ c¹ pie lêg niar sk¹ opie kê œro do wis ko w¹.
Oma wia ne po wy ¿ ej zmia ny w kon tra kto wa niu œwiad czeñ w pie lêg niar stwie œro do wis -
ko wym, w po ró w na niu do za sad re a li za cji tych œwiad czeñ w 2007 r., zo sta ³y ukie run -
ko wa ne na œwiad cze nia pielêgnacyjno-opiekuñcze re a li zo wa ne w do mu cho re go,
a za tem ró w nie¿ w do mu po mo cy spo ³e cz nej.

Od no sz¹c siê do po stu la tu Pa na W³o dzi mie rza To ma szew skie go, Wi ce pre zy den ta
Mia sta £o dzi, do ty cz¹ ce go za pe wnie nia mie sz kañ com do mów po mo cy spo ³e cz nej do -
stê pu do ca ³o do bo wych œwiad czeñ pie lêg niar skich fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz -
nych przez NFZ, prag nê zwró ciæ uwa gê na fakt, i¿ dom po mo cy spo ³e cz nej nie jest i nie
po wi nien byæ to¿ sa my z za k³a dem opie ki zdro wot nej, nie po wi nien tym sa mym re a li zo -
waæ œwiad czeñ zdro wot nych o po do b nym za kre sie jak w od dzia ³ach szpi tal nych, czy
za k³a dach opiekuñczo-le cz ni czych lub pie lêg na cyj no-opie kuñ czych. Dom po mo cy
spo ³e cz nej œwiad czy g³ó wnie us ³u gi by to we, opie kuñ cze, wspo ma ga j¹ ce oraz edu ka cyj -
ne, po nad to ma obo wi¹ zek umo¿ li wie nia i zor ga ni zo wa nia mie sz kañ com po mo cy w ko -
rzy sta niu ze œwiad czeñ zdro wot nych przy s³u gu j¹ cych im na pod sta wie od rêb nych
prze pi sów. Je d nym ze spo so bów re a li za cji te go za da nia w obe c nym sta nie pra w nym
jest – prze wi dzia na w art. 2 ust. 2a usta wy z dnia 30 sier pnia 1991 r. o za k³a dach opie -
ki zdro wot nej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, ze zm.) – mo¿ li woœæ zlo ka li zo wa nia w do -
mach po mo cy spo ³e cz nej je dno stki or ga ni za cyj nej wy dzie lo nej ze struk tu ry za k³a du
opie ki zdro wot nej, w ce lu udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych mie sz kañ com pla ców ki.
Roz wi¹ za nie to umo¿ li wia sko rzy sta nie z po mo cy le kar skiej czy pie lêg niar skiej na
miej scu, bez ko nie cz no œci do wo ¿e nia pa cjen ta do za k³a du opie ki zdro wot nej. Obo -
wi¹ zu j¹ ce re gu la cje pra w ne do pu sz cza j¹ mo¿ li woœæ wy ko ny wa nia œwiad czeñ pie lêg na -
cyj nych w ra mach kon trak tów z NFZ przez pie lêg niar ki za trud nio ne w do mach po mo cy 
spo ³e cz nej, dzia ³a j¹ ce w ra mach gru po wych lub in dy wi dual nych prak tyk.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e zo sta³ po wo ³a ny przez Mi ni ster stwo Pra cy
i Po li ty ki Spo ³e cz nej Ze spó³ ro bo czy do spraw za bez pie cze nia pe³ nej do stêp no œci do
œwiad czeñ opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych dla mie sz kañ ców 
do mów po mo cy spo ³e cz nej, w któ rym ucze stni cz¹ ró w nie¿ przed sta wi cie le Mi ni ster -
stwa Zdro wia. Pra ce ww. Ze spo ³u ma j¹ na ce lu wy pra co wa nie sto so wnych roz wi¹ zañ,
któ re bê d¹ ko rzy stne za ró wno dla mie sz kañ ców do mów po mo cy spo ³e cz nej, jak i dla
pie lêg nia rek re a li zu j¹ cych œwiad cze nia zdro wot ne wo bec pen sjo na riu szy.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Adam Fron czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
oraz se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

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

Od kil ku mie siê cy trwa j¹ pra ce zwi¹ za ne z mo der ni za cj¹ kom plek su
8156 przy uli cy 6 Sier pnia 92 w £o dzi, któ re go u¿y t ko wni kiem jest obe c nie
Cen trum Szko le nia Woj sko wych S³u¿b Me dy cz nych. Otrzy ma ne œrod ki fi nan -
so we nie ste ty nie s¹ wy star cza j¹ ce, by po kryæ ko sz ty zwi¹ za ne z re mon tem
oraz za o pa trze niem kom plek su w nie zbê d ny sprzêt.

Przy go to wa nie obie k tów kom plek su do za dañ in we sty cyj nych
i remontowo-konserwacyjnych ujê tych w Cen tral nych Pla nach In we sty cji Bu -
dow la nych roz po czê to w pier wszym kwar ta le 2008 r. War toœæ pod sta wo -
wych prac zwi¹ za nych z mo der ni za cj¹ i do sto so wa niem do po trzeb szko le nia 
woj sko wych s³u¿b me dy cz nych we d³ug Mi ni mal nych Woj sko wych Wy ma gañ 
Organizacyjno-U¿ytkowych osza co wa no na kwo tê oko ³o 54 mi lio nów PLN.
W sier pniu bie ¿¹ ce go ro ku do ko na no ko rek ty w Cen tral nych Pla nach In we -
sty cji Bu dow la nych. Ko rek ta do ty czy ³a re mon tu bu dyn ku nr 48, w któ rym
znaj du je siê ku chnia wraz ze sto ³ów k¹, oraz bu dyn ku nr 46, prze zna czo ne go
na in ter nat, i opie wa ³a na ogól n¹ kwo tê 16 mi lio nów 550 ty siê cy PLN. Po zo -
sta ³e za da nia prze su niê to na la ta 2010 –2012.

W ce lu za pe wnie nia ci¹g ³o œci prac zwi¹ za nych z re mon ta mi kom plek su
8156 na le ¿y op ra co waæ pro jekt mo der ni za cji te chni cz nej za wie ra j¹ cy szcze -
gó ³o wy ko szto rys in we stor ski oraz pro jekt te chni cz ny. Przed siêw ziê cie to bê -
dzie re a li zo wa ne przez Re jo no wy Za rz¹d In fra struk tu ry w Byd go sz czy po
wpro wa dze niu do CPIB za dañ na 2009 r.

W trze cim kwar ta le 2008 r. Cen trum Szko le nia Woj sko wych S³u¿b Me dy cz -
nych otrzy ma ³o z Re jo no we go Za rz¹ du In fra struk tu ry w Byd go sz czy 300 ty -
siê cy PLN. Kwo ta ta wy star czy ³a je dy nie na wy mia nê czê œci okien w bu dyn -
ku dy dak ty cz nym. W osta t nim kwar ta le bie ¿¹ ce go ro ku cen trum ma za ku piæ
au to bus pa sa ¿er ski, trzy ra dio sta cje KF oraz sprzêt kwa te run ko wy, co ró w -
nie¿ po ch³o nie ogrom ne fun du sze.

Sza no wny Pa nie Mi ni strze, pro ces za go spo da ro wa nia kom plek su 8156
i roz po czê cia w nim pro gra mo we go szko le nia woj sko wych s³u¿b me dy cz nych
uza le¿ nio ny jest od przy dzie lo nych œrod ków bu d¿e to wych na re a li za cjê mo -
der ni za cji te chni cz nej obie k tów in fra struk tu ry.

W zwi¹z ku z tym zwra ca my siê do Pa na Mi ni stra z up rzej m¹ pro œb¹
o przy dzie le nie w ro ku 2009 œrod ków fi nan so wych, któ re za pe wni¹ spra w ne
pro wa dze nie prac mo der ni za cyj nych na te re nie kom plek su, a tym sa mym
przy spie sz¹ roz po czê cie szko le nia woj sko wych s³u¿b me dy cz nych.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski
Krzy sztof Kwiat kow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.13

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa nów Se na to rów Ma cie ja Grub skie -

go i Krzy szto fa Kwiat kow skie go pod czas 19. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol -
skiej w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r. do ty cz¹ ce wy dzie le nia œrod ków fi nan so wych na
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mo der ni za cjê Cen trum Szko le nia Woj sko wych S³u¿b Me dy cz nych w £o dzi
(BPS/DSK-043-929/08), up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.

Z uwa gi na ogra ni czo ne mo¿ li wo œci fi nan so wa nia in we sty cji bu dow la nych w ra -
mach pla no wa nych wy dat ków Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej w 2009 r., za mie rze nia
in we sty cyj ne wo bec Cen trum Szko le nia Woj sko wych S³u¿b Me dy cz nych nie zo sta ³y
ujê te w pro jek cie Cen tral ne go pla nu in we sty cji bu dow la nych re sor tu ob ro ny na ro do wej
na 2009 r. Zgo d nie bo wiem z wy ty cz ny mi Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z dnia 17 czer wca
2008 r. do pla no wa nia bu d¿e to we go w re sor cie ob ro ny na ro do wej na 2009 r., ogra ni -
czo na zo sta ³a mo¿ li woœæ wpro wa dza nia do pla nu in we sty cji no wych za dañ, nie mie sz -
cz¹ cych siê w ra mach prio ry te tów Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Na to miast, zgo d nie z wcze œ niej sz¹ de kla ra cj¹, w pro jek cie Cen tral ne go pla nu re -
mon tów nie ru cho mo œci re sor tu ob ro ny na ro do wej na 2009 r., zo sta ³a ujê ta kwo ta
400 tys. z³ na re a li za cjê za dañ re mon to wych w obie k tach Cen trum Szko le nia Woj sko -
wych S³u¿b Me dy cz nych.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e ak tu al nie w Szta bie Ge ne ral nym Woj ska Pol -
skie go trwa j¹ pra ce nad we ry fi ka cj¹ za dañ zg³o szo nych do Pla nu in we sty cji bu dow la -
nych Si³ Zbroj nych RP w la tach 2009–2018, w tym tak ¿e na rzecz Cen trum Szko le nia
Woj sko wych S³u¿b Me dy cz nych, któ re zo sta ³y zg³o szo ne przez In spek to rat Woj sko wej
S³u¿ by Zdro wia. Prag nê tak ¿e do daæ, i¿ w 2009 r. pla no wa ne jest prze kszta³ ce nie Cen -
trum w Cen tral ny Woj sko wy Oœ ro dek Kszta³ ce nia Me dy cz ne go. Oœ ro dek ten ut wo rzo -
ny zo sta nie w wy ni ku po ³¹ cze nia Cen trum ze Szko ³¹ Pod o fi cer sk¹ S³u¿b Me dy cz nych
w £o dzi.

W je go sk³ad wej dzie ró w nie¿ fa kul tet wojskowo-medyczny, kszta³ c¹cy
studentów—podchor¹¿ych na kie run kach le kar skim, sto ma to lo gi cz nyn i far ma ceu ty -
cz nym. Po nad to w Oœ rod ku tym kszta³ ce ni bê d¹ sze re go wi i pod o fi ce ro wie za wo do wi
oraz sty pen dy œci. Pla no wa ne roz sze rze nie za kre su kszta³ ce nia w sto sun ku do do tych -
czas re a li zo wa ne go w Cen trum Szko le nia Woj sko wych S³u¿b Me dy cz nych, wy ma gaæ
bê dzie skon cen tro wa nia dzia ³añ in we sty cyj nych i re mon to wych w kom plek sie nr 8156
w £o dzi w du ¿o wiê k szym stop niu ni¿ do tych czas.

Wo bec po wy ¿ sze go prag nê za pe wniæ, i¿ pod jê te zo sta n¹ sta ra nia, aby we wspo -
mnia nym Pla nie in we sty cji bu dow la nych Si³ Zbroj nych RP w la tach 2009–2018, ujê te
zo sta ³y naj pil niej sze po trze by in we sty cyj ne Cen trum Szko le nia Woj sko wych S³u¿b Me -
dy cz nych.

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

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

Bog dan Klich
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
oraz se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

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

W zwi¹z ku z pro jek tem usta wy Mi ni ster stwa Spraw We wnê trz nych i Ad -
mi ni stra cji z dnia 2 paŸ dzier ni ka 2008 r. – Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wê
o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le
za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie oraz usta wê o wo je wo dzie
i ad mi ni stra cji rz¹ do wej w wo je wó dz twie (druk nr 1073) oraz pro jek tem usta -
wy z dnia 10 czer wca 2008 r. o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia -
na mi or ga ni za cji i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie,
zg³a sza my na stê pu j¹ ce py ta nia i w¹t pli wo œci do ty cz¹ ce dal sze go fun kcjo no -
wa nia Ochot ni czych Huf ców Pra cy.

Przy po mi na my, ¿e Ochot ni cze Huf ce Pra cy to pañ stwo wa je dno stka or ga -
ni za cyj na dzia ³a j¹ ca na rzecz za po bie ga nia wy klu cze niu spo ³e cz ne mu m³o -
dzie ¿y. Ochot ni cze Huf ce Pra cy fun kcjo nu j¹ g³ó wnie ja ko in sty tu cja
u³at wia j¹ ca kon ty nua cjê na u ki i za trud nie nia przez m³o dzie¿, któ ra wy pad ³a
z sy s te mu edu ka cji i jest de fa wo ry zo wa na na ryn ku pra cy. Mó wi¹c ko lok wial -
nie, to m³o dzie¿, któ rej nikt nie chce, a ona prze cie¿ te¿ mu si mieæ szan sê na
nor mal ne ¿y cie. Ofer ta OHP jest osta t ni¹ szan s¹ dla ty siê cy dziew cz¹t
i ch³op ców po zo sta j¹ cych na gra ni cy wy klu cze nia spo ³e cz ne go. Za pe wnia im
przy go to wa nie do pe³ nie nia ocze ki wa nych ról spo ³e cz nych. To w³a œ nie po -
przez na u kê w OHP m³o dzie¿, któ ra prze rwa ³a obo wi¹ zek szkol ny, uzu pe³ nia
wy kszta³ ce nie ogól ne i zdo by wa kwa li fi ka cje za wo do we.

Po zwo li my so bie po sta wiæ na stê pu j¹ ce py ta nia i przed sta wiæ pe w ne re -
flek sje.

Ochot ni cze Huf ce Pra cy re a li zu j¹ za da nia pañ stwa zgo d nie z po sta no wie -
nia mi za war ty mi w usta wie o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy
z dnia 20 kwiet nia 2004 r. Za da nia te re a li zu j¹ przy wspó³ pra cy z wie lo ma
par tne ra mi spo ³e cz ny mi, ta ki mi jak szko ³y, po ra dnie psychologiczno-pedagogiczne,
Po li cja, s¹ dy, opie ka spo ³e cz na, któ rzy pe³ ni¹ po do b ne fun kcje w za kre sie
kszta³ ce nia, re so cja li za cji i wy cho wa nia m³o dzie ¿y, przy czym OHP s¹ je dy -
n¹ in sty tu cj¹, któ ra w spo sób kom plek so wy za jmu je siê t¹ m³o dzie ¿¹, do pro -
wa dza j¹c j¹ do okreœ lo ne go miej sca ak cep to wa ne go spo ³e cz nie. Wspo mnia ne 
in sty tu cje zg³a sza j¹ uza sa dnio ne oba wy, ¿e bez po mo cy OHP szko ³y nie po -
ra dz¹ so bie z ta k¹ m³o dzie ¿¹, st¹d lo gi cz nym na stêp stwem ta kie go sta nu
rze czy po zo sta nie dla tej m³o dzie ¿y uli ca. Tra dy cj¹ na sze go sy s te mu wy cho -
wa nia sta ³o siê, ¿e m³o dzie¿ z pro ble mem nie przy sto so wa nia spo ³e cz ne go
spy cha siê do OHP z prze ko na niem, ¿e, prze ka za na pod ku ra te lê kad ry wy -
cho waw czej OHP, m³o dzie¿ ta nie tyl ko ukoñ czy szko ³y, ale tak ¿e zdo bê dzie
za wód. W ska li ro ku jest to li cz ba trzy dzie stu trzech ty siê cy m³o dych lu dzi.

Is t nie j¹ uza sa dnio ne oba wy, ¿e gdy prze ka ¿e my OHP sa mo rz¹ dom, nie
wszê dzie ich zna cze niu zo sta nie na da na od po wie d nia ran ga. Nie mu si to ko -
nie cz nie wy ni kaæ z nie chê ci czy nie do ce nia nia wa gi pro ble mu, ale z pro ste go
fak tu, ¿e czê sto gó rê wez m¹ in ne prio ry te ty, wy ni ka j¹ ce nie tyl ko z bie ¿¹ cych
po trzeb re gio nu, ale du ¿e go zró¿ ni co wa nia mo¿ li wo œci fi nan so wych po szcze -
gól nych ob sza rów. To dla te go pro ble ma ty ka m³o dzie ¿y wy klu czo nej spo ³e cz -
nie nie we wszy s t kich re jo nach kra ju zo sta nie ró w no po trak to wa na, mi mo ¿e
jest to nie kwe stio no wa ny pro b lem ca ³e go spo ³e czeñ stwa, a wiêc pañ stwa.

Czy za sa dna jest lik wi da cja Ochot ni czych Huf ców Pra cy, któ re fun kcjo -
nu j¹ od po nad piêæ dzie siê ciu lat w do brej, spraw dzo nej struk tu rze or ga ni za -
cyj nej, wy ka zu j¹c siê sku te cz n¹ spra w no œci¹ or ga ni za cyj n¹, opie ra j¹ c¹ siê
na wy pra co wa nych stan dar dach za pe wnia j¹ cych kom plek so we za jê cie siê
t¹ szcze gól n¹ m³o dzie ¿¹ na wie lu p³a sz czyz nach? Czy za sa dna jest lik wi da -
cja in sty tu cji po sia da j¹ cej spraw dzo n¹, do b rze przy go to wa n¹ kad rê wy cho -
waw cz¹, d³u go let nie do œwiad cze nie w ob sza rach kszta³ ce nia i wy cho wa nia
oraz ryn ku pra cy? Czy za sa dna jest lik wi da cja in sty tu cji po sia da j¹ cej do b rze 
wy po sa ¿o ne i fun kcjo nu j¹ ce in ter na ty, ba zê dy dak ty cz n¹, war szta ty
szkoleniowo-produkcyjne? Czy za sa dna jest lik wi da cja or ga ni za cji, któ ra,
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wzbo ga ca j¹c swo j¹ ofer tê dla m³o dzie ¿y, nie wy ci¹ ga rê ki po pie ni¹ dze pañ -
stwo we, ale dziê ki swo jej in wen cji i zna jo mo œci pro ble mu po tra fi wy ko rzy sty -
waæ mo¿ li wo œci wy ni ka j¹ ce z na szej przy na le¿ no œci do Unii Eu ro pej skiej
i po zy s ki waæ œrod ki fi nan so we, któ re prze zna cza ne s¹ wy ³¹ cz nie na re a li za -
cjê za dañ zwi¹ za nych z edu ka cj¹ i wy cho wa niem m³o dzie ¿y oraz ryn kiem
pra cy? Dziê ki te mu zrea li zo wa ny zo sta³ sze reg pro gra mów, któ ry mi ob jê to
po nad trzy dzie œci ty siê cy m³o dych lu dzi w ska li kra ju.

War to za zna czyæ, i¿ OHP to je dy na or ga ni za cja w Eu ro pie, któ ra, udzie la -
j¹c po mo cy m³o dym lu dziom i ich ro dzi nom, fun kcjo nu je ja ko or ga ni za cja pañ -
stwo wa. Wy ni ka to po czê œci z za pi su w kon sty tu cji, art. 71, a tak ¿e
z po nad piêæ dzie siê cio let nie go do œwiad cze nia, któ re wska zu je, ¿e tak po wa¿ -
ny pro b lem po wi nien byæ roz strzy ga ny przez pañ stwo.

Traf noœæ pol skich roz wi¹ zañ zo sta ³a do strze ¿o na przez wie le pañstw
cz³on kow skich UE. W Niem czech oraz kra jach skan dy naw skich trwa dys ku sja 
na te mat po wo ³a nia cen tral nej in sty tu cji za jmu j¹ cej siê pro ble ma ty k¹ trud nej
m³o dzie ¿y oraz upo wsze chnia nia na szych do œwiad czeñ w tej dzie dzi nie.

War to po dzie liæ siê re flek sj¹, ¿e kwe stie kszta³ ce nia m³o dzie ¿y oraz opie -
ki nad m³o dzie ¿¹ wy klu czo n¹ ze spo ³e czeñ stwa s¹ pro ble ma mi trwa j¹ cy mi
tak d³u go, jak na sza cy wi li za cja. Na u cza niem za jmu je siê szko ³a, któ rej me to -
dy pe da go gi cz ne s¹ do sko na lo ne przez wie ki. Nie za le¿ nie od epo ki i do ko nu -
j¹ cych siê zmian po li ty cz nych, szko ³a sta ra siê wpa jaæ war to œci do bre
i spraw dzo ne.

Wy da je siê, ¿e Ochot ni cze Huf ce Pra cy, or ga ni za cja, któ ra przez piêæ dzie -
si¹t lat is t nie nia, nie za le¿ nie od ustro ju, da wa ³a m³o dzie ¿y to, cze go czê sto
nie po tra fi ³a jej daæ ro dzi na, jest or ga ni za cj¹ nie zwyk le po trzeb n¹. Dla te go
pro si my Pa na Pre mie ra o po wtór n¹ ana li zê tej spra wy, w szcze gól no œci je œ li
cho dzi o ne ga ty wne kon sek wen cje wy ni ka j¹ ce z pla nów do ko na nia zmian
w fun kcjo no wa niu OHP, i ewen tual n¹ zmia nê pla nów le gis la cyj nych do ty -
cz¹ cych tej pro ble ma ty ki oraz o od po wiedŸ na na sze w¹t pli wo œci do ty cz¹ ce
kon sek wen cji pla no wa nych dzia ³añ.

Ma ciej Grub ski
Krzy sztof Kwiat kow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 28 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku (sygn.

BPS/DSK-043-928/08) prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to rów RP Pa -
na Ma cie ja Grub skie go i Pa na Krzy szto fa Kwiat kow skie go pod czas 19. po sie dze nia Se -
na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku w spra wie pla no wa nych zmian
w fun kcjo no wa niu Ochot ni czych Huf ców Pra cy, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce
in for ma cje.

Do koñ cze nie re form ad mi ni stra cyj nych, w tym kon ty nua cja roz po czê te go w 1989
ro ku pro ce su de cen tra li za cji za dañ i fi nan sów pub li cz nych oraz wzmac nia nia ro li sa -
mo rz¹ dów te ry to rial nych w kszta³ to wa niu roz wo ju spo³eczno-gospodarczego pañ stwa
jest prio ry te tem dzia ³añ obe c ne go Rz¹ du.
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Pra w n¹ i me ry to ry cz n¹ pod sta wê po de jmo wa nych dzia ³añ sta no wi uchwa ³a
Nr 13/2008 Ra dy Mi ni strów z dnia 22 sty cz nia 2008 ro ku w spra wie do koñ cze nia re -
for my ad mi ni stra cji pub li cz nej oraz za sad pro wa dze nia prac w tym za kre sie (M. P. Nr 8, 
poz. 99), któ ra ja ko g³ó wne za da nia wska zu je m.in.:

— do koñ cze nie re for my de cen tra li za cyj nej i upo rz¹d ko wa nie po dzia ³u kom pe ten cji
miê dzy ad mi ni stra cj¹ rz¹ do w¹ i sa mo rz¹ do w¹;

— do koñ cze nie re for my ad mi ni stra cji rz¹ do wej, w tym po pra wê ko or dy na cji dzia ³añ
na czel nych i cen tral nych or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej.

Re a li zu j¹c te za da nia Ra da Mi ni strów za de cy do wa ³a, ¿e ko nie cz ne jest przy wró ce -
nie sa mo rz¹ do wi ran gi, któ ra przy pa da w³a dzom re gio nal nym i lo kal nym w Eu ro pie,
gdzie s¹ one wa¿ nym par tne rem rz¹ dów cen tral nych w osi¹ ga niu wa¿ nych ce lów spo ³e cz -
nych. Po trzeb ne jest za tem z je d nej stro ny wzmoc nie nie pod staw ma j¹t ko wych sa mo -
rz¹ du, a z dru giej do po sa ¿e nie go w za da nia i kom pe ten cje, któ re po zwo l¹ na od gry wa -
nie ro li pra w dzi we go go spo da rza na swoim te re nie. Pro jek to wa ne roz wi¹ za nia pra w ne
za war te w pro jek cie tzw. usta wy kom pe ten cyj nej (o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z -
ku ze zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz -
twie) sta no wi¹ za tem ko lej ny krok w pro ce sie de cen tra li za cji za dañ pub li cz nych.
W pro jek cie przy jê to, ¿e nad rzê dn¹ ro lê pe³ ni kon sty tu cyj na za sa da sub sy diar no œci
pañ stwa, co oz na cza, i¿ up ra wnie nia win ny byæ przy pi sa ne do naj ni¿ sze go szczeb la ad -
mi ni stra cji bê d¹ ce go w sta nie efek ty wnie zrea li zo waæ po sta wio ne za da nia.

Ochot ni cze Huf ce Pra cy to pañ stwo wa je dno stka bu d¿e to wa nad zo ro wa na przez
mi ni stra w³a œci we go do spraw pra cy, mie sz cz¹ ca siê w za kre sie in sty tu cji ryn ku pra cy. 
OHP wy ko nu j¹ za da nia pañ stwa w za kre sie za trud nie nia oraz prze ciw dzia ³a nia mar gi -
na li za cji i wy klu cze niu spo ³e cz ne mu m³o dzie ¿y, a tak ¿e za da nia w za kre sie jej kszta³ ce -
nia i wy cho wa nia.

G³ó wnym ce lem dzia ³al no œci OHP jest stwa rza nie m³o dzie ¿y wa run ków pra wid ³o -
we go roz wo ju spo ³e cz ne go i za wo do we go po przez ak ty w ne bu do wa nie sy s te mu po mo cy 
dla grup naj s³ab szych, or ga ni zo wa nie i wspie ra nie form wy cho dze nia z ubó stwa, bez -
ro bo cia i pa to lo gii spo ³e cz nych. Naj is tot niej sza czêœæ dzia ³al no œci OHP sku pia siê naj -
bli ¿ej m³o dzie ¿y, któ r¹ siê za jmu j¹, czy li na ob sza rze wo je wództw. Je dno czeœ nie na le ¿y
za u wa ¿yæ, ¿e sa mo rz¹d wo je wó dz twa ju¿ obe c nie wy ko nu je sze reg za dañ z za kre su
ryn ku pra cy. Zgo d nie z art. 8 usta wy z dnia 20 kwiet nia 2004 ro ku o pro mo cji za trud -
nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy (t.j.: Dz. U. z 2008 ro ku Nr 69, poz. 415 z póŸn. zm.),
do za dañ sa mo rz¹ du wo je wó dz twa w za kre sie po li ty ki ryn ku pra cy na le ¿y m.in.:

1) okreœ la nie i koor dy no wa nie re gio nal nej po li ty ki ryn ku pra cy i roz wo ju za so bów
lu dz kich w od nie sie niu do kra jo wej po li ty ki ryn ku pra cy przez przy go to wa nie i re --
a li za cjê re gio nal ne go pla nu dzia ³añ na rzecz za trud nie nia;

2) po dzia³ po sia da nych œrod ków Fun du szu Pra cy, z uw zglê dnie niem kie run ków
i prio ry te tów okreœ lo nych w re gio nal nym pla nie dzia ³añ na rzecz za trud nie nia, na
dzia ³a nia na rzecz pro mo cji za trud nie nia, roz wo ju za so bów lu dz kich i ak ty wi za cji
bez ro bot nych;

3) op ra co wy wa nie ana liz ryn ku pra cy i ba da nie po py tu na pra cê, w tym pro wa dze nie
mo ni to rin gu za wo dów de fi cy to wych i nad wy¿ ko wych;

4) or ga ni zo wa nie i koor dy no wa nie oraz œwiad cze nie us ³ug po ra dni ctwa za wo do we go 
i in for ma cji za wo do wej, a tak ¿e ich roz wi ja nie na te re nie wo je wó dz twa;

5) op ra co wy wa nie, gro ma dze nie, ak tua li zo wa nie i upo wsze chnia nie in for ma cji za --
wo do wych na te re nie wo je wó dz twa;

6) koor dy no wa nie dzia ³añ w za kre sie kszta³ ce nia usta wi cz ne go i szko le nia bez ro bot --
nych i po szu ku j¹ cych pra cy, w szcze gól no œci:
— dia gno zo wa nie po trzeb ryn ku pra cy w za kre sie kszta³ ce nia usta wi cz ne go

i szko le nia bez ro bot nych i po szu ku j¹ cych pra cy,
— okreœ la nie i wdra ¿a nie in stru men tów s³u ¿¹ cych do sto so wa niu kie run ków

kszta³ ce nia i szko le nia za wo do we go do po trzeb ryn ku pra cy,
— pro wa dze nie re je stru in sty tu cji szko le nio wych,
— pro wa dze nie dia lo gu spo ³e cz ne go w za kre sie po li ty ki za trud nie nia i kszta³ ce nia

usta wi cz ne go pra co wni ków i po szu ku j¹ cych pra cy;
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7) wspó³ dzia ³a nie z w³a œci wy mi or ga na mi oœ wia to wy mi w har mo ni zo wa niu usta wi cz --
ne go kszta³ ce nia za wo do we go z po trze ba mi ryn ku pra cy;

8) pro wa dze nie re je stru agen cji za trud nie nia oraz wy da wa nie cer ty fi ka tów wstêp --
nych i cer ty fi ka tów o do ko na niu wpi su do re je stru agen cji za trud nie nia.

Je dno czeœ nie w ge stii sa mo rz¹ du wo je wó dz twa znaj du j¹ siê te¿ za da nia w za kre sie
kszta³ ce nia i wy cho wa nia na po zio mie po nad lo kal nym.

W la tach 2007–2013, zgo d nie z za pi sa mi Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi ta³ Lu dz ki,
OHP s¹ g³ó wnym pro jek to daw c¹ w za kre sie re a li za cji us ³ug na rzecz m³o dzie ¿y za gro -
¿o nej mar gi na li za cj¹ b¹dŸ wy klu cze niem spo ³e cz nym. W tym kon tek œ cie na le ¿y pod -
kreœ liæ do œwiad cze nie sa mo rz¹ du wo je wó dz twa, któ ry prze jmie te za da nia,
w ap li ko wa niu i za rz¹ dza niu œrod ka mi do stêp ny mi z fun du szy struk tu ral nych.

Wszy s t kie po wy ¿ sze za da nia wi¹ ¿¹ siê z za da nia mi re a li zo wa ny mi przez OHP w sto -
sun ku do m³o dzie ¿y za gro ¿o nej mar gi na li za cj¹ i wy klu cze niem spo ³e cz nym. St¹d te¿
pod jê to de cyz jê, aby je dno stki OHP fun kcjo nu j¹ ce na ob sza rze wo je wó dz twa, z dniem
1 sty cz nia 2009 ro ku prze ka za ne zo sta ³y (wraz z pra co wni ka mi, mie niem i œrod ka mi
na ich fi nan so wa nie) do sa mo rz¹ du wo je wó dz twa. Oz na cza to, ¿e z m³o dzie ¿¹ pra co waæ 
bê d¹ w do tych cza so wych struk tu rach OHP ci sa mi spe cja li œci, zmie ni siê je dy nie or -
gan pro wa dz¹ cy OHP ja ko je dno stkê or ga ni za cyj n¹ sa mo rz¹ du wo je wó dz twa. Do daæ
na le ¿y, ¿e w ce lu za pe wnienia pra wid ³o wej re a li za cji za dañ, dzia ³al noœæ OHP bê dzie
nad zo ro wa na na pod sta wie kry te rium zgo d no œci dzia ³a nia z pra wem przez wo je wo dê.
In sty tu cje po nad re gio nal ne OHP (cen tra kszta³ ce nia i wy cho wa nia) prze ka za ne zo sta -
n¹ do sa mo rz¹ du wo je wó dz twa z dniem 1 sty cz nia 2010 ro ku (w 2009 ro ku pod le gaæ
bê d¹ mi ni stro wi w³a œci we mu do spraw pra cy), a Ko men da G³ó wna OHP z dniem 1 sty cz -
nia 2009 ro ku uleg nie lik wi da cji. Pod kreœ liæ na le ¿y, ¿e op rócz Ko men dy G³ó wnej OHP
¿a dne in ne je dno stki OHP nie ule ga j¹ lik wi da cji, zo sta j¹ je dy nie prze ka za ne na in ny
po ziom za rz¹ dza nia spra wa mi pub li cz ny mi.

Pod su mo wu j¹c na le ¿y wy ra ziæ prze ko na nie, ¿e wszy s t kie zmia ny pla no wa ne w fun kcjo -
no wa niu OHP przy czy ni¹ siê do spra wniej szej re a li za cji ich za dañ w opar ciu o jak
naj lep sze ro ze zna nie po trzeb re gio nal nych i lo kal nych, któ re go gwa ran tem bê dzie rze -
czy wi sty go spo darz na ob sza rze wo je wó dz twa – sa mo rz¹d wo je wó dz twa.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go 
oraz senatora Krzy szto fa Kwiat kow skie go

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

Oœ wiad cze nie do ty czy Ochot ni czych Huf ców Pra cy.
W zwi¹z ku z rz¹ do wym pro jek tem usta wy z dnia 2 paŸ dzier ni ka 2008 r.

– Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wê o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze
zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz -
twie oraz usta wê o wo je wo dzie i ad mi ni stra cji rz¹ do wej w wo je wó dz twie
(druk nr 1073), przy go to wa nym co pra w da przez Mi ni ster stwo Spraw We -
wnê trz nych i Ad mi ni stra cji, ale w za kre sie me ry to ry cz nym do ty cz¹ cym pro -
ble ma ty ki pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej, któ r¹ za jmu je siê pa ni mi n i s ter,
zg³a sza my na stê pu j¹ ce py ta nia i w¹t pli wo œci do ty cz¹ ce dal sze go fun kcjo no -
wa nia Ochot ni czych Huf ców Pra cy.

Przy po mi na my, ¿e Ochot ni cze Huf ce Pra cy to pañ stwo wa je dno stka or ga -
ni za cyj na dzia ³a j¹ ca na rzecz za po bie ga nia wy klu cze niu spo ³e cz ne mu m³o -
dzie ¿y. Ochot ni cze Huf ce Pra cy fun kcjo nu j¹ g³ó wnie ja ko in sty tu cja
u³at wia j¹ ca kon ty nua cjê na u ki i za trud nie nia przez m³o dzie¿, któ ra wy pad ³a
z sy s te mu edu ka cji i jest de fa wo ry zo wa na na ryn ku pra cy. Mó wi¹c ko lok wial -
nie, to m³o dzie¿, któ rej nikt nie chce, a ona prze cie¿ te¿ mu si mieæ szan sê na
nor mal ne ¿y cie. Ofer ta OHP jest osta t ni¹ szan s¹ dla ty siê cy dziew cz¹t
i ch³op ców po zo sta j¹ cych na gra ni cy wy klu cze nia spo ³e cz ne go. Za pe wnia im
przy go to wa nie do pe³ nie nia ocze ki wa nych ról spo ³e cz nych. To w³a œ nie po -
przez na u kê w OHP m³o dzie¿, któ ra prze rwa ³a obo wi¹ zek szkol ny, uzu pe³ nia
wy kszta³ ce nie ogól ne i zdo by wa kwa li fi ka cje za wo do we.

Po zwo li my so bie po sta wiæ na stê pu j¹ ce py ta nia i przed sta wiæ pe w ne re -
flek sje.

Ochot ni cze Huf ce Pra cy re a li zu j¹ za da nia pañ stwa zgo d nie z po sta no -
wie nia mi za war ty mi w usta wie o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku
pra cy z dnia 20 kwiet nia 2004 r. Za da nia te re a li zu j¹ przy wspó³ pra cy z wie lo ma
par tne ra mi spo ³e cz ny mi, ta ki mi jak szko ³y, po ra dnie psychologiczno-pedagogiczne,
Po li cja, s¹ dy, opie ka spo ³e cz na, któ rzy pe³ ni¹ po do b ne fun kcje w za kre sie
kszta³ ce nia, re so cja li za cji i wy cho wa nia m³o dzie ¿y, przy czym OHP s¹ je dy -
n¹ in sty tu cj¹, któ ra w spo sób kom plek so wy za jmu je siê t¹ m³o dzie ¿¹, do pro -
wa dza j¹c j¹ do okreœ lo ne go miej sca ak cep to wa ne go spo ³e cz nie. Wspo mnia ne 
in sty tu cje zg³a sza j¹ uza sa dnio ne oba wy, ¿e bez po mo cy OHP szko ³y nie po -
ra dz¹ so bie z ta k¹ m³o dzie ¿¹, st¹d lo gi cz nym na stêp stwem ta kie go sta nu
rze czy po zo sta nie dla tej m³o dzie ¿y uli ca. Tra dy cj¹ na sze go sy s te mu wy cho -
wa nia sta ³o siê, ¿e m³o dzie¿ z pro ble mem nie przy sto so wa nia spo ³e cz ne go
spy cha siê do OHP z prze ko na niem, ¿e, prze ka za na pod ku ra te lê kad ry wy -
cho waw czej OHP, m³o dzie¿ ta nie tyl ko ukoñ czy szko ³y, ale tak ¿e zdo bê dzie
za wód. W ska li ro ku jest to li cz ba trzy dzie stu trzech ty siê cy m³o dych lu dzi.

Is t nie j¹ uza sa dnio ne oba wy, ¿e gdy prze ka ¿e my OHP sa mo rz¹ dom, nie
wszê dzie ich zna cze niu zo sta nie na da na od po wie d nia ran ga. Nie mu si to ko -
nie cz nie wy ni kaæ z nie chê ci czy nie do ce nia nia wa gi pro ble mu, ale z pro ste go
fak tu, ¿e czê sto gó rê wez m¹ in ne prio ry te ty, wy ni ka j¹ ce nie tyl ko z bie ¿¹ cych
po trzeb re gio nu, ale du ¿e go zró¿ ni co wa nia mo¿ li wo œci fi nan so wych po szcze -
gól nych ob sza rów. To dla te go pro ble ma ty ka m³o dzie ¿y wy klu czo nej spo ³e cz -
nie nie we wszy s t kich re jo nach kra ju zo sta nie ró w no po trak to wa na, mi mo ¿e
jest to nie kwe stio no wa ny pro b lem ca ³e go spo ³e czeñ stwa, a wiêc pañ stwa.

Czy za sa dna jest lik wi da cja Ochot ni czych Huf ców Pra cy, któ re fun kcjo -
nu j¹ od po nad piêæ dzie siê ciu lat w do brej, spraw dzo nej struk tu rze or ga ni za -
cyj nej, wy ka zu j¹c siê sku te cz n¹ spra w no œci¹ or ga ni za cyj n¹, opie ra j¹ c¹ siê
na wy pra co wa nych stan dar dach za pe wnia j¹ cych kom plek so we za jê cie siê
t¹ szcze gól n¹ m³o dzie ¿¹ na wie lu p³a sz czyz nach? Czy za sa dna jest lik wi da -
cja in sty tu cji po sia da j¹ cej spraw dzo n¹, do b rze przy go to wa n¹ kad rê wy cho -
waw cz¹, d³u go let nie do œwiad cze nie w ob sza rach kszta³ ce nia i wy cho wa nia
oraz ryn ku pra cy? Czy za sa dna jest lik wi da cja in sty tu cji po sia da j¹ cej do b rze 
wy po sa ¿o ne i fun kcjo nu j¹ ce in ter na ty, ba zê dy dak ty cz n¹, war szta ty
szkoleniowo-produkcyjne? Czy za sa dna jest lik wi da cja or ga ni za cji, któ ra,
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wzbo ga ca j¹c swo j¹ ofer tê dla m³o dzie ¿y, nie wy ci¹ ga rê ki po pie ni¹ dze pañ -
stwo we, ale dziê ki swo jej in wen cji i zna jo mo œci pro ble mu po tra fi wy ko rzy sty -
waæ mo¿ li wo œci wy ni ka j¹ ce z na szej przy na le¿ no œci do Unii Eu ro pej skiej
i po zy s ki waæ œrod ki fi nan so we, któ re prze zna cza ne s¹ wy ³¹ cz nie na re a li za -
cjê za dañ zwi¹ za nych z edu ka cj¹ i wy cho wa niem m³o dzie ¿y oraz ryn kiem
pra cy? Dziê ki te mu zrea li zo wa ny zo sta³ sze reg pro gra mów, któ ry mi ob jê to
po nad trzy dzie œci ty siê cy m³o dych lu dzi w ska li kra ju.

War to za zna czyæ, i¿ OHP to je dy na or ga ni za cja w Eu ro pie, któ ra, udzie la -
j¹c po mo cy m³o dym lu dziom i ich ro dzi nom, fun kcjo nu je ja ko or ga ni za cja pañ -
stwo wa. Wy ni ka to po czê œci z za pi su w kon sty tu cji, art. 71, a tak ¿e
z po nad piêæ dzie siê cio let nie go do œwiad cze nia, któ re wska zu je, ¿e tak po wa¿ -
ny pro b lem po wi nien byæ roz strzy ga ny przez pañ stwo.

Traf noœæ pol skich roz wi¹ zañ zo sta ³a do strze ¿o na przez wie le pañstw
cz³on kow skich UE. W Niem czech oraz kra jach skan dy naw skich trwa dys ku sja 
na te mat po wo ³a nia cen tral nej in sty tu cji za jmu j¹ cej siê pro ble ma ty k¹ trud nej
m³o dzie ¿y oraz upo wsze chnia nia na szych do œwiad czeñ w tej dzie dzi nie.

War to po dzie liæ siê re flek sj¹, ¿e kwe stie kszta³ ce nia m³o dzie ¿y oraz opie -
ki nad m³o dzie ¿¹ wy klu czo n¹ ze spo ³e czeñ stwa s¹ pro ble ma mi trwa j¹ cy mi
tak d³u go, jak na sza cy wi li za cja. Na u cza niem za jmu je siê szko ³a, któ rej me to -
dy pe da go gi cz ne s¹ do sko na lo ne przez wie ki. Nie za le¿ nie od epo ki i do ko nu -
j¹ cych siê zmian po li ty cz nych, szko ³a sta ra siê wpa jaæ war to œci do bre
i spraw dzo ne.

Wy da je siê, ¿e Ochot ni cze Huf ce Pra cy, or ga ni za cja, któ ra przez piêæ dzie -
si¹t lat is t nie nia, nie za le¿ nie od ustro ju, da wa ³a m³o dzie ¿y to, cze go czê sto
nie po tra fi ³a jej daæ ro dzi na, jest or ga ni za cj¹ nie zwyk le po trzeb n¹. Dla te go,
ma j¹c na uwa dze za kres me ry to ry cz ny spraw, za któ re od po wia da pa ni
w rz¹ dzie, pro si my pa ni¹ mi n i s ter o po wtór n¹ ana li zê pro ble mu.

Z po wa ¿a niem
Krzy sztof Kwiat kow ski
Ma ciej Grub ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 21.11.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie se na to rów Ma cie ja Grub skie go i Krzy szto fa Kwiat -

kow skie go w spra wie Ochot ni czych Huf ców Pra cy, z³o ¿o ne  na 19. po sie dze niu Se na tu
w dniu 16 paŸ dzier ni ka br. przed sta wiam na stê pu j¹ ce sta no wis ko:

Przy go to wy wa ny przez Mi ni ster stwo Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji pro jekt
usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le za -
dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie, wpro wa dza zmia nê za pi sów usta wy
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy w czê œci dot. za sad fun kcjo no wa nia
Ochot ni czych Huf ców Pra cy.

Pro jek to daw ca pod kreœ li³ w uza sa dnie niu po trze bê do koñ cze nia re for my ad mi ni -
stra cji pub li cz nej za po cz¹t ko wa nej uchwa ³¹ Ra dy Mi ni strów nr 13/2008 z dnia 22 sty cz -
nia 2008 ro ku. Ra da Mi ni strów pod jê ³a de cyz jê o ko nie cz no œci przy wró ce nia sa mo -
rz¹ do wi ran gi, któ ra przy pa da w³a dzom re gio nal nym i lo kal nym w Eu ro pie, gdzie s¹
one wa¿ nym par tne rem rz¹ dów cen tral nych w osi¹ ga niu wa¿ nych ce lów spo ³e cz nych.
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Pro po nu je siê, aby obe c ne za da nia pañ stwa w za kre sie kszta³ ce nia i wy cho wa nia
oraz wspie ra nia za trud nie nia m³o dzie ¿y z ro dzin o nis kich do cho dach oraz za gro ¿o nej
mar gi na li za cj¹ sta ³y siê za da nia mi sa mo rz¹ du wo je wó dz twa i by ³y re a li zo wa ne przez
wo je wó dz kie ochot ni cze huf ce pra cy, fun kcjo nu j¹ ce w for mu le je dno stek bu d¿e to wych 
sa mo rz¹ du wo je wó dz twa. Nad zór nad dzia ³al no œci¹ wo je wó dz kich ochot ni czych huf -
ców pra cy spra wo waæ bê dzie w³a œci wy wo je wo da.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e wo je wó dz kie ochot ni cze huf ce pra cy bê d¹ wy ko ny wa ³y te sa -
me me ry to ry cz ne za da nia, któ re obe c nie wy ko nu j¹ OHP.

Oz na cza, ¿e dla m³o dzie ¿y w wie ku po wy ¿ ej 15 lat, któ ra prze rwa ³a edu ka cjê szkol -
n¹, na dal two rzo ne bê d¹ wa run ki do uzu pe³ nie nia wy kszta³ ce nia i zdo by cia kwa li fi ka -
cji za wo do wych przed we jœciem w do ros ³e ¿y cie. M³o dzie¿ ta bê dzie ob jê ta dzia ³al no œci¹ 
opiekuñczo-wychowawcz¹ w wo je wó dz kich ochot ni czych huf cach pra cy, w oœ rod kach
szko le nia i wy cho wa nia oraz w cen trach kszta³ ce nia i wy cho wa nia.

Za da nia w za kre sie za trud nie nia m³o dzie ¿y bez ro bot nej do 25 ro ku ¿y cia, za gro ¿o -
nej mar gi na li za cj¹ i wy klu cze niem spo ³e cz nym, obe jmu j¹ ce: po œre dni ctwo pra cy, war -
szta ty ak ty w ne go po szu ki wa nia pra cy, po ra dni ctwo za wo do we i in for ma cjê za wo do w¹,
szko le nia, pro gra my ryn ku pra cy oraz re fun da cjê wy na gro dzeñ wy p³a ca nych m³o do -
cia nym pra co wni kom, bê d¹ na dal sku te cz nie wy ró wny wa ³y szan sê w do stê pie do edu -
ka cji i ryn ku pra cy, a tym sa mym umo¿ li wi¹ tej m³o dzie ¿y pe³ n¹ in te gra cjê spo ³e cz n¹.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
z up. Ja ros ³aw Du da
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Gru sz czyñ skie go

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

W zwi¹z ku z wy st¹ pie niem og nisk cho ro by Au je sz ky e go u œwiñ na te re -
nie gmi ny Mie le szyn w po wie cie gnieŸ nieñ skim, zwra cam siê do Pa na Mi ni -
stra o pod jê cie in ter wen cji i udzie le nie po mo cy rol ni kom, któ rych sta da
ho dow la ne zo sta ³y do tkniê te cho ro b¹.

Wpro wa dzo ne przez po wia to we go le ka rza we te ry na rii œrod ki ma j¹ ce za -
po biec roz prze strze nia niu siê og nis ka cho ro bo we go (op rócz szcze pieñ i eli mi -
na cji sta da pod sta wo we go – za kaz kry cia na tu ral ne go i sztu cz nej
in se mi na cji), po wo du j¹ prze rwa nie pro duk cji w wiê k szo œci go spo darstw rol -
nych. Sta no wi to bez po œre dni¹ przy czy nê k³o po tów fi nan so wych. Wiê k szoœæ
rol ni ków jest bo wiem ob ci¹ ¿o na kre dy ta mi za ci¹ g niê ty mi na roz wój pro duk cji 
trzo dy chle wnej, któ rych bez po mo cy ze wnê trz nej nie bê d¹ w sta nie sp³a caæ.

W zwi¹z ku z tym wy da je siê nie zbê d ne udzie le nie rol ni kom po mo cy fi nan so -
wej w pro ce sie od bu do wy pro duk cji.

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czyñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 12 li s to pada 2008 r.

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

Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Pio tra Gru sz czyñ skie go, prze s³a ne

przy piœ mie z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-932/08) up rzej mie
wy jaœ niam co na stê pu je.

W przy go to wy wa nej przez G³ó wne go Le ka rza We te ry na rii no we li za cji pro gra mu
zwal cza nia cho ro by Au je sz kye go u œwiñ sta no wi¹ cej za ³¹ cz nik do roz po rz¹ dze nia Ra dy 
Mi ni strów z dnia 19 mar ca 2008 r. w spra wie wpro wa dze nia pro gra mu zwal cza nia
cho ro by Au je sz kye go u œwiñ (Dz. U. Nr 64, poz. 397) wpro wa dzo nych zo sta ³o sze reg
zmian, bê d¹ cych wy ni kiem su ge stii i uwag kie ro wa nych do Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz -
wo ju Wsi oraz or ga nów In spek cji We te ry na ryj nej, przez pro du cen tów i ho dow ców trzo dy
chle wnej.

W od nie sie niu do za ga dnieñ zwi¹ za nych z una sie nia niem, za pro po no wa no zmia ny
ma j¹ ce na ce lu z³a go dze nie obe c nie obo wi¹ zu j¹ cych ogra ni czeñ, szcze gól nie w kwe stii
za ka zów wpro wa dza nych w sta dach za ka ¿o nych lub sta dach po de jrza nych o za ka ¿e -
nie wi ru sem cho ro by Au je sz kye go. Za pro po no wa ne zmia ny ma j¹ na ce lu znie sie nie
ca³ ko wi te go za ka zu una sie nia nia œwiñ w go spo dar stwach, o któ rych mo wa po wy ¿ ej.
Una sie nia nie w tych sta dach bê dzie mo¿ li we, je dnak z pe w ny mi ogra ni cze nia mi, ze
wzglê du na ko nie cz noœæ za pe wnie nia sku te cz ne go zwal cza nia cho ro by Au je sz kye go.

Ró wno czeœ nie prag nê pod kreœ liæ, ¿e wpro wa dze nie zmian do pro gra mu za twier dzo -
ne go de cyz j¹ Ko mi sji 2007/782/WE z dnia 30 li s to pa da 2007 r. za twier dza j¹ c¹ ro cz ne
i wie lo let nie pro gra my kra jo we oraz wk³ad fi nan so wy Wspól no ty w za kre sie zwal cza -
nia, kon tro li i mo ni to ro wa nia nie któ rych cho rób zwie rz¹t i cho rób od zwie rzê cych, przed -
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sta wio nych przez pañ stwa cz³on kow skie, na 2008 r. i na la ta na stê p ne (Dz. Urz. UE L
314 z 30.11.2007, str. 29) mo¿ li we bê dzie po uzy s ka niu ich ak cep ta cji przez Ko mi sjê
Eu ro pej sk¹, a na stê p nie no we li za cji ww. roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów. Do te go cza -
su re a li za cja pro gra mu zwal cza nia cho ro by Au je sz kye go u œwiñ mu si byæ pro wa dzo na
na pod sta wie prze pi sów obo wi¹ zu j¹ ce go ak tu pra w ne go.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e w ra mach wspól nej or ga ni za cji ryn ku wiep rzo wi ny nie
prze wi du je siê po mo cy fi nan so wej na od bu do wê pro duk cji œwiñ. Prze wi dzia ne
w art. 44 roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paŸ dzier ni ka 2007 r. usta -
na wia j¹ ce go wspól n¹ or ga ni za cjê ryn ków rol nych oraz prze pi sy szcze gó ³o we do ty cz¹ ce 
nie któ rych pro du k tów rol nych („roz po rz¹ dze nie o je dno li tej wspól nej or ga ni za cji ryn ku”) 
nad zwy czaj ne œrod ki wspar cia ryn ku ma j¹ in ny cha rak ter i do ty cz¹ œrod ków po de jmo -
wa nych w ce lu zwal cza nia epi zoo cji cho rób za kaŸ nych zwie rz¹t i trud no je od nieœæ do
ewen tual nych strat po no szo nych w przy pad ku zwal cza nia cho ro by Au je sz kye go.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go, w od nie sie niu do kwe stii do ty cz¹ cych po mo cy dla rol ni -
ków up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, ¿e w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2000 –2013 (PROW 2007 –2013), prze wi dzia nych jest sze reg dzia ³añ,
któ rych ce lem jest wspar cie dzia ³al no œci rol ni czej oraz sze ro ko ro zu mia ne go oto cze nia
rol ni ctwa. Nie mniej je dnak ¿a dne z dzia ³añ nie jest skie ro wa ne na ³a go dze nie skut ków
nie prze wi dzia nych zda rzeñ lo so wych, wo bec cze go w ra mach PROW 2007 –2013 nie
ma mo¿ li wo œci udzie le nia rol ni kom do raŸ nej po mo cy w zwi¹z ku z trud n¹ sy tua cj¹ eko -
no mi cz n¹ go spo dar stwa.

Dzia ³a niem skie ro wa nym na bez po œre dnie wspar cie in we sty cji zwi¹ za nych z dzia -
³al no œci¹ rol ni cz¹ jest „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych”. Po mo c¹ w ra mach oma -
wia ne go dzia ³a nia mo g¹ byæ ob jê te oso by fi zy cz ne, oso by pra w ne, wspól ni cy spó ³ek
cy wil nych oraz spó ³ki oso bo we w ro zu mie niu Ko dek su spó ³ek han dlo wych, pro wa -
dz¹ ce na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej dzia ³al noœæ rol ni cz¹, z wy ³¹ cze niem cho -
wu i ho dow li ryb. Je d nym z wa run ków ubie ga nia siê o po moc jest po sia da nie
go spo dar stwa rol ne go o po wie rzchni u¿yt ków rol nych co naj mniej 1 ha lub nie ru cho -
mo œci s³u ¿¹ cej do pro wa dze nia pro duk cji w za kre sie dzia ³ów spe c jal nych pro duk cji
rol nej i wiel ko œ ci eko no mi cz nej go spo dar stwa nie mniej szej ni¿ 4 ESU. Po moc w ra -
mach ww. dzia ³a nia po le ga na re fun da cji 40–60% ko sz tów kwa li fi ko wa nych in we sty cji, 
któ ra przy czy ni siê do po pra wy ogól nych wy ni ków go spo dar stwa, nie ma cha rak te ru
od two rze nio we go i jest eko no mi cz nie uza sa dnio na. W za kres ko sz tów kwa li fi ko wa -
nych za li cza siê ko sz ty bu do wy, prze bu do wy, re mon tu po ³¹ czo ne go z mo der ni za cj¹ bu -
dyn ków lub bu dow li wy ko rzy sty wa nych do pro duk cji rol nej, za ku pu ma szyn,
urz¹ dzeñ, wy po sa ¿e nia do pro duk cji rol nej, za k³a da nia, wy po sa ¿a nia sa dów lub plan -
ta cji wie lo let nich, bu do wy lub za ku pu ele men tów in fra struk tu ry te chni cz nej wp³y wa -
j¹ cych bez po œre dnio na wa run ki pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej. Be ne fi cjen ci,
któ rzy w dniu z³o ¿e nia wnios ku o przy zna nie po mo cy nie ukoñ czy li 40 ro ku ¿y cia (m³o -
dzi rol ni cy) lub ope ra cja re a li zo wa na jest na ob sza rach o nie ko rzy stnych wa run kach
go spo da ro wa nia (ONW), ob sza rach NA TU RA 2000 oraz ob sza rach zwi¹ za nych z wdra -
¿a niem Ra mo wej Dy rek ty wy Wo dnej otrzy mu j¹ re fun da cjê 50% po nie sio nych ko sz tów
kwa li fi ko wa nych, tj. o 10 pun któw pro cen to wych wiê cej ni¿ po zo sta li be ne fi cjen ci. Je -
¿e li be ne fi cjen tem dzia ³a nia jest m³o dy rol nik i ope ra cja bê dzie re a li zo wa na na ob sza -
rach ONW, ob sza rach NA TU RA 2000 oraz ob sza rach zwi¹ za nych z wdra ¿a niem
Ra mo wej Dy rek ty wy Wo dnej, mo ¿e otrzy maæ re fun da cjê w wy so ko œci 60% ko sz tów
kwa li fi ko wa nych. Prag nê pod kreœ liæ, ¿e za kup zwie rz¹t nie kwa li fi ku je siê do wspar cia
w ra mach oma wia ne go dzia ³a nia, co wy ni ka z prze pi sów wspól no to wych [art. 55 ust. 2
roz po rz¹ dze nia Ko mi sji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 gru dnia 2006 r. usta na wia j¹ ce -
go szcze gó ³o we za sa dy sto so wa nia roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE) nr 1698/2005 w spra -
wie wspar cia roz wo ju ob sza rów wiej skich przez Eu ro pej ski Fun dusz Rol ny na rzecz
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (EF RROW)].

Na le ¿y do daæ, ¿e pier wszy na bór wnios ków w ra mach oma wia ne go dzia ³a nia zo sta³
ju¿ za koñ czo ny. In for ma cja o ko lej nym na bo rze wnios ków zo sta nie po da na do pub li cz -
nej wia do mo œci przez Pre ze sa ARiMR na stro nie in ter ne to wej Agen cji (www.ar imr.gov.pl) 
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oraz w co naj mniej je d nym dzien ni ku o za siê gu ogól no kra jo wym na 14 dni przed pla -
no wa nym ter mi nem uru cho mie nia na bo ru.

Szcze gó ³o we za sa dy do ty cz¹ ce na bo ru wnios ków oraz po mo cy udzie la nej w ra mach 
ww. dzia ³a nia, okreœ lo ne zo sta ³y w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 17 paŸ dzier ni ka 2007 r. w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i try bu przy zna wa -
nia po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a nia „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych” ob jê -
te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013 (Dz. U. Nr 193,
poz. 1374 z póŸn. zm.). Treœæ roz po rz¹ dze nia udo stêp nio na jest na stro nie

www.minrol.qov.pl (Þ PROW 2007–2013 Þ le gis la cja Þ Dzia ³a nie: Mo der ni za cja go -
spo darstw rol nych).

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Gru sz ki

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Ni niej szym oœ wiad cze niem prag nê zwró ciæ uwa gê, ¿e opub li ko wa ne roz -

po rz¹ dze nie MEN z 25 wrzeœ nia 2008 r. wy wo ³a ³o zro zu mia ³e ob u rze nie
wœród ro dzi ców i ich dzie ci – u cz niów szkó³ œre dnich z od dzia ³a mi na u cza nia
dwu jê zy cz ne go. Przy czy n¹ te go sta nu jest § 1 pkt 4 wspo mnia ne go roz po -
rz¹ dze nia, któ ry wprost lik wi du je ze wnê trz ne ma tu ry dwu jê zy cz ne. Dla ta -
kie go dzia ³a nia mi ni ster stwa wy ra ¿am brak zro zu mie nia, co uza sa dniam
po ni ¿ej.

Po wst¹ pie niu Pol ski do UE na sza m³o dzie¿ mu si kon ku ro waæ na ró¿ nych 
p³a sz czyz nach z ró wieœ ni ka mi z ca ³ej Eu ro py, a dwu jê zy cz ne opa no wa nie
wie dzy spe cja li sty cz nej z przed mio tów ta kich jak ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo -
gia, che mia, hi sto ria czy geo gra fia na pe w no to za da nie u³at wia. Jak stwier -
dza j¹ u cz nio wie, któ rych obe jmie roz po rz¹ dze nie, ca ³y ich trud zwi¹ za ny
z na u k¹ dwu jê zy cz n¹ oka zu je siê da rem ny.

S¹ dzê, ¿e no wa re gu la cja naj wcze œ niej mo ¿e byæ wpro wa dzo na w ten
spo sób, by ob jê ³a swym dzia ³a niem m³o dzie¿, któ ra do pie ro w przy sz³ym ro -
ku roz po cz nie na u kê w szko le œre dniej, a nie – jak to za pi sa no w roz po rz¹ dze -
niu – tych, któ rzy pod cho dziæ bê d¹ do eg za mi nu ma tu ral ne go w ro ku
szkol nym 2009/2010. Ta kie roz wi¹ za nie by ³o by zgo d ne z za sa d¹, ¿e re gu³
gry nie zmie nia siê w trak cie me czu, a w³a œ nie tak po st¹ pio no.

Czy wy da j¹c to roz po rz¹ dze nie zda wa ³a so bie Pa ni Mi n i s ter spra wê, ¿e
prze kreœ li tym wie lo let ni¹ wspó³ pra cê na przy k³ad szkó³ dwu jê zy cz nych z jê -
zy kiem fran cus kim z Am ba sa d¹ Fran cji? Ob a wiam siê, ¿e zna cz nie ob ni ¿y
siê za an ga ¿o wa nie am ba sa dy w na u kê jê zy ka fran cus kie go w szko ³ach czy
te¿ zmniej szy siê czê sto tli woœæ wy sy ³a nia pol skich u cz niów na sty pen dia. Do
tej po ry am ba sa da wy da wa ³a cer ty fi kat rz¹ du fran cus kie go za œwiad cza j¹ cy
o zna jo mo œci te go jê zy ka na po zio mie ro dzi me go u¿y t ko wni ka. Pod sta w¹ wy -
sta wie nia za œwiad cze nia jest zda nie ze wnê trz ne go eg za mi nu ma tu ral ne go
na po zio mie dwu jê zy cz nym z jê zy ka fran cus kie go i z wy bra ne go przed mio tu.
Te raz po zba wia siê m³o dzie¿ mo¿ li wo œci uzy s ka nia przed mio to we go cer ty fi -
ka tu i œwia de ctwa umo¿ li wia j¹ ce go pod jê cie bez eg za mi nu stu diów, na przy -
k³ad na Sor bo nie. Do dam, ¿e œwia de ctwo ta kie pro mu j¹ tak ¿e na sze uczel nie, 
przy zna j¹c do dat ko we pun kty. W tej sy tua cji nie mo gê zgo dziæ siê z je d nym
z aka pi tów uza sa dnie nia do roz po rz¹ dze nia, ¿e zmia ny nie wp³y n¹ na pro ce -
du rê re kru ta cji na stu dia.

Uwa ¿am, ¿e lik wi da cja ze wnê trz nych ma tur dwu jê zy cz nych ob ni ¿a ran -
gê szkó³ dwu jê zy cz nych, a mo¿ li woœæ zda wa nia we wnê trz nych eg za mi nów
wy pa cza ideê po ró wny wal no œci wy ni ków eg za mi nów. To z te go te¿ po wo du
uczel nie nie bê d¹ uz na waæ ta kich eg za mi nów ma tu ral nych.

Ko lej na w¹t pli woœæ, ja ka na su wa siê w zwi¹z ku z roz po rz¹ dze niem, to
ko sz ty, ja kie bê d¹ ge ne ro wa ne w trak cie przy go to wa nia dwu jê zy cz ne go ar -
ku sza ma tu ral ne go na po zio mie ka ¿ dej szko ³y. Czy mi ni ster stwo wy a syg nu -
je dla tych szkó³ do dat ko we œrod ki pie niê¿ ne? Oczy wi stym jest, ¿e ³¹ cz ny
koszt bê dzie wie lo kro t no œci¹ li cz by szkó³ ofe ru j¹ cych ta ki eg za min w sto sun -
ku do ar ku sza przy go to wa ne go cen tral nie. To ewi den tne mar no wa nie pub li cz -
nych pie niê dzy!

Z in for ma cji, ja kie po sia dam, wy ni ka, ¿e szko ³y nie zo sta ³y od po wie d nio
wcze œ niej po in for mo wa ne o pla no wa nych zmia nach. Fakt ten po twier dza
wy kaz przed sta wi cie li, z któ ry mi prze pro wa dzo no kon sul ta cje spo ³e cz ne.
W wy ka zie tym nie znaj du jê ni ko go, kto zwi¹ za ny jest ze szko ³a mi dwu jê zy cz -
ny mi. Mam na dzie jê, ¿e przy to czo ne fak ty po zwo l¹ Pa ni Mi n i s ter na zre wi do -
wa nie sta no wis ka wo bec szkó³ dwu jê zy cz nych i wpro wa dze nie ko nie cz nych
ko rekt w roz po rz¹ dze niu, tak aby szko ³y te mog ³y fun kcjo no waæ na do -
tych cza so wych za sa dach.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ta de usz Gru sz ka
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OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.10.27

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Ta de u sza Gru sz ki, Se na to ra RP w spra wie

ma tur w kla sach dwu jê zy cz nych up rzej mie in for mu jê, ¿e:
16 paŸ dzier ni ka 2008 r. od by ³o siê spot ka nie Pa ni Ka ta rzy ny Ha ll, Mi ni stra Edu ka -

cji Na ro do wej, z dy rek to ra mi szkó³ dwu jê zy cz nych z ca ³e go kra ju. W trak cie spot ka nia
usta lo no, ¿e utrzy ma ne zo sta n¹ do tych cza so we za sa dy zda wa nia eg za mi nu ma tu ral -
ne go w od dzia ³ach dwu jê zy cz nych przez okres czte rech lat tak, aby u cz nio wie ju¿
ucz¹ cy siê w li ceach lub przy go to wu j¹ cy siê w tzw. kla sach wstêp nych, mog li zda waæ
eg za mi ny dwu jê zy cz ne tak jak pla no wa li. Po nad to w naj bli¿ szym cza sie zo sta n¹ wy -
pra co wa ne no we za sa dy zda wa nia ma tu ry w szko ³ach dwu jê zy cz nych. Po wo ³a no gru py 
ro bo cze z³o ¿o ne z przed sta wi cie li szkó³ dwu jê zy cz nych i pra co wni ków Mi ni ster stwa
Edu ka cji Na ro do wej, któ rych ce lem bê dzie wy pra co wa nie efek ty wniej szych form na u -
cza nia dwu jê zy cz ne go w Pol sce.

Po nad to wy jaœ niam, ¿e nie ule ga j¹ zmia nie za sa dy na u cza nia dwu jê zy cz ne go pro -
wa dzo ne go w ra mach dwu stron nych umów miê dzy pañ stwo wych (z Am ba sa d¹ Re pub -
li ki Fran cus kiej w Pol sce oraz Mi ni ster stwem Edu ka cji i Kul tu ry Hi szpa nii).

Obe c nie trwa j¹ pra ce nad uzu pe³ nie niem przy go to wy wa nej zmia ny pod sta wy pro -
gra mo wej, do ty cz¹ cej na u cza nia dwu jê zy cz ne go.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Gru sz ki

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
5 paŸ dzier ni ka 2008 r. ob cho dzi liœ my sie dem dzie si¹ t¹ pi¹ t¹ ro cz ni cê po -

wo ³a nia do ¿y cia Pañ stwo wej Szko ³y Mu zy cz nej I i II stop nia imie nia Ka ro la
i An to nie go Szaf ran ków w Ryb ni ku. Ryb nic ka szko ³a to je d na z naj bar dziej
zna nych szkó³ mu zy cz nych w kra ju. Wy kszta³ ci ³a wie lu wy bit nych ar ty stów,
od no sz¹ cych suk ce sy na kra jo wych i miê dzy na ro do wych sce nach. Pro fe sor
Li dia Gry chto ³ó wna, pro fe sor Hen ryk Mi ko ³aj Gó rec ki, pro fe sor Piotr Pa le cz ny
czy te¿ Adam Ma ko wicz to tyl ko nie któ rzy z nich.

No wa sie dzi ba Pañ stwo wej Szko ³y Mu zy cz nej I i II stop nia imie nia Ka ro la 
i An to nie go Szaf ran ków jest je d nym z naj no wo czeœ niej szych te go ty pu obie k -
tów w kra ju. Ad ap ta cja bu dyn ków po szpi tal nych na po trze by pla ców ki trwa -
³a od lu te go 2001 r. do wrzeœ nia 2003 r. i ko szto wa ³a 12 mi lio nów z³. Na
kwo tê tê z³o ¿y ³a siê do ta cja Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go
– 700 ty siê cy z³, oraz œrod ki z bud¿etu mia sta Ryb ni ka w wy so ko œci 11 mi lio -
nów 300 ty siê cy z³.

Po mi mo po nie sie nia ol brzy mich ko sz tów, ze wzglê du na brak od po wie d -
nich po mie sz czeñ szko ³a nie mo ¿e za o fe ro waæ m³o dzie ¿y pod jê cia na u ki
w sek cji per ku syj nej. Roz wi¹ za niem jest ad ap ta cja bu dyn ku znaj du j¹ ce go
siê obok szko ³y, ale stan te chni cz ny nie po zwa la obe c nie na je go u¿y t ko wa -
nie. Po re mon cie to w³a œ nie w nim mog ³a by za cz¹æ fun kcjo no waæ sek cja per -
ku syj na. Nie ste ty, obe c ny bu d¿et szko ³y po zwa la wy ³¹ cz nie na pro wa dze nie
bie ¿¹ cej dzia ³al no œci i nie mo¿ na z nie go po kryæ ko sz tów re mon tu. Mia sto,
któ re za in we sto wa ³o ju¿ tak ol brzy mie pie ni¹ dze, nie jest w sta nie prze zna -
czyæ dal szych œrod ków, gdy¿ prio ry te tem jest do koñ cze nie bu do wy sy s te mu
ka na li za cyj ne go.

W tej sy tua cji dy rek cja szko ³y zwró ci ³a siê z pro œb¹ do pod leg ³ych Pa nu
Mi ni stro wi je dno stek o za bez pie cze nie od po wie d nich kwot w bu d¿e cie mi ni -
ster stwa na 2009 r. na re mont wspo mnia ne go bu dyn ku.

Je s tem g³ê bo ko prze ko na ny, ¿e po mys³ wspar cia re mon tu przez stro nê
rz¹ do w¹ jest mo¿ li wy do re a li za cji. Dzia ³a nie to bê dzie wspa nia ³ym przy k³a -
dem po myœ lne go wspar cia dzia ³añ sa mo rz¹ du przez mi ni ster stwo. Li czê –
wraz z ca ³¹ spo ³e cz no œci¹ ag lo me ra cji ryb nic kiej – ¿e po wy ¿ sza spra wa znaj -
dzie zro zu mie nie Pa na Mi ni stra.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym za py tam: czy w pla nach bu d¿e to wych na
2009 r. s¹ za bez pie czo ne œrod ki na prze pro wa dze nie re mon tu bu dyn ku
z prze zna cze niem na u¿y t ko wa nie przez sek cjê per ku syj n¹ Pañstwo wej
Szko ³y Mu zy cz nej I i II stop nia imie nia Ka ro la i An to nie go Szaf ran ków w Ryb -
ni ku?

Z wy ra za mi sza cun ku
Ta de usz Gru sz ka

Od po wie dŸ

War sza wa, 12 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ta de u sza Gru sz ki

(BPS/DSK-043-930/08) w spra wie ad ap ta cji bu dyn ku s¹ sia du j¹ ce go z Pañ stwo w¹
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Szko ³¹ Mu zy cz n¹ I i II stop nia im. K. i A. Szaf ran ków w Ryb ni ku, chcia³ bym po dziê ko -
waæ Pa nu Se na to ro wi za za in te re so wa nie spra wa mi szkol ni ctwa ar ty sty cz ne go. Cie szê
siê, ¿e osi¹g niê cia ar ty sty cz ne i dy dak ty cz ne PSM I i II stop nia w Ryb ni ku zy s ka ³y wy -
so k¹ oce nê Pa na Se na to ra.

W pe³ ni zga dzam siê z Pa nem Se na to rem, ¿e re mont wy ¿ ej wspo mnia ne go obie k tu
by³ by naj lep szym roz wi¹ za niem pro ble mu lo ka li za cji sek cji per ku syj nej.

Chcia³ bym po in for mo waæ Pa na Mar sza³ ka, ¿e zo sta³ ju¿ osza co wa ny koszt ad ap ta -
cji te go bu dyn ku na kwo tê oko ³o 2 mln z³. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym w 2009 ro ku prze wi -
dy wa ne jest przy go to wa nie nie zbê d nej do ku men ta cji techniczno-projektowej.
Na to miast w la tach 2010 –2011 pla no wa ne jest zrea li zo wa nie in we sty cji.

Mam na dzie jê, ¿e pod jê te dzia ³a nia za koñ cz¹ siê suk ce sem i no wy obiekt zna cz nie
po pra wi wa run ki do re a li za cji za dañ dydaktyczno-artystycznych.

z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Se kre tarz Sta nu
Piotr ¯u chow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ka zi mie rza Ja wor skie go

skie ro wa ne do ko men dan ta g³ó wne go Po li cji An drze ja Ma te ju ka

Sza no wny Pa nie Ko men dan cie!
Zgo d nie z do nie sie nia mi pra so wy mi, 22 –26 paŸ dzier ni ka 2008 r. w War -

sza wie ma siê od byæ tak zwa ny Fe sti wal Tê czo wych Ro dzin, pod czas któ re go 
ma j¹ siê „uja wniæ” pub li cz nie pa ry ho mo sek sual ne z dzieæ mi.

Ko lej ny raz ob ser wu je my atak na in sty tu cjê ro dzi ny, prze pro wa dzo ny
przez mar gi nal ne, ale krzyk li we i dys po nu j¹ ce zna cz ny mi œrod ka mi or ga ni -
za cje ho mo sek sua li stów. W przy pad ku tak zwa ne go Fe sti wa lu Tê czo wych
Ro dzin ma my do czy nie nia z wy j¹t ko wo ob rzyd li wym hap pe nin giem, któ ry
nie doœæ, ¿e bê dzie kpi n¹ z ³a du mo ral ne go i pra w ne go ugrun to wa ne go
w Rze czy po spo li tej Pol skiej, to od bê dzie siê ko sz tem nie let nich.

W pro gra mie im pre zy czy ta my, ¿e mo wa bê dzie o „mo¿ li wo œci ad op cji
dziec ka przez oso bê ho mo sek sual n¹ oraz przez pa rê tej sa mej p³ci” na grun -
cie pol skie go usta wo daw stwa oraz o „mo¿ li wo œci ko rzy sta nia przez pol skie
les bij ki z te chnik wspo ma ga ne go roz ro du”. Za pla no wa ne zo sta ³o ró w nie¿
„czy ta nie baj ki dla dzie ci o te ma ty ce gejowsko-lesbijskiej”. Czyn ten mo ¿e
wy pe³ niaæ zna mio na prze stêp stwa opi sa ne go w art. 202 § 2 ko dek su kar ne -
go, któ ry mó wi, ¿e kto ma ³o let nie mu po ni ¿ej lat piêt na stu pre zen tu je tre œci
por no gra fi cz ne lub udo stêp nia mu przed mio ty ma j¹ ce ta ki cha rak ter, pod le ga 
grzy wnie, ka rze ogra ni cze nia wol no œci al bo po zba wie nia wol no œci do lat
dwóch.

Wska zu jê ró w nie¿, ¿e zgo d nie z art. 18 Kon sty tu cji RP za sa d¹ ustro jo w¹
na sze go pañ stwa jest ochro na przez w³a dze pub li cz ne ma³ ¿eñ stwa ja ko
zwi¹z ku ko bie ty i mê¿ czyz ny, ma cie rzyñ stwa, ro dzi ciel stwa i ro dzi ny. Ro dzi -
ny, po wsze chnie de fi nio wa nej ja ko ko mór ka wy cho waw cza z³o ¿o na
z ma³ ¿on ków, czy li ko bie ty i mê¿ czyz ny, lub ma³ ¿on ków i dzie ci, a tak ¿e ogó ³u 
kre wnych oboj ga ma³ ¿on ków. Ro dzi na to wre sz cie miej sce, w któ rym uspo -
³e cz nia siê no wo na ro dzo ny cz³o wiek.

Na czel n¹ za sa d¹ po stê po wa nia przy jê t¹ w usta wie o po stê po wa niu
w spra wach nie let nich jest do b ro nie let nie go wy ra ¿a j¹ ce siê w d¹ ¿e niu do
osi¹g niê cia ko rzy stnych zmian w je go oso bo wo œci i za cho wa niu. Ka ¿ dy, kto
stwier dzi is t nie nie oko li cz no œci œwiad cz¹ cych o de mo ra li za cji dziec ka, zgo d -
nie z cy to wa n¹ usta w¹ ma spo ³e cz ny obo wi¹ zek od po wie d nie go prze ciw -
dzia ³a nia te mu, a przede wszy s t kim za wia do mie nia o tym ro dzi ców,
opie ku na, szko ³y, s¹ du ro dzin ne go, po li cji lub in ne go w³a œci we go or ga nu.

Trud no na zwaæ za po wia da n¹ im pre zê ina czej ni¿ zor ga ni zo wa nym dzia -
³a niem pro wa dz¹ cym do de mo ra li za cji nie let nich i ob u rza j¹ c¹ pro wo ka cj¹.

Zwra cam siê do Pa na Ko men dan ta z pro œb¹ o zba da nie, czy w tym przy -
pad ku mo ¿e za cho dziæ po de jrze nie przy go to wa nia do czy nów, któ re do pro -
wa dz¹ w efek cie do de mo ra li za cji nie let nich. Prag nê ró w nie¿ za py taæ, jak
pod leg ³e Pa nu je dno stki Po li cji za mie rza j¹ za rea go waæ na or ga ni za cjê fe sti -
wa lu.

Z wy ra za mi na le¿ ne go sza cun ku
Ka zi mierz Ja wor ski
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OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.14

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

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na pis mo Pa ni Mar sza ³ek z dnia 21 paŸ dzier ni ka br. w spra wie

oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP, Pa na Ka zi mie rza Ja wor skie go pod czas
19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r., up rzej mie prze sta wiam sto -
so wne in for ma cje.

W zwi¹z ku z wy mie nio nym w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra, od by wa j¹ cym siê „Fe -
sti wa lem Tê czo wych Ro dzin”, po li cjan ci nie po de jmo wa li ¿a dnych in ter wen cji oraz nie
pro wa dzi li ja kich kol wiek po stê po wañ.

Na to miast, w dniu 22 paŸ dzier ni ka 2008 r. me na d¿er Klu bu „Obiekt zna le zio ny”
mie sz cz¹ ce go siê przy Pla cu Ma ³a chow skie go w War sza wie, zwró ci³ siê do Ko men dan ta 
Re jo no we go Po li cji War sza wa I, z pi sem n¹ pro œb¹ o udzie le nie wspar cia w godz.
19.00–24.00 pod czas or ga ni za cji Tur nie ju o Tê czo wy Pu char w ra mach ty go dnia „Foot -
ball prze ciw ko ra siz mo wi”.

Wy mie nio na im pre za za bez pie czo na zo sta ³a przez po li cjan tów Ko men dy Re jo no wej
Po li cji War sza wa I. W zwi¹z ku z t¹ im pre z¹ Po li cja nie od no to wa ³a ¿a dnych uwag.

W na wi¹ za niu do kwe stii od no sz¹ cej siê do cech prze stêp stwa z art. 202 Ko dek su
Kar ne go (pre zen to wa nie ma ³o let nie mu tre œci por no gra fi cz nych lub udo stêp nia nie mu
prz ed mi o tów ma j¹ cych ta ki cha rak ter), war to wspo mnieæ, ¿e zna miê tre œci por no gra -
fi cz nych jest zna mie niem ocen nym, bo wiem nie is t nie je zo biek ty wi zo wa ny je go de syg -
nat czy te¿ zwe ry fi ko wa na i uni wer sal na de fi ni cja. Ewen tu al nej oce ny do ko nu je za ka ¿ -
dym ra zem or gan sto su j¹ cy pra wo.

Na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e obe c nie Po li cja nie jest w po sia da niu ma te ria ³ów, któ re w efek -
cie sta no wi ³y by pod sta wê do oce ny prawno-karnej zda rzeñ w tym kon kret nym przy -
pad ku.

Z po wa ¿a niem

gen. insp. An drzej Ma te juk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ka zi mie rza Ja wor skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zgo d nie z do nie sie nia mi pra so wy mi 22 –26 paŸ dzier ni ka 2008 r. w War -

sza wie ma siê od byæ tak zwa ny Fe sti wal Tê czo wych Ro dzin, pod czas któ re go 
ma j¹ siê „uja wniæ” pub li cz nie pa ry ho mo sek sual ne z dzieæ mi.

Ko lej ny raz ob ser wu je my atak na in sty tu cjê ro dzi ny, prze pro wa dzo ny
przez mar gi nal ne, ale krzyk li we i dys po nu j¹ ce zna cz ny mi œrod ka mi or ga ni -
za cje ho mo sek sua li stów. W przy pad ku tak zwa ne go Fe sti wa lu Tê czo wych
Ro dzin ma my do czy nie nia z wy j¹t ko wo ob rzyd li wym hap pe nin giem, któ ry
nie doœæ, ¿e bê dzie kpi n¹ z ³a du mo ral ne go i pra w ne go ugrun to wa ne go
w Rze czy po spo li tej Pol skiej, to od bê dzie siê ko sz tem nie let nich.

W pro gra mie im pre zy czy ta my, ¿e mo wa bê dzie o „mo¿ li wo œci ad op cji
dziec ka przez oso bê ho mo sek sual n¹ oraz przez pa rê tej sa mej p³ci” na grun -
cie pol skie go usta wo daw stwa oraz o „mo¿ li wo œci ko rzy sta nia przez pol skie
les bij ki z te chnik wspo ma ga ne go roz ro du”. Za pla no wa ne zo sta ³o ró w nie¿ „czy -
ta nie baj ki dla dzie ci o te ma ty ce gejowsko-lesbijskiej”. Czyn ten mo ¿e wy -
pe³ niaæ zna mio na prze stêp stwa opi sa ne go w art. 202 § 2 ko dek su kar ne go,
któ ry mó wi, ¿e kto ma ³o let nie mu po ni ¿ej lat piêt na stu pre zen tu je tre œci por no -
gra fi cz ne lub udo stêp nia mu przed mio ty ma j¹ ce ta ki cha rak ter, pod le ga grzy wnie,
ka rze ogra ni cze nia wol no œci al bo po zba wie nia wol no œci do lat dwóch.

Zgo d nie z art. 18 Kon sty tu cji RP za sa d¹ ustro jo w¹ na sze go pañ stwa jest
ochro na przez w³a dze pub li cz ne: ma³ ¿eñ stwa ja ko zwi¹z ku ko bie ty i mê¿ -
czyz ny, ma cie rzyñ stwa, ro dzi ciel stwa i ro dzi ny. Ro dzi ny, po wsze chnie de fi -
nio wa nej ja ko ko mór ka wy cho waw cza z³o ¿o na z ma³ ¿on ków, czy li ko bie ty
i mê¿ czyz ny, lub ma³ ¿on ków i dzie ci, a tak ¿e ogó ³u kre wnych oboj ga ma³ ¿on -
ków. Ro dzi na to wre sz cie miej sce, w któ rym uspo ³e cz nia siê no wo na ro dzo ny
cz³o wiek.

Na czel n¹ za sa d¹ przy jê t¹ w usta wie o po stê po wa niu w spra wach nie let -
nich jest do b ro nie let nie go wy ra ¿a j¹ ce siê w d¹ ¿e niu do osi¹g niê cia ko rzy stnych 
zmian w je go oso bo wo œci i za cho wa niu. Ka ¿ dy, kto stwier dzi is t nie nie
oko li cz no œci œwiad cz¹ cych o de mo ra li za cji dziec ka, zgo d nie z cy to wa n¹ usta -
w¹ ma spo ³e cz ny obo wi¹ zek od po wie d nie go prze ciw dzia ³a nia te mu, a przede 
wszy s t kim za wia do mie nia o tym ro dzi ców, opie ku na, szko ³y, s¹ du ro dzin ne -
go, po li cji lub in ne go w³a œci we go or ga nu. De mo ra li za cja nie let nich oz na cza
stan al bo pro ces cha rak te ry zu j¹ cy ne ga ty wne po sta wy i za cho wa nia w sto -
sun ku do obo wi¹ zu j¹ cych w spo ³e czeñ stwie pod sta wo wych norm i za sad po -
stê po wa nia.

Trud no na zwaæ za po wia da n¹ im pre zê ina czej ni¿ zor ga ni zo wa nym dzia -
³a niem pro wa dz¹ cym do de mo ra li za cji nie let nich i ob u rza j¹ c¹ pro wo ka cj¹.
Spot ka nie to od bie ram ró w nie¿ ja ko po cz¹ tek kam pa nii na rzecz tak zwa nej
le ga li za cji ho mo sek sual nych kon ku bi na tów i zmian w usta wo daw stwie ma -
j¹ cych na ce lu do pu sz cze nie mo¿ li wo œci ad op to wa nia dzie ci przez pa ry ho -
mo sek sual ne. Moim obo wi¹z kiem ja ko se na to ra Rze czy po spo li tej Pol skiej
i oby wa te la jest prze ciw dzia ³a nie huc piar skim za mia rom or ga ni za to rów
wspo mnia ne go fe sti wa lu. Czu jê siê zo bo wi¹ za ny do pod jê cia wszel kich dzia -
³añ pro wa dz¹ cych do za po bie ¿e nia tej ma so wej de mo ra li za cji dzie ci.

Zwra cam siê do pa na pro ku ra to ra ge ne ral ne go z py ta niem, czy przed mio -
to wa im pre za mo ¿e wy pe³ niaæ zna mio na prze stêp stwa i czy pod leg ³e pa nu
pro ku ra to ro wi or ga ny pro ku ra tu ry mo ni to ru j¹ sy tua cjê zwi¹ za n¹ z tym fe sti -
wa lem. Prag nê ró w nie¿ za py taæ, czy Ra da Mi ni strów, Mi ni ster stwo Spra -
wied li wo œci lub pod leg ³e Ra dzie Mi ni strów or ga ny ad mi ni stra cji pub li cz nej
mo ni to ru j¹ pro b lem dzie ci wy cho wy wa nych przez ho mo sek sua li stów i czy
ewen tual nie po de jmu j¹ dzia ³a nia w ce lu prze ciw dzia ³a nia de mo ra li za cji nie -
let nich wy cho wy wa nych w ho mo sek sual nych kon ku bi na tach.

Z po wa ¿a niem
Ka zi mierz Ja wor ski
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OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA
GENERALNEGO

War sza wa, 19.11.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z na de s³a nym przy piœ mie Pa na Mar sza³ ka nr BPS/DSK-043-934/08

z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r., oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez Se na to ra RP Pa na Ka zi -
mie rza Ja wor skie go na 19. po sie dze niu Se na tu w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r.,
w spra wie do mnie ma nych za cho wañ za gra ¿a j¹ cych de mo ra li za cj¹ nie let nich w zwi¹z -
ku z zor ga ni zo wa niem w dniach 22–26 paŸ dzier ni ka 2008 r. tzw. „Fe sti wa lu Tê czo wych 
Ro dzin” up rzej mie in for mu jê, ¿e wspo mnia ne oœ wiad cze nie uz na ne zo sta ³o ja ko za wia -
do mie nie o prze stêp stwie i prze ka za ne we d³ug kom pe ten cji Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej
w War sza wie z po le ce niem do ko na nia je go oce ny pro ce so wej.

Do prze pro wa dze nia po stê po wa nia spraw dza j¹ ce go, któ re po pro wa dzo ne zo sta nie
w kie run ku czy nu z art. 202 § 2 ko dek su kar ne go, wy zna czo na zo sta ³a Pro ku ra tu ra
Re jo no wa Warszawa-Œródmieœcie, gdzie za re je stro wa no spra wê pod syg na tu r¹ akt 1
Ds 1309/08/MG.

Dla te go obe c nie za ró wno spo sób, jak i ter min za koñ cze nia po stê po wa nia w tej
spra wie nie jest mo¿ li wy do prze wi dze nia, zaœ o pod jê tej koñ co wej de cyz ji me ry to ry cz -
nej Pan Se n a tor Ka zi mierz Ja wor ski zo sta nie po in for mo wa ny pi sem nie przez w³a œci -
we go pro ku ra to ra.

Pro wa dzo ne po stê po wa nie po zo sta waæ bê dzie w za in te re so wa niu Biu ra Po stê po -
wa nia Przy go to waw cze go Pro ku ra tu ry Kra jo wej.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pro ku ra tor Kra jo wy
ZA STÊP CA
PRO KU RA TO RA
GE NE RAL NE GO
Ma rek Sta szak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Ka le ty

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

Pa nie Mi ni strze!
Na mo je rê ce zo sta ³o prze ka za ne sta no wis ko Ra dy Po wia tu w Ple sze wie

w spra wie pla no wa nej lik wi da cji s¹ dów re jo no wych. Spra wa ta do ty czy tak -
¿e Ostrze szo wa, a byæ mo ¿e tak ¿e Kêp na.

Z do nie sieñ pra so wych wy ni ka, ¿e Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci w ra -
mach szu ka nia o sz czê dno œci za mie rza w ro ku 2009 zlik wi do waæ sto dzie siêæ 
s¹ dów re jo no wych. W pier wszej ko lej no œci ma j¹ byæ lik wi do wa ne pla ców ki
w mia stach po wia to wych, w któ rych orze ka do dzie siê ciu sê dziów.

Na le ¿y za zna czyæ, ¿e S¹d Re jo no wy w Ple sze wie za tru dnia sze œciu sê -
dziów, je d ne go ase so ra i je d ne go re fe ren da rza. St¹d uza sa dnio ne s¹ oba wy
Ra dy Po wia to wej w Ple sze wie.

W okre sie od sty cz nia 2007 r. do sier pnia 2008 r. do te go¿ s¹ du wp³y nê ³y
dwa dzie œcia czte ry ty si¹ ce sto dwa dzie œcia dwie spra wy, czy li w ci¹ gu pó³ to -
ra ro ku ow¹ in sty tu cjê od wie dzi ³a po nad 1/3 mieszkañców po wia tu.

Owe da ne do wo dz¹, ¿e kry te rium ob sa dy eta to wej w s¹ dach czy eko no -
mi ka ich dzia ³a nia nie mo g¹ byæ je dy ny mi wy zna cz ni ka mi uza sa dnia j¹ cy mi
bu rze nie ma py s¹ dów re jo no wych w Pol sce. Kry te ria te po win ny uw zglê dniæ
ró w nie¿ wy miar spo ³e cz ny da ne go przed siêw ziê cia. S¹d Re jo no wy w Ple sze -
wie jest efek tem wie lo let nich sta rañ i tros ki lo kal nych w³adz sa mo rz¹ do wych 
o za pe wnie nie mie sz kañ com po wia tu do stê pu do in sty tu cji u¿y te cz no œci pub -
li cz nej, z fi nan so wym wspar ciem ich two rze nia w³¹ cz nie. Nie po to by ³y an ga -
¿o wa ne œrod ki po wia tu w two rze nie s¹ du (ko sz tem w³a s nych za dañ), aby po
la tach mu go ode brano, a nie ule ga w¹t pli wo œci, ¿e te go ty pu in sty tu cja jest
nie zbê d na mie sz kañ com po wia tu.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z za py ta niem, ja kie me -
ry to ry cz ne prze s³an ki za de cy do wa ³y o tym, ¿e to w³a œ nie s¹ dy re jo no we
w Ple sze wie i Ostrze szo wie, a byæ mo ¿e tak ¿e w Kêp nie, ja ko je d ne z pier wszych
spoœ ród stu dzie siê ciu s¹ dów re jo no wych w ca ³ej Pol sce zo sta ³y wy ty po wa ne 
do lik wi da cji?

Z po wa ¿a niem
Piotr Ka le ta

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒ CI

War sza wa, 30.10.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pis mem z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r. Nr BPS/DSK-043-935/08, przy 

któ rym prze s³a ne zo sta ³o oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Pio tra Ka le ty w spra wie pla no -
wa nej lik wi da cji s¹ dów re jo no wych, up rzej mie in for mu jê.
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Za gwa ran to wa nie oby wa te lom re a li za cji kon sty tu cyj ne go pra wa do s¹ du, a wiêc
roz pa trze nia spra wy bez nie u za sa dnio nej zw³o ki przez w³a œci wy s¹d, to prio ry tet pañ -
stwa pra wa. Dla osi¹g niê cia te go ce lu, w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci trwa j¹ pra ce
miê dzy in ny mi w kie run ku ra cjo na li za cji i ue la sty cz nie nia struk tu ry or ga ni za cyj nej
s¹ dów po wsze chnych.

Z ze branych da nych wy ni ka, ¿e w s¹ do wni ctwie po wsze chnym wy stê pu j¹ zna cz ne
ró¿ ni ce w za kre sie wiel ko œ ci po szcze gól nych ape la cji, okrê gów i s¹ dów, przy czym nie
ty le pod wzglê dem ob sza rów ich w³a œci wo œci, co li cz by wp³y wa j¹ cych spraw, a tym sa -
mym wiel ko œ ci struk tur or ga ni za cyj nych, ob ci¹ ¿e nia sê dziów i eta ty za cji.

Po nad to ana li za wp³y wu, za ³at wie nia i po zo sta ³o œci spraw wska zu je, i¿ w s¹ dach
wy stê pu je struk tu ral na za leg ³oœæ, rzu tu j¹ ca ne ga ty wnie na oce nê fun kcjo no wa nia
s¹ do wni ctwa po wsze chne go. Dla te go te¿ w in te re sie wy mia ru spra wied li wo œci le ¿y jak
naj szyb sza lik wi da cja tej za leg ³o œci przy wy ko rzy sta niu is t nie j¹ cych na k³a dów.

Je d nym z kie run ków ko nie cz nych prac Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci jest oce na
wp³y wu up ro sz cze nia struk tur or ga ni za cyj nych s¹ dów po wsze chnych na spra w noœæ
po stê po wa nia.

W ra mach te go wnik li wej ana li zie pod da wa ne s¹ na stê pu j¹ ce uwa run ko wa nia: ob -
szar w³a œci wo œci s¹ du, li cz ba wp³y wa j¹ cych spraw, li mi ty eta tów we wszy s t kich gru -
pach za trud nie nia, stan ob ci¹ ¿e nia pra c¹ sê dziów (w za kre sie w³a œci we go
roz mie sz cze nia kad ry), wa run ki ko mu ni ka cyj ne (pod k¹ tem mo¿ li wo œci do jaz du stron
do s¹ du), wa run ki lo ka lo we s¹ du (po wie rzchnia, li cz ba sal roz praw), miej sce za mie sz -
ka nia pra co wni ków s¹ du we wszy s t kich gru pach za trud nie nia (w za kre sie ewen tual -
nych utrud nieñ zwi¹ za nych z do jaz dem do pra cy), od le g ³o œci miê dzy po szcze gól ny mi
s¹ da mi, w tym miej sco wo œcia mi znaj du j¹ cy mi siê w ob sza rach ich w³a œci wo œci (m.in.
pod k¹ tem ewen tual nych utrud nieñ zwi¹ za nych z do jaz dem do s¹ du w spra wach od -
wo ³aw czych).

Mi n i s ter Spra wied li wo œci nie po de jmo wa³ do tych czas ¿a dnych de cyz ji w za kre sie
wpro wa dze nia kon kret nych zmian or ga ni za cyj nych w s¹ do wni ctwie po wsze chnym.
Osta te cz ne kie run ki re form pod da ne zo sta n¹ kon sul ta cjom z za in te re so wa ny mi œro -
do wis ka mi.

Z wy ra za mi sza cun ku

Ja cek Cza ja
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Kli my

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

oraz mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wny Pa nie Mi ni strze! Pa ni Mi n i s ter!
Na po cz¹t ku wrzeœ nia Œwia to wa Or ga ni za cja Zdro wia (WHO) ostrzeg ³a,

¿e co dzie si¹ ty lek sprze da wa ny w Pol sce mo ¿e byæ pod ra bia ny. Spe cy fi ki te
mo g¹ byæ bar dzo groŸ ne dla zdro wia i ¿y cia oby wa te li. Za miast po ma gaæ mo -
g¹ po wa¿ nie szko dziæ, a w eks tre mal nych przy pad kach ich sto so wa nie mo ¿e 
byæ przy czy n¹ œmier ci. Nie po ko j¹ cy jest fakt, i¿ w osta t nim cza sie na st¹ pi³
zde cy do wa ny przy rost (o pra wie 1700%) stwier dzo nych przy pad ków nie le -
gal ne go im por tu tych spe cy fi ków, co œwiad czy o ska li zja wis ka. Ró w nie nie -
po ko j¹ ce jest to, ¿e nie le gal ny han del pod rób ka mi far ma ceu ty cz ny mi sta je
siê no wym Ÿród ³em do cho dów dla zor ga ni zo wa nych grup prze stêp czych.

Zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o wy jaœ nie nie, czy i ja kie dzia ³a nia zo -
sta ³y pod jê te, aby prze ciw dzia ³aæ te mu groŸ ne mu zja wis ku.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ciej Kli ma

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2008.11.19

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez Pa na Ma cie ja Kli mê pod czas 19. po sie -

dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku prze ka za -
nym przy piœ mie z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku (BPS/DSK-043-939/08) w spra wie
sfa³ szo wa nych pro du k tów le cz ni czych, up rzej mie pro szê o przy jê cie po ni¿ szych in for -
ma cji.

Unor mo wa nia pra w ne w za kre sie nad zo ru nad ob ro tem pro du k ta mi le cz ni czy mi
okreœ la usta wa z dnia 6 wrzeœ nia 2001 ro ku – Pra wo far ma ceu ty cz ne (Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271).

Zgo d nie z art. 108 przed mio to wej usta wy, nad z ór nad wa run ka mi wy twa rza nia
i im por tu pr o du k tów le cz ni czych, jak ró w n ie¿ nad ja ko œci¹ i ob ro tem pro du k ta mi le cz -
ni czy mi oraz wy ro ba mi me dy cz ny mi, w ce lu za bez pie cze nia in te re su spo ³e cz ne go w za k -
re sie bez pie cze ñ stwa zdro wia i ¿y cia oby wa te li przy sto so wa niu pro du k t ów le cz ni czych 
i wy ro bów me dy cz nych, znaj du j¹ cych siê w hur to w niach far ma ceu ty cz nych, ap te kach
oraz pl a c ów kach ob ro tu po za ap te cz ne go spra wu je Pa ñ stwo wa In spek cja Far ma ceu ty cz -
na. In spek cj¹ Far ma ceu ty cz n¹ kie ru je G³ó wny In spek tor Far ma ceu ty cz ny, któ ry zo sta³ po -
wo ³a ny, zgo d nie z art. 111 ust. 1 usta wy Pra wo far ma ceu ty cz ne, przez Pre ze sa Ra dy
Mi n i s trów na wnio sek mi ni stra w³a œci we go do spraw zdro wia.

Za da nia In spek cji zo sta ³y okreœ lo ne szcze gó ³o wo w art. 109 wy mie nio nej usta wy.
Do za dañ In spek cji Far ma ceu ty cz nej na le ¿y w szcze gól no œci kon tro lo wa nie wa run ków
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wy twa rza nia pro du k tów le cz ni czych oraz spra wo wa nie nad zo ru nad ja ko œci¹ pro du k -
tów le cz ni czych bê d¹ cych przed mio tem ob ro tu.

Za da nia In spek cji Far ma ceu ty cz nej okreœ lo ne w usta wie wy ko nu j¹ or ga ny: G³ó wny
In spek tor Far ma ceu ty cz ny, ja ko cen tral ny or gan ad mi ni stra cji rz¹ do wej, przy po mo cy
G³ó wne go In spek to ra tu Far ma ceu ty cz ne go oraz wo je wo da przy po mo cy wo je wó dz kie -
go in spek to ra far ma ceu ty cz ne go, ja ko kie ro wni ka wo je wó dz kiej in spek cji far ma ceu ty -
cz nej, wcho dz¹ cej w sk³ad ze spo lo nej ad mi ni stra cji wo je wó dz kiej.

Spo sób spra wo wa nia nad zo ru nad wa run ka mi wy twa rza nia i ob ro tem pro du k ta mi
le cz ni czy mi, zo sta ³y okreœ lo ne w art. 119 i 119a. Kwe stie dot. na ru sze nia wy ma gañ do -
ty cz¹ cych wa run ków wy twa rza nia pro du k tów le cz ni czych, prze cho wy wa nia i ob ro tu
pro du k ta mi le cz ni czy mi, zo sta ³y okreœ lo ne w art. 120–122. Zgo d nie z ty mi prze pi sa mi,
w ra zie uza sa dnio ne go po de jrze nia, ¿e pro dukt le cz ni czy nie od po wia da usta lo nym dla
nie go wy ma ga niom, wo je wó dz ki in spek tor far ma ceu ty cz ny po de jmu je nie zw³o cz nie
okreœ lo ne pra wem dzia ³a nia.

Na to miast sfa³ szo wa ne pro du k ty le cz ni cze sta no wi¹ obe c nie is tot ny pro b lem
w kon tek œ cie sze ro ko po jê te go bez pie czeñ stwa far ma ko te ra pii.

Przy czy n¹ za gro ¿e nia jest fakt, i¿ le ki te po zo sta j¹c ca³ ko wi cie po za kon tro l¹ or ga -
nów od po wie dzial nych za nad zór nad ni mi, ce chu j¹ siê z³¹ ja ko œci¹, któ ra po za obe c -
no œci¹ nie bez pie cz nych za nie czy sz czeñ, zwi¹ za na jest z u¿y ciem do ich pro duk cji
nie w³a œci wej ilo œci sub stan cji czyn nej lub, co siê czê sto zda rza, na wet sub stan cji che -
mi cz nej, któ ra nie zo sta ³a do pu sz czo na do le cz ni ctwa. Co wiê cej, brak œwia do mo œci
spo ³e cz nej w tym za kre sie po wo du je, i¿ pa cjen ci nie œwia do mie po de jmu j¹ cy „ku ra cjê”
ta ki mi le ka mi za miast od zy s ki waæ zdro wie tra c¹ je (nie kie dy na wet tra c¹c ¿y cie), nie
zda j¹c so bie je dno czeœ nie spra wy z przy czyn ta kie go sta nu.

Aby prze ciw dzia ³aæ wy stê pu j¹ ce mu zja wis ku, pod jê to sze reg dzia ³añ, któ re znaj du -
j¹ siê w ob sza rze kom pe ten cji kil ku in sty tu cji.

Prze no sz¹c na grunt na ro do wy do œwiad cze nia zdo by te dziê ki ucze stni ctwu w miê -
dzy na ro do wych gru pach ro bo czych, in i cja ty wach oraz szko le niach po œwiê co nych wal -
ce ze sfa³ szo wa ny mi pro du k ta mi le cz ni czy mi, w li s to pa dzie ubieg ³e go ro ku, Mi n i s ter
Zdro wia po wo ³a³ na dro dze Za rz¹ dze nia Ze spó³ ds. Sfa³ szo wa nych Pro du k tów Le cz ni -
czych (Dz. Urz. MZ z dnia 14 li s to pa da 2007 r. Nr 17, poz. 92).

Ze spó³ kie ro wa ny jest przez G³ó wne go In spek to ra Far ma ceu ty cz ne go, zo sta³ ut wo -
rzo ny w ce lu pod jê cia wal ki ze zja wis kiem sfa³ szo wa nych pro du k tów le cz ni czych. Pod -
sta w¹ je go dzia ³a nia jest œcis ³a i bez po œre dnia wspó³ pra ca or ga nów od po wia da j¹ cych
za po li ty kê i nad zór nad ryn kiem pro du k tów le cz ni czych (Mi ni ster stwo Zdro wia,
G³ó wny In spek to rat Far ma ceu ty cz ny, Urz¹d Re je stra cji Pro du k tów Le cz ni czych, Wy -
ro bów Me dy cz nych i Pro du k tów Bio bój czych, Na ro do wy In sty tut Le ków) z or ga na mi
od po wie dzial ny mi za utrzy ma nie po rz¹d ku spo ³e cz ne go (Po li cja, Pro ku ra tu ra, S³u¿ ba
Cel na).

Kie ru j¹c siê wy ty cz ny mi WHO oraz do œwiad cze nia mi in nych kra jów w wal ce ze
sfa³ szo wa ny mi pro du k ta mi le cz ni czy mi usta lo no za da nia prio ry te to we, spoœ ród któ -
rych za naj wa¿ niej sze uz na no:

1) do ko na nie zmian w obo wi¹ zu j¹ cym pra wie, m.in. po przez wpro wa dze nie de fi ni -
cji sfa³ szo wa ne go pro du k tu le cz ni cze go, za o strze nie kar gro ¿¹ cych za fa³ szo wa nie pro -
du k tów le cz ni czych oraz za do ko ny wa nie ni mi ob ro tu,

2) na wi¹ za nie bar dzo blis kiej i œcis ³ej wspó³ pra cy po miê dzy or ga na mi wcho dz¹ cy mi 
w sk³ad Ze spo ³u,

3) pod jê cie kro ków ma j¹ cych na ce lu zwiê k sze nie nie wiel kiej do tej po ry œwia do mo -
œci spo ³e cz nej o za gro ¿e niach ja kie nie sie ze so b¹ za kup pro du k tów le cz ni czych nie wia -
do me go po cho dze nia.

W ci¹ gu do tych cza so wej ro cz nej dzia ³al no œci Ze spo ³u uda ³o siê za pro po no waæ oraz
na daæ tok le gis la cyj ny zmia nom do usta wy – Pra wo far ma ceu ty cz ne, o któ rych mo wa
w pun kcie pier wszym.

Dziê ki na wi¹ za niu bli s kiej wspó³ pra cy, w sier p niu bie ¿¹ ce go ro ku uda ³o siê zor ga ni -
zo waæ oraz prze pro wa dziæ w sied miu wo je wó dz twach du ¿¹ ak cjê kon tro li skl e pów ty pu
„sex s hop”. Ce lem tej ak cji, w kt ó rej bra li udzia³ wspól nie in spek to rzy far ma ceu ty cz ni,
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in spek to rzy sa ni tar ni oraz fun k cjo na riu sze po li cji, by ³o zwe ry fi ko wa nie asor ty men tu
ofe ro wa ne go przez te skle py pod k¹ tem nie le gal nej sprze da ¿y pro du k t ów le cz ni czych
sfa³ szo wa nych, nie do pu sz czo nych do ob ro tu oraz sfa³ szo wa nych su p l e men tów die ty.

W ra mach re a li za cji za da nia, o któ rym mo wa w pun kcie trze cim, G³ó wny In spek tor
Far ma ceu ty cz ny uzy s ka³ od Œwia to wej Or ga ni za cji Zdro wia pra wa do wy ko rzy sta nia
w kam pa nii spo ³e cz nej pla ka tu „Sna ke (Coun ter feit drugs kill)” któ ry po prze t³u ma cze -
niu na jê zyk pol ski zo sta³ wy ko rzy sta ny w in for ma cji o sfa³ szo wa nych pro du k tach le cz -
ni czych, za mie sz czo nej na stro nach in ter ne to wych Mi ni ster stwa Zdro wia oraz
G³ó wne go In spek to ra tu Far ma ceu ty cz ne go, Na ro do we go In sty tu tu Le ków oraz Po li cji.

W nie d³u gim cza sie przed mio to we ostrze ¿e nie ma byæ za mie sz czo ne na stro nach
in ter ne to wych wszy s t kich in sty tu cji wcho dz¹ cych w sk³ad Ze spo ³u ds. Sfa³ szo wa nych
Pro du k tów Le cz ni czych.

Po nad to, na naj bli¿ szym po sie dze niu Ze spo ³u, je go cz³on ko wie bê d¹ oma wiaæ za ga dnie -
nie mo ¿ li wo œci prze pro wa dze nia sze ro ko za kro jo nej spo ³e cz nej kam pa nii edu ka cyj nej,
z wy ko rzy sta niem pl a k a tów, o kt ó r ych mo wa po wy ¿ ej oraz przy wspó³ u dzia le œr od ków
ma so we go prze ka zu. Do udzia ³u w ww. kam pa nii za pro szo ny ró w ni e¿ bê dzie sa mo rz¹d
ap te kar ski, kt ó ry wy ra zi³ pi sem n¹ de kla ra cjê chê ci wspó³ pra cy w przed mio to wym za -
kre sie,

W nie da le kiej per spek ty wie pla no wa ne jest te¿ prze pro wa dze nie sze re gu in nych
nie zbê d nych dzia ³añ, wœród któ rych mo¿ na wska zaæ przy go to wa nia do zor ga ni zo wa nia 
przez in spek to rów far ma ceu ty cz nych szko leñ dla pra co wni ków Po li cji, Pro ku ra tu ry
i S³u¿ by Cel nej, w za kre sie obo wi¹ zu j¹ cych za sad ob ro tu pro du k ta mi le cz ni czy mi oraz
prze pi sów kar nych za war tych w usta wie – Pra wo far ma ceu ty cz ne.

Po nad to, co nie zwyk le is tot ne, przed sta wi cie le G³ó wne go In spek to ra Far ma ceu ty cz -
ne go oraz Ko men dy G³ó wnej Po li cji, w³¹ czy li siê w or ga ni zo wa ny przez dzia ³a j¹ cy przy
Ra dzie UE Eu ro pej ski Dy rek to riat ds. Ja ko œci Le ków cykl szko leñ po œwiê co nych wal ce 
ze sfa³ szo wa ny mi pro du k ta mi le cz ni czy mi.

Wska zu j¹c dzia ³a nia Mi ni ster stwa Zdro wia i G³ó wne go In spek to ra Far ma ceu ty cz -
ne go na are nie miê dzy na ro do wej trze ba za zna czyæ, ¿e pro b lem o któ rym mo wa zo sta³
ju¿ kil ka lat te mu za u wa ¿o ny przez ró¿ ne go ro dza ju in sty tu cje miê dzy na ro do we, za ró wno
na szczeb lu Unii Eu ro pej skiej (Ko mi sja Eu ro pej ska, Ra da Eu ro py) jak i œwia to wym –
m.in. Œwia to w¹ Or ga ni za cjê Zdro wia.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, ww. or ga ny oraz or ga ni za cje po wo ³a ³y do ¿y cia gru py ro -
bo cze oraz pod jê ³y sze reg in i cja tyw, któ re ma j¹ s³u ¿yæ zwiê k sze niu efek ty wno œci wal ki
ze zja wis kiem sfa³ szo wa nych pro du k tów le cz ni czych dziê ki sze ro ko po jê tej wspó³ pra cy
miê dzy na ro do wej.

Po do b nie jak wiê k szoœæ kra jów z ca ³e go œwia ta, Pol ska ju¿ kil ka lat te mu w³¹ czy ³a
siê w dzia ³a nia o któ rych mo wa po wy ¿ ej. Ich efek tem jest ak ty w ne ucze stni ctwo jej
przed sta wi cie li w pra cach miê dzy in ny mi:

– „Head of Me d i ci nes Agen cies Wor king Group of En for ce ment Of fi cers” – gru py ro -
bo czej dzia ³a j¹ cej przy Ko mi sji Eu ro pej skiej;

– WHO/IM PACT – In ter na tio nal Me d i cal Pro d ucts Anti-Counterfeiting Tas kfor ce – ini -
cja ty wy po wo ³a nej do ¿y cia przez Œwia to w¹ Or ga ni za cjê Zdro wia.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

War sza wa, 21 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-938/08), 

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na Ma cie ja Kli mê
pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku w spra wie nie le -
gal ne go han dlu pod rób ka mi far ma ceu ty cz ny mi, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce
in for ma cje.

Ko men da G³ó wna Po li cji jest or ga ni za to rem li cz nych dzia ³añ, pro wa dzo nych w ska li
ca ³e go kra ju, ukie run ko wa nych na uja w nie nie osób za j mu j¹ cych siê nie le gal nym ob -
ro tem far ma ceu ty ka mi oraz zwal cza nie te go zja wi s ka. Fun k cjo na riu sze Ko men dy G³ó -
wnej Po li cji pro wa dz¹ na bie ¿¹ co czyn no œci ope ra cyj no-roz po znaw cze na te re nie kra ju,
po przez mo ni to ro wa nie In ter ne tu, kon tro lê ba z a rów, tar go wisk, skl e p ów ty pu sex-s hop,
si ³o wni oraz klu bów fit ness. W dzia ³a niach tych, z uwa gi na po sia da n¹ wie dzê spe cja li -
sty cz n¹, bio r¹ udzia³ pra co w ni cy in s pek to ra tów far ma ceu ty cz nych i sa ni tar nych.

Po nad to, fun kcjo na riu sze z Wy dzia ³u do wal ki z Prze stêp czo œci¹ Go spo dar cz¹ Biu -
ra Kry mi nal ne go Ko men dy G³ó wnej Po li cji ucze stni cz¹ w pra cach miê dzy re sor to we go
Ze spo ³u do Spraw Sfa³ szo wa nych Pro du k tów Le cz ni czych, po wo ³a ne go za rz¹ dze niem
Mi ni stra Zdro wia z dnia 9 li s to pa da 2007 ro ku w spra wie po wo ³a nia Ze spo ³u do Spraw
Sfa³ szo wa nych Pro du k tów Le cz ni czych (Dz. Urz. MZ Nr 17, poz. 92). W sk³ad te go Ze -
spo ³u wcho dz¹ ró w nie¿ przed sta wi cie le G³ó wne go In spek to ra tu Far ma ceu ty cz ne go;
Mi ni ster stwa Zdro wia; Urzê du Re je stra cji Pro du k tów Le cz ni czych, Wy ro bów Me dy cz -
nych i Pro du k tów Bio bój czych; G³ó wne go In spek to ra tu Sa ni tar ne go, Pro ku ra tu ry Kra -
jo wej, S³u¿ by Cel nej Mi ni ster stwa Fi nan sów i Na ro do we go In sty tu tu Le ków. Do za dañ
Ze spo ³u na le ¿y:

— ana li za i oce na sta nu oraz okreœ le nie skut ków zja wis ka fa³ szo wa nia pro du k tów
le cz ni czych, ze szcze gól nym uw zglê dnie niem bez pie czeñ stwa zdro wot ne go spo ³e --
czeñ stwa;

— do ra dz two w za kre sie po li ty ki i stra te gii ogra ni cze nia zja wis ka fa³ szo wa nia pro --
du k tów le cz ni czych;

— do ra dz two w za kre sie wdro ¿e nia kom plek so we go sy s te mu za pe wnia j¹ ce go ochro --
nê przed wpro wa dza niem do ob ro tu sfa³ szo wa nych pro du k tów le cz ni czych;

— do ra dz two w za kre sie wdro ¿e nia sy s te mu szyb kie go iden ty fi ko wa nia po ja wie nia
siê na ryn ku pro du k tów le cz ni czych sfa³ szo wa nych;

— do ra dz two w za kre sie wdro ¿e nia szyb kiej sie ci wy mia ny in for ma cji po miê dzy pod --
mio ta mi, któ rych przed sta wi cie le wcho dz¹ w sk³ad Ze spo ³u, w za kre sie za dañ re --
a li zo wa nych przez Ze spó³;

— przy go to wy wa nie pro po zy cji zmian le gis la cyj nych i in sty tu cjo nal nych, po zwa la --
j¹ cych na sku te cz n¹ wal kê ze zja wis kiem fa³ szo wa nia pro du k tów le cz ni czych.

W ra mach Ze spo ³u pro wa dzo ne s¹ pra ce zwi¹ za ne z no we li za cj¹ usta wy z dnia
6 wrzeœ nia 2001 ro ku – Pra wo far ma ceu ty cz ne (t.j.: Dz. U. z 2008 ro ku Nr 45, poz. 271), 
a tak ¿e z pro wa dze niem spo ³e cz nej kam pa nii in for ma cyj nej na te mat przed mio to we go
zja wis ka. Dzia ³a nia w ra mach kam pa nii roz po czê to od umie sz cze nia in for ma cji ostrze -
gaw czej na te mat sfa³ szo wa nych pro du k tów le cz ni czych na stro nach in ter ne to wych
naj wa¿ niej szych in sty tu cji pañ stwo wych, w tym tak ¿e na www.po li cja.pl.

Je dno czeœ nie, fun kcjo na riu sze Wy dzia ³u Kry mi nal ne go Biu ra Kry mi nal ne go Ko -
men dy G³ó wnej Po li cji za jmu j¹ siê ko or dy na cj¹ dzia ³añ zwi¹ za nych ze zwal cza niem
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nie le gal ne go han dlu far ma ceu ty ka mi, za wie ra j¹ cy mi w sk³a dzie sub stan cje czyn ne
okreœ lo ne w za ³¹ cz ni ku do usta wy z dnia 29 lip ca 2005 ro ku o prze ciw dzia ³a niu nar ko -
ma nii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z póŸn. zm.) lub far ma ceu ty ka mi, któ re ze wzglê du na
swe nie bez pie cz ne w³a œci wo œci w ogó le nie s¹ do pu sz czo ne do ob ro tu na te re nie Pol ski.

W ra mach bie ¿¹ cych szko leñ we wn¹trz re sor to wych oraz spo t kañ or ga ni zo wa nych
z przed sta wi cie la mi ko mó r ek an ty nar ko ty ko wych z ko mend wo je wó dz kich/Ko men dy
Sto ³e cz nej Po li cji, fun k cjo na riu szom pio n ów do wal ki z prze stêp czo œci¹ go spo dar cz¹
i pi o nów kry mi nal nych z je d no stek ca ³e go kra ju prze ka zy wa ne s¹ in for ma cje na te mat
za gro ¿e nia zwi¹ za ne go z nie le gal nym ob ro tem pod ro bio ny mi œrod ka mi far ma ceu ty cz -
ny mi, pod staw pra w nych œci ga nia te go ty pu prze stêp stw oraz spo s o bów ich zwal cza nia.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e z da nych za war tych 
w Po li cyj nym Sy s te mie Sta ty sty ki Prze stêp czo œci TE MI DA wy ni ka, i¿ w okre sie od sty cz -
nia do wrzeœ nia 2008 ro ku na te re nie kra ju wszczê to 151 po stê po wañ przy go to waw -
czych w spra wach o prze stêp stwa wy ni ka j¹ ce z usta wy – Pra wo far ma ceu ty cz ne oraz
89 po stê po wañ przy go to waw czych w spra wach o prze stêp stwa wy ni ka j¹ ce z usta wy
z dnia 25 sier pnia 2006 ro ku o bez pie czeñ stwie ¿y wno œci i ¿y wie nia (Dz. U. Nr 171,
poz. 1225).

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Adam Ra pac ki
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Kli my

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka,
wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji

Grze go rza Sche ty ny oraz do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wny Pa nie Pre mie rze! Pa nie Mi ni strze! Pa ni Mi n i s ter!
Kil ka na œcie dni te mu po ja wi ³o siê po wa¿ ne za gro ¿e nie ¿y wno œcio we.

W pro du k tach po cho dz¹ cych g³ó wnie z Chin lub pro du ko wa nych z wy ko rzy -
sta niem po wsta ³ych tam kom po nen tów wy kry to nie bez pie cz n¹ dla zdro wia
i ¿y cia sub stan cjê – cy ja nu ra mid, zwa ny me la mi n¹. Spo ¿y cie pro du k tów za -
wie ra j¹ cych ten groŸ ny zwi¹ zek, g³ó wnie mle ka, spo wo do wa ³o li cz ne i po -
wa¿ ne za cho ro wa nia, w szcze gól no œci wœród dzie ci. Nie ste ty, nie któ re
przy pad ki za cho ro wañ skoñ czy ³y siê tra gi cz nie. W wy ni ku za tru cia kil ko ro
dzie ci zmar ³o. Ta nie bez pie cz na sub stan cja zo sta ³a wy kry ta ró w nie¿ w in -
nych kra jach, w tym na le ¿¹ cych do Unii Eu ro pej skiej.

Me la mi na zo sta ³a tak ¿e wy kry ta wcze œ niej, w 2007 r., w pa szach dla
zwie rz¹t. Jej obe c noœæ stwier dzo no g³ó wnie w glu te nie pszen nym po cho dze -
nia chiñ skie go.

Za nie po ko jo ny t¹ sy tua cj¹ w tros ce o bez pie czeñ stwo zdro wia i ¿y cia
oby wa te li Rze czy po spo li tej zwra cam siê z pro œb¹ o udzie le nie mi in for ma cji
na te mat dzia ³añ, ja kie zo sta ³y pod jê te w zwi¹z ku z tym za gro ¿e niem. Czy
od po wie d nie in spek cje wy kry ³y obe c noœæ me la mi ny i jej po cho dnych w pro -
du k tach ¿y wno œcio wych znaj du j¹ cych siê w han dlu w Pol sce? Ja kie pod jê to
dzia ³a nia, aby za bez pie czyæ pol ski ry nek przed ty mi sub stan cja mi? Czy wy -
st¹ pi ³y ja kieœ ne ga ty wne skut ki zdro wot ne spo wo do wa ne ty mi sub stan cja -
mi? Czy obe c ne w han dlu pro du k ty wy ko na ne z two rzyw sztu cz nych
i prze zna czo ne do kon tak tu z ¿y wno œci¹ za wie ra j¹ ce me la mi nê sta no wi¹ za -
gro ¿e nie dla zdro wia i ¿y cia lu dzi? Czy po ja wie nie siê me la mi ny w ³añ cu chu
po kar mo wym zwie rz¹t ho dow la nych sta no wi za gro ¿e nie dla spo ¿y wa j¹ cych
miê so i je go prze two ry?

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ciej Kli ma

Stanowisko
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

War sza wa, 27 paŸ dzier ni ka 2008 r.

Pan
Ma rek Sa wic ki
Mi n i s ter Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi

Sza no wny Pa nie Mi ni strze,
zgo d nie z art. 22 ust. 1 usta wy z dnia 4 wrzeœ nia 1997 ro ku o dzia ³ach ad mi ni stra cji 

rz¹ do wej (t.j.: Dz. U. z 2007 ro ku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.) w za ³¹ cze niu prze ka zu jê – 
we d³ug w³a œci wo œci – oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa na Ma cie ja Kli mê
pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku w spra wie za -
gro ¿e nia pro du k ta mi ¿y wno œcio wy mi po cho dz¹ cy mi z Chin.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Piotr Sta chañ czyk
Pod se kre tarz Sta nu
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Stanowisko
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

War sza wa, 2008.11.4

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mi n i s ter Zdro wia

Pa ni Mi n i s ter!
W zwi¹z ku z pis mem Pa na Pio tra Sta chañ czy ka Pod se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster -

stwie Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 27 paŸ dzier ni ka 2008 r. (znak:
BMP-0713-11251(l)/08/AK) w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa -
na Ma cie ja Kli mê pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r.
do ty cz¹ ce go przy pad ków wy kry cia obe c no œci me la mi ny w œrod kach spo ¿yw czych po -
cho dz¹ cych z Chin (za ³¹ cz nik), prze ka zu jê spra wê do za ³at wie nia, zgo d nie z kom pe ten -
cja mi.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e wk³ad do od po wie dzi na ww. pis mo w za kre -
sie kom pe ten cji Mi ni ster stwa Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi, zo sta nie prze ka za ny do Mi ni -
ster stwa Zdro wia w mo¿ li wie kró t kim ter mi nie.

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2008.11.14

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

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r., znak:

BPS/DSK-043-937/08 skie ro wa ne przez Pa na Mar sza³ ka Se na tu do Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów Pa na Pre mie ra Do nal da Tus ka dot. oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Ma cie ja Kli -
my pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r. w spra wie
sy tua cji ska ¿e nia me la mi n¹ mle ka w pro szku prze zna czo ne go dla nie mow l¹t i ma ³ych
dzie ci w Chi nach, up rzej mie prze ka zu jê na stê pu j¹ ce wy jaœ nie nia.

G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny, ja ko kie ro wnik Kra jo we go Pun ktu Kon tak to we go
w ra mach fun kcjo no wa nia eu ro pej skie go Sy s te mu Wczes ne go Ostrze ga nia o Nie bez -
pie cz nej ¯y wno œci i Pa szach RASFF otrzy ma³ z Ko mi sji Eu ro pej skiej po nad 30 po wia -
do mieñ ty pu NEWS, jak ró w nie¿ po nad 30 po wia do mieñ alar mo wych i in for ma cyj nych
w spra wie ska ¿e nia me la mi n¹ mle ka w pro szku i pro du k tów mle cz nych prze zna czo -
nych dla dzie ci i nie mow l¹t po cho dz¹ cych b¹dŸ wy sy ³a nych z Chin.
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W zwi¹z ku z po wy ¿ szym G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny pod j¹³ na stê pu j¹ ce dzia ³a nia:
1. Wszy s t kie po wia do mie nia bez zw³o cz nie prze ka zy wa³ do wszy s t kich Wo je wó dz -

kich Sta cji Sa ni tar no-Epi de mio lo gi cz nych w ce lu wzmo ¿e nia nad zo ru i kon tro li w za -
kre sie ob ro tu mle kiem w pro szku oraz pro du k ta mi mle cz ny mi po cho dz¹ cy mi lub
wy sy ³a ny mi z Chin mo g¹ cy mi siê zna leŸæ, nie le gal ny mi ka na ³a mi dys try bu cji, na ryn -
ku w Pol sce;

2. Ww. po wia do mie nia prze s³a³ ró w nie¿ do G³ó wne go Le ka rza We te ry na rii z uwa gi
na kom pe ten cje or ga nów In spek cji We te ry na ryj nej z pro œb¹ o pil ne prze ka za nie wszel -
kich in for ma cji dot. ewen tual ne go im por tu lub obe c no œci chiñ skie go mle ka w pro szku
w za k³a dach pro du ku j¹ cych ¿y wnoœæ po cho dze nia zwie rzê ce go, nad zo ro wa nych przez
or ga ny In spek cji We te ry na ryj nej;

3. Po nad to G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny prze ka za³ po wia do mie nia ty pu NEWS z KE
do G³ó wne go In spek to ra Far ma ceu ty cz ne go w ce lu w³a œci we go wy ko rzy sta nia przez In -
spek cjê Far ma ceu ty cz n¹ w pra cy bie ¿¹ cej w obie k tach ob ro tu ap te cz ne go i hur to we go
le ka mi i œrod ka mi spo ¿yw czy mi;

4. G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny wy da³ Ko mu ni kat w po wy ¿ szej spra wie, któ ry wy s³a -
no do Pol skiej Agen cji Pra so wej ce lem po wia do mie nia me diów o tym fak cie, w któ rym
zo sta ³a za war ta in for ma cja, i¿ Ko mi sja Eu ro pej ska pod kreœ li ³a, ¿e im port mle ka w pro szku
wy pro du ko wa ne go w Chi nach na Ry nek Wspól no to wy jest za ka za ny.

Do dat ko wo wy da no po le ce nie pod leg ³ym or ga nom urzê do wej kon tro li ¿y wno œci
wszy s t kich szczeb li zwra ca nia szcze gól nej uwa gi pod czas ru ty no wych czyn no œci kon -
trol nych w obie k tach wpro wa dza j¹ cych ¿y wnoœæ do ob ro tu na ewen tual n¹ obe c noœæ
szkod li we go pro du k tu dla nie mow l¹t i ma ³ych dzie ci.

W ww. ko mu ni ka cie po in for mo wa no ró w nie¿, i¿ zgo d nie z do nie sie nia mi pra so wy -
mi me la mi na zo sta ³a ce lo wo do da na w Chi nach do mle ka w pro szku, w ce lu za fa³ szo -
wa nia za war to œci bia³ ka (z te go sa me go po wo du w 2007 ro ku me la mi na zo sta ³a do da na 
do glu te nu zbo ¿o we go i pro tein ry ¿o wych, pro du k tów u¿y wa nych g³ó wnie do pro duk cji
¿y wno œci dla zwie rz¹t). Jak po da wa ³y me dia 432 dzie ci w Chi nach ma pro ble my zdro -
wot ne (ner ki), a czwo ro dzie ci zmar ³o po spo ¿y ciu kwe stio no wa ne go mle ka.

W ma ju 2007 r. Ko mi sja Eu ro pej ska prze s³a ³a in for ma cjê do wszy s t kich Pañstw
Cz³on kow skich dot. stwier dze nia obe c no œci me la mi ny w pa szach, g³ó wnie w kar mie
dla ko tów i psów. Ko mi sja Eu ro pej ska na da ³a tej spra wie is tot n¹ ran gê i po le ci ³a wszy s t -
kim Kra jom Cz³on kow skim wdro ¿e nie kon tro li i ba dañ ¿y wno œci oraz pasz im por to wa -
nych pod k¹ tem za fa³ szo wa nia sk³a du po przez do da tek me la mi ny. Spra wa ta znaj du je
siê w kom pe ten cji G³ó wne go Le ka rza We te ry na rii.

5. W dniu 10.10.2008 r. od by ³o siê w Bruk se li po sie dze nie Sta ³e go Ko mi te tu Eks -
per tów ds. £añ cu cha ̄ y wno œcio we go i Zdro wia Zwie rz¹t – Sek cja Bez pie czeñ stwo Tok -
sy ko lo gi cz ne £añ cu cha ¯y wno œcio we go, w któ rym ucze stni czy³ przed sta wi ciel
G³ó wne go In spek to ra tu Sa ni tar ne go koor dy nu j¹ cy sy s tem RASFF. Ww. po sie dze nie
by ³o ca³ ko wi cie po œwiê co ne spra wie me la mi ny w mle ku i pro du k tach mle cz nych po -
cho dz¹ cych lub wy s³a nych z Chin.

Na po sie dze niu pro wa dzo no dys ku sje i przed sta wio no opi nie na te mat pro jek tu
De cyz ji Ko mi sji na k³a da j¹ cej spe c jal ne wa run ki re gu lu j¹ ce przy wóz pro du k tów za wie -
ra j¹ cych mle ko lub prze two ry mle cz ne po cho dz¹ ce lub wys³a ne z Chin uchy la j¹ cej de -
cyz jê Ko mi sji 2008/757/W. Zo sta ³o prze pro wa dzo ne g³o so wa nie nad ww. pro jek tem
de cyz ji i wiê k szo œci¹ g³o sów de cyz ja zo sta ³a przy jê ta.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny prze s³a³ no ty fi ka cjê De cyz ji
Ko mi sji nr 2008/798/WE z dnia 14 paŸ dzier ni ka 2008 r. na k³a da j¹ cej spe c jal ne wa -
run ki re gu lu j¹ ce przy wóz pro du k tów za wie ra j¹ cych mle ko lub prze two ry mle cz ne po -
cho dz¹ cych lub wy sy ³a nych z Chin i uchy la j¹ ca De cyz jê Ko mi sji nr 2008/757/WE do
pod leg ³ych je dno stek w ce lu na tych mia sto we go wdro ¿e nia do pra cy bie ¿¹ cej.

Zgo d nie z ar ty ku ³em 2 ust. 2 ww. de cyz ji G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny pod j¹³ dzia ³a -
nia, któ rych ce lem by ³o na wi¹ za nie wspó³ pra cy z Na ro do wym In sty tu tem Zdro wia Pub -
li cz ne go – Pañstwowym Za k³a dem Hi gie ny (NIZP-PZH) oraz Pañ stwo wym In sty tu tem
We te ry na ryj nym – Pañ stwo wy In sty tut Ba daw czy (PIWet-PIB) w Pu ³a wach, w ce lu pil -
ne go wdro ¿e nia me to dy ana li ty cz nej oz na cza nia mela mi ny w pro du k tach z³o ¿o nych
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za wie ra j¹ cych prze two ry mle cz ne. Je dy nie la bo ra to rium ww. In sty tu tu w Pu ³a wach
po sia da me to dê oz na cza nia mela mi ny w mle ku.

Po nad to, zgo d nie z usta le nia mi pod jê ty mi na po sie dze niu Sta ³e go Ko mi te tu Eks -
per tów ds. £añ cu cha ̄ y wno œcio we go i Zdro wia Zwie rz¹t – Sek cja Bez pie czeñ stwo Tok -
sy ko lo gi cz ne £añ cu cha ¯y wno œcio we go, co da ³o po twier dze nie w art. 2 ust. 3 ww.
de cyz ji G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny prze ka za³ do KE za twier dzo ne pun kty kon trol ne,
w któ rych bê dzie prze pro wa dza na kon tro la do ku men ta cji, kon tro le iden ty fi ka cyj ne
oraz bez po œre dnie, ³¹ cz nie z ana li za mi la bo ra to ryj ny mi, wszy s t kich prze sy ³ek po cho -
dz¹ cych lub wy s³a nych z Chin i obe jmu j¹ cych pro du k ty z³o ¿o ne ³¹ cz nie z pa sza mi, któ -
re za wie ra j¹ prze two ry mle cz ne.

Zgo d nie z ar ty ku ³em 2 ust. 4 De cyz ji Ko mi sji Nr 2008/798/WE Kra jo wy Punkt
Kon tak to wy w G³ó wnym In spek to ra cie Sa ni tar nym bê dzie in for mo wa³ Ko mi sjê Eu ro -
pej sk¹ w ra mach sy s te mu RASFF o ja kim kol wiek nie ko rzy stnym wy ni ku ana liz la bo -
ra to ryj nych.

W no wej de cyz ji Ko mi sja Eu ro pej ska po sta no wi ³a w³¹ czyæ tak ¿e pa sze oraz usu n¹æ
z art. 2 in for ma cjê, i¿ kon tro l¹ ma j¹ byæ ob jê te pro du k ty z³o ¿o ne za wie ra j¹ ce wiê cej ni¿
15% prze two rów mle cz nych.

Zgo d nie z art. 2 ust. 2 ww. de cyz ji Pañ stwa cz³on kow skie ma j¹ prze pro wa dzaæ kon -
tro le do ku men ta cji, kon tro le iden ty fi ka cyj ne oraz bez po œre dnie w pun ktach gra ni cz -
nych, ³¹ cz nie z ana li za mi la bo ra to ryj ny mi, wszy s t kich prze sy ³ek po cho dz¹ cych lub
wy s³a nych z Chin i obe jmu j¹ cych pro du k ty z³o ¿o ne ³¹ cz nie z pa sza mi, któ re za wie ra j¹
prze two ry mle cz ne.

Po nad to G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny po le ci³ pis mem z dnia 07.10.2008 r. wszy s t -
kim Pañ stwo wym Wo je wó dz kim In spek to rom Sa ni tar nym wy da nie po le ce nia pod leg -
³ym im Gra ni cz nym oraz Po wia to wym In spek to rom Sa ni tar nym do ko ny wa nie kon tro li
na gra ni cy kra ju jak i w ob ro cie kra jo wym ma j¹ cych na ce lu spraw dze nie ewen tual nej
obe c no œci mle ka w pro szku i pro du k tów mle cz nych po cho dz¹ cych lub wy sy ³a nych
z Chin.

Jak wy ni ka z prze pro wa dzo nych kon tro li przez or ga ny urzê do wej kon tro li ¿y wno œci 
na gra ni cy kra ju jak i w ob ro cie do chwi li obe c nej nie stwier dzo no na ryn ku kra jo wym
za ró wno mle ka w pro szku jak ich pro du k tów mle cz nych po cho dz¹ cych lub wy sy ³a -
nych z Chin.

Z in for ma cji otrzy ma nej z Ko mi sji Eu ro pej skiej w paŸ dzier ni ku 2008 r. za po œre dni ctwem 
po wia do mie nia alar mo we go prze s³a ne go w ra mach Sy s te mu Wczes ne go Ostrze ga nia
o Nie bez pie cz nej ̄ y wno œci i Pa szach wy ni ka ³o, ¿e na te ren m.in. Pol ski dys try buo wa no 
kre mo we cu kier ki „Whi te Rab bit” po cho dz¹ ce z Chin, za wie ra j¹ ce me la mi nê. Zgo d nie
z in for ma cja mi prze ka za ny mi przez w³a dze ho len der skie, fir ma w Ho lan dii uw zglê dnia -
j¹c po wia do mie nia ty pu NEWS dot. ska ¿e nia me la mi n¹ chiñ skich pro du k tów w dniu
25 wrzeœ nia 2008 r., kie ru j¹c siê za sa d¹ ostro¿ no œci, po wia do mi ³a swoich od bior ców,
w tym tak ¿e pol skie go im por te ra, o ko nie cz no œci wy co fa nia cu kier ków pn. „Whi te
Rab bit” i ich zwro tu do sie dzi by fir my ho len der skiej.

Wo bec po wy ¿ sze go G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny prze s³a³ po wy ¿ sze po wia do mie nie
do PWIS w³a œci we go dla sie dzi by im por te ra w ce lu mo ni to ro wa nia sku te cz no œci je go
dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu wy co fa nie kwe stio no wa ne go pro du k tu z ryn ku.

Jak wy ni ka ³o z prze pro wa dzo nej kon tro li przez ww. or gan Pañ stwo wej In spek cji
Sa ni tar nej nie stwier dzo no w sprze da ¿y kwe stio no wa nych cu kier ków. Pod czas kon tro -
li przed sta wi ciel fir my WAH NAM Sp. z o.o., po in for mo wa³ o prze ka za niu w dniu
06.10.2008 r. kwe stio no wa ne go pro du k tu pn. „Whi te Rab bit” do ho len der skiej fir my
HAUS CHEN & SCHROUFF, OFT B.V., Sper wer weg 7, 6374 AG Lan dgraaf.

Na do wód po wy ¿ szych dzia ³añ or gan Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej otrzy ma³ do -
ku ment po twier dza j¹ cy zwrot ww. œrod ka spo ¿yw cze go.

Od rêb nym pro ble mem s¹ im por to wa ne z Chin ma te ria ³y i wy ro by prze zna czo ne
do kon tak tu z ¿y wno œci¹.

W osta t nim cza sie or ga ny Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej po wia da mia ³y Kra jo wy
Punkt Kon tak to wy w G³ó wnym In spek to ra cie Sa ni tar nym o przy pad kach wy kry cia
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szkod li wych sub stan cji w ma te ria ³ach i wy ro bach prze zna czo nych do kon tak tu z ¿y wno -
œci¹ po cho dz¹ cych z Chin. Ko mi sja Eu ro pej ska ró w nie¿ in for mo wa ³a w ra mach sy s te -
mu RASFF o przy pad kach prze ni ka nia do ¿y wno œci szkod li wych sub stan cji
w szcze gól no œci z przy bo rów ku chen nych wy ko na nych z tzw. czar ne go ny lo nu.

W zwi¹z ku z za is t nia ³¹ sy tua cj¹ G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny po le ci³ wszy s t kim
Pañ stwo wym Wo je wó dz kim In spek to rom Sa ni tar nym zwró ce nie szcze gól nej uwa gi
i wzmo ¿e nie nad zo ru sa ni tar ne go nad im por tem ww. wy ro bów, w szcze gól no œci po cho -
dz¹ cych z Chin.

Ma te ria ³y i wy ro by prze zna czo ne do kon tak tu z ¿y wno œci¹ mu sz¹ spe³ niaæ wy ma -
ga nia Roz po rz¹ dze nia (WE) nr 1935/2004 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia
27 paŸ dzier ni ka 2004 r. w spra wie ma te ria ³ów i wy ro bów prze zna czo nych do kon tak tu
z ¿y wno œci¹ oraz uchy la j¹ ce go dy rek ty wy 80/590/EWG i 89/109/EWG, ró w nie¿ w od -
nie sie niu do zna ko wa nia tych ma te ria ³ów i wy ro bów.

W przy pad ku, gdy ma te ria ³y lub wy ro by prze zna czo ne do kon tak tu z ¿y wno œci¹ nie
spe³ nia j¹ ww. ure gu lo wañ pra w nych na stê pu je bez zw³o cz ne wy co fa nie wad li wych pro -
du k tów z ryn ku na sku tek dzia ³a nia Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej.

Sk³a dni ka mi, któ re mi gru j¹ do ¿y wno œci z ww. ma te ria ³ów i wy ro bów z me la mi ny
s¹ przede wszy s t kim: form al de hyd oraz pier wszo rzê do we ami ny aro ma ty cz ne (w tym
ró w nie¿ MDA).

Jak wcze œ niej pod kreœ li ³am ww. wy ro by pod le ga j¹ wzmo ¿o nej gra ni cz nej kon tro li
sa ni tar nej.

Sy s tem Wczes ne go Ostrze ga nia o Nie bez pie cz nej ̄ y wno œci i Pa szach (RASFF) opie -
ra siê na bez zw³o cz nym prze sy ³a niu in for ma cji o nie bez pie cz nych pro du k tach ¿y wno -
œcio wych stwa rza j¹ cych bez po œre dnie lub po œre dnie ry zy ko dla zdro wia lub ¿y cia
cz³o wie ka do pod leg ³ych je dno stek na szczeb lu wo je wó dz kim, któ re nad zo ru j¹ przed -
siê bior cê – pro du cen ta, im por te ra i dys try bu to ra.

Dzia ³a nia za ró wno or ga nów Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej jak i Kra jo we go Pun ktu
Kon tak to we go w G³ó wnym In spek to ra cie Sa ni tar nym œwiad cz¹ o efek ty wnym dzia ³a -
niu i pro wa dze niu wy jaœ nieñ a w szcze gól no œci:

· umo¿ li wie niu szyb kiej wy mia ny in for ma cji po miê dzy Pañ stwa mi Cz³on kow ski mi
Unii Eu ro pej skiej;

· wy e li mi no wa niu na ca ³ym te ry to rium UE ry zy ka zwi¹ za ne go z ¿y wno œci¹ wy kry te --
go przez je d no z Pañstw Cz³on kow skich;

· osi¹g niê ciu wy so kie go je dno li te go po zio mu bez pie czeñ stwa ¿y wno œci na te ry to --
rium ca ³ej UE.

Po nad to up rzej mie pod kreœ lam, i¿ wzmo ¿o ny nad zór na gra ni cy kra ju jak i w ob ro -
cie han dlo wym nad mle kiem w pro szku oraz pro du k ta mi mle cz ny mi po cho dz¹ cy mi
lub wy sy ³a ny mi z Chin ca ³y czas trwa.

Or ga ny Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej zwra ca j¹ szcze gól n¹ uwa gê na pro du k ty
¿y wno œcio we za wie ra j¹ ce prze two ry mle cz ne a tak ¿e na ma te ria ³y i wy ro by prze zna czo -
ne do kon tak tu z ¿y wno œci¹ pod czas dzia ³añ kon trol nych, zgo d nie z usta wo wy mi kom -
pe ten cja mi.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Se kre tarz Sta nu
Ja kub Szulc
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Oœ wiad cze nie se na to ra Paw ³a Kli mo wi cza
i innych senatoró w

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Pro ble ma ty kê re kom pen sat za tak zwa ne mie nie za bu ¿añ skie, po piêæ -

dzie siê ciu la tach ocze ki wañ przez oso by up ra wnio ne do zwro tu zo bo wi¹ zañ
Skar bu Pañ stwa, ure gu lo wa ³a do pie ro usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. (Dz. U.
Nr 169, poz. 1418 z póŸ niej szy mi zmia na mi). We d³ug do cie ra j¹ cych do nas in -
for ma cji otrzy ma nych od wy bor ców na su wa j¹ siê g³ê bo kie w¹t pli wo œci co do
ter mi no wo œci wy p³at od szko do wañ przez Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa i po -
wo ³a n¹ do re a li za cji te go ce lu in sty tu cjê ban ko w¹. Po nad to oso by up ra wnio -
ne do otrzy ma nia re kom pen sat nie mo g¹ siê do wie dzieæ, ja ki bê dzie
przybli¿ony ter min wy p³at, otrzy mu j¹ in for ma cje wie lo zna cz ne, pro ba bi li sty -
cz ne, zdaw ko we lub nie kon kret ne. Na stro nie in ter ne to wej re sor tu –
www.msp.gov.pl – w za k³ad ce „ro sz cze nia za bu ¿añ skie” znaj du je my in for -
ma cje z dnia 29 gru dnia 2006 r. mo dy fi ko wa ne 18 wrzeœ nia 2008 r.: „Ko lej -
nym eta pem prze wi dzia nym do wy ko na nia w ro ku 2007 jest wdro ¿e nie
w urzê dach wo je wó dz kich kom pa ty bil ne go pro gra mu do ob s³u gi wo je wó dz -
kich re je strów osób up ra wnio nych w ce lu za pe wnie nia trans mi sji da nych
z re je strów wo je wó dz kich do re je stru cen tral ne go, wa run ku j¹ ce spra w n¹ re -
a li za cjê po zo sta ³ych po twier dzo nych ju¿ up ra wnieñ za bu ¿añ skich w li cz bie
ok. 4 tys. Wy p³a ty re kom pen sat na stê po waæ bê d¹ w mia rê po zy s ki wa nia
œrod ków fi nan so wych ze sprze da ¿y przez Agen cjê Nie ru cho mo œci Rol nych
nie ru cho mo œci rol nych Skar bu Pañ stwa”.

Bio r¹c pod uwa gê fakt, ¿e oso by kwa li fi ku j¹ ce siê do wy p³at re kom pen -
sa ty z ty tu ³u po zo sta wie nia nie ru cho mo œci po za obe c ny mi gra ni ca mi Rze czy -
po spo li tej Pol skiej s¹ lu dŸmi w bar dzo za a wan so wa nym wie ku, w wie lu
przy pad kach by tu j¹ cy mi w nie zwyk le trud nych wa run kach so cjal nych, któ -
rzy przez kil ka dzie siê cio le ci nie do cze ka li siê re a li za cji zo bo wi¹ zañ przez
pañ stwo pol skie, zwra ca my siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o in for ma cje do ty -
cz¹ ce:

— sta nu re a li za cji wdro ¿e nia w urzê dach wo je wó dz kich kom pa ty bil ne go
pro gra mu do ob s³u gi wo je wó dz kich re je strów osób up ra wnio nych, o któ rych
mo wa po wy ¿ ej;

— sy s te mu in for ma cji dla osób up ra wnio nych do wy p³at re kom pen sat
z ty tu ³u po zo sta wie nia nie ru cho mo œci po za obe c ny mi gra ni ca mi Rze czy po -
spo li tej Pol skiej o po stê pie za a wan so wa nia re a li za cji po twier dzo nych ju¿ up -
ra wnieñ za bu ¿añ skich;

— ter mi nu za koñ cze nia wy p³a ty re kom pen sat, któ re otrzy ma ³y pra wo -
moc ne de cyz je od po wie d nich wo je wo dów w la tach 2006 i 2007;

— pro gno zy ilo œcio wej re a li za cji wy p³at re kom pen sat w ko lej nych la tach.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ja nusz Ra choñ
Leon Kie res
Pa we³ Kli mo wicz
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OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.19

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

W zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez Pa na Se na to ra Pa w³a Kli mo wi cza
wspól nie z in ny mi se na to ra mi pod czas 19. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol -
skiej w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r., up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Do cza su uchwa le nia obe c nie obo wi¹ zu j¹ cej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o re a li za -
cji pra wa do re kom pen sa ty z ty tu ³u po zo sta wie nia nie ru cho mo œci po za obe c ny mi gra ni -
ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej brak by ³o ja kich kol wiek ure gu lo wañ do ty cz¹ cych
re kom pen sa ty za po zo sta wio ne mie nie. Je dy nie w kil ku od rêb nych usta wach is t nia ³o
pra wo za li cza nia war to œci mie nia po zo sta wio ne go po za po wo jen ny mi gra ni ca mi Pol ski
na po czet ce ny kup na nie ru cho mo œci al bo op ³at z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go.
Np. usta wa z dnia 29 kwiet nia 1985 r. o go spo dar ce grun ta mi i wy w³a sz cza niu nie ru -
cho mo œci, usta wa z dnia 21 sier pnia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi i in ne.

Na le ¿y je dnak ¿e stwier dziæ, i¿ pod rz¹ da mi ww. prze pi sów nie wszy s t kie oso by
mog ³y zrea li zo waæ pra wo do re kom pen sa ty, po nie wa¿ prak ty ka zmie rza ³a w kie run ku
eli mi no wa nia mo¿ li wo œci do cho dze nia ro sz czeñ.

W dniu 19 gru dnia 2002 r. Try bu na³ Kon sty tu cyj ny orzek³ o nie zgo d no œci z Kon sty -
tu cj¹ Rze czy po spo li tej Pol skiej art. 212 ust. 1 usta wy z dnia 21 sier pnia 1997 r. o go -
spo dar ce nie ru cho mo œcia mi w za kre sie, w ja kim wy ³¹ cza mo¿ li woœæ za li cza nia war to œci
mie nia po zo sta wio ne go w zwi¹z ku z woj n¹ roz po czê t¹ w 1939 r. na po czet ce ny sprze -
da ¿y nie ru cho mo œci rol nych sta no wi¹ cych w³a s noœæ Skar bu Pañ stwa.

W dniu 22 czer wca 2004 r. Wiel ka Iz ba Eu ro pej skie go Try bu na ³u Praw Cz³o wie ka
w Stras bur gu og ³o si ³a wy rok w spra wie skar gi Bro niow ski prze ciw ko Pol sce. Skar ga
Pa na Bro niow skie go do ty czy ³a bra ku mo¿ li wo œci za spo ko je nia pra wa do re kom pen sa -
ty za mie nie po zo sta wio ne na te re nach, któ re po II woj nie œwia to wej nie we sz³y w sk³ad
obe c ne go ob sza ru Pol ski. W wy ro ku Eu ro pej ski Try bu na³ Praw Cz³o wie ka orzek³
je dno g³oœ nie, ¿e na st¹ pi ³o na ru sze nie art. 1 Pro to ko ³u nr 1 do Kon wen cji o ochro nie
praw cz³o wie ka i pod sta wo wych wol no œci, gwa ran tu j¹ ce go pra wo do po sza no wa nia
w³a s no œci. Try bu na³ wska za³, ¿e na ru sze nie po le ga ³o na usta wo wym wy w³a sz cze niu
skar ¿¹ ce go z pra wa do re kom pen sa ty za po zo sta wio ne mie nie, bez ja kie go kol wiek od -
szko do wa nia.

W dniu 15 gru dnia 2004 r. Try bu na³ Kon sty tu cyj ny orzek³ o nie zgo d no œci z Kon sty -
tu cj¹ Rze czy po spo li tej Pol skiej nie któ rych prze pi sów usta wy z dnia 12 gru dnia 2003 r.
o za li cza niu na po czet ce ny sprze da ¿y al bo op ³at z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go nie -
ru cho mo œci Skar bu Pañ stwa war to œci nie ru cho mo œci po zo sta wio nych po za obe c ny mi
gra ni ca mi pañ stwa pol skie go.

Uchwa le nie obe c nie obo wi¹ zu j¹ cej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o re a li za cji pra wa
do re kom pen sa ty z ty tu ³u po zo sta wie nia nie ru cho mo œci po za obe c ny mi gra ni ca mi Rze -
czy po spo li tej Pol skiej mia ³o za tem na ce lu za pe wnie nie wy ko na nia po sta no wieñ Eu ro -
pej skie go Try bu na ³u Praw Cz³o wie ka, za war tych w wy ro ku z dnia 22 czer wca 2004 r.
w spra wie Bro niow ski prze ciw ko Pol sce, do ty cz¹ cych up ra wnieñ osób (i ich spad ko -
bier ców), jak ró w nie¿ zlik wi do wa nie pro ble mów, któ re po ja wi ³y siê w prak ty ce sto so -
wa nia usta wy z dnia 12 gru dnia 2003 r. o za li cza niu na po czet ce ny sprze da ¿y al bo
op ³at z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go nie ru cho mo œci Skar bu Pañ stwaa war to œci nie -
ru cho mo œci po zo sta wio nych po za obe c ny mi gra ni ca mi pañ stwa pol skie go.

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. jest pier wszym ak tem pra w nym do ty cz¹ cym mie nia
za bu ¿añ skie go, umo¿ li wia j¹ cym oso bom up ra wnio nym re a li za cjê re kom pen sa ty w for -
mie œwiad cze nia pie niê¿ ne go. Okreœ la ona wy so koœæ za li cze nia oraz œwiad cze nia pie -
niê¿ ne go na 20% war to œci po zo sta wio nych nie ru cho mo œci.

19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. 97



Usta wa okreœ la za sa dy re a li za cji pra wa do re kom pen sa ty z ty tu ³u po zo sta wie nia
nie ru cho mo œci po za obe c ny mi gra ni ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej w wy ni ku wy pê dze -
nia z by ³e go te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej lub je go opu sz cze nia w zwi¹z ku z woj -
n¹ roz po czê t¹ w 1939 r. do ko na ne go na pod sta wie:

1) uk ³a du z dnia 9 wrzeœ nia 1944 r. po miê dzy Pol skim Ko mi te tem Wy zwo le nia Na ro --
do we go a Rz¹ dem Bia ³o rus kiej So cja li sty cz nej Re pub li ki Rad do ty cz¹ ce go ewa --
kua cji oby wa te li pol skich z te ry to rium B.S.R.R. i lu dno œci Bia ³o rus kiej z te ry to --
rium Pol ski,

2) uk ³a du z dnia 9 wrzeœ nia 1944 r. po miê dzy Pol skim Ko mi te tem Wy zwo le nia Na ro --
do we go a Rz¹ dem Ukraiñ skiej So cja li sty cz nej Re pub li ki Rad do ty cz¹ ce go ewa --
kua cji oby wa te li pol skich z te ry to rium U.S.R.R. i lu dno œci ukraiñ skiej z te ry to --
rium Pol ski,

3) uk ³a du z dnia 22 wrzeœ nia 1944 r. po miê dzy Pol skim Ko mi te tem Wy zwo le nia Na --
ro do we go a Rz¹ dem Li tew skiej So cja li sty cz nej Re pub li ki Rad do ty cz¹ ce go ewa --
kua cji oby wa te li pol skich z te ry to rium Li tew skiej S.R.R. i lu dno œci li tew skiej z te --
ry to rium Pol ski,

4) umo wy z dnia 6 lip ca 1945 r. miê dzy Tym cza so wym Rz¹ dem Je dno œci Na ro do wej
Rze czy po spo li tej Pol skiej i Rz¹ dem Zwi¹z ku So cja li sty cz nych Re pub lik Ra dziec --
kich o pra wie zmia ny oby wa tel stwa ra dziec kie go osób na ro do wo œci pol skiej i ¿y --
dow skiej, mie sz ka j¹ cych w ZSRR i o ich ewa kua cji do Pol ski i o pra wie zmia ny
oby wa tel stwa pol skie go osób na ro do wo œci ro syj skiej, ukraiñ skiej, bia ³o rus kiej,
ru siñ skiej i li tew skiej, mie sz ka j¹ cych na te ry to rium Pol ski i o ich ewa kua cji do
ZSRR.

Pra wo do re kom pen sa ty przy s³u gu je ró w nie¿ oso bom, któ re po zo sta wi ³y nie ru cho -
mo œci po za obe c ny mi gra ni ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej w zwi¹z ku z umo w¹ po miê -
dzy Rze cz¹ po spo li t¹ Pol sk¹ a Zwi¹z kiem So cja li sty cz nych Re pub lik Ra dziec kich
o za mia nie od cin ków te ry to riów pañ stwo wych z dnia 15 lu te go 1951 r.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e pra wo do re kom pen sa ty jest œwiad cze niem ex gra tia, uw zglê dnia -
j¹ cym mo¿ li wo œci p³at ni cze pañ stwa pol skie go oraz za sa dy de mo kra ty cz ne go pañ stwa
pra wa, bê d¹ ce go do b rem wspól nym wszy s t kich oby wa te li. Pra wo to nie ma cha rak te ru 
od szko do waw cze go, a przede wszy s t kim po mo co wy.

Od po cz¹t ku pro wa dze nia wy p³at re kom pen sat w ra mach obe c nie obo wi¹ zu j¹ cych
prze pi sów tj. od gru dnia 2006 r. do koñ ca paŸ dzier ni ka 2008 r. wy p³a co no blis ko
6,5 tys. re kom pen sat na kwo tê ok. 239,8 mln z³.

Obo wi¹z ki in for ma cyj ne zwi¹ za ne z re a li za cj¹ usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. wy ko -
ny wa ne s¹ przez Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa na stê pu j¹ co:

1) od sier pnia 2007 r. do chwi li obe c nej na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Skar bu 
Pañ stwa pub li ko wa ne s¹ co mie siê cz ne ko mu ni ka ty na te mat prze ka zy wa nych do
Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go da nych osób up ra wnio nych oraz do ko na nych
wy p³a tach re kom pen sat,

2) pra co wni cy Mi ni ster stwa Skar bu Pañ stwa przez 2 go dzi ny dzien nie udzie la j¹ in --
for ma cji oso bom za in te re so wa nym (³¹ cz nie jest udo stêp nio nych 6 li nii te le fo ni cz --
nych) na te mat spraw zwi¹ za nych z re a li za cj¹ œwiad czeñ,

3) udzie la na jest w sze ro kim za kre sie in for ma cja pi sem na.

Prag nê za zna czyæ, ¿e po da wa ne przez Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa ter mi ny wy -
p³at re kom pen sat ma j¹ cha rak ter orien ta cyj ny, wy ni ka j¹ cy z ana li zy da nych prze ka zy -
wa nych przez po szcze gól nych wo je wo dów.

W bie ¿¹ cym ro ku Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa pod jê ³o dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu
przy spie sze nie tem pa wy p³at re kom pen sat. Efek tem tych dzia ³añ jest uru cho mie nie
w dniu 14 paŸ dzier ni ka 2008 r. je dno li te go Sy s te mu In for ma ty cz ne go Re je strów SIR,
dzia ³a j¹ ce go je dno czeœ nie w Mi ni ster stwie Skar bu Pañ stwa oraz wszy s t kich urzê dach
wo je wó dz kich, ob s³u gu j¹ ce go re jestr cen tral ny i re je stry wo je wó dz kie, pro wa dzo ne
przez Mi ni stra Skar bu Pañ stwa i wo je wo dów, któ ry umo¿ li wia zwie lo krot nie nie li cz by
da nych osób up ra wnio nych prze ka zy wa nych do Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go.
Wszy s t kie urzê dy wo je wó dz kie otrzy ma ³y nie zbê d ne in struk cje w spra wie do stê pu do
no we go sy s te mu i mo g¹ bez prze szkód wpro wa dzaæ da ne re je stro we.
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Oce niam, ¿e is t nie j¹ ca obe c nie ko lej ka osób ocze ku j¹ cych na wy p³a tê re kom pen sat 
po win na zo staæ zlik wi do wa na w ci¹ gu 6–8 mie siê cy i w II pó³ ro czu przy sz³e go ro ku re -
kom pen sa ty bê d¹ wy p³a ca ne w sy s te mie bie ¿¹ cym tj. w na stê p nym mie si¹ cu po za -
twier dze niu prze ka za nych przez wo je wo dów do re je stru cen tral ne go da nych osób
up ra wnio nych.

W gru dniu br. Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa po de jmie dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu
prze pro wa dze nie przez urzê dy wo je wó dz kie in wen ta ry za cji wy da nych do tych czas do -
ku men tów po twier dza j¹ cych up ra wnie nia za bu ¿añ skie, któ re nie zo sta ³y do tych czas
zrea li zo wa ne, jak ró w nie¿ z³o ¿o nych do dnia 31.12.2008 r. wnios ków o po twier dze nie
pra wa do re kom pen sa ty.

W chwi li obe c nej nie jest je sz cze mo¿ li we okreœ le nie, w ja kim cza sie z³o ¿o ne wnios -
ki o po twier dze nie pra wa do re kom pen sa ty zo sta n¹ roz pa trzo ne przez wo je wo dów, jak
ró w nie¿ nie jest mo¿ li we po da nie ter mi nu za koñ cze nia wy p³at wy ni ka j¹ cych z de cyz ji
wy da nych przez wo je wo dów w la tach 2006–2007.

Pro gno za wy p³at z Fun du szu Re kom pen sa cyj ne go na la ta 2009–2011 prze wi du je
wy p³a ty œwiad czeñ w wy so ko œci 2 178 mln z³, co od po wia da ok. 54 tys. re kom pen sat.

MI NI STER
SKAR BU PAÑ STWA
z up. Se kre tarz Sta nu
Jan Bu ry
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta

skierowane do prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy
Hanny Gronkiewicz-Waltz

W zwi¹zku z proœb¹ pana Ryszarda Bandosza zwracam siê
o wyjaœnienie poruszonych przez ww. pana kwestii i udzielenie pisemnej
odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Kogut

Sta no wi sko
p.o. ZASTÊPCY DYREKTORA
BIURA POLITYKI LOKALOWEJ
W URZÊDZIE MIASTA
STO£ECZNEGO WARSZAWY

War sza wa, 19 grud nia 2008 r.

Pan
Sta nis³aw Ko gut
Se na tor
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Uprzej mie in for mu jê, ¿e spra wa za sad sprze da ¿y lo ka lu nr 21 po³o¿one go przy
ul. Opa czew skiej 16 w try bie bez prze tar go wym na rzecz Ry szar da Ban do sza jest przed -
mio tem ana li zy w Wy dzia le Praw nym w Dziel ni cy Ocho ta.

Po uzy ska niu opnii, niezw³ocznie zo sta nie udzie lo na od po wie dŸ na Pana wyst¹pie nie.

p.o. ZASTÊPCY DYREKTORA
BIURA POLITYKI LOKALOWEJ
Ka ta rzy na £êgie wicz

Od po wie dŸ

War sza wa, 9.03.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku Nr BPS/DSK-043-942/08

w spra wie oœ wiad cze nia Se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta do ty cz¹ ce go za sad sprze da ¿y lo -
ka li w bu dyn ku przy ul. Opa czew skiej 16, w œlad za pis mem z dnia 19 gru dnia 2008 ro -
ku, przed sta wiam me ry to ry cz ne wy jaœ nie nia.

100 19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r.



Zgo d nie z opi ni¹ rad cy pra w ne go sprze da¿ lo ka li w tym bu dyn ku na pod sta wie
art. 47 a ust. 2 usta wy z dnia 8 wrze œ nia 2000 ro ku o ko mer cja li za cji, re struk tu ry za cji
i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pa ñ stwo we go „Pol skie Ko le je Pa ñ stwo we” na stê pu je
na za sa dach prze wi dzia nych w art. 42 ust. 2 i 3 oraz art. 43–46 ww. usta wy.

Klu czo w¹ kwe sti¹ w spra wach wy ku pu lo ka li jest za ga d nie nie, czy w³a œci ciel lo ka lu 
– Mia sto sto ³e cz ne War sza wa – zde cy do wa³ o prze zna cze niu da nej nie ru cho mo œci do
sprze da ¿y. Z³o ¿e nie w Urzê dzie Dziel ni cy pi s ma z pro œb¹ o umo ¿ li wie nie wy ku pu lo ka -
lu nie da je gwa ran cji, ¿e pro ce du ra sprze da ¿y zo sta nie roz po czê ta, bo wiem na jem cy lo -
ka lu mie sz kal ne go oraz oso bom, o któ rych mo wa w art. 42 ust. 2 ww. usta wy,
przy s³u gu je je dy nie pra wo pier w sze ñ stwa na za sa dach okre œ lo nych w art. 34 ust. 1 pkt 3)
usta wy z dnia 21 sier p nia 1997 ro ku o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi w zwi¹z ku z art. 42
ust. 4 usta wy o ko mer cja li za cji, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pa ñ -
stwo we go „Pol skie Ko le je Pa ñ stwo we”.

Ewen tual na de cyz ja o sprze da ¿y lo kal w ww. bu dyn ku na le ¿y do Za rz¹ du Dziel ni cy
Ocho ta, któ ry w po de jmo wa niu de cyz ji bê dzie kie ro wa³ siê ra cjo nal no œci¹ go spo da ro -
wa nia za so bem gmin nym.

Z po wa ¿a niem

PRE ZY DENT
MIA STA STO £E CZ NE GO WAR SZA WY
Han na Gron kie wicz-Waltz

19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. 101



Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta

skie ro wa ne do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

W zwi¹z ku z pro œb¹ Pa na Wik to ra Smo te ra z Gor lic w spra wie wy na laz -
ku o na zwie „Tur bi na sa mo pêd” i bar dzo z³ym trak to wa niem te go Pa na przez
De par ta ment Roz wo ju Go spo dar ki, zwra cam siê do Pa na Pre mie ra o ob jê cie
nad zo rem spra wy te go wy na laz ku.

Z po zdro wie niem
Sta ni s³aw Ko gut

Od po wie dŸ

War sza wa, 26.11.2008 r.

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

W zwi¹z ku z otrzy ma nym tek s tem oœ wiad cze nia znak: BPS/DSK-043-941/08
z dnia 21.10.2008 r. Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta z³o ¿o ne go pod czas 19. po sie -
dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r. w spra wie wy na laz ku „Tur bi na sa -
mo pêd”, up rzej mie przed sta wiam wy jaœ nie nie w przed mio to wej spra wie.

Chcê za zna czyæ, ¿e za sa dni cz¹ ro l¹ Mi ni ster stwa Go spo dar ki jest two rze nie sprzy -
ja j¹ cych wa run ków dla roz wo ju przed siê bior czo œci, in no wa cyj no œci i kon ku ren cyj no -
œci go spo dar ki pol skiej. W zwi¹z ku z tym Mi ni ster stwo Go spo dar ki nie po œre dni czy we
wdra ¿a niu kon kret nej te chno lo gii lub roz wi¹ zañ in no wa cyj nych na rzecz okreœ lo ne go
pod mio tu. Na le ¿y wzi¹æ pod uwa gê, ¿e uzy s ka nie praw wy ³¹ cz nych (np.: pa ten tu) lub
op ra co wa nie te chno lo gii nie gwa ran tu je wdro ¿e nia chro nio ne go lub po sia da ne go roz -
wi¹ za nia. Is tot ne jest, aby po sia dacz pa ten tu lub te chno lo gii by³ w sta nie za in te re so -
waæ i prze ko naæ kon tra hen tów (fir my lub je dno stki na u ko we) do pod jê cia dzia ³añ
ma j¹ cych na ce lu za war cie sto so wnych umów han dlo wych ce lem op ra co wa nia pro to -
ty pu lub wdro ¿e nia okreœ lo nej te chno lo gii.

W kwe stii oce ny war to œci op ra co wañ pro jek tów wy na laz czych, w³a œci we i wa¿ ne
jest, aby ich twór cy za siê ga li ró w nie¿ opi nii od wy spe cja li zo wa nych pod mio tów oraz in -
sty tu cji, któ re œwiad cz¹ us ³u gi do rad cze i po ma ga j¹ twór com pro jek tów. Z art. 9 usta -
wy – Pra wo w³a s no œci prze mys ³o wej wy ni ka, ¿e przed sta wi cie le or ga ni za cji
spo ³e cz nych, do któ rych za kre su dzia ³a nia na le ¿¹ spra wy po pie ra nia w³a s no œci prze -
mys ³o wej, zgo d nie ze swoi mi sta tu ta mi mo g¹ m.in. udzie laæ po mo cy twór com pro jek -
tów wy na laz czych, wy stê po waæ w in te re sie twór ców przed Urzê dem Pa ten to wym,
z wy ³¹ cze niem spraw wy mie nio nych w art. 236. Trze ba mieæ na uwa dze, ¿e nie ka ¿ de
zg³o sze nie z³o ¿o ne o uzy s ka nie pa ten tu koñ czy siê udzie le niem pa ten tu. Z prak ty ki
wie lu urzê dów w³a œci wych ds. udzie le nia pa ten tów ró¿ nych kra jów wy ni ka, ¿e ogrom -
na czêœæ zg³o szeñ koñ czy siê od mo w¹ udzie le nia pa ten tu na wy na la zek. St¹d te¿ wa¿ ne 
jest, aby twór cy za siê ga li po rad od wy spe cja li zo wa nych pod mio tów. Do ko nu j¹c wcze œ -
niej zg³o sze nia ma j¹ za pe wnio n¹ da tê pier wszeñ stwa, co do uzy s ka nia pa ten tu.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym nie bez zna cze nia jest, aby w za kre sie oce ny war to œci po -
mys ³ów twór cy za siê ga li tak ¿e opi nii rzecz ni ków pa ten to wych, któ rzy bar dzo czê sto
wspó³ pra cu j¹ z wo je wó dz ki mi lub re gio nal ny mi klu ba mi te chni ki i ra cjo na li za cji,
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pe³ ni¹ ro lê do rad ców i udzie la j¹ po rad w za le¿ no œci od po trzeb. Op rócz klu bów te chni -
ki i ra cjo na li za cji is t nie j¹ Cen tra Trans fe ru Te chno lo gii, któ re dys po nu j¹ ba za mi da -
nych po moc ny mi w iden ty fi ko wa niu par tne rów za in te re so wa nych wy ko rzy sta niem
no wa tor skich roz wi¹ zañ. Fun kcjo nu j¹ one przy oœ rod kach aka de mic kich.

Prag nê po in for mo waæ, ¿e w Mi ni ster stwie Go spo dar ki trwa j¹ pra ce nad po pra w¹
wa run ków zwiêk sza nia in no wa cyj no œci pol skiej go spo dar ki. W tym m.in. ce lu zo sta³
op ra co wa ny Pro gram Ope ra cyj ny In no wa cyj na Go spo dar ka na la ta 2007–2013.

W ra mach PO IG wspie ra ne s¹ przede wszy s t kim in we sty cje, w wy ni ku któ rych po -
wsta n¹ no we lub zna cz¹ co ulep szo ne pro du k ty. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym wspar cie
udzie la ne jest g³ó wnie na in we sty cje w za kre sie in no wa cji pro du k to wych oraz pro ce so -
wych. Je dno czeœ nie na by cie in no wa cyj nych roz wi¹ zañ or ga ni za cyj nych i mar ke tin go -
wych sta no wi wy dat ki kwa li fi ko wa ne i mo ¿e ró w nie¿ zo staæ ujê te w pro jek tach.
Prio ry te tem w PO IG jest wspie ra nie przede wszy s t kim tych in no wa cji, któ re ce chu j¹
siê naj wiê k szym po ten cja ³em roz prze strze nia nia, gdy¿ te ma j¹ naj wiê k sze zna cze nie
dla pol skiej go spo dar ki ja ko ca ³o œci, dla jej uno wo czeœ nie nia, po pra wy jej kon ku ren -
cyj no œci na ryn ku miê dzy na ro do wym i zdol no œci do two rze nia miejsc pra cy opar tych
na wie dzy.

W ra mach PO IG prze wi du je siê mo¿ li woœæ wspie ra nia tak ¿e ta kich pro jek tów in no -
wa cyj nych, któ re kon cen tro waæ siê bê d¹ na zmia nach mo de li pro duk cji lub kon sum pcji,
a tym sa mym przy czy ni¹ siê bez po œre dnio lub po œre dnio do zmniej sze nia pre sji na
po szcze gól ne kom po nen ty œro do wis ka.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e w ra mach 5 osi prio ry te to wej PO IG wspie ra ne s¹ m.in. na -
stê pu j¹ ce dzia ³a nia: wspar cie w szcze gól no œci MSP w za kre sie wy ko rzy sta nia praw
w³a s no œci prze mys ³o wej (w szcze gól no œci uzy s ka nie ochro ny na wy na laz ki po za gra ni -
ca mi Pol ski na wa run kach okreœ lo nych w pro gra mie ope ra cyj nym) oraz praw au tor -
skich i po kre wnych przez przed siê bior ców oraz pro mo cja i in for ma cja w za kre sie
w³a s no œci prze mys ³o wej i wzor ni ctwa prze mys ³o we go.

Chcê po nad to wy jaœ niæ, ¿e ma j¹c na wzglê dzie za in te re so wa nie twór ców two rze -
niem no wych roz wi¹ zañ i uw zglê dnia j¹c pol skie re a lia eko no mi cz ne usta wo daw ca
prze wi dzia³ w usta wie – Pra wo w³a s no œci prze mys ³o wej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117 z póŸn. zm.) sy tua cje, w któ rych mo¿ li we jest ca³ ko wi te lub czê œ cio we zwol -
nie nie z op ³at. Zgo d nie z art. 226 ww. usta wy w przy pad ku, gdy zg³a sza j¹ cy wy ka ¿e, ¿e
nie jest w sta nie po nieœæ w pe³ nej wy so ko œci op ³at za zg³o sze nie wy na laz ku lub wzo ru
u¿y t ko we go, Urz¹d Pa ten to wy RP zwal nia go czê œ cio wo od tej op ³a ty. Mo¿ li woœæ czê œ -
cio we go lub ca³ ko wi te go zwol nie nia od op ³a ty is t nie je ró w nie¿ w przy pad ku wnios ku
o wy da nie de cyz ji w po stê po wa niu spor nym, wnios ku o po no w ne roz pa trze nie spra wy
oraz w od nie sie niu do op ³at okre so wych za ochro nê wy na laz ku lub wzo ru u¿y t ko we go
i op ³a ty je dno ra zo wej za ochro nê wy na laz ku sta no wi¹ ce go przed miot pa ten tu do dat ko -
we go. Po nad to, zgo d nie z art. 80 ww. usta wy w ra zie z³o ¿e nia oœ wiad cze nia o go to wo œci
udzie le nia li cen cji ot war tej, op ³a ty okre so we za ochro nê wy na laz ku zmniej sza siê o po -
³o wê.

W 2008 r. zo sta³ uru cho mio ny na bór wnios ków z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa -
cyj na Go spo dar ka. In for ma cje o pro gra mach i do stêp nych in stru men tach wszy s t kie
za in te re so wa ne pod mio ty mo g¹ uzy s kaæ na stro nach in ter ne to wych Mi ni ster stwa Go -
spo dar ki www.mg.gov.pl lub Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go www.mrr.gov.pl oraz 
w Pol skiej Agen cji Roz wo ju Przed siê bior czo œci www.parp.gov.pl.

Chcê zwró ciæ uwa gê, ¿e suk ces dzia ³añ twór ców za le ¿y od te go, do ja kich pod mio -
tów skie ru j¹ swo j¹ ofer tê. Wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e zna le zie nie w³a œci we go par tne ra
bê dzie dla wie lu twór ców ³at wiej sze, ni¿ mia ³o to miej sce do tych czas, w zwi¹z ku ze
wspar ciem prze wi dzia nym w pro gra mach ope ra cyj nych na la ta 2007–2013.

Waldemar Pawlak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mar ka Kon op ki

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

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Gmi na Pisz, po mi mo i¿ jest naj wiê k sz¹ pod wzglê dem ob sza ru gmi n¹

w Pol sce, nie ma do mu po mo cy spo ³e cz nej lub in ne go miej sca, gdzie oso by
nie pe³ no spra wne umys ³o wo w stop niu œre dnim i g³ê bo kim mog ³y by uzy s kaæ
co dzien n¹ po moc i wspar cie. Dla te go te¿ z wiel k¹ na dzie j¹ i za do wo le niem
przy j¹ ³em wia do moœæ o ini cja ty wie ksiê dza Mar ci na Py sza.

Pisz to gmi na bie dna, zna cz na czêœæ m³o dych lu dzi wy je¿ d¿a st¹d w po -
szu ki wa niu pra cy b¹dŸ do wiê k szych miast, b¹dŸ za gra ni cê Pol ski. Po zo sta -
j¹ lu dzie star si i scho ro wa ni.

Po wsta nie ta kiej ini cja ty wy zna cz nie z³a go dzi ³o by te skut ki. Cho dzi o ut wo -
rze nie pla ców ki po by tu dzien ne go dla osób nie pe³ no spra wnych umys ³o wo
oraz pun ktu wspar cia dla ich ro dzin. Œro do wis ko wy Dom Sa mo po mo cy (ŒDS)
w Pi szu obe jmie swoim dzia ³a niem czter dzie stu pod o pie cz nych oraz sza cun -
ko wo oko ³o stu dwu dzie stu cz³on ków ich ro dzin. W sied miu sa lach te ra peu ty cz -
nych (dwie sa le wspar cia psy chi cz ne go, ga stro no mi cz na, kom pu te ro wa,
pla sty cz na, mu zy cz na, fiz jo te ra pii) oraz na te re nie ogro du przy pa ra fii od by -
waæ siê bê d¹ za jê cia dla pod o pie cz nych. Pod o pie cz ni, w ra mach po by tu
dzien ne go, ob jê ci zo sta n¹ pe³ n¹ opie k¹ i wy ¿y wie niem. Ro dzi ny pod o pie cz -
nych bê d¹ mog ³y sko rzy staæ z po mo cy pra w nej i psy cho lo gi cz nej, uzy s kaæ
wspar cie du cho we oraz ma te rial ne. W ce lu wspie ra nia osób szcze gól nie po -
trze bu j¹ cych pa ra fia prze wi du je po moc z ra mie nia Pre us sis che Ge nos sen -
schaft des Jo han ni te ror dens, De ut sches Ro tes Kreutz i in nych in sty tu cji
cha ry ta ty wnych kra jo wych i za gra ni cz nych.

Pa ra fia ewangelicko-augsburska w Pi szu dys po nu je od po wie d nim za ple -
czem lo ka lo wym. Po sia da wol no sto j¹ cy bu dy nek o po wie rzchni u¿y t ko wej
145 m2 oraz bu dy nek pa ra fial ny, w któ rym po wie rzchnia do wy ko rzy sta nia
na po trze by ŒDS wy no si 238 m2. Oba bu dyn ki wy ma ga j¹ mo der ni za cji
i przy sto so wa nia do po trzeb osób nie pe³ no spra wnych. Ze wzglê du na nie -
wiel kie za so by fi nan so we pa ra fii pod jê to dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do uzy s ka nia 
fun du szy ze wnê trz nych z prze zna cze niem na re mont i ad ap ta cjê bu dyn ków.
Pier wszym eta pem te chni cz nym jest ter mo mo der ni za cja obie k tów. Je dno -
czeœ nie prze wi du je siê wy ko na nie we wn¹trz bu dyn ków prac re mon to wych
po le ga j¹ cych na przy sto so wa niu po mie sz czeñ dla osób nie pe³ no spra wnych,
re mon cie i prze bu do wie sal te ra peu ty cz nych, bu do wie trzech ³a zie nek, pod -
jaz dów dla wóz ków oraz in nych nie zbê d nych udo go dnieñ. Z za ³o ¿e nia dzia -
³al noœæ ŒDS jest dzia ³al no œci¹ ci¹g ³¹ i d³u go trwa ³¹, tak wiêc wy re mon to wa ne
bu dyn ki s³u ¿yæ bê d¹ przez wie le lat oso bom nie pe³ no spra wnym umys ³o wo
i ich ro dzi nom.

Bio r¹c pod uwa gê po trze bê ut wo rze nia pla ców ki, gdzie oso by nie pe³ no -
spra wne umys ³o wo z te re nu gmi ny Pisz i gmin oœcien nych uzy s ka ³y by
wspar cie so cjal ne, ma te rial ne i du cho we, pro boszcz pa ra fii ks. Mar cin Pysz
z³o ¿y³ wnio sek do kie ro wa ne go przez Pa na Mi ni stra re sor tu z pro œb¹ o do fi -
nan so wa nie tej in we sty cji ze œrod ków Fun du szu Ko œciel ne go. Uzy s ka nie do -
fi nan so wa nia z Fun du szu Ko œciel ne go po zwo li na ter mi no we za koñ cze nie
ro bót bu dow la nych i uru cho mie nie ŒDS. Dziê ki do ta cji pa ra fia bê dzie mog ³a
unik n¹æ za ci¹ ga nia wy so ko op ro cen to wa nych po ¿y czek, któ rych sp³a ta mog -
³a by byæ w przy sz³o œci utrud nie niem w dzia ³a niu ŒDS i sa mej pa ra fii. Dzia ³al -
noœæ ŒDS jest dzia ³al no œci¹ cha ry ta ty wn¹, nie zaœ za rob ko w¹, a idea ³em jest
sa mo fi nan so wa nie siê przed siêw ziê cia po przez sub wen cje wo je wó dz kie,
pod pi sa nie umów z NFZ itp.

Zwra cam siê do Pa na Wi ce pre mie ra z pro œb¹ o wspar cie tej ze wszech
miar s³u sznej i po trzeb nej ini cja ty wy.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma rek Kon op ka
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OdpowiedŸ

War sza wa, 21 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-943/08)

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Mar ka Kon op kê pod czas
19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku, up rzej mie przed sta -
wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie prag nê po in for mo waæ, i¿ wnio sek ks. Mar ci na Py sza o do ta cjê na pra ce
remontowo-adaptacyjne bu dyn ków pa ra fial nych na po trze by Œro do wis ko we go Do mu
Sa mo po mo cy w Pi szu wp³y n¹³ do Mi ni ster stwa Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji
w dniu 6 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku.

Z uwa gi na bra ki for mal ne ja kie za wie ra³ przed mio to wy wnio sek, pis mem z dnia
13 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku (sygn. DWRMNiE-676/08-641/08/SS) wez wa no Za in te re -
so wa ne go do ich usu niê cia.

W od po wie dzi udzie lo nej Wnios ko daw cy po in for mo wa no go, i¿ te go ro cz ne œrod ki
bu d¿e to we prze wi dzia ne na do ta cje zo sta ³y roz dy spo no wa ne. Fun dusz Ko œciel ny nie
mo ¿e za tem w bie ¿¹ cym ro ku udzie liæ do fi nan so wa nia na pra ce zwi¹ za ne z ad ap ta cj¹
bu dyn ków prze zna czo nych na po trze by Œro do wis ko we go Do mu Sa mo po mo cy w Pi szu,
nie re fun du je ró w nie¿ prac wy ko na nych wcze œ niej ni¿ przy zna na do ta cja ani nie sp³a -
ca zwi¹ za nych z tym za d³u ¿eñ. Po in for mo wa no ró w nie¿ o pro ce du rze po stê po wa nia
w przy pad ku prze ³o ¿e nia prac na rok 2009.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go

skie ro wa ne do pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia Jac ka Pa sz kie wi cza

W zwi¹z ku z wpro wa dze niem je dno ro dnych grup pa cjen tów oraz tym, ¿e
mo¿ li we jest ju¿ roz li cze nie fun kcjo no wa nia te go sy s te mu po pier wszych
trzech mie si¹ cach, prag nê pro siæ Pa na Pre ze sa o prze a na li zo wa nie re a li za cji
pro ce dur na od dzia ³ach in ten sy wnej opie ki me dy cz nej (ska la TISS), po nie -
wa¿ we d³ug oce ny dy rek to rów pla có wek, or dy na to rów tych od dzia ³ów oraz
kon sul tan tów, ren to wnoœæ tych od dzia ³ów pod czas wy ko ny wa nia kon trak tu
po wpro wa dze niu JGP zmniej szy ³a siê o mniej wiê cej 30%. We d³ug moich re -
spon den tów nie ma na to wp³y wu zmia na spo so bu roz li cza nia pa cjen tów za
pier wszy i osta t ni dzieñ po by tu (li czo ne ja ko je den dzieñ) oraz roz li cza nia pa -
cjen tów przy jê tych po za bie gach ope ra cyj nych (pier wsze dwa dni nie li czo ne
w ra mach OIOM). Zwra ca no uwa gê, ¿e nie ma sta no wis ka NFZ co do roz li cze -
nia pa cjen tów na od dzia le in ten sy wnej opie ki me dy cz nej w przy pad ku zgo nu 
pa cjen ta (roz li cze nia ca ³e go po by tu czy mi nu so wa nie je d ne go dnia).

Z po wa ¿a niem
Nor bert Kraj czy

OdpowiedŸ

War sza wa, 19.11.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
z uwa g¹ za poz na ³em siê z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to ra Nor ber ta Kraj -

cze go pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r. w spra wie
zmia ny za sad fi nan so wa nia szpi tal nych od dzia ³ów an estezjologii i in ten sy wnej te ra pii
(OAiIT) (znak: BPS/DSK-043-944/08).

W od po wie dzi na py ta nie Pa na Se na to ra, up rzej mie in for mu jê, ¿e w pier wszym
pó³ ro czu bie ¿¹ ce go ro ku le cze nie pa cjen tów w od dzia ³ach an estezjologii i in ten sy wnej
te ra pii fi nan so wa no za oso bo dzieñ w ra mach œwiad czeñ z ka ta lo gu szpi tal ne go:

Kod
œwiad cze nia

Na zwa œwiad cze nia
War toœæ

punktowa

War toœæ
œwiad cze nia

(ce na 12 z³/1 pkt)

5.06.00.0000257
le cze nie w OAiIT pa cjen tów kwa li fi ko wa nych
wg ska li TISS 28 i TISS 28 dla dzie ci – od 25
do 35 pkt w ska li TISS

120 1440 z³

5.06.00.0000258
le cze nie w OAiIT pa cjen tów kwa li fi ko wa nych
wg ska li TISS 28 i TISS 28 dla dzieci – od 36 pkt
w ska li TISS

240 2880 z³

5.06.00.0001435
le cze nie w OAiIT pa cjen tów kwa li fi ko wa nych
wg ska li TISS – 28 i TISS – 28 dla dzie ci – od 19
do 24 pkt w ska li TISS

30 360 z³
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Od lip ca 2008 ro ku œwiad cze nia w za kre sie an e ste zjo lo gii i in ten sy w nej te ra pii roz li -
cza ne s¹ w opar ciu o punkt trans for mo wa ny (punkt TISS+), sta no wi¹ cy trans for ma cjê
pun k tu TISS-28 lub TISS-28 dla dzie ci. Zmia na ta po zwa la na ade k wat ne do osi¹g niê tej
pun k ta cji TISS-28 fi nan so wa nie œwiad czeñ, a ta k ¿e umo ¿ li wia ko rzy st niej sze fi nan so wa -
nie le cze nia pa cje n tów w ciê ¿ kim sta nie, któ rzy uzy s ka li wy so k¹ pun k ta cjê.

Od no sz¹c siê do py ta nia o po ziom fi nan so wa nia od dzia ³ów an estezjologii i in ten sy wnej
te ra pii, up rzej mie in for mu jê, ¿e war toœæ umów w za kre sie an estezjologii i in ten sy wnej
te ra pii w I pó³ ro czu 2008 r. wy no si ³a 528 739 736 z³, a na II pó³ ro cze wy so koœæ œrod ków 
wzros ³a i wy no si 556 761 101 z³. Ana li za spra wo zda nych œwiad czeñ wy ka za ³a, i¿ œre -
dnia war toœæ oso bo dnia w OAiIT, któ ra wy no si ³a 1 683,17 z³ w I pó³ ro czu 2008 r., tak ¿e
wzros ³a i za okres pier wszych dwóch mie siê cy fun kcjo no wa nia roz li czeñ w no wym sy s -
te mie wy nios ³a 1 830,41 z³. Ró w nie¿ w po ró w na niu z la ta mi ubieg ³y mi, zwiê k szo ne
w 2008 ro ku œrod ki prze zna czo ne na fi nan so wa nie œwiad czeñ w an estezjologii i in ten -
sy wnej te ra pii. Ro cz na war toœæ umów w ko lej nych la tach wy no si ³a:

rok war toœæ umów zmia na do ro ku po prze d nie go

2004 764 394 628, 88 z³

2005 874 719 722, 48 z³ 14,43%

2006 856 442 680, 47 z³ -2,09%

2007 920 112 724, 99 z³ 7,43%

2008 1 085 500 838, 13 z³ 17, 97%

Po wy ¿ sze do wo dzi, ¿e wzros ³a za ró wno ca³ ko wi ta wiel koœæ œrod ków jak i œre dnia kwo -
ta fi nan so wa nia je d ne go oso bo dnia w od dzia ³ach an estezjologii i in ten sy wnej te ra pii.

W od po wie dzi na py ta nie o roz li cza nie ho spi ta li za cji pa cjen tów oso bo dnia mi, prag -
nê po in for mo waæ, i¿ w przy pad ku zgo nu pa cjen ta w pier wszej do bie po by tu w OAiIT
do ba jest fi nan so wa na zgo d nie z uzy s ka n¹ w tym dniu pun kta cj¹ w ska li TISS-28, na -
to miast przy d³u¿ szej ho spi ta li za cji, dzieñ przy jê cia do le cze nia oraz dzieñ je go za koñ -
cze nia wy ka zy wa ny jest do roz li cze nia ja ko je den oso bo dzieñ z mo¿ li wo œci¹ roz li cze nia
oso bo dnia, w któ rym pa cjent osi¹g n¹³ wy ¿ sz¹ pun kta cjê w ska li TISS – 28 al bo TISS –
28 dla dzie ci.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
PRE ZE SA
NA RO DO WE GO FUN DU SZU
ZDRO WIA
Za stêp ca Pre ze sa ds. Me dy cz nych
Ja cek Gra bow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go

skie ro wa ne do prze wo dni cz¹ ce go Ra dy Eko Fun du szu To ma sza ¯y li cza

Zwra cam siê z pro œb¹ do Ra dy Eko Fun du szu o po no w ne roz pa trze nie
wnios ku spó ³ki PGK „Ekom” w Ny sie w spra wie do fi nan so wa nia przed siêw ziê -
cia pod na zw¹ „Re gio nal ne Cen trum Go spo dar ki Od pa da mi – Ny sa”. Brak
œrod ków fi nan so wych nie po zwo li bo wiem na wdro ¿e nie pra wid ³o we go sy s -
te mu go spo dar ki od pa da mi w re gio nie, któ ry pod wzglê dem za so bów przy ro dni -
czych, kul tu ro wych i tu ry sty cz nych jest je d nym z naj wa¿ niej szych
w po³udniowo-zachodniej Pol sce.

Prze sy ³am w za ³¹ cze niu wy st¹ pie nie pa ni bur mistrz mia sta Ny sy oraz in -
ne ma te ria ³y w spra wie wnios ku „Re gio nal ne Cen trum Go spo dar ki Od pa da -
mi – Ny sa”.

Z po wa ¿a niem
Nor bert Kraj czy

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 lutego 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
dziê ku jê za list z 19 b.m. z przy po m nie niem oœ wiad cze nia Se na to ra Nor ber ta Kraj -

cze go z³o ¿o ne go na 19. po sie dze niu Se na tu RP, a do ty cz¹ ce go spra wy fir my EKOM ap -
li ku j¹ cej o do ta cjê Eko Fun du szu. Oœ wiad cze nie Se na to ra by ³o skie ro wa ne w pa kie cie
ko re spon den cji wy s³a nej przez Za rz¹d fir my EKOM, wiêc uz na ³em, ¿e prze ka za nie od -
po wie dzi udzie lo nej Za rz¹ do wi je d no cze œ nie w wy star cza j¹ cym stop niu sta no wi od po -
wie dŸ na oœ wiad cze nie. Sko ro mo je prze ko na nie oka za ³o siê b³ê dne, to ni niej szym
prze ka zu jê ko piê pi s ma wy s³a ne go w li s to pa dzie ub. r. do fir my EKOM oraz po ni¿ sze
wy ja œ nie nie, kt ó re up rzej mie pro szê prze ka zaæ Se na to ro wi.

W od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se na to ra Nor ber ta Kraj cze go up rzej mie in for mu jê,
¿e w 2008 r. Eko Fun dusz przy st¹ pi³ do ko ñ cze nia 18-l etn iego pro gra mu kon wer sji
d³u gów na ce le eko lo gi cz ne (tzw. „eko-kon wer sji”). Ani ob szar dzia ³a nia, ani kry te ria
oce ny pro jek tów nie uleg ³y zmia nie. Zmie ni ³a siê na to miast re la cja po miê dzy ilo œci¹
zg³a sza nych pro j ek tów a su m¹ pie niê dzy po zo sta ³¹ je sz cze do wy da nia. W re zul ta cie
pe w ne pro jek ty, któ re wcze œ niej mia ³y by wiê k sz¹ szan sê uzy s ka nia do ta cji, w 2008 r.
zna laz ³y siê w re la ty w nie gor szej sy tu a cji ze wzglê du na bar dzo du ¿¹ li cz bê do brych
wn ios ków i mniej sz¹ kwo tê, ja k¹ mo ¿ na na nie prze zna czyæ. St¹d roz cza ro wa nie, któ re
sta ³o siê udzia ³em wie lu wni os ko daw ców, a w tym i fir my EKOM.

£¹ czê wy ra zy po wa ¿a nia

To masz ¯y licz
PRZE WO DNI CZ¥ CY RA DY
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Za³¹cznik

Pi smo
PRZEWODNICZ¥CEGO
RADY EKOFUNDUSZU

Warszawa, 27 li s to pa da 2008 r.

Pan Zdzi s³aw Riz ler
Pre zes Za rz¹ du
Przed siê bior stwo Go spo dar ki
Ko mu nal nej EKOM Sp. z o.o.

Sza no wny Pa nie Pre ze sie,
dziê ku jê za list z 14 paŸ dzier ni ka br. (P2/2132/08) z od wo ³a niem od de cyz ji o nie -

do fi nan so wa niu zg³o szo ne go pro jek tu do ty cz¹ ce go go spo dar ki od pa da mi. Przed sta wi -
³em to od wo ³a nie na dzi siej szym po sie dze niu Ra dy Eko Fun du szu i zo sta ³em
upo wa¿ nio ny do te go, by za ko mu ni ko waæ o pod trzy ma niu jej ne ga ty wnej de cyz ji.

Z przy kro œci¹ o tym in for mu jê, pod kreœ la j¹c je dno czeœ nie, ¿e w 2008 r. Eko Fun -
dusz przy st¹ pi³ do koñ cze nia 18-letniego pro gra mu kon wer sji d³u gów na ce le eko lo gi cz -
ne (tzw.„eko-konwersji”). Ani ob szar dzia ³a nia, ani kry te ria oce ny pro jek tów nie uleg ³y
zmia nie. Zmie ni ³a siê na to miast re la cja po miê dzy ilo œci¹ zg³a sza nych pro jek tów
a su m¹ pie niê dzy po zo sta ³ej je sz cze do wy da nia. W re zul ta cie pe w ne pro jek ty, któ re
wcze œ niej mia ³y by wiê k sz¹ szan sê uzy s ka nia do ta cji, w bie ¿¹ cym ro ku zna laz ³y siê
w re la ty wnie gor szej sy tua cji ze wzglê du na bar dzo du ¿¹ li cz bê do brych wnios ków
i mniej sz¹ kwo tê, ja k¹ mo¿ na na nie prze zna czyæ. St¹d roz cza ro wa nie, któ re sta ³o siê
udzia ³em wie lu wnios ko daw ców,

£¹ czê wy ra zy po wa ¿a nia

To masz ¯y licz
PRZE WO DNI CZ¥ CY RA DY
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go
i in nych se na to rów

skie ro wa ne do pe³ ni¹ ce go obo wi¹z ki
ge ne ral ne go dy rek to ra dróg kra jo wych i au to strad Le cha Wi tec kie go

Zwra cam siê do Pa na Dy rek to ra z pro œb¹ o za bez pie cze nie kwo ty 10 mi -
lio nów z³ w bu d¿e cie na 2009 r. na wy kup grun tów pod bu do wê ob wo dni cy
mia sta Ny sy i Nie mod li na w ci¹ gu DK nr 41 Ny sa –Pru dnik –Trze bi nia –gra ni ca
pañ stwa oraz w ci¹ gu DK nr 46 K³o dz ko –Ny sa –Opo le –Czê sto cho wa –Szcze -
ko ci ny.

Od dzia³ Ge ne ral ny Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad w Opo lu wy ko -
na³ ju¿ stu dium techniczno-ekonomiczno-œrodowiskowe na re a li za cjê
ob wo dni cy Ny sy i Nie mod li na, a wo je wo da opol ski ma wy daæ de cyz jê œro do -
wis ko w¹. Kwo ta 10 mi lio nów z³ jest nie zbê d na na wy kup grun tów pod bu do -
wê ob wo dni cy mia sta Ny sy – grun ty s¹ w³a s no œci¹ gmi ny. De cyz ja ta
przy œpie szy bu do wê ob wo dni cy w Ny sie i za koñ cze nie te go za da nia do ro ku
2012. Po nad to Mi ni ster stwo In fra struk tu ry uwa ¿a, ¿e œrod ki fi nan so we na
wy kup grun tu po win ny zna leŸæ siê w bu d¿e cie Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra -
jo wych i Au to strad.

Wy stê pu j¹c w imie niu par la men ta rzy stów Opol szczyz ny ze wszy s t kich
op cji po li ty cz nych oraz sa mo rz¹ dow ców szczeb la gmin ne go, po wia to we go
i wo je wó dz kie go uwa ¿am, ¿e re a li za cja te go za da nia i za koñ cze nie je go re a li -
za cji przed ro kiem 2012 jest dzia ³a niem prio ry te to wym dla wo je wó dz twa
opol skie go i po pie ra nym przez obe c ny rz¹d.

Z po wa ¿a niem
Nor bert Kraj czy
Grze gorz Woj cie chow ski
Piotr Ka le ta
Krzy sztof Maj kow ski
Wal de mar Kras ka
Ka zi mierz Ja wor ski
Bro ni s³aw Kor fan ty
Woj ciech Skur kie wicz
Wi told Id czak
Ta de usz Gru sz ka
Zdzi s³aw Pu pa

OdpowiedŸ

War sza wa, 5.12.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r., znak: BPS/DSK-043-945/08

(otrzy ma ne w dniu 5 li s to pa da 2008 r.), przy któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie z³o ¿o ne
przez se na to ra Nor ber ta Kraj cze go wspól nie z in ny mi po s³a mi, do ty cz¹ ce za bez pie cze -
nia 10 mln z³ na wy kup grun tów pod bu do wê ob wo dni cy miej sco wo œci Ny sy i Nie mod li -
na, up rzej mie przed sta wiam sta no wis ko w przed mio to wej spra wie.
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W obe c nej chwi li, w zwi¹z ku z fak tem, i¿ po trze by w za kre sie bu do wy i mo der ni za cji 
in fra struk tu ry trans por to wej wie lo kro t nie prze wy¿ sza j¹ wiel koœæ do stêp nych œrod -
ków, nie wszy s t kie in we sty cje dro go we mog ³y zo staæ ujê te w ca ³o œci ja ko za da nia pod -
sta wo we „Pro gra mu Bu do wy Dróg Kra jo wych na la ta 2008–2012”. Re a li za cja
ko lej nych za dañ bu do wy lub prze bu do wy sie ci dróg kra jo wych do ty czy w per spek ty wie 
2008 –2012, wy ³¹ cz nie za dañ okreœ lo nych w uchwa le Ra dy Mi ni strów nr 163/2007
z dnia 25 wrzeœ nia 2007 r. w spra wie usta no wie nia pro gra mu wie lo let nie go pod na zw¹
„Pro gram Bu do wy Dróg Kra jo wych na la ta 2008–2012”. Bu do wa ob wo dnic miej sco wo -
œci Ny sy i Nie mod li na nie zo sta ³a prze wi dzia na do re a li za cji w „Pro gra mie Bu do wy Dróg 
Kra jo wych na la ta 2008–2012”.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, w obe c nym sta nie pra w nym, nie jest mo¿ li we roz po czê cie
bu do wy ob wo dnic Ny sy i Nie mod li na, gdy¿ nie ma pod staw pra w nych do za bez pie cze -
nia œrod ków fi nan so wych na re a li za cjê ww. in we sty cji. Wcze œ niej sza re a li za cja przed -
mio to wych in we sty cji jest mo¿ li wa je dy nie w przy pad ku uzy s ka nia do dat ko wych
Ÿró de³ ich fi nan so wa nia.

Na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad (GDDKiA)
do strze ga ko nie cz noœæ po pra wy sta nu te chni cz ne go i prze bu do wy wie lu dróg kra jo -
wych w Pol sce, w tym tak ¿e dro gi kra jo wej Nr 41 i 46, wraz z ob wo dni c¹ Ny sy i Nie mod -
li na. Z te go te¿ po wo du GDDKiA pod jê ³a dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do przy go to wa nia
bu do wy przed mio to wych ob wo dnic.

Na zle ce nie Od dzia ³u GDDKiA w Opo lu Wo je wó dz kie Biu ro Pro jek tów Sp. z o.o.
w Za brzu op ra co wu je Stu dium techniczno-ekonomiczno-œrodowiskowe bu do wy ob wo d -
ni cy miej sco wo œci Ny sy w ci¹ gu dro gi kra jo wej nr 41 Ny sa–Pru dnik–Trze bi nia–gr. pañ -
stwa i dro gi kra jo wej nr 46 K³o dz ko–Ny sa–Nie mod lin–Opo le–Ozi mek–Lub li niec–Czê sto -
cho wa–Szcze ko ci ny. Na to miast War szaw skie Biu ro Pro jek tów Dróg i Mo stów „Trans pro jekt 
Sp. z o.o.” w War sza wie op ra co wu je Stu dium techniczno-ekonomiczno-œrodowiskowe bu -
do wy ob wo dni cy miej sco wo œci Nie mod lin w ci¹ gu dro gi kra jo wej nr 46 K³o dz ko–Ny -
sa–Opo le–Czê sto cho wa–Szcze ko ci ny.

Har mo no gram przy go to wa nia re a li za cji bu do wy ob wo dni cy miej sco wo œci Nie mod -
lin jest ta ki sam jak har mo no gram re a li za cji bu do wy ob wo dni cy miej sco wo œci Ny sy.

Zgo d nie z usta w¹ z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa -
nia I re a li za cji in we sty cji w za kre sie dróg pub li cz nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193,
poz. 1194, z póŸn. zm.) za bez pie cze nie œrod ków na od szko do wa nia za nie ru cho mo œci
po win no na st¹ piæ przed wy da niem de cyz ji usta la j¹ cych od szko do wa nia. W przy pad ku
ww. in we sty cji ter min ten prze wi dy wa ny jest w III kwar ta le 2010 r.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze oraz stan przy go to wa nia przed mio to wych in we sty cji,
up rzej mie wy jaœ niam, i¿ w obe c nym sta nie pra w nym nie jest mo¿ li we ujê cie przed -
siêw ziê cia bu do wy ob wo dni cy Ny sy w Pro gra mie Bu do wy Dróg Kra jo wych na la ta
2008–2012, a tym sa mym za bez pie cze nia œrod ków fi nan so wych na wy kup grun tów
pod ich re a li za cjê.

Z po wa ¿a niem

GE NE RAL NY DY REK TOR
DRÓG KRA JO WYCH I AU TO STRAD
z up. dr in¿. To masz Ru d nic ki
z-ca Ge ne ral ne go Dy rek to ra
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej,
pe³ no moc ni ka rz¹ du do spraw osób nie pe³ no spra wnych Ja ros ³a wa Du dy

Mo je oœ wiad cze nie do ty czy ini cja ty wy prze ka za nia sa mo rz¹ dom œrod -
ków na re a li za cjê za dañ z za kre su re ha bi li ta cji spo ³e cz nej i za wo do wej osób
nie pe³ no spra wnych.

Gdy pe³ ni ³em dy ¿u ry se na tor skie, wie lo kro t nie zg³a sza li siê do mnie
przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rz¹ do wych. Syg na li zo wa li pro b lem zwi¹ za -
ny z ini cja ty w¹ prze ka za nia sa mo rz¹ dom œrod ków na re a li za cjê za dañ z za -
kre su re ha bi li ta cji spo ³e cz nej i za wo do wej osób nie pe³ no spra wnych.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro po zy cj¹ za wie sze -
nia do dnia 1 sty cz nia 2010 r. de cyz ji o prze ka za niu sa mo rz¹ dom wo je wó dz -
kim i po wia to wym œrod ków na re a li za cjê za dañ okreœ lo nych w roz po rz¹ dze niu
mi ni stra pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej z dnia 7 lu te go 2008 r. i co f niê cia de cyz ji
o roz wi¹ za niu za war tych po miê dzy PFRON a or ga ni za cja mi po za rz¹ do wy mi
po ro zu mieñ w ra mach pro gra mu Par t ner III.

Ini cja ty wa prze ka za nia sa mo rz¹ dom œrod ków na re a li za cjê za dañ z za -
kre su re ha bi li ta cji spo ³e cz nej i za wo do wej osób nie pe³ no spra wnych jest ze
wszech miar s³u szna, je dnak jej wdro ¿e nie po zo sta wia wie le do ¿y cze nia.
Obe c nie czêœæ in sty tu cji sa mo rz¹ do wych nie jest go to wa do prze jê cia za dañ
re a li zo wa nych do tych czas przez od dzia ³y PFRON. G³ó wnym po wo dem ta kie -
go sta nu rze czy jest brak in for ma cji na te mat kwot, któ re zo sta n¹ prze ka za -
ne, oraz pe³ nych wy ka zów za war to œci me ry to ry cz nej i fi nan so wej
po ro zu mieñ za wie ra nych w ra mach pro gra mu Par t ner III.

Wy co fa nie siê w tym mo men cie przez PFRON z fi nan so wa nia za dañ z za -
kre su re ha bi li ta cji spo ³e cz nej i za wo do wej ro dzi wie le ne ga ty wnych skut ków.

Prze rwa nie ci¹g ³o œci re ha bi li ta cji w przy pad ku nie któ rych scho rzeñ, na
przy k³ad stwar dnie nia roz sia ne go, mo ¿e mieæ nie o dwra cal ne i ka ta stro fal ne
skut ki.

Za gro ¿o ne mo ¿e byæ is t nie nie wie lu or ga ni za cji po za rz¹ do wych, z uwa gi
na per spek ty wê uru cho mie nia fi nan so wa nia naj wcze œ niej w po ³o wie 2009 r.

Za gro ¿o ne mo ¿e byæ tak ¿e is t nie nie wie lu sta ³ych pla có wek, po nie wa¿ re -
zyg no waæ z pra cy bê dzie wy kwa li fi ko wa ny per so nel, któ ry ze wzglê du na
brak mo¿ li wo œci fi nan so wa nia eta tów bê dzie zmu szo ny szu kaæ no we go za -
trud nie nia.

Z³a ma na zo sta nie za sa da za u fa nia oby wa te li do pañ stwa; or ga ni za cje
po za rz¹ do we w do brej wie rze za wie ra ³y wie lo let nie po ro zu mie nia w ra mach
pro gra mu Par t ner III, na tej pod sta wie pla nu j¹c swo je dzia ³a nia i roz wój. Ze -
rwa nie po ro zu mieñ z dnia na dzieñ i nie mo¿ noœæ prze jê cia te go zo bo wi¹ za nia
przez sa mo rz¹ dy bu dzi po wa¿ ne w¹t pli wo œci.

W nie ró w ny spo sób trak to wa ne s¹ ró¿ ne in sty tu cje, któ re ma j¹ re a li zo -
waæ za da nia okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu MPiPS z 7 lu te go 2008 r. Sa mo -
rz¹ dy wo je wó dz kie i po wia to we mo g¹ byæ in for mo wa ne o wy so ko œci
œrod ków prze ka za nych na pod sta wie roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów o tak
zwa nym al go ryt mie do pie ro na ba zie za twier dzo ne go i przy jê te go bu d¿e tu.
PFRON dys po nu je ju¿ zaœ wie dz¹ o wy so ko œci œrod ków prze zna czo nych na
re ha bi li ta cjê spo ³e cz n¹ i za wo do w¹ osób nie pe³ no spra wnych w za kre sie za -
dañ og ³a sza nych cen tral nie przez tê in sty tu cjê, opie ra j¹c siê na pro jek cie pla -
nu fi nan so we go na rok na stê p ny. Po wo du je to, ¿e PFRON og ³o si kon kur sy ju¿
w ro ku 2008, a sa mo rz¹ dy ze wzglê du na wy ma ga ne pro ce du ry usta wy
o dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie bê d¹ mu sia ³y cze kaæ
z ich og ³o sze niem przy naj mniej do po ³o wy 2009 r.

Sa mo rz¹ dy wo je wó dz kie i po wia to we zo sta n¹ obar czo ne ko lej ny mi za -
da nia mi bez prze ka za nia na ten cel do dat ko wych, a przy naj mniej wy star cza -
j¹ cych œrod ków fi nan so wych. W ta kiej sy tua cji ze wzglê du na brak œrod ków
fi nan so wych za gro ¿o na jest re a li za cja za dañ przez or ga ni za cje po za rz¹ do -
we. Do dat ko wym pro ble mem jest fakt, ¿e nie ma ¿a dnych gwa ran cji, i¿ œrod -
ki prze ka za ne przez PFRON zo sta n¹ wy ko rzy sta ne na za da nia zbie¿ ne
z ty mi fi nan so wa ny mi w ra mach pro gra mu Par t ner III. De cyz ja o po dzia le
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œrod ków bê dzie bo wiem ka¿ do ra zo wo po de jmo wa na przez sej mi ki wo je wó dz -
kie i ra dy po wia tów.

Ra dy kal nie zmie nio na zo sta nie po li ty ka fi nan so wa nia dzia ³añ sta ³ych
re a li zo wa nych przez or ga ni za cje po za rz¹ do we. Obe c nie ze œrod ków PFRON
mog ³y one fi nan so waæ wy dat ki z okre su przed pod pi sa niem umo wy, na pod -
sta wie usta wy o dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie ta ka sy -
tua cja jest nie mo¿ li wa. Oz na cza to, ¿e or ga ni za cje po za rz¹ do we bê d¹
po zba wio ne mo¿ li wo œci ko rzy sta nia ze œrod ków PFRON przez co naj mniej pó³ 
ro ku.

Je s tem prze ko na ny, ¿e prze ka za nie fi nan so wa nia dzia ³añ z za kre su re -
ha bi li ta cji spo ³e cz nej i za wo do wej sa mo rz¹ dom po win no zo staæ po prze dzo ne
wie lo w¹t ko wy mi kon sul ta cja mi spo ³e cz ny mi.

W zwi¹z ku z t¹ sy tua cj¹ spot ka ³em siê z przed sta wi cie la mi or ga ni za cji
po za rz¹ do wych oraz urzê dni ka mi sa mo rz¹ du wo je wó dz twa ³ó dz kie go i gmi -
ny £ódŸ, otrzy ma ³em pro po zy cjê kon kret nych roz wi¹ zañ, któ re moim zda -
niem po win ny byæ wziê te pod uwa gê w trak cie prac nad try bem zle ca nia
oma wia nych za dañ.

Sa mo rz¹ dy wo je wództw i sa mo rz¹ dy po wia to we po win ny byæ in for mo -
wa ne o wy so ko œci œrod ków z al go ryt mu naj póŸ niej do po ³o wy paŸ dzier ni ka
ro ku po prze dza j¹ ce go rok re a li za cji za dañ z za kre su re ha bi li ta cji spo ³e cz nej
i za wo do wej. Po win no to siê od by waæ na pod sta wie pro jek tu bu d¿e tu pañ -
stwa z za cho wa niem for mu ³y, ¿e „œrod ki mo g¹ ulec zmia nie po przy jê ciu
bu d¿e tu, ale nie mo g¹ zo staæ zmniej szo ne”. Da to mo¿ li woœæ og ³a sza nia kon -
kur sów do 30 li s to pa da ro ku po prze d nie go.

Na le ¿y umo¿ li wiæ sa mo rz¹ dom za wie ra nie z or ga ni za cja mi po za rz¹ do -
wy mi ta kich umów, któ re po zwo l¹ na fi nan so wa nie za dañ od po cz¹t ku ko lej -
ne go ro ku.

Za pe wniæ trze ba po dzia³ œrod ków fi nan so wych w ko lej nych la tach w ta ki 
spo sób, by za gwa ran to waæ fi nan so wa nie dzia ³añ or ga ni za cji po za rz¹ do -
wych w po do b nej wy so ko œci, jak to by ³o pla no wa ne na pod sta wie po ro zu -
mieñ za war tych w ra mach pro gra mu Par t ner III.

Ko nie cz ne jest wpro wa dze nie mo¿ li wo œci re a li zo wa nia dzia ³añ je dno ra -
zo wych, tak zwa nych im prez in te gra cyj nych, na pod sta wie kon kur sów, któ re 
bê d¹ og ³a sza ne kil ka ra zy w ro ku, na le ¿y za tem za cho waæ me cha nizm po do b -
ny do tak zwa ne go mo du ³u B pro gra mu Par t ner III.

Stwo rzyæ trze ba ta ki sy s tem ak tua li za cji wy so ko œci œrod ków z al go ryt -
mu, by kwo ta na za da nia o cha rak te rze re gio nal nym nie by ³a mniej sza ni¿
w ro ku po prze d nim i by ³a do dat ko wo ak tua li zo wa na o wskaŸ nik in fla cji.

Za gwa ran to waæ na le ¿y ta kie roz wi¹ za nie pra w ne, któ re umo¿ li wi sa mo -
rz¹ dom prze jê cie pra co wni ków me ry to ry cz nych od po wie dzial nych obe c nie
w PFRON za re a li za cjê pro gra mu Par t ner III oraz za pe wni œrod ki fi nan so we
na ten cel.

Krzy sztof Kwiat kow ski
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OdpowiedŸ

War sza wa, 19 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wna Pa ni Mar sza³e k,
w od po wie dzi na prze s³a n¹ przez Pa ni¹ Mar sza ³ek przy piœ mie z dnia 21 paŸ dzier ni -

ka 2008 r. znak: BPS/DSK-043-952/08 oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra
Krzy szto fa Kwiat kow skie go na 19. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka
2008 r. w spra wie lik wi da cji pro gra mu ce lo we go Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji
Osób Nie pe³ no spra wnych – Par t ner III i pro po zy cji za wie sze nia do dnia 1 sty cz nia
2010 r. de cyz ji o prze ka za niu sa mo rz¹ dom wo je wó dz kim i po wia to wym œrod ków na re -
a li za cjê za dañ okreœ lo nych w roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej
w spra wie ro dza jów za dañ z za kre su re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej osób nie -
pe³ no spra wnych zle ca nych fun da cjom oraz or ga ni za cjom po za rz¹ do wym, up rzej mie
pro szê o przy jê cie po ni¿ szych wy jaœ nieñ:

1. 1 sty cz nia 2009 wy gaœ nie re a li za cja pro gra mu ce lo we go Pañ stwo we go Fun du szu
Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych – „Par t ner”

1
. W ce lu zmi ni ma li zo wa nia

obaw przed sta wia nych przez or ga ni za cje po za rz¹ do we, pod jê te zo sta ³y dzia ³a nia,
aby w 2009 r. Pañ stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych,
op rócz za dañ o cha rak te rze ogól no pol skim i po nad re gio nal nym, wspie ra³ ró w nie¿
za da nia o cha rak te rze re gio nal nym lub lo kal nym, ale ci¹g ³ym do ty cz¹ cym pro wa --
dze nia re ha bi li ta cji osób nie pe³ no spra wnych w spe cja li sty cz nych pla ców kach
kie ro wa nych przez wnios ko daw cê.
Za tem, je ¿e li or ga ni za cja osób nie pe³ no spra wnych, re a li zu je za da nie na te re nie
po wia tu, to ma to cha rak ter lo kal ny i po win na sk³a daæ wnio sek kon kur so wy
u sta ro sty. Na to miast za da nie do ty cz¹ ce np. dwóch po wia tów ma cha rak ter po --
nad lo kal ny, re gio nal ny i w zwi¹z ku z tym or ga ni za cja mo ¿e sk³a daæ wnio sek kon --
kur so wy w urzê dzie mar sza³ kow skim.
Wnios ki na re a li za cjê za dañ o cha rak te rze po nad re gio nal nym lub lo kal nym
wzglê dnie re gio nal nym, ale ci¹g ³ym do ty cz¹ cym pro wa dze nia re ha bi li ta cji osób
nie pe³ no spra wnych w spe cja li sty cz nych pla ców kach, or ga ni za cja osób nie pe³ no --
spra wnych mo ¿e sk³a daæ w Fun du szu.

2. Pañ stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych roz pi sa³ ju¿ pier wszy 
kon kurs na zle ce nie za dañ na 2009 rok dla or ga ni za cji po za rz¹ do wych.
Sa mo rz¹d wo je wó dz twa bê dzie ró w nie¿ og ³a szaæ kon kurs na zle ce nie za dañ na
2009 rok dla or ga ni za cji po za rz¹ do wych dzia ³a j¹ cych na szczeb lu re gio nal nym,
a sa mo rz¹d po wia to wy – na szczeb lu lo kal nym (gmin nym, po wia to wym). Nie ma
prze szkód pra w nych, aby sa mo rz¹ dy je sz cze w tym ro ku og ³o si ³y kon kurs na zle --
ce nie or ga ni za cjom po za rz¹ do wym za dañ w ro ku przy sz³ym.

3. Je dno czeœ nie prag nê pod kreœ liæ, ¿e:
1) or ga ni za cjom po za rz¹ do wym ju¿ w 2006 r. zna ne by ³y pla ny zmia ny ar ty ku --

³u 36 usta wy z dnia 27 lip ca 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej oraz
za tru dnia niu osób nie pe³ no spra wnych, któ rych oczy wi stym skut kiem mu sia ³a 
byæ zmia na try bu zle ca nia za dañ tym or ga ni za cjom.
W tym bo wiem ro ku roz po czê to pra ce nad pro jek tem usta wy o zmia nie usta wy
o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób nie pe³ no spra wnych, 
w tym i zmia ny art. 36 do ty cz¹ ce go zle ca nia or ga ni za cjom po za rz¹ do wym przez
Pañ stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych, sa mo rz¹d wo je --
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wó dz twa i sa mo rz¹d po wia to wy re a li za cji za dañ do ty cz¹ cych re ha bi li ta cji za wo --
do wej i spo ³e cz nej osób nie pe³ no spra wnych. W trak cie prac le gis la cyj nych or ga --
ni za cje po za rz¹ do we nie zg³a sza ³y za strze ¿eñ do zmia ny tre œci art. 36 no we li zo --
wa nej usta wy. Kra jo wa Ra da Kon sul ta cyj na do Spraw Osób Nie pe³ no spra wnych
za o pi nio wa ³a po zy ty wnie wspo mnia ny pro jekt zmia ny usta wy.
15 czer wca 2007 r. Sejm RP uchwa li³ usta wê o zmia nie usta wy o re ha bi li ta cji
za wo do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób nie pe³ no spra wnych, któ ra we --
sz³a w ¿y cie 30 lip ca 2007 r., z tym, ¿e zmia na do art. 36 we sz³a w ¿y cie do pie ro
z dniem 1 sty cz nia 2008 r. Tak d³u gie va ca tio le gis za pro po no wa no po to, aby
or ga ni za cje po za rz¹ do we, PFRON i sa mo rz¹ dy wo je wództw oraz po wia tów mog --
³y od po wie d nio przy go to waæ siê do zmia ny try bu po stê po wa nia w tym za kre sie.

2) Sa mo rz¹ dy wo je wództw i po wia tów otrzy ma j¹ al go ryt mem œrod ki Fun du szu na
re a li za cjê usta wo wych za dañ, w tym i na re a li za cjê za dañ o cha rak te rze re gio --
nal nym lub lo kal nym, zle ca nych or ga ni za cjom po za rz¹ do wym.

3) Sej mik wo je wó dz twa i ra da po wia tu usta wo wo s¹ zo bo wi¹ za ne do okreœ le nia
w da nym ro ku za dañ, na któ re zo sta n¹ prze zna czo ne otrzy ma ne œrod ki PFRON. 
Ka ta log za dañ, któ rych re a li za cja mo ¿e byæ zle ca na fun da cjom i or ga ni za cjom
po za rz¹ do wym zo sta³ okreœ lo ny w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo ³e cz nej z dnia 7 lu te go 2008 r. w spra wie ro dza jów za dañ z za kre su re ha bi li --
ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej osób nie pe³ no spra wnych zle ca nych fun da cjom
oraz or ga ni za cjom po za rz¹ do wym (Dz.U.08.29.172), któ re we sz³o w ¿y cie 1 lip --
ca 2008 r. Pra ce nad pro jek tem te go roz po rz¹ dze nia roz po czê to 31 lip ca 2007 r.
i by³ on opi nio wa ny przez or ga ni za cje po za rz¹ do we. Or ga ni zo wa ne by ³y tak ¿e
me ry to ry cz ne spot ka nia z or ga ni za cja mi po za rz¹ do wy mi w ce lu omó wie nia,
wy jaœ nie nia i uz go dnie nia za pi sów w pro jek cie te go roz po rz¹ dze nia. Wspo --
mnia ne roz po rz¹ dze nie uw zglê dnia uwa gi m.in. zg³o szo ne przez or ga ni za cje po --
za rz¹ do we zrze sza j¹ ce oso by nie pe³ no spra wne.

4) Sa mo rz¹ dy ma j¹ nie zbê d ne do œwiad cze nie we wspó³ pra cy z or ga ni za cja mi po --
za rz¹ do wy mi, al bo wiem sa mo rz¹ dy po wia to we od dzie siê ciu lat, a sa mo rz¹ dy
wo je wó dz kie od piê ciu lat, re a li zu j¹ za da nia na rzecz osób nie pe³ no spra wnych
okreœ lo ne w usta wie z dnia 27 sier pnia 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz --
nej oraz za tru dnia niu osób nie pe³ no spra wnych, do fi nan so wy wa ne ze œrod ków
Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych. Od wie lu lat
sa mo rz¹ dy po wia to we pod pi su j¹ sto so wne umo wy z or ga ni za cja mi po za rz¹ do --
wy mi w za kre sie do fi nan so wa nia or ga ni za cji im prez m.in. spor to wych, re krea --
cyj nych i tu ry sty cz nych dla osób nie pe³ no spra wnych, a od czte rech lat – zle ca j¹
za da nia or ga ni za cjom po za rz¹ do wym, zgo d nie z usta w¹ o dzia ³al no œci po ¿yt ku
pub li cz ne go i wo lon ta ria cie. Prag nê zwró ciæ uwa gê na fakt, ¿e w sa mo rz¹ dach
po wia to wych fun kcjo nu j¹ usta wo wo wy od rêb nio ne i wy spe cja li zo wa ne w za --
kre sie pro ble ma ty ki osób nie pe³ no spra wnych ko mór ki or ga ni za cyj ne (Po wia to --
we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, Po wia to wy Urz¹d Pra cy), któ re za tru dnia j¹ wy --
kwa li fi ko wa nych pra co wni ków.
Usta wo wym za da niem ka ¿ de go sa mo rz¹ du wo je wó dz twa i sa mo rz¹ du po wia to --
we go jest wspó³ pra ca z or ga ni za cja mi po za rz¹ do wy mi i fun da cja mi dzia ³a j¹ cy --
mi na rzecz osób nie pe³ no spra wnych.
Re a li za cja za dañ zle ca nych or ga ni za cjom po za rz¹ do wym mo ¿e i po win na siê
wpi sy waæ w po wia to we pro gra my dzia ³añ na rzecz osób nie pe³ no spra wnych,
zgo d ne z po wia to w¹ stra te gi¹ do ty cz¹ c¹ roz wi¹ zy wa nia pro ble mów spo ³e cz --
nych lub wo je wó dz kie pro gra my do ty cz¹ ce wy ró wny wa nia szans osób nie --
pe³ no spra wnych i prze ciw dzia ³a nia ich wy klu cze niu spo ³e cz ne mu. Cho dzi te¿
o to, aby do trzeæ do tych or ga ni za cji lo kal nych i re gio nal nych, któ re do tych czas
nie mia ³y szan sy sko rzy sta nia ze œrod ków Fun du szu.

5) We wszy s t kich sa mo rz¹ dach wo je wództw i sa mo rz¹ dach po wia to wych dzia³aj¹
– zgo d nie z usta w¹ o re ha bi li ta cji/.../ – spo ³e cz ne ra dy do spraw osób nie pe³ no --
spra wnych bê d¹ ce or ga nem opiniodawczo-doradczym ka ¿ de go mar sza³ ka
i sta ro sty. W sk³ad ra dy wcho dz¹ m.in. przed sta wi cie le dzia ³a j¹ cych na te re nie
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da ne go wo je wó dz twa i po wia tu or ga ni za cji po za rz¹ do wych i fun da cji. Do za dañ
tej ra dy na le ¿y m.in. opi nio wa nie pro jek tów uchwa³ i pro gra mów przy jmo wa --
nych przez sej mik wo je wó dz twa i po wia to w¹ ra dê, w tym i uchwa³ okreœ la --
j¹ cych za da nia do fi nan so wy wa ne ze œrod ków Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi --
li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych.

Or ga ni za cje po za rz¹ do we dzia ³a j¹ ce na te re nie da ne go sa mo rz¹ du wo je wó dz twa
lub sa mo rz¹ du po wia to we go ma j¹ usta wo wy, re al ny wp³yw – za po œre dni ctwem swo je -
go przed sta wi cie la we wspo mnia nej ra dzie – na osta te cz n¹ treœæ uchwa ³y okreœ la j¹ cej
za da nia do fi nan so wy wa ne ze œrod ków Fun du szu, w tym i na za da nia zle ca ne or ga ni za -
cjom po za rz¹ do wym.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

SE KRE TARZ STA NU
PE£ NO MOC NIK RZ¥ DU
DS. OSÓB NIE PE£ NO SPRA WNYCH
Ja ros ³aw Du da
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

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

Sk³a dam oœ wiad cze nie w spra wie zmia ny prze pi sów do ty cz¹ cych miejsc
po sto jo wych dla in wa li dów.

Co raz czê œciej siê zda rza, ¿e kie row cy par ku j¹ na miej scach prze zna czo -
nych dla in wa li dów. Obe c nie za par ko wa nie na miej scu z ko per t¹ gro zi 100 z³ 
grzy wny i je den punkt kar ny. Za tem wy j¹t ko wo s³u szna jest ini cja ty wa zmie -
rza j¹ ca do pod wy¿ sze nia man da tu do 500 z³.

Nie ste ty sy tua cja wy gl¹ da dra ma ty cz nie po za dro ga mi pub li cz ny mi, na
przy k³ad przy hi per mar ke tach, mul ti plek sach i cen trach han dlo wych. Kie -
row cy mo g¹ tam par ko waæ na miej scach dla nie pe³ no spra wnych zu pe³ nie
bez kar nie. Fun kcjo na riu sze po li cji oraz stra ¿y miej skiej s¹ w ta kich sy tua -
cjach bez sil ni, po nie wa¿ w œwiet le obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów nie mo g¹ pod -
j¹æ tam in ter wen cji.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o in for ma cje na
te mat sta nu przy go to wañ do zmian w pra wie o ru chu dro go wym po zwa la -
j¹ cych ka raæ kie row ców par ku j¹ cych na ko per tach dla nie pe³ no spra wnych
man da ta mi na kwo tê 500 z³ oraz piê cio ma pun kta mi kar ny mi.

Pro szê ró w nie¿ o in for ma cjê, czy za mie rza Pan pod j¹æ dzia ³a nia, któ rych
efek tem bê dzie umo¿ li wie nie s³u¿ bom mun du ro wym, po li cji oraz stra ¿y miej -
skiej, sku te cz nej kon tro li miejsc po sto jo wych dla nie pe³ no spra wnych tak ¿e
na te re nie ogól no do stêp nych par kin gów pry wat nych.

Zmia ny te przy czy ni ³y by siê w zna cz nym stop niu do u³at wie nia fun kcjo -
no wa nia oso bom nie pe³ no spra wnym, któ re dziê ki te mu mog ³y by ak ty wniej
ucze stni czyæ w ¿y ciu spo ³e cz nym.

Krzy sztof Kwiat kow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 24 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go skie ro wa ne

do Mi ni stra In fra struk tu ry pis mem nr BPS/DSK-043-948/08 z dnia 21 paŸ dzier ni ka
2008 r., w spra wie zmia ny prze pi sów do ty cz¹ cych miejsc po sto jo wych dla osób nie -
pe³ no spra wnych, przed sta wiam na stê pu j¹ c¹ in for ma cjê:

W dniu 19 li s to pa da 2008 r. we sz³o w ¿y cie roz po rz¹ dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z dnia 5 li s to pa da 2008 r. zmie nia j¹ ce roz po rz¹ dze nie w spra wie wy so ko œci grzy wien
na k³a da nych w dro dze man da tów kar nych za wy bra ne ro dza je wy kro czeñ (Dz. U.
nr 202, poz. 1249). Roz po rz¹ dze nie to wpro wa dza m.in. grzy wnê w wy so ko œci 500 z³ za
na ru sze nie po sta no wieñ wy ni ka j¹ cych ze zna ków:

— D-18, D-18a lub D-18b „par k ing...:”, z umie sz czo n¹ pod zna kiem tab li cz k¹ T-29,
— P-20 „ko per ta” z sym bo lem oso by nie pe³ no spra wnej lub P-24 „miej sce dla po sto ju

oso by nie pe³ no spra wnej”, umie sz czo ne go sa mo dziel nie bez zna ku pio no we go
D-18, D-18a lub D-18b.

Z art. 1 ust. 1 usta wy z dnia 20 czer wca 1997 r. Pra wo o ru chu dro go wym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póŸn. zm.) wy ni ka, ¿e usta wa ta re gu lu je za sa dy ru chu na

19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. 117



dro gach pub li cz nych oraz w stre fach za mie sz ka nia. Na tej pod sta wie or ga ny up ra wnio -
ne do kon tro li (Po li cja oraz stra¿ miej ska lub gmin na) mo g¹ eg zek wo waæ w³a œci we
za cho wa nia kie ru j¹ cych w za kre sie po sto ju po jaz dów wbrew wska za niom wy ni ka -
j¹ cym ze zna ków dro go wych. Ta kie up ra wnie nia, zgo d nie z przy wo ³a n¹ usta w¹, po zo s -
ta j¹ w kom pe ten cjach Po li cji i stra ¿y miej skiej lub gmin nej, okreœ lo nych w art. 129
i 129b. Na po zo sta ³ych dro gach (niepo ³o ¿o nych w stre fach za mie sz ka nia), zgo d nie
z art. 1 ust. 2 usta wy Pra wo o ru chu dro go wym, ma j¹ ró w nie¿ za sto so wa nie prze pi sy
tej usta wy, je ¿e li jest to ko nie cz ne dla unik niê cia za gro ¿e nia bez pie czeñ stwa ucze stni -
ków ru chu dro go we go. W tym przy pad ku dzia ³a nia or ga nów kon tro li mo g¹ byæ po de jmo -
wa ne je dy nie przy za is t nie niu ta kie go za gro ¿e nia. Wy ko rzy sty wa nie przez kie ru j¹ cych
po jaz da mi miejsc po sto jo wych wbrew wska za niom wy ni ka j¹ cym ze zna ków pio no wych 
i po zio mych, nie sta no wi za gro ¿e nia dla bez pie czeñ stwa ucze stni ków ru chu i tym sa -
mym nie umo¿ li wia in ter wen cji or ga nów kon tro li.

We d³ug art. 1 usta wy z dnia 21 mar ca 1985 r. o dro gach pub li cz nych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.) dro g¹ pub li cz n¹ jest dro ga za li czo na na pod sta -
wie tej usta wy do je d nej z ka te go rii dróg, z któ rej mo ¿e ko rzy staæ ka ¿ dy, zgo d nie z jej
prze zna cze niem, z ogra ni cze nia mi i wy j¹t ka mi okreœ lo ny mi w tej usta wie lub in nych
prze pi sach szcze gól nych. Z ko lei art. 8 ust. 1 tej usta wy sta no wi, ¿e dro gi nie za li czo ne
do ¿a dnej ka te go rii dróg pub li cz nych s¹ dro ga mi we wnê trz ny mi.

Zgo d nie z art. 8 ust. 2 usta wy o dro gach pub li cz nych bu do wa, prze bu do wa, re mont, 
utrzy ma nie, ochro na i oz na ko wa nie dróg we wnê trz nych oraz za rz¹ dza nie ni mi na le ¿y
do za rz¹d cy te re nu, na któ rym jest zlo ka li zo wa na dro ga, a w przy pad ku je go bra ku – do 
w³a œci cie la te go te re nu.

Na te re nie ogól no do stêp nych par kin gów pry wat nych za zwy czaj dzia ³a j¹ fir my
(s³u¿ by) za jmu j¹ ce siê ochro n¹ i utrzy ma niem po rz¹d ku w ob rê bie tych obie k tów. Od
sku te cz no œci ich dzia ³añ za le ¿y wy ko rzy sta nie miejsc po sto jo wych zgo d nie z ich prze -
zna cze niem, okreœ lo nym zna ka mi dro go wy mi.

Stwo rze nie mo¿ li wo œci po de jmo wa nia dzia ³añ przez or ga ny kon tro li po za dro ga mi
pub li cz ny mi i stre fa mi za mie sz ka nia wy ma ga roz sze rze nia za kre su sto so wa nia prze pi -
sów usta wy Pra wo o ru chu dro go wym. Osi¹g niê cie te go wi¹ ¿e siê ze zmia n¹ brzmie nia
art. 1 usta wy, a tym sa mym z pod jê ciem ini cja ty wy le gis la cyj nej. Pro b lem roz sze rze nia
za kre su sto so wa nia prze pi sów usta wy Pra wo o ru chu dro go wym by³ pod no szo ny pod -
czas prac nad pro jek tem usta wy o do pu sz cze niu po jaz dów do ru chu – na eta pie uz go dnieñ 
miê dzy re sor to wych, a tak ¿e by³ przed mio tem wy st¹ pieñ Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich do Mi ni ster stwa Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji. W po wy ¿ szej spra wie,
w to ku prac nad pro jek tem usta wy o do pu sz cze niu po jaz dów do ru chu, w dniu 14 paŸ -
dzier ni ka 2008 r. od by ³o siê spot ka nie przed sta wi cie li re sor tów in fra struk tu ry oraz
spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji. Na pod sta wie pro wa dzo nych dys ku sji usta lo no,
¿e zmia na prze pi sów usta wy Pra wo o ru chu dro go wym wy ma ga za i ni cjo wa nia od rêb ne -
go pro ce su le gis la cyj ne go, któ ry umo¿ li wi prze pro wa dze nie sze ro kich kon sul ta cji spo -
³e cz nych w tym za kre sie. Kon sul ta cje ta kie s¹ nie zbê d ne do usta le nia skut ków
za sto so wa nia prze pi sów usta wy Pra wo o ru chu dro go wym ró w nie¿ na in nych dro gach
oraz pre cy zyj ne go zde fi nio wa nia za kre su roz sze rze nia usta wy.

Wo bec przed sta wio nych po wy ¿ ej wnios ków z do tych cza so wej dzia ³al no œci re sor tu
w przed mio to wym za kre sie, up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, ¿e wy st¹ piê do Mi ni -
stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji o pod jê cie ini cja ty wy usta wo daw czej, któ rej
ce lem bê dzie umo¿ li wie nie or ga nom kon tro li eg zek wo wa nia sto so wa nia siê do prze pi -
sów usta wy Pra wo o ru chu dro go wym ró w nie¿ w miej scach wska za nych w oœ wiad cze -
niu se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

W zwi¹z ku z przy sz³o ro cz ny mi pla na mi Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do -
wej ma j¹ cy mi na ce lu lik wi da cjê dwu jê zy cz nych ma tur chcê przy pom nieæ, ¿e
eg za mi ny te z ca ³¹ pe w no œci¹ s¹ kro kiem mi lo wym w sy s te mie pol skiej edu -
ka cji na po zio mie szkó³ œre dnich.

U cz nio wie chc¹ cy zda waæ dwu jê zy cz n¹ ma tu rê, po de jmu j¹ tê de cyz jê ju¿ 
w mo men cie po myœ lne go zda nia eg za mi nów do szko ³y œre dniej. Za zwy czaj
ucz¹ siê o rok d³u ¿ej od swoich ró wieœ ni ków, po nie wa¿ uczê sz cza j¹ do klas
ze ro wych, w któ rych do sko na l¹ wy bra ny jê zyk ob cy. Dziê ki eg za mi no wi do jrza -
³o œci zda wa ne mu w dwóch jê zy kach ab sol wen ci szkó³ œre dnich mo g¹ za cz¹æ
stu dia w wie lu pañ stwach eu ro pej skich bez do dat ko wych eg za mi nów. Po
lik wi da cji sy s te mu ma tur dwu jê zy cz nych ta mo¿ li woœæ zo sta nie im ode -
brana.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z pro œb¹ o po no w n¹ ana li -
zê pla nów do ty cz¹ cych lik wi da cji ma tur dwu jê zy cz nych.

Krzy sztof Kwiat kow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.10.27

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Krzy szto fa Kwiat kow skie go, Se na to ra RP

w spra wie ma tur w kla sach dwu jê zy cz nych up rzej mie in for mu jê, ¿e:
16 paŸ dzier ni ka 2008 r. od by ³o siê spot ka nie Pa ni Ka ta rzy ny Hall, Mi ni stra Edu ka -

cji Na ro do wej, z dy rek to ra mi szkó³ dwu jê zy cz nych z ca ³e go kra ju. W trak cie spot ka nia
usta lo no, ¿e utrzy ma ne zo sta n¹ do tych cza so we za sa dy zda wa nia eg za mi nu ma tu ral -
ne go w od dzia ³ach dwu jê zy cz nych przez okres czte rech lat tak, aby u cz nio wie ju¿
ucz¹ cy siê w li ceach lub przy go to wu j¹ cy siê w tzw. kla sach wstêp nych, mog li zda waæ
eg za mi ny dwu jê zy cz ne tak jak pla no wa li. Po nad to w naj bli¿ szym cza sie zo sta n¹ wy -
pra co wa ne no we za sa dy zda wa nia ma tu ry w szko ³ach dwu jê zy cz nych. Po wo ³a no gru py 
ro bo cze z³o ¿o ne z przed sta wi cie li szkó³ dwu jê zy cz nych i pra co wni ków Mi ni ster stwa
Edu ka cji Na ro do wej, któ rych ce lem bê dzie wy pra co wa nie efek ty wniej szych form na u -
cza nia dwu jê zy cz ne go w Pol sce.

Po nad to wy jaœ niam, ¿e nie ule ga j¹ zmia nie za sa dy na u cza nia dwu jê zy cz ne go pro -
wa dzo ne go w ra mach dwu stron nych umów miê dzy pañ stwo wych (z Am ba sa d¹ Re pub -
li ki Fran cus kiej w Pol sce oraz Mi ni ster stwem Edu ka cji i Kul tu ry Hi szpa nii).

Obe c nie trwa j¹ pra ce nad uzu pe³ nie niem przy go to wy wa nej zmia ny pod sta wy pro -
gra mo wej, do ty cz¹ cej na u cza nia dwu jê zy cz ne go.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las

19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. 119



Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

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

W Pol sce dzia ³a pra wie szeœæ dzie si¹t ty siê cy sto wa rzy szeñ. Ich cz³on ków 
³¹ cz¹ wspól ne za in te re so wa nia, pa sje i pro ble my. Dziê ki dzia ³al no œci w sto -
wa rzy sze niach lu dzie ma j¹ po czu cie, ¿e nie s¹ sa mi ze swoi mi k³o po ta mi, czê -
sto udzie la j¹ so bie wza jem ne go wspar cia.

Nie ste ty, co raz trud niej jest za re je stro waæ sto wa rzy sze nie. Przy czy n¹
jest miê dzy in ny mi ter min, w któ rym sto wa rzy sze nia mu sz¹ sk³a daæ po pra -
wio ne wer s je do ku men tów re je stra cyj nych, je ¿e li ich pier wot na wer s ja za -
wie ra ³a b³ê dy wy ka za ne przez s¹d. Ter min usta wo wy – sie dem dni
ro bo czych, nie ste ty, czê sto jest zbyt kró t ki, aby na nieœæ po praw ki i po no w nie
ze braæ wy ma ga ne pod pi sy cz³on ków za rz¹ du. Efek tem jest po trze ba ci¹g ³e go 
wzna wia nia pro ce su re je stra cji sto wa rzy sze nia, a tym sa mym ogra ni cze nie
mo¿ li wo œci zrze sza nia.

Zwra cam siê za tem z pro œb¹ do Pa ni Mi ni ster o roz wa ¿e nie mo ¿ li wo œci
zmian usta wo wych w tym za kre sie, sz cze gól nie w kie run ku wy d³u ¿e nia
owe go ter mi nu, dziê ki cze mu zo sta nie u³at wio ny pro ces re je stra cji sto wa -
rzy sze nia.

Krzy sztof Kwiat kow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 10 li s to pa da 2008 r.

Pan
Krzy sztof Kwiat kow ski
Se n a tor RP

Sza no wny Pa nie Se na to rze,
w od po wie dzi na wy st¹ pie nie Pa na Se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go z dnia

21 paŸ dzier ni ka 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-949/08) i w na wi¹ za niu do od po wie dzi
MPiPS z dnia 6 paŸ dzier ni ka 2008 r. (nr ref. DPP-I-0700-23-M¯/08) na wcze œ niej sze
wy st¹ pie nie Se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go tej sa mej tre œci (znak:
BS/03/09/08), po no w nie in for mu jê co na stê pu je:

Ure gu lo wa nia do ty cz¹ ce two rze nia i re je stra cji sto wa rzy szeñ znaj du j¹ siê w usta -
wie z dnia 7 kwiet nia 1989 r. pra wo o sto wa rzy sze niach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855
z póŸn. zm.) oraz w usta wie z dnia 20 sier pnia 1997 r. o Kra jo wym Re je strze S¹ do wym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Sto wa rzy sze nie mo g¹ za ³o ¿yæ oso by w li cz bie co naj mniej piêt na stu. Pier wszym
eta pem przy two rze niu sto wa rzy sze nia jest uchwa le nie sta tu tu oraz wy bór ko mi te tu
za ³o ¿y ciel skie go przez oso by prag n¹ ce za ³o ¿yæ sto wa rzy sze nie (art. 9 Pra wa o sto wa rzy -
sze niach). Na stê p nym kro kiem jest re je stra cja sto wa rzy sze nia. Je ¿e li prze pis szcze gól -
ny nie sta no wi ina czej, sto wa rzy sze nie pod le ga obo wi¹z ko wi wpi su do Kra jo we go
Re je stru S¹ do we go (art. 8 ust. 1 Pra wa o sto wa rzy sze niach). Ko mi tet za ³o ¿y ciel ski
sk³a da do s¹ du re je stro we go wnio sek o re je stra cjê wraz ze sta tu tem, li st¹ za ³o ¿y cie li,
za wie ra j¹ c¹ imio na i na zwis ka, da tê i miej sce uro dze nia, miej sce za mie sz ka nia oraz
w³as no rê cz ne pod pi sy za ³o ¿y cie li, pro to kó³ z wy bo ru ko mi te tu za ³o ¿y ciel skie go, a tak ¿e 
in for ma cjê o ad re sie tym cza so wej sie dzi by sto wa rzy sze nia (Art. 12 Pra wa o sto wa rzy -
sze niach).

Wnio sek o za re je stro wa nie sto wa rzy sze nia s¹d re je stro wy po wi nien roz po z naæ nie -
zw³o cz nie, nie póŸ niej ni¿ w ci¹ gu 3 mie siê cy od dnia je go z³o ¿e nia. Ró w no czeœ nie s¹ d
re je stro wy po wi nien do rê czyæ sta ro œcie (or ga no wi nad zo ru j¹ ce mu) od pis wnio s ku o re -
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je stra cjê wraz z za ³¹ cz ni ka mi. Sta ro sta ma pra wo wy po wie dzieæ siê w spra wie wnio s ku
w ter mi nie 14 dni li cz¹c od dnia je go do rê cze nia, a ta k ¿e przy st¹ piæ, za zgo d¹ s¹ du, do
po stê po wa nia ja ko za in te re so wa ny (art. 13. Pra wa o sto wa rzy sze niach). S¹d re je stro wy 
od ma wia za re je stro wa nia sto wa rzy sze nia, je ¿e li nie spe³ nia ono wa run ków okre œ lo -
nych w usta wie (art. 14. Pra wa o sto wa rzy sze niach).

Przed wy da niem po sta no wie nia o za re je stro wa niu sto wa rzy sze nia s¹d re je stro wy
mo ¿e wy zna czyæ po sie dze nie wy jaœ nia j¹ ce w ce lu do ko na nia do dat ko wych usta leñ, je -
¿e li to uz na za nie zbê d ne (art. 15. Pra wa o sto wa rzy sze niach).

S¹d re je stro wy wy da je po sta no wie nie o za re je stro wa niu sto wa rzy sze nia po stwier -
dze niu, ¿e je go sta tut jest zgo d ny z prze pi sa mi pra wa i za ³o ¿y cie le spe³ nia j¹ wy ma ga nia 
okreœ lo ne usta w¹ (art. 16. Pra wa o sto wa rzy sze niach). Z chwi l¹ wpi sa nia do Kra jo we go 
Re je stru S¹ do we go sto wa rzy sze nie uzy s ku je oso bo woœæ pra w n¹ i mo ¿e roz po cz¹æ dzia -
³al noœæ.

W myœl art. 19 ust. 2 usta wy o Kra jo wym Re je strze S¹ do wym, wnio sek o wpis do
Re je stru sk³a da siê na urzê do wym for mu la rzu, przy czym sk³a da j¹c go, wnios ko daw ca
bez wez wa nia ui sz cza op ³a tê s¹ do w¹, a je ¿e li wpis pod le ga og ³o sze niu – ró w nie¿ op ³a tê
za og ³o sze nie w Mo ni to rze S¹ do wym i Go spo dar czym. Art. 19 ust. 3 sta no wi, ¿e wnio -
sek z³o ¿o ny z na ru sze niem po wy ¿ sze go prze pi su lub nie pra wid ³o wo wy pe³ nio ny pod le -
ga zwró ce niu, bez wzy wa nia do uzu pe³ nie nia bra ków. Przy tym po pra wio ny wnio sek
mo ¿e byæ po no w nie z³o ¿o ny w ter mi nie 7 dni od da ty do rê cze nia za rz¹ dze nia o zwro cie
i wte dy, wy wo ³u je sku tek od da ty pier wot ne go wnie sie nia.

Art. 19 ust. 3a usta wy o Kra jo wym Re je strze S¹ do wym sta no wi, ¿e w ra zie wy -
st¹ pie nia in nych bra ków ni¿ wy mie nio ne po wy ¿ ej, od po wie d nio sto su je siê prze pis
art. 130 Ko dek su po stê po wa nia cy wil ne go z dnia 17 li s to pa da 1964 r. ko deks po stê po -
wa nia cy wil ne go (Dz. U z 1964 Nr 43, poz. 296 z póŸn. zm.). Oz na cza to, ¿e w przy pad -
ku, gdy pis mo pro ce so we nie mo ¿e otrzy maæ pra wid ³o we go bie gu wsku tek bra ków
in nych ni¿ nie do ko na nie na le ¿y tej op ³a ty lub nie z³o ¿e nie na urzê do wym for mu la rzu,
prze wo dni cz¹ cy po wi nien wez waæ stro nê do ich na pra wie nia w ter mi nie ty go dnio wym
pod ry go rem zwró ce nia pis ma. Pis mo zwró co ne po bez sku te cz nym up ³y wie ter mi nu
nie wy wo ³u je ¿a dnych skut ków na to miast po pra wio ne lub uzu pe³ nio ne w ter mi nie wy -
wo ³u je skut ki od chwi li je go wnie sie nia.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e prze pi sy usta na wia j¹ ce 7-dnio wy ter min na usu niê cie uchy -
bieñ sk³a da ne go wnios ku wy ni ka j¹ z ogól nych po sta no wieñ pro ce du ral nych, ma -
j¹ cych za sto so wa nie do wszy s t kich pod mio tów ucze stni cz¹ cych w po stê po wa niu przed 
s¹ da mi re je stro wy mi, a nie tyl ko do sto wa rzy szeñ. War to za zna czyæ, ¿e nie is t nie j¹
prze pi sy szcze gól ne, któ re by up rzy wi le jo wy wa ³y ja kie kol wiek pod mio ty, je œ li cho dzi
o ter min na usu niê cie bra ków for mal nych wnios ków.

Ja ko ¿e oma wia ne nie do go dno œci, zwi¹ za ne z re je stra cj¹ sto wa rzy szeñ, nie wy ni ka -
j¹ z prze pi sów re gu lu j¹ cych fun kcjo no wa nie or ga ni za cji po za rz¹ do wych (w tym z usta -
wy o dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie), a z ogól nych za sad pro ce du ry
cy wil nej, to ini cja ty wa do ko ny wa nia zmian w przed mio to wych ak tach pra w nych nie le -
¿y w kom pe ten cjach Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej. W³a œci wym or ga nem jest
w tej spra wie Mi n i s ter Spra wied li wo œci.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze, in for mu je my, ¿e Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej
mo ¿e je dy nie zwró ciæ uwa gê na oma wia ny pro b lem w to ku zg³a sza nia uwag w ewen -
tual nych kon sul ta cjach miê dzy re sor to wych przy sz³e go pro jek tu no we li za cji usta wy
o Kra jo wym Re je strze S¹ do wym.

Po nad to, je ¿e li Pan Se n a tor wy ra zi ta k¹ wo lê, oma wia ny pro b lem mo ¿e staæ siê
przed mio tem prac Ra dy Dzia ³al no œci Po ¿yt ku Pub li cz ne go.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Czes ³a wa Ostrow ska
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

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

Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci, jak in for mu je pra sa, pla nu je re or ga ni za -
cjê struk tu ry s¹ dów re jo no wych w Pol sce. Od pe w ne go cza su do cie ra j¹ do
mnie syg na ³y, ¿e lik wi da cja ta mo ¿e do tkn¹æ s¹ dy re jo no we w Brze zi nach
i Ra wie Ma zo wiec kiej. Tym cza sem w roz mo wie, któ r¹ od by ³em z Pa nem Mi ni -
strem w trak cie wy jaz do we go po sie dze nia Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa
w Na ³ê czo wie, po in for mo wa³ mnie Pan, ¿e lik wi da cja tych pla có wek nie
wcho dzi w ra chu bê, a bra na jest pod uwa gê wy ³¹ cz nie mo¿ li woœæ re or ga ni za -
cji pra cy po szcze gól nych wy dzia ³ów.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê z pro œb¹ o in for ma cjê na te mat pla nów wo -
bec s¹ dów re jo no wych w Brze zi nach i Ra wie Ma zo wiec kiej.

Krzy sztof Kwiat kow ski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒ CI

War sza wa, 6.11.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pis mem z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r. Nr BPS/DSK-043-947/08, przy 

któ rym prze s³a ne zo sta ³o oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go
w spra wie pla no wa nej re or ga ni za cji struk tu ry s¹ dów re jo no wych w Pol sce, up rzej mie
in for mu jê.

Za gwa ran to wa nie oby wa te lom re a li za cji kon sty tu cyj ne go pra wa do s¹ du, a wiêc
roz pa trze nia spra wy bez nie u za sa dnio nej zw³o ki przez w³a œci wy s¹d, to prio ry tet pañ -
stwa pra wa. Dla osi¹g niê cia te go ce lu, w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci trwa j¹ pra ce
miê dzy in ny mi w kie run ku ra cjo na li za cji i ue la sty cz nie nia struk tu ry or ga ni za cyj nej
s¹ dów po wsze chnych.

Z ze branych da nych wy ni ka, ¿e w s¹ do wni ctwie po wsze chnym wy stê pu j¹ zna cz ne
ró¿ ni ce w za kre sie wiel ko œ ci po szcze gól nych ape la cji, okrê gów i s¹ dów, przy czym nie
ty le pod wzglê dem ob sza rów ich w³a œci wo œci, co li cz by wp³y wa j¹ cych spraw, a tym sa -
mym wiel ko œ ci struk tur or ga ni za cyj nych, ob ci¹ ¿e nia sê dziów i eta ty za cji.

Po nad to ana li za wp³y wu, za ³at wie nia i po zo sta ³o œci spraw wska zu je, i¿ w s¹ dach
wy stê pu je struk tu ral na za leg ³oœæ, rzu tu j¹ ca ne ga ty wnie na oce nê fun kcjo no wa nia
s¹ do wni ctwa po wsze chne go. Dla te go te¿ w in te re sie wy mia ru spra wied li wo œci le ¿y jak
naj szyb sza lik wi da cja tej za leg ³o œci przy wy ko rzy sta niu is t nie j¹ cych na k³a dów.

Je d nym z kie run ków ko nie cz nych prac Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci jest oce na
wp³y wu up ro sz cze nia struk tur or ga ni za cyj nych s¹ dów po wsze chnych na spra w noœæ
po stê po wa nia.
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W ra mach te go wnik li wej ana li zie pod da wa ne s¹ na stê pu j¹ ce uwa run ko wa nia: ob -
szar w³a œci wo œci s¹ du, li cz ba wp³y wa j¹ cych spraw, li mi ty eta tów we wszy s t kich gru -
pach za trud nie nia, stan ob ci¹ ¿e nia pra c¹ sê dziów (w za kre sie w³a œci we go
roz mie sz cze nia kad ry), wa run ki ko mu ni ka cyj ne (pod k¹ tem mo¿ li wo œci do jaz du stron
do s¹ du), wa run ki lo ka lo we s¹ du (po wie rzchnia, li cz ba sal roz praw), miej sce za mie sz -
ka nia pra co wni ków s¹ du we wszy s t kich gru pach za trud nie nia (w za kre sie ewen tual -
nych utrud nieñ zwi¹ za nych z do jaz dem do pra cy), od le g ³o œci miê dzy po szcze gól ny mi
s¹ da mi, w tym miej sco wo œcia mi znaj du j¹ cy mi siê w ob sza rach ich w³a œci wo œci (m.in.
pod k¹ tem ewen tual nych utrud nieñ zwi¹ za nych z do jaz dem do s¹ du w spra wach od -
wo ³aw czych).

Mi n i s ter Spra wied li wo œci nie po de jmo wa³ do tych czas ¿a dnych de cyz ji w za kre sie
wpro wa dze nia kon kret nych zmian or ga ni za cyj nych w s¹ do wni ctwie po wsze chnym.
Osta te cz ne kie run ki re form pod da ne zo sta n¹ kon sul ta cjom z za in te re so wa ny mi œro -
do wis ka mi.

Z po wa ¿a niem

Ja cek Cza ja
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka
oraz do prezesa Zarz¹du Polskich Kolei Pañstwowych SA Andrzeja Wacha

£ódŸ, naj wiê k sze mia sto w wo je wó dz twie, nie po sia da bez po œre dnie go
po ³¹ cze nia ko le jo we go w sy s te mie In ter Ci ty z Wroc ³a wiem i War sza w¹. Przy -
czy n¹ ta kie go sta nu rze czy jest ci¹g le po gar sza j¹ cy siê stan in fra struk tu ry
ko le jo wej na od cin ku £ódŸ–Wroc ³aw. W po prze d nich la tach is t nia ³o po ³¹ cze -
nie In ter Ci ty, ale w 2004 r. zo sta ³o zlik wi do wa ne z po wo du ci¹g le wy d³u ¿a -
j¹ ce go siê cza su po dró ¿y, któ ry na tra sie Warszawa–Wroc³aw przez £ódŸ
prze kra cza³ na wet piêæ go dzin. Mi mo i¿ wspo mnia na tra sa jest naj kró t szym
po ³¹ cze niem ko le jo wym miê dzy War sza w¹ i Dol nym Œl¹s kiem, po ci¹ gi na
niej kur su j¹ ce osi¹ ga ³y prêd koœæ ta k¹ sa m¹, jak w la tach sie dem dzie si¹ tych
ubieg ³e go wie ku. Do dat ko wym pro ble mem jest ró¿ na wy ce na re mon tu in fra -
struk tu ry ko le jo wej na tym od cin ku. Ka ¿ da z za in te re so wa nych stron przed -
sta wia w³a s ne wy li cze nia, któ re zna cz¹ co siê od sie bie ró¿ ni¹.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa nów z pro œb¹ o in for ma cje na te mat
sta nu przy go to wañ do re mon tu wspo mnia ne go od cin ka tra sy ko le jo wej, pla -
no wa ne go ter mi nu je go roz po czê cia i za koñ cze nia, a tak ¿e o przed sta wie nie
ca ³o œcio we go ko szto ry su tej in we sty cji. War to mieæ na uwa dze fakt, ¿e obe c -
nie £ódŸ jest je dy nym mia stem w kra ju, przez któ re nie prze je¿ d¿a j¹ sk³a dy
PKP In ter Ci ty.

Po nad to za u wa ¿yæ trze ba, ¿e spó ³ka PKP In ter Ci ty ju¿ dziœ de kla ru je
prze ka za nie sk³a dów ko le jo wych na wspo mnia n¹ tra sê, je ¿e li tyl ko po pra wi
siê stan in fra struk tu ry ko le jo wej. W pro jekt po wro tu po ci¹ gów In ter Ci ty na
tra sê Wroc ³aw–War sza wa prze bie ga j¹ c¹ przez £ódŸ za an ga ¿o wa ni s¹ se na -
to ro wie oraz mar sza³ ko wie wo je wództw ³ó dz kie go, wiel ko pol skie go i dol no -
œl¹s kie go. Jest to in we sty cja wa¿ na dla tych re gio nów i jej ry ch³a re a li za cja
przy czy ni siê do ich szyb sze go roz wo ju, a tak ¿e po pra wi kom fort po dró ¿y
mie sz kañ ców.

Krzy sztof Kwiat kow ski

Od po wie dŸ
PREZESA ZARZ¥ DU PKP SA

War sza wa, 20 li s to pa da 2008 r.

Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z otrzy ma nym oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie -

go, któ re zo sta ³o z³o ¿o ne na 19. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka
2008 ro ku i do ty czy ³o za ga dnieñ in fra struk tu ral nych i eks ploa ta cyj nych w re la cji War -
sza wa–Wroc ³aw przez £ódŸ prze sy ³am sta no wis ko Pol skich Ko lei Pañ stwo wych SA

Na pod sta wie ana li zy sta nu te chni cz ne go in fra struk tu ry na od cin kach li nii do ty -
cz¹ cych wy st¹ pie nia Pa na Se na to ra (za ³¹ cz nik do ni niej sze go pis ma), osza co wa no ko -
sz ty na praw po zwa la j¹ ce na przy wró ce nie prêd ko œci kon struk cyj nej w obu kie run kach 
na ca ³ym od cin ku £ódŸ Wi dzew–Wroc ³aw G³ó wny na kwo tê 320 mln PLN. Jest to su ma
prze kra cza j¹ ca mo¿ li wo œci fi nan so we PKP Pol skie Li nie Ko le jo we SA

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e wy mie nio ne od cin ki li nii nie wcho dz¹ w sk³ad sie ci ko le jo wej
ob jê tej umo wa mi miê dzy na ro do wy mi (za wy j¹t kiem od cin ka li nii nr 14 Bor sze wi ce
p. odg.–Re tki nia – 33,950 km), co nie po zwa la na fi nan so wa nie mo der ni za cji ze œrod -
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ków Unii Eu ro pej skiej. W ta kiej sy tua cji nie zbê d ne jest po zy s ka nie œrod ków fi nan so -
wych z bu d¿e tu Pañ stwa, a tak ¿e za an ga ¿o wa nie siê sa mo rz¹ dów lo kal nych
w fi nan so wa nie ro bót w ra mach RPO.

War to zwró ciæ uwa gê, ¿e na li œcie in dy ka ty wnej Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -
struk tu ra i Œro do wis ko umie sz czo ny zo sta³ pro jekt „Mo der ni za cja li nii Ko le jo wej nr 14
na od cin ku £ódŸ–Zduñ ska Wo la–Ka lisz”. Pro jekt ten znaj du je siê je dnak na li œcie re -
zer wo wej, co w œwiet le wzro stu ko sz tów re a li za cji pro jek tu PO IiŒ jest ma ³o praw do po -
dob ne, aby by³ re al ny w per spek ty wie fi nan so wej ro ku 2013. Ma j¹c na uwa dze
po wy ¿ sze ci¹g ko mu ni ka cyj ny £ódŸ–Wroc ³aw mo ¿e byæ pod da ny mo der ni za cji po 2014
ro ku.

Spó ³ka PKP In ter ci ty SA, ja ko op e r a tor wy ko nu j¹ cy prze wo zy osób ko le j¹, jest za in -
te re so wa na uru cha mia niem po ci¹ gów o mo¿ li wie naj kró t szym cza sie prze jaz du po miê -
dzy War sza w¹ a Wroc ³a wiem. Zgo d nie z roz k³a dem jaz dy 2007/2008, tra sê z War sza wy 
do Wroc ³a wia przez £ódŸ mo¿ na po ko naæ w cza sie po nad 6 go dzin po ci¹ giem po spie -
sznym. Czas prze jaz du nie co po nad 5 go dzin za pe wnia po ³¹ cze nie przez Po znañ lub
Ka to wi ce. W chwi li obe c nej uru cha mia nie po ci¹ gów In ter Ci ty z War sza wy do Wroc ³a -
wia przez £ódŸ nie wp³y nie na po pra wê ofer ty prze wo zo wej. Aby tra sa przez £ódŸ sta ³a
siê kon ku ren cyj na dla obe c nej przez Po znañ lub Ka to wi ce, nie zbê d na jest po pra wa
sta nu in fra struk tu ry na od cin ku £ódŸ–Wroc ³aw.

W roz k³a dzie jaz dy 2008/2009 miê dzy War sza w¹ a Wroc ³a wiem za pla no wa no 8 par 
po ci¹ gów kwa li fi ko wa nych. W przy pad ku po pra wy sta nu in fra struk tu ry po zwa la j¹ ce -
go na po pra wê do stêp no œci cza so wej w re la cji War sza wa–Wroc ³aw przez £ódŸ, mo¿ li we
bê dzie skie ro wa nie przez £ódŸ, w po rze dzien nej, mi n i mum 2 par po ci¹ gów kwa li fi ko -
wa nych. Go dzi ny kur so wa nia tych po ci¹ gów mu sz¹ uw zglê dniaæ is t nie j¹ c¹ siat kê po -
³¹ czeñ i zo sta n¹ okreœ lo ne przy bu do wa niu ca ³o œci uk ³a du po ³¹ czeñ.

W uzu pe³ nie niu in for mu jê, ¿e PKP Pol skie Li nie Ko le jo we SA ana li zu je obe c nie ko -
sz ty mo der ni za cji li nii Ko niec pol–Czê sto cho wa–Opo le, dla w³¹ cze nia ich do po ³¹ cze nia
War sza wa–Wroc ³aw. Wstêp ne ana li zy ko sz tów i efek tów skró ce nia cza su jaz dy wy ka -
zu j¹, ¿e ten pro jekt bê dzie bar dziej efek ty wny.

PKP Pol skie Li nie Ko le jo we SA jest za an ga ¿o wa na w op ra co wa nie pro jek tu z Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Œro do wis ko pn. „Przy go to wa nie bu do wy li nii du -
¿ych prêd ko œci”. Tra sa pro jek to wa nych li nii Po znañ/Wroc ³aw–£ódŸ–War sza wa bê dzie
prze bie ga ³a w po bli ¿u od cin ków li nii wcho dz¹ cych w sk³ad po ³¹ cze nia £ódŸ–Wroc ³aw.
Bu do wa tych li nii pla no wa na jest po ro ku 2014, a orien ta cyj ny koszt ca³ ko wi ty wraz
z ta bo rem wy nie sie oko ³o 26 mld PLN.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZ¥ DU
Dyrektor Generalny
Andrzej Wach

Za ³¹ cz nik

Po ³¹ cze nie ko le jo we £ódŸ Wi dzew–Wroc ³aw G³ó wny, o któ rym jest mo wa w oœ wiad cze -
niu Pa na Se na to ra, obe jmu je na stê pu j¹ ce li nie i od cin ki li nii ko le jo wych:
Li nia nr 540 £ódŸ Choj ny–£ódŸ Wi dzew (d³u goœæ li nii 6,075 km)
Jest to li nia pier wszo rzê dna je dno to ro wa ze lek try fi ko wa na, zna cze nia pañ stwo we go.
Stan te chni cz ny na wie rzchni w 50% jest do bry, na to miast w po zo sta ³ych 50% nie za do -
wa la j¹ cy. Szy ny S49 z ro ku 1982 i 2002, pod k³a dy dre wnia ne z ro ku 1983 i pod k³a dy
be to no we z ro ku 2002.
Li nia nr 25 £ódŸ Ka lis ka–Dê bi ca na od cin ku £ódŸ Ka lis ka Tow.–£ódŸ Choj ny (d³u -
goœæ od cin ka 6,230 km)
Li nia pier wszo rzê dna, dwu to ro wa, ze lek try fi ko wa na, zna cze nia pañ stwo we go. Stan te chni -
cz ny na wie rzchni w 10% jest do bry, w 40% za do wa la j¹ cy, w 50% nie za do wa la j¹ cy.
Szy ny S49 z ro ku 1984 r., pod k³a dy be to no we z ro ku 1985.
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Li nia nr 539 £ódŸ Ka lis ka To wa ro wa–Re tki nia na od cin ku £ódŸ Ka lis ka Tow.–Re -
tki nia (d³u goœæ od cin ka 1,752 km)
Li nia pier wszo rzê dna, dwu to ro wa, ze lek try fi ko wa na, zna cze nia pañ stwo we go.
Stan na wie rzchni w 100% jest za do wa la j¹ cy. Szy ny S49 z ro ku 1999, pod k³a dy dre wnia -
ne z ro ku 1999.
Li nia nr 14 £ódŸ Ka lis ka–Tup li ce na od cin ku Re tki nia–Ostrów Wlkp. (d³u goœæ od -
cin ka 136,121 km)
Li nia pier wszo rzê dna, dwu to ro wa, ze lek try fi ko wa na, zna cze nia pañ stwo we go. Stan te chni -
cz ny na wie rzchni w 45% jest do bry, w 30% za do wa la j¹ cy, w 25% nie za do wa la j¹ cy.
Szy ny UIC60 z lat 197 9–1992 r., pod k³a dy be to no we z lat 1979 –1992.
Li nia nr 355 Ostrów Wlkp.–Gra bo wno Wlk. (d³u goœæ li nii 57,733 km)
Li nia pier wszo rzê dna, je dno to ro wa, ze lek try fi ko wa na, zna cze nia pañ stwo we go.
Stan te chni cz ny na wie rzchni w 60% jest do bry, w 28% za do wa la j¹ cy, w 12% nie za do -
wa la j¹ cy. Szy ny UIC60 z ro ku 1998, pod k³a dy be to no we z ro ku 1998.
Li nia nr 281 Ole œni ca–Choj ni ce na od cin ku D¹b ro wa Ole œnic ka–Gra bo wno Wlk.
(d³u goœæ od cin ka 14,121 km)
Li nia pier wszo rzê dna, dwu to ro wa, ze lek try fi ko wa na, zna cze nia pañ stwo we go.
Stan te chni cz ny na wie rzchni w 70% jest do bry i w 30% za do wa la j¹ cy. Szy ny UIC60
z ro ku 1988, pod k³a dy be to no we z ro ku 1988.
Li nia nr 766 £u ka nów – D¹b ro wa Ole œnic ka (d³u goœæ li nii 4,026 km)
Li nia pier wszo rzê dna, je dno to ro wa, ze lek try fi ko wa na, zna cze nia pañ stwo we go.
Stan te chni cz ny na wie rzchni w 50% jest do bry, w 10% za do wa la j¹ cy i w 40% nie za do -
wa la j¹ cy. Szy ny UIC60 z ro ku 1990, pod k³a dy dre wnia ne i be to no we z lat 1983 i 1990.
Li nia nr 143 Ka le ty–Wroc ³aw Mi ko ³a jów na od cin ku £u ka nów–Wroc ³aw Mi ko ³a jów
WP2 (d³u goœæ od cin ka 26,669 km)
Li nia pier wszo rzê dna, dwu to ro wa, ze lek try fi ko wa na, zna cze nia pañ stwo we go.
Stan te chni cz ny na wie rzchni w 25% jest do bry, w 55% za do wa la j¹ cy i w 20% nie za do -
wa la j¹ cy. Szy ny UIC60 z lat 1982 –1992, pod k³a dy dre wnia ne z lat 1982 –1985.
Li nia nr 271 Wroc ³aw–Po znañ na od cin ku Wroc ³aw G³ó wny–Wroc ³aw Mi ko ³a jów
WP2 (d³u goœæ od cin ka 3,702 km)
Li nia ma gi stral na, dwu to ro wa, ze lek try fi ko wa na, zna cze nia pañ stwo we go.

Stan te chni cz ny na wie rzchni w 55% jest do bry, w 35% za do wa la j¹ cy i w 10% nie za -
do wa la j¹ cy. Szy ny UIC60 z lat 1980 i 1995, pod k³a dy dre wnia ne z ro ku 1980.

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

War sza wa, 24 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze s³a ne w za ³¹ cze niu pis ma nr BPS/DSK-043-948/08 z dnia

21 paŸ dzier ni ka 2008 r. oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow -
skie go na 19. po sie dze niu Se na tu w dniu 26 paŸ dzier ni ka 2008 r. w spra wie bez po œre dnie -
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go po ³¹ cze nia ko le jo we go w sy s te mie In ter ci ty £o dzi z Wroc ³a wiem i War sza w¹
up rzej mie in for mu jê, ¿e w zwi¹z ku z pod jê t¹ ini cja ty w¹ w³adz sa mo rz¹ do wych w spra -
wie uru cho mie nia przez PKP In ter ci ty SA po ³¹ cze nia ko le jo we go na tra sie War sza -
wa–£ódŸ–Wroc ³aw po ci¹ ga mi kla sy IC (In ter ci ty) ww. prze woŸ nik ko le jo wy, wspól nie
z Cen trum Naukowo-Technicznym Ko lej ni ctwa, prze pro wa dzi³ ana li zê mo¿ li wo œci
wzno wie nia za wie szo nych od 2004 ro ku prze wo zów osób i rze czy. Prze pro wa dzo na
ana li za wy ka za ³a, ¿e dla przed sta wie nia atrak cyj nej ofer ty prze wo zo wej nie zbê d ne jest
wy ko na nie sze re gu prac o cha rak te rze od two rze nio wym, ma j¹ cym na ce lu przy wró ce -
nie w³a œci we go sta nu te chni cz ne go in fra struk tu ry ko le jo wej przed mio to we go po ³¹ cze -
nia. Za kres rze czo wy mo der ni za cji przed mio to wej in fra struk tu ry ko le jo wej obe jmu je
wy mia nê szyn, pod k³a dów, roz jaz dów oraz na pra wê pod to rza i obie k tów in ¿y nie ryj -
nych. Wstêp ne osza co wa nie ko sz tu ww. prac po pra wia j¹ cych pa ra me try te chni cz ne
in fra struk tu ry ko le jo wej na od cin ku £ódŸ–Wroc ³aw wy ma ga na k³a dów fi nan so wych
w wy so ko œci oko ³o 550 mln z³.

Po nad to, w opar ciu o prze pro wa dzo n¹ ana li zê sta nu te chni cz ne go in fra struk tu ry
na wy mie nio nych po ni ¿ej od cin kach tra sy przed mio to we go po ³¹ cze nia osza co wa ne zo -
sta ³y na kwo tê 320 mln z³ ko sz ty na praw po zwa la j¹ cych przy wró ciæ prêd ko œci kon -
struk cyj ne w obu kie run kach na ca ³ym od cin ku £ódŸ Wi dzew–Wroc ³aw G³ó wny.

Tra sa sta no wi¹ ca po ³¹ cze nie ko le jo we £ódŸ Wi dzew–Wroc ³aw G³ó wny obe jmu je
trzy li nie i szeœæ od cin ków in nych li nii ko le jo wych, tj.:

· od ci nek tra sy £ódŸ–Wi dzew–£ódŸ Choj ny sta no wi li nia ko le jo wa nr 540 £ódŸ
Choj ny–£ódŸ Wi dzew. Jest to li nia pier wszo rzê dna, je dno to ro wa, ze lek try fi ko wa --
na, zna cze nia pañ stwo we go. Stan te chni cz ny na wie rzchni w 50% jest do bry,
a w po zo sta ³ych 50% nie za do wa la j¹ cy. Szy ny S49 z ro ku 1982 i 2002, pod k³a dy
dre wnia ne z ro ku 1983 i be to no we z ro ku 2002;

· od ci nek tra sy £ódŸ Choj ny–£ódŸ Ka lis ka To wa ro wa sta no wi od ci nek li nii ko le jo --
wej nr 25 £ódŸ Ka lis ka–Dê bi ca, to od ci nek li nii pier wszo rzê dnej, dwu to ro wej, ze --
lek try fi ko wa nej, zna cze nia pañ stwo we go. Stan te chni cz ny na wie rzchni w 10% jest 
do bry, w 40% za do wa la j¹ cy, a w 50% nie za do wa la j¹ cy. Szy ny S49 z 1984 r., pod --
k³a dy be to no we z ro ku 1985;

· od ci nek tra sy £ódŸ Ka lis ka To wa ro wa–Re tki nia to od ci nek li nii ko le jo wej nr 539
£ódŸ Ka lis ka To wa ro wa–Re tki nia. Jest to li nia pier wszo rzê dna, dwu to ro wa, ze lek --
try fi ko wa na, zna cze nia pañ stwo we go. Stan na wie rzchni w 100% jest za do wa la --
j¹ cy. Szy ny S49 i pod k³a dy dre wnia ne z ro ku 1999;

· od ci nek tra sy Re tki nia–Ostrów Wlkp. sta no wi od ci nek li nii ko le jo wej nr 14 £ódŸ
Ka lis ka–Tup li ce. Jest to li nia pier wszo rzê dna, dwu to ro wa, ze lek try fi ko wa na, zna --
cze nia pañ stwo we go. Stan te chni cz ny na wie rzchni w 45% jest do bry, w 30% za do --
wa la j¹ cy, a w 25% nie za do wa la j¹ cy. Szy ny UIC60 z lat 1979–1992 r., pod k³a dy be --
to no we z lat 1979–1992;

· od ci nek tra sy Ostrów Wlkp.–Gra bo wno Wiel kie sta no wi li nia ko le jo wa nr 355 Ostrów
Wlkp.–Gra bo wno Wiel kie. Jest to li nia pier wszo rzê dna, je dno to ro wa, ze lek try fi ko wa na, 
zna cze nia pañ stwo we go. Stan te chni cz ny na wie rzchni w 60% jest do bry, w 28% za do --
wa la j¹ cy, a w 12% nie za do wa la j¹ cy. Szy ny UIC60 i pod k³a dy be to no we z ro ku 1998;

· od ci nek tra sy Gra bo wno Wiel kie–D¹b ro wa Ole œnic ka sta no wi od ci nek li nii ko le --
jo wej nr 281 Ole œni ca–Choj ni ce. Jest to li nia pier wszo rzê dna, dwu to ro wa, ze lek --
try fi ko wa na, zna cze nia pañ stwo we go. Stan te chni cz ny na wie rzchni w 70% jest
do bry, a w 30% za do wa la j¹ cy. Szy ny UIC60 i pod k³a dy be to no we z ro ku 1988;

· od ci nek tra sy D¹b ro wa Ole œnic ka–£u ka nów sta no wi li nia nr 766 £u ka nów–D¹b --
ro wa Ole œnic ka. Jest to li nia pier wszo rzê dna, je dno to ro wa, ze lek try fi ko wa na, zna --
cze nia pañ stwo we go. Stan te chni cz ny na wie rzchni w 50% jest do bry, w 10% za do --
wa la j¹ cy, a w 40% nie za do wa la j¹ cy. Szy ny UIC60 z ro ku 1990, pod k³a dy dre wnia --
ne i be to no we z lat 1983 i 1990;

· od ci nek tra sy £u ka nów–Wroc ³aw Mi ko ³a jów sta no wi od ci nek li nii ko le jo wej
nr 143 Ka le ty–Wroc ³aw Mi ko ³a jów. Jest to li nia pier wszo rzê dna, dwu to ro wa, ze --
lek try fi ko wa na, zna cze nia pañ stwo we go. Stan te chni cz ny na wie rzchni w 25% jest
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do bry, w 55% za do wa la j¹ cy, a w 20% nie za do wa la j¹ cy. Szy ny UIC60 z lat
1982–1992, pod k³a dy dre wnia ne z lat 1982–1985;

· od ci nek tra sy Wroc ³aw Mi ko ³a jów–Wroc ³aw G³ó wny sta no wi od ci nek li nii ko le jo --
wej nr 271 Wroc ³aw–Po znañ. Jest to li nia ma gi stral na, dwu to ro wa, ze lek try fi ko --
wa na, zna cze nia pañ stwo we go. Stan te chni cz ny na wie rzchni w 55% jest do bry,
w 35% za do wa la j¹ cy, a w 10% nie za do wa la j¹ cy. Szy ny UIC60 z lat 1980 i 1995,
pod k³a dy dre wnia ne z ro ku 1980.

PKP Pol skie Li nie Ko le jo we SA, ja ko za rz¹d ca in fra struk tu ry ko le jo wej ma j¹c na
wzglê dzie, i¿ koszt osza co wa nych prac (ró¿ ny w za le¿ no œci od pla no wa ne go za kre su
rze czo we go) prze kra cza mo¿ li wo œci fi nan so we spó ³ki, jak i cha rak ter te go po ³¹ cze nia,
ma j¹ cy wp³yw na roz wój re gio nów, po in for mo wa³ za in te re so wa ne w³a dze sa mo rz¹ dów
wo je wództw £ó dz kie go, Wiel ko pol skie go i Dol no œl¹s kie go o ko sz tach mo der ni za cji oraz 
o ko nie cz no œci za an ga ¿o wa nia siê sa mo rz¹ dów lo kal nych w fi nan so wa nie ro bót w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go. Do chwi li obe c nej ini cja ty wa za rz¹d cy in -
fra struk tu ry nie uzy s ka ³a wspar cia z RPO po szcze gól nych wo je wództw.

Za rz¹d ca in fra struk tu ry ko le jo wej, wy cho dz¹c naprze ciw ocze ki wa niom w³adz wo -
je wó dz kich, za pla no wa³ na rok 2008 pra ce utrzymaniowo-naprawcze na od cin ku li nii
ko le jo wej nr 14 £ódŸ–Ka lisz, o ³¹ cz nej war to œci 1981,2 tys. z³, fi nan so wa ne ze œrod ków
w³a s nych. Za kres tych prac obe jmu je m.in. wy mia nê szyn, pod k³a dów, pod roz jez dnic, na -
pra wê oœ miu prze jaz dów, od chwa sz cza nie che mi cz ne to rów. Do koñ ca paŸ dzier ni ka br.
za rz¹d ca in fra struk tu ry prze zna czy³ na ten cel œrod ki w wy so ko œci oko ³o 3 mln z³. Zgo d nie 
z prze wi dy wa niem za rz¹d cy, do koñ ca 2008 r. wy dat ki te wy nio s¹ oko ³o 7 mln z³.

Stra te gi cz ne pla ny in we sty cyj ne PKP Pol skich Li nii Ko le jo wych SA na la ta
2007–2013 i dal sze, œciœ le zwi¹ za ne s¹ z rz¹ do wym Pro gra mem Ope ra cyj nym In fra -
struk tu ra i Œro do wis ko oraz wiel ko œ ci¹ œrod ków UE prze zna czo nych na trans port ko -
le jo wy. War toœæ tych œrod ków nie da je mo¿ li wo œci mo der ni za cji li nii ko le jo wych
po ³o ¿o nych po za ko ry ta rza mi trans por to wy mi, b¹dŸ niebê d¹ cych przed mio tem umów
miê dzy na ro do wych. Ewen tual ne na pra wy i in we sty cje na tych li niach, zgo d nie z prze -
pi sa mi art. 38 i 38a usta wy z dnia 28 mar ca 2003 r. o trans por cie ko le jo wym, s¹ fi nan -
so wa ne ze œrod ków w³a s nych za rz¹d cy in fra struk tu ry oraz mo g¹ byæ do fi nan so wa ne
z bu d¿e tu pañ stwa, bu d¿e tów je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go i Fun du szu Ko le jo -
we go.

Obe c nie stan in fra struk tu ry ko le jo wej, jak i sy tua cja trans por tu ko le jo we go, wy -
mu sza skon cen tro wa nie wy si³ ku mo der ni za cji na li niach ko le jo wych bê d¹ cych miê -
dzy na ro do wy mi tran zy to wy mi ci¹ ga mi trans por to wy mi wcho dz¹ cy mi w sk³ad
usta no wio nej przez UE Trans eu ro pej skiej Sie ci Trans por to wej oraz li niach ob jê tych
umo wa mi AGC (umo wa eu ro pej ska o g³ó wnych li niach ko le jo wych – pod pi sa na w Ge -
ne wie 31 ma ja 1985 r.) i AGTC (umo wa eu ro pej ska o wa¿ nych li niach ko le jo wych
trans por tu kom bi no wa ne go i obie k tach to wa rzy sz¹ cych – pod pi sa na w Ge ne wie 1 lu te -
go 1991 r.). Z wy j¹t kiem od cin ka li nii nr 14, po zo sta ³e z wy mie nio nych od cin ków li nii
nie wcho dz¹ w sk³ad sie ci ko le jo wej ob jê tej umo wa mi miê dzy na ro do wy mi, co unie mo¿ -
li wia fi nan so wa nie nie zbê d nych prac ze œrod ków unij nych.

Ko rzy sta nie z pro gra mów po mo co wych na k³a da, nie ste ty, na PKP Pol skie Li nie Ko -
le jo we SA obo wi¹ zek za gwa ran to wa nia nie ba ga tel ne go fi nan so we go wk³a du kra jo we -
go. Z te go te¿ wzglê du Spó ³ka ta nie mo ¿e udŸwig n¹æ do dat ko we go ciê ¿a ru fi nan so wa nia
ze œrod ków w³a s nych wy kra cza j¹ ce go po za ww. za kres prio ry te to wej dzia ³al no œci, tj. mo -
der ni za cji w pier wszym rzê dzie li nii ko le jo wych o stra te gi cz nym zna cze niu dla kra jo wej
i miê dzy na ro do wej sie ci ko le jo wej. Dzia ³al noœæ ta pro wa dzo na jest dziê ki ab sor pcji œrod -
ków, któ re sta ³y siê do stêp ne dziê ki pro gra mom po mo co wym UE.

W uzu pe³ nie niu up rzej mie wy jaœ niam, ¿e w Pro gra mie Ope ra cyj nym In fra struk tu -
ra i Œro do wis ko, na li œcie pro jek tów pod sta wo wych, za re zer wo wa no 80,0 mln Eu ro na
przy go to wa nie bu do wy li nii du ¿ych prêd ko œci. Prze wi dy wa ny w Pro gra mie okres re a li -
za cji te go za da nia to la ta 2008–2012. Be ne fi cjen tem ww. œrod ków unij nych s¹ PKP Pol -
skie Li nie Ko le jo we SA Roz po czê cie in we sty cji zwi¹ za nej z bu do w¹ szyb kiej ko lei na
tra sie War sza wa–£ódŸ–Wroc ³aw/Po znañ prze wi dy wa ne jest w la tach 2013–2014. Je dnak 
prze bieg li nii du ¿ych prêd ko œci War sza wa–£ódŸ–Wroc ³aw/Po znañ zo sta nie do k³a dnie
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okreœ lo ny w pla no wa nym do op ra co wa nia stu dium wy ko nal no œci dla bu do wy szyb kiej
ko lei na tra sie War sza wa–£ódŸ–Wroc ³aw/Po znañ.

Je dno czeœ nie, na li œcie re zer wo wej te go¿ Pro gra mu umie sz czo ny zo sta³ pro jekt
„Mo der ni za cja li nii ko le jo wej nr 14 na od cin ku £ódŸ–Zduñ ska Wo la–Ka lisz”. W kon tek -
œ cie pod wy¿ ki ko sz tów re a li za cji za dañ ob jê tych PO IiŒ jest ma ³o praw do po dob ne, aby
ten pro jekt by³ re al ny w tej per spek ty wie fi nan so wej.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ju liusz En gel hardt
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

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

Zwra cam siê z go r¹ c¹ pro œb¹ i wnios kiem o pod jê cie de cyz ji w za kre sie re -
a li za cji bu do wy bu dyn ku na po trze by S¹ du Re jo no we go dla £o dzi —Œród mie -
œcia, któ ry jest obe c nie je d nym z naj wiê k szych s¹ dów re jo no wych w Pol sce.

Sie dzi ba s¹ du znaj du je siê w trzech bu dyn kach: przy alei Ko œciu sz ki
107/109, uli cy Po mor skiej 21 oraz 37. S¹d ten obe jmu je sw¹ w³a œci wo œci¹
te ry to rial n¹ trzy dziel ni ce: Œród mie œcie, Ba ³u ty i Po le sie. W ubieg ³ym ro ku
wp³y nê ³o do nie go ³¹ cz nie po nad sto osiem dzie si¹t ty siê cy spraw.

S¹d pra cu je w bar dzo trud nych wa run kach. Naj bar dziej dra ma ty cz na
jest sy tua cja w Wy dzia le Ksi¹g Wie czy stych przy uli cy Po mor skiej 21. Dla te -
go te¿ Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci wie lo kro t nie zwra ca ³o uwa gê na ko nie cz -
noœæ po dzia ³u s¹ du, jak i wy dzia ³u, co w ak tu al nych wa run kach lo ka lo wych
jest nie mo¿ li we.

No wo two rzo ny s¹d ob j¹³ by swo j¹ w³a œci wo œci¹ te ry to rial n¹ dziel ni ce
Ba ³u ty i Po le sie. Sta no wi¹ one ³¹ cz nie oko ³o 40% po wie rzchni mia sta i za mie -
sz ku je w nich oko ³o 48% mie sz kañ ców £o dzi.

W no wym s¹ dzie, gdy by po wsta³ w je d nym bu dyn ku, prze wi du je siê
ut wo rze nie dzie siê ciu wy dzia ³ów orze cz ni czych: po dwa wy dzia ³y cy wil ne,
kar ne, ro dzin ne i nie let nich, gro dz kie, ksi¹g wie czy stych, sek cjê wy ko na nia
orze czeñ dla wy dzia ³ów gro dz kich, a po nad to od dzia ³y: ad mi ni stra cyj ny, fi -
nan so wy, go spo dar czy, in for ma ty cz ny oraz kadr. W no wym s¹ dzie sie dzi bê
zna laz ³y by ró w nie¿ dwa wy dzia ³y ksi¹g wie czy stych.

S¹d Okrê go wy w £o dzi od po nad ro ku po de jmu je sze reg dzia ³añ zmie rza -
j¹ cych do roz wi¹ za nia tej trud nej sy tua cji. Do w³adz mia sta £o dzi zo sta ³o
skie ro wa ne pis mo z pro œb¹ o in for ma cjê, czy w za so bach mia sta znaj du j¹ siê
nie ru cho mo œci od po wia da j¹ ce po trze bom s¹ du. S¹d nie uzy s ka³ je dnak ¿a -
dnej od po wie dzi, a z je go ro ze zna nia wy ni ka, ¿e ani mia sto £ódŸ, ani Skarb
Pañ stwa nie dys po nu j¹ ta k¹ nie ru cho mo œci¹.

W od po wie dzi na za mie sz czo ne przez s¹d og ³o sze nie wp³y nê ³o kil ka ofert.
Aby roz po cz¹æ roz mo wy i ne go cja cje z ofe ren ta mi nie zbê d ne jest za pe wnie nie,
¿e wy bu do wa ny obiekt zo sta nie wy ku pio ny lub wy na jê ty od in we sto ra na
wcze œ niej uz go dnio nych wa run kach, i zgo da na to. Ta kie go za pe wnie nia S¹d
Okrê go wy z³o ¿yæ nie mo ¿e. Móg³ by to uczy niæ dys po nent g³ó wny œrod ków, czy li
Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci. Pro po no wa ny tryb re a li za cji in we sty cji gwa ran -
tu je wy ko na nie jej w cza sie i cyk lu, któ ry – z uwa gi na obo wi¹ zu j¹ ce pro ce du ry – 
by³ by nie mo¿ li wy do osi¹g niê cia w przy pad ku re a li za cji in we sty cji przez s¹d.
Pod kreœ liæ na le ¿y, ¿e przy jê cie ta kie go roz wi¹ za nia umo¿ li wi szyb k¹ re a li za cjê
za pi sów do ty cz¹ cych po dzia ³u S¹ du Re jo no we go dla £o dzi —Œród mie œcia w £o -
dzi oraz do ko na nie po dzia ³u Wy dzia ³u Ksi¹g Wie czy stych te go¿ s¹ du.

Ko nie cz noœæ po lep sze nia bar dzo trud nej sy tua cji lo ka lo wej s¹ du, per -
spek ty wa szyb kiej po pra wy wa run ków ob s³u gi in te re san tów oraz wa run -
ków pra cy s¹ du prze ma wia j¹ za przy jê ciem ta kie go roz wi¹ za nia. Zo sta ³o by
to z pe w no œci¹ po zy ty wnie przy jê te przez spo ³e cz noœæ £o dzi.

Zwra cam siê za tem do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o pod jê cie zde cy do wa nych 
dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu po pra wê wa run ków lo ka lo wych ³ó dz kie go s¹ do wni -
ctwa oraz szyb kie pod jê cie de cyz ji w spra wie bu do wy bu dyn ku na po trze by
S¹ du Re jo no we go dla £o dzi—Œród mie œcia. Oczy wi œcie mo¿ li we jest tak ¿e in -
ne roz wi¹ za nie – je ¿e li ta kie is t nie je – któ re przy czy ni ³o by siê do roz strzyg niê -
cia pro ble mu fun kcjo no wa nia S¹ du Re jo no we go dla £o dzi —Œród mie œcia.
Z uwa gi je dnak na opi sa n¹ tu obe c n¹ sy tua cjê s¹ du pro b lem wy ma ga jak
naj szyb sze go pod jê cia de cyz ji. Ma j¹c œwia do moœæ, ¿e jest to de cyz ja o du ¿ym 
wy mia rze fi nan so wym, zwra cam uwa gê na pro po zy cje roz wi¹ za nia spra wy,
któ re umo¿ li wia j¹ prze su niê cie w cza sie fi nan so wa nia pro jek tu.

Je sz cze raz go r¹ co pro szê o ana li zê sy tua cji i od po wiedŸ w spra wie per s -
pek tyw oraz ewen tual nie cza su re a li za cji te go pro jek tu.

Krzy sztof Kwiat kow ski
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OdpowiedŸ

War sza wa, 7 li s to pa da 2008 r.

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

W na wi¹ za niu do pis ma Pa na Mar sza³ ka, BPS/DSK-043-947/08 z dnia 21 paŸ -
dzier ni ka 2008 r., przy któ rym zo sta³ prze s³a ny tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se -
na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go pod czas 19. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej
Pol skiej w dniu 16 paŸ dzier ni ka br. w spra wie re a li za cji bu do wy bu dyn ku na po trze by
s¹ do wni ctwa w £o dzi, up rzej mie in for mu jê:

Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci jest za in te re so wa ne mo¿ li wie naj szyb szym roz wi¹ za -
niem pro ble mów lo ka lo wych s¹ dów ³ó dz kich. Z te go wzglê du pis mem
DB-II-311-377/08 z dnia 21 paŸ dzier ni ka br. skie ro wa nym do Pa ni Ewy Cha ³u biñ skiej 
Pre ze sa S¹ du Okrê go we go w £o dzi, Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci kie run ko wo za ak -
cep to wa ³o dzia ³a nia S¹ du Okrê go we go, pro wa dz¹ ce do roz wi¹ za nia pro ble mów lo ka lo -
wych S¹ dów Re jo no wych w £o dzi.

Mi ni ster stwo nie mo ¿e je dnak za ak cep to waæ roz wi¹ zañ, któ re na ru sza ³y by obo -
wi¹ zu j¹ ce prze pi sy usta wy o fi nan sach pub li cz nych oraz Pra wa za mó wieñ pub li cz nych. 
Wa run kiem zg³o sze nia in we sty cji bu dow la nej do pro jek tu bu d¿e tu jest spe³ nie nie wy -
ma gañ okreœ lo nych w Roz po rz¹ dze niu Ra dy Mi ni strów z dnia 3 lip ca 2006 r. w spra -
wie szcze gó ³o we go spo so bu i try bu fi nan so wa nia in we sty cji z bu d¿e tu pañ stwa (Dz. U.
z 2006 r. Nr 120, poz. 831). Przy roz wa ¿e niu za ku pu nie ru cho mo œci, na któ rej ma zo -
staæ do pie ro wy bu do wa ny bu dy nek na po trze by s¹ du na le ¿y sto so waæ Pra wo za mó -
wieñ pub li cz nych, z wy k³a dni¹ Urzê du Za mó wieñ Pub li cz nych w tym za kre sie.

Za pro po no wa ne przez S¹d Okrê go wy w £o dzi roz wi¹ za nie nie jest zgo d ne z obe c nie
obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi pra wa, za k³a da bo wiem re a li za cjê obie k tu bu dow la ne go,
tj. wy ko ny wa nie ro bót bu dow la nych, a nie tyl ko na by cie nie ru cho mo œci, z po mi niê -
ciem usta wy Pra wo za mó wieñ pub li cz nych. W sy tua cji, gdy za ma wia j¹ cy za wie ra z wy -
ko naw c¹ umo wê, w któ rej wy ko naw ca zo bo wi¹ zu je siê do wy ko na nia, wy koñ cze nia lub 
mo der ni za cji obie k tu bu dow la ne go na te re nie niena le ¿¹ cym do za ma wia j¹ ce go zgo d -
nie z je go wy ma ga nia mi oraz do od da nia nie ru cho mo œci na rzecz za ma wia j¹ ce go po za -
koñ cze niu bu do wy, wy stê pu je obo wi¹ zek sto so wa nia usta wy Pra wo za mó wieñ
pub li cz nych.

Wo bec po wy ¿ sze go, pod jê cie osta te cz nej de cyz ji wa run ko wa ne jest przed ³o ¿e niem
przez S¹d Okrê go wy w £o dzi na stê pu j¹ cych do ku men tów:

— pro gra mów funkcjonalno-u¿ytkowych pla no wa ne go do ut wo rze nia no we go s¹ du
re jo no wego dla £odzi-Ba³ut w £o dzi (oraz dla £odzi–Polesia, pla no wa na no wa in --
we sty cja), dla S¹ du Re jo no we go dla £odzi–Widzewa w £o dzi (ró w nie¿ pla no wa na
no wa in we sty cja) oraz S¹ du Re jo no we go dla £odzi–Œródmieœcia w £o dzi (po pla --
no wa nym po dzia le),

— szcze gó ³o wej kon cep cji po zy s ka nia i za bu do wy no wych nie ru cho mo œci, uw zglê dnia --
j¹ cej pro gra my funkcjonalno-u¿ytkowe oraz is t nie j¹ c¹ ba zê lo ka lo w¹,

— oce ny eko no mi cz nej efek ty wno œci za mie rza nych in we sty cji.

Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci de kla ru je udzie le nie po mo cy i kon sul ta cji na ka ¿ -
dym eta pie pla no wa nych za dañ in we sty cyj nych.

Po pra wie nie trud nych wa run ków lo ka lo wych mo¿ li we jest wiêc do osi¹g niê cia po -
przez re a li za cjê in we sty cji bu dow la nych dla po trzeb pla no wa ne go do ut wo rze nia s¹ du
re jo no we go dla £odzi-Ba³ut w £o dzi (oraz dla £odzi-Polesia), po po dzia le S¹ du Re jo no -
we go dla £odzi-Œródmieœcia w £o dzi, oraz S¹ du Re jo no we go dla £odzi-Widzewa w £o dzi 
(no wa sie dzi ba).

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zo sta ³o po le co ne S¹ do wi Okrê go we mu w £o dzi pod jê cie
dzia ³añ zgo d nych z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem, tj. m.in. przed ³o ¿e nie w³a œci wych pro gra -
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mów funkcjonalno-u¿ytkowych wraz z oce n¹ eko no mi cz nej efek ty wno œci pla no wa nych 
in we sty cji.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e w wy ni ku za koñ czo nych in we sty cji bu dow la -
nych, tyl ko w osta t nich dwóch la tach, na st¹ pi ³a po pra wa wa run ków ob s³u gi in te re -
san tów oraz pra cy s¹ dów ape la cji ³ó dz kiej w Ra dom sku, Pa bia ni cach, Ka li szu
(in we sty cja uzy s ka ³a ty tu³ „Mo der ni za cja Ro ku 2007”), Opo cz nie i £o wi czu. Obe c nie re -
a li zo wa ne s¹ na stê pu j¹ ce bu do wy obie k tów w:

— £o dzi – roz bu do wa bu dyn ku S¹ du Ape la cyj ne go i S¹ du Okrê go we go przy Pl. D¹b --
row skie go 5,

— Pa jê cz nie – roz bu do wa i mo der ni za cja bu dyn ku dla S¹ du Re jo no we go przy
ul. Sien kie wi cza 12,

— Zgie rzu – roz bu do wa i ad ap ta cja bu dyn ku dla S¹ du Re jo no we go przy ul. So ko --
³ow skiej 2/6.

Je sz cze raz chcia³ bym po dziê ko waæ Pa nu Se na to ro wi za wy ra ¿o ne poparcie dla ini -
cja ty wy do ty cz¹ cej roz wi¹ za nia trud nych pro ble mów lo ka lo wych S¹ du Re jo we go dla
£odzi – Œródmieœcia w £o dzi.

Ze swej stro ny de kla ru jê, ¿e w chwi li przed ³o ¿e nia przez S¹d Okrê go wy w £o dzi
wnios ków, spe³ nia j¹ cych wy mo gi obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów, zo sta n¹ one roz pa trzo ne
po zy ty wnie.

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Ma rian Ci chosz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Oœ wiad cze nie do ty czy prze ka za ne go do Par la men tu 29 wrzeœ nia 2008 r.
pro jek tu bu d¿e tu pañ stwa na rok 2009.

Jak wy ni ka z in for ma cji prze ka za nych mi z Urzê du Mar sza³ kow skie go
Wo je wó dz twa £ó dz kie go, pro jekt bu d¿e tu pañ stwa w zna cz nym stop niu od -
bie ga od za po trze bo wa nia w za kre sie œrod ków prze zna czo nych na re a li za cjê
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wó dz twa £ó dz kie go, któ re zo sta -
³y okreœ lo ne w wy pe³ nio nym dru ku F-NSRO skie ro wa nym do mi ni stra roz wo -
ju re gio nal ne go w dniu 25 sier pnia 2008 r. Urz¹d Mar sza³ kow ski w £o dzi
wniós³ o za bez pie cze nie w bu d¿e cie na te po trze by kwo ty 665 mi lio nów z³,
pod czas gdy pro jekt bu d¿e tu sta no wi, i¿ wy dat ki bu d¿e tu pañ stwa na ten cel 
w 2009 r. ma j¹ wy no siæ 190 mi lio nów z³, w tym 173 mi lio ny z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go. Jest to kwo ta nie wy star cza j¹ ca cho cia¿ by
dla te go, ¿e pe³ ne za po trze bo wa nie be ne fi cjen tów wy bra nych w ra mach in dy -
wi dual nych pro jek tów klu czo wych na ten rok wy no si po nad 600 mi lio nów z³.
W ta kiej sy tua cji prze pro wa dze nie w 2009 r. no wych na bo rów pro jek tów dla
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go sta je siê bez ce lo we. 

Pro jekt bu d¿e tu pañ stwa za wie ra ró w nie¿ in for ma cjê, ¿e wy dat ki pla no -
wa ne na do fi nan so wa nie re a li za cji pro gra mów ope ra cyj nych bê d¹ mog ³y zo -
staæ zwiê k szo ne z re zer wy ce lo wej. Nie ste ty, œrod ki w tej re zer wie nie s¹
po dzie lo ne po miê dzy po szcze gól ne wo je wó dz twa i w zwi¹z ku z tym nie mo g¹ 
sta no wiæ pod sta wy dla pla no wa nia dzia ³añ In sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cej Re gio -
nal nym Pro gra mem Ope ra cyj nym Wo je wó dz twa £ó dz kie go. Wy ni ka to z dys -
po zy cji art. 207 usta wy o fi nan sach pub li cz nych, zgo d nie z któ rym
za ci¹ ga nie zo bo wi¹ zañ dla ca ³e go pro gra mu mu si na stê po waæ z uw zglê dnie -
niem li mi tów okreœ lo nych w usta wie bu d¿e to wej. W sy tua cji, gdy by bu d¿et
pañ stwa zo sta³ przy jê ty w obe c nej for mie, za gro ¿o na by ³a by re a li za cja Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wó dz twa £ó dz kie go.

Dla te go te¿ zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o pod jê cie dzia ³añ
w ce lu zna cz ne go zwiê k sze nia po zio mu zo bo wi¹ zañ mo¿ li wych do za ci¹ g niê -
cia przez In sty tu cjê Za rz¹ dza j¹ c¹ Re gio nal nym Pro gra mem Ope ra cyj nym Wo -
je wó dz twa £ó dz kie go w 2009 r. po przez zwiê k sze nie kwo ty prze zna czo nej
na re a li za cjê te go pro gra mu w za ³¹ cz ni ku nr 16 do pro jek tu usta wy bu d¿e to -
wej b¹dŸ te¿ o ofi cjal ne po in for mo wa nie tej in sty tu cji, i¿ w 2009 r. do tej dys -
po zy cji po zo sta nie kwo ta – w ra mach opi sa nej wy ¿ ej re zer wy ce lo wej –
sta no wi¹ ca ró¿ ni cê po miê dzy za po trze bo wa niem wo je wó dz twa ³ó dz kie go
zg³o szo nym w ra mach przy go to wa nia F-NSRO a kwo t¹ prze wi dzia n¹ w za -
³¹ cz ni ku nr 16.

Krzy sztof Kwiat kow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.13

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do prze ka za ne go przy piœ mie z dnia 21 paŸ dzier ni ka br.

Nr BPS/DSK-043-951/08 oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Krzy szto fa Kwiat -
kow skie go na 19. po sie dze niu Se na tu w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r., w spra wie
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zwiêk sza nia wy dat ków dla bu d¿e tu wo je wó dz twa ³ó dz kie go na re a li za cjê Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go, up rzej mie in for mu jê:

W pro jek cie usta wy bu d¿e to wej na rok 2009 na re a li za cjê Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wó dz twa £ó dz kie go na la ta 2007–2013 zo sta ³y ujê te wy dat ki w ³¹ cz -
nej wy so ko œci 189.688 tys. z³, z te go wy dat ki pod le ga j¹ ce re fun da cji z bu d¿e tu UE
(173.932 tys. z³) i wspó³ fi nan so wa nie kra jo we (15.756 tys. z³).

Po nad to prag nê po in for mo waæ, i¿ w trak cie ro ku bu d¿e to we go 2009, bê dzie is t nia -
³a mo¿ li woœæ fi nan so wa nia za dañ z re zer wy ce lo wej bu d¿e tu pañ stwa (czêœæ 83, poz. 8), 
któ ra jest prze zna czo na na fi nan so wa nie Wspól nej Po li ty ki Rol nej i Ry bac kiej, pro gra -
mów ope ra cyj nych, w tym pro gra mów po mo cy te chni cz nej, in nych pro gra mów fi nan so -
wa nych z bu d¿e tu Unii Eu ro pej skiej, Nor wes kie go Me cha niz mu Fi nan so we go i EOG,
Szwajcarsko-Polskiego Pro gra mu Wspó³ pra cy, a tak ¿e na po kry cie po trzeb wy ni ka -
j¹ cych z ró¿ nic kur so wych przy re a li za cji pro gra mów fi nan so wa nych z UE oraz kon trak -
ty wo je wó dz kie, w tym Pro gram bu do wy i na pra wy dróg lo kal nych.

Ujê cie œrod ków w re zer wie ce lo wej wy ni ka z fak tu, ¿e na eta pie op ra co wy wa nia pro -
jek tu usta wy bu d¿e to wej nie mo¿ na do ko naæ po dzia ³u wszy s t kich wy dat ków na po -
szcze gól ne po dzia³ ki kla sy fi ka cji bu d¿e to wej. Po nad to re zer wa ta obe jmu je ró w nie¿
wy dat ki na umo wy, któ rych pod pi sa nie jest do pie ro pla no wa ne. Je dno czeœ nie na le ¿y
za u wa ¿yæ, ¿e sto pieñ re a li za cji po szcze gól nych pro jek tów kszta³ tu je siê ró¿ nie w po -
szcze gól nych czê œciach bu d¿e to wych, wiêc trud no prze wi dzieæ, któ ry dys po nent wy ko -
rzy sta w pe³ ni œrod ki ujê te w ra mach bu d¿e tu w³a s ne go, a w przy pad ku któ re go
re a li za cja pro jek tów z ró¿ nych przy czyn bê dzie prze bie ga ³a z opóŸ nie niem (np. prze d³u -
¿a j¹ ce siê roz strzyg niê cia prze tar go we wy ni ka j¹ ce z usta wy Pra wo za mó wieñ pub li cz -
nych), co osta te cz nie bê dzie mia ³o wp³yw na ró¿ ny po ziom wy ko rzy sta nia œrod ków
w ra mach bu d¿e tu w³a s ne go da ne go dys po nen ta. Po nad to sto pieñ za a wan so wa nia re -
a li za cji pro gra mów ope ra cyj nych nie po zwa la w pe³ ni okreœ liæ wszy s t kich po trzeb dys -
po nen tów. Umie sz cze nie wiêc czê œci wy dat ków w re zer wie ce lo wej po zwo li na bar dziej
ela sty cz ne i efek ty wne go spo da ro wa nie œrod ka mi bu d¿e tu pañ stwa.

Po nad to prag nê za u wa ¿yæ, ¿e z prze ka za nej przez Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal -
ne go In for ma cji z wy ko na nia pla nu wy dat ków bu d¿e tu pañ stwa w za kre sie re a li zo wa -
nych pro gra mów po cho dz¹ cych z bu d¿e tu UE za okres od po cz¹t ku ro ku do dnia
30 wrzeœ nia 2008 ro ku wy ni ka, ¿e plan po zmia nach w 2008 r. dla Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wó dz twa £ó dz kie go na la ta 2007–2013 kszta³ tu je siê w wy -
so ko œci 336.357 tys. z³, na to miast wy ko na nie wy dat ków do koñ ca wrzeœ nia br. wy no si
2.600 tys. z³, co sta no wi za le dwie 0,77% pla nu po zmia nach.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Se kre tarz Sta nu
El ¿ bie ta Su choc ka-Ro gu ska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ada ma Mas sal skie go
oraz se na to ra Grze go rza Ba na sia

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go
oraz do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Dzia ³a j¹c na pod sta wie art. 15 oraz 16 ust. 1 usta wy z dnia 9 ma ja
1996 r. o wy ko ny wa niu man da tu po s³a i se na to ra, uje dno li co ny tekst usta wy 
op ra co wa ny na pod sta wie: 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;
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, zwra ca my siê o szcze gó ³o we wy jaœ nie nie sy tua cji
do ty cz¹ cej pla no wa nej od lat, a do tych czas nie zrea li zo wa nej bu do wy zbior -
ni ka wo dne go Chê ci ny na rze ce Bia ³ej Ni dzie.

Oœ wiad cze nie ni niej sze po dyk to wa ne jest tros k¹ o los mie sz kañ ców wsi
Mo sty i Choi ny w wo je wó dz twie œwiê to krzys kim, któ re, zgo d nie z is t nie j¹ cym 
od dzie siê cio le ci po mys ³em ut wo rze nia tak zwa ne go mo rza chê ciñ skie go,
mia ³y byæ za la ne w zwi¹z ku z t¹ in we sty cj¹.

Na le ¿y w tym miej scu na kreœ liæ kró ciut ki rys hi sto ry cz ny na ro dzin po -
mys ³u za la nia ob sza rów w po bli ¿u Chê cin w ce lu ut wo rze nia wiel kie go zbior -
ni ka za po ro we go, zwa ne go po to cz nie „mo rzem”.

Hi sto ria bu do wy zbior ni ka siê ga lat trzy dzie stych XX wie ku, kie dy Pol -
ska mia ³a utrud nio ny do stêp do Ba³ ty ku, a tym sa mym na dzie je wie lu Po la -
ków zro dzi ³y kon cep cjê ut wo rze nia na mia stki mo rza w cen trum kra ju,
w³a œ nie w re jo nach przy le ga j¹ cych do Chê cin. Pier wot nie pla no wa no za laæ
ob szar oko ³o 7000 ha, co czy ni ³o by ten obiekt naj wiê k szym te go ty pu w na -
szej oj czyŸ nie. Pier wsze ba da nia i po mia ry geo lo gi cz ne od by ³y siê do pie ro
w la tach piêæ dzie si¹ tych ubieg ³e go wie ku, je dnak kon cep cja ut wo rze nia te go
wiel kie go zbior ni ka, ja ka zo sta ³a op ra co wa na przez Pañ stwo w¹ Aka de miê
Na uk, obe jmo wa ³a ju¿ te re ny je dy nie 3000 ha. W la tach sie dem dzie si¹ tych
XX wie ku przy st¹ pio no do sca la nia grun tów na ob sza rze prze wi dzia nym pod 
zbior nik, je dnak mi mo do star cza nia pe w nych ele men tów pod bu do wê za po ry 
w miej sco wo œci Mo sty bu do wy nie roz po czê to do chwi li obe c nej. Przez mi nio -
ne sie dem dzie siê cio le ci po ja wia ³y siê ró¿ ne kon cep cje bu do wy rze czo ne go
zbior ni ka oraz ob sza ru, ja ki mia³ by pod je go bu do wê byæ za la ny. Tak ¿e fun kcja, 
ja k¹ ten zbior nik mia³ by spe³ niaæ, zmie nia ³a siê co ja kiœ czas w po mys ³ach
i kon cep cjach w³adz. Po cz¹t ko wo mia³ s³u ¿yæ ja ko Ÿród ³o ener gii, póŸ niej
pe³ niæ fun kcjê g³ó wnie na wa dnia j¹ c¹ po blis kie te re ny, a wre sz cie w obe c nie
is t nie j¹ cej kon cep cji ma s³u ¿yæ do za o pa try wa nia w wo dê Kielc i czê œci po -
wia tu kie lec kie go.

Wska zaæ w tym miej scu na le ¿y, i¿ kon cep cje ró¿ nych w³adz za wia du -
j¹ cych tym po mys ³em zmie nia j¹ siê, nie da j¹c do chwi li obe c nej ¿a dne go re -
zul ta tu, po za je d nym. Po mys³ ut wo rze nia mo rza chê ciñ skie go za wa ¿y³ od
sa me go po cz¹t ku na lo sie mie sz kañ ców kil ku wsi, w szcze gól no œci Mo stów
i miej sco wo œci Choi ny, al bo wiem od dzie siê cio le ci nie mo g¹ oni nor mal nie fun kcjo -
no waæ w swo jej oj co wiŸ nie, na zie mi któ r¹ od kil ku po ko leñ up ra wia li ich
przod ko wie.

Lu dnoœæ ze wska za nych miej sco wo œci, po mi mo te go, ¿e ¿y je my w XXI
wie ku, zo sta ³a po zba wio na ele men tar nych praw do dys po no wa nia swo j¹
w³a s no œci¹. Na te re nach, na któ rych mie sz ka j¹ ja ko prze zna czo nych pod za -
la nie, nie s¹ wy da wa ne po zwo le nia na bu do wê no wych do mów, lu dzie tam
mie sz ka j¹ cy ma j¹ za kaz prze pro wa dza nia ja kich kol wiek prac
modernizacyjno-remontowych w swoich w³a s nych go spo dar stwach. Sy tua -
cja ta ka zmu si ³a wie lu mie sz kañ ców wspo mnia nych wsi do wy pro wa dze nia
siê i nie je dno krot nie po zo sta wie nia swoich grun tów. Wie lu mie sz kañ ców, nie
mo g¹c nor mal nie pro wa dziæ go spo darstw, od da ³o je na rzecz Skar bu Pañ -
stwa za skrom n¹ re ntê, któ rej wy so koœæ nie by ³a uza le¿ nio na w ¿a den spo -
sób od prze ka zy wa ne go area ³u u¿yt ków ani od kla sy zie mi.

Ta kie dzia ³a nia w³adz by ³y ra ¿¹ co nie spra wied li we, al bo wiem nie ofe ro -
wa ³y w za mian za grun ty prze zna czo ne do za la nia od szko do wañ ani grun -
tów za mien nych po zwa la j¹ cych tam tej szej lu dno œci na osied le nie siê
w in nym miej scu i nor mal ne eg zy sto wa nie.
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Sta now czo na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ ¿a dne pla no wa ne in we sty cje w³adz, czy
to na szczeb lu wo je wó dz kim, czy te¿ kra jo wym, nie mo g¹ byæ uspra wied li -
wie niem dla unie mo¿ li wie nia ju¿ dwóm po ko le niom lu dno œci kil ku wsi eg zy -
sten cji oraz szans na roz wój.

Eks per ty za wy ko na na w osta t nich la tach na zle ce nie Re gio nal ne go Za -
rz¹ du Go spo dar ki Wo dnej w Kra ko wie nie po zo sta wia ¿a dnych z³u dzeñ co do 
op ³a cal no œci i fun kcjo nal no œci zbior ni ka Chê ci ny. Eks pert w tym za kre sie –
pro fe sor An drzej Szcze pañ ski z Aka de mii Górniczo-Hutniczej – wska za³, i¿
bu do wa zbior ni ka Chê ci ny na Bia ³ej Ni dzie nie znaj du je ra cjo nal ne go uza sa dnie -
nia. By ³y by to ol brzy mie ko sz ty, rzê du oko ³o 800 mi lio nów z³, a po za tym
zbior nik mia³ by byæ re zer wua rem wo dy pit nej miê dzy in ny mi dla mie sz kañ -
ców Kielc, któ rzy nie zg³a sza j¹ ta kich po trzeb. Do daæ je sz cze wy pa da, i¿ wo -
da ta by ³a by gor szej ja ko œci ni¿ ta, z któ rej ko rzy sta j¹ obe c nie kiel cza nie.
In nym pro ble mem jest fakt sto sun ko wo du ¿ej prze pu sz czal no œci grun tów
oraz zbyt ma ³a g³ê bo koœæ za le wu, ja ki mia³ by po wstaæ.

Wszy s t kie oko li cz no œci i fak ty w spra wie prze ma wia j¹ za tym, ¿e by bu -
do wê zbior ni ka Chê ci ny na Bia ³ej Ni dzie ure gu lo waæ w spo sób osta te cz ny,
a mie sz kañ com wsi Mo sty i Choi ny oraz miej sco wo œci przy le ga j¹ cych do tych
te re nów umo¿ li wiæ go dzi we ¿y cie i za doœæ u czy nie nie za la ta do zna nych z te -
go ty tu ³u nie spra wied li wo œci.

Dla te go te¿ zwra ca my siê do Pa nów Mi ni strów z pro œb¹ o od po wie dzi na
na stê pu j¹ ce py ta na:

Jak Pa no wie Mi ni stro wie usto sun ko wu j¹ siê do bu do wy zbior ni ka Chê ci -
ny na rze ce Bia ³ej Ni dzie?

Czy we d³ug Pa nów Mi ni strów po mys³ ut wo rze nia mo rza chê ciñ skie go
w obe c nych re a liach, kie dy zu pe³ nie zmie ni ³y siê oko li cz no œci zwi¹ za ne z do -
stê pem Pol ski do Mo rza Ba³ tyc kie go, ma ra cjê by tu i jest wart po par cia?

Ja kie dzia ³a nia za mie rza cie Pa no wie Mi ni stro wie pod j¹æ w ce lu osta te cz -
ne go pod jê cia de cyz ji o re a li za cji kon cep cji po wsta nia zbior ni ka Chê ci ny lub
osta te cz ne go za nie cha nia je go bu do wy i za pe wnie nia mie sz kañ com te re nów
prze zna czo nych pod za la nie mo¿ li wo œci nor mal ne go eg zy sto wa nia?

Pro si my tak ¿e o okreœ le nie ter mi nu, w któ rym Sza no wni Pa no wie Mi ni -
stro wie po de jmie cie de cyz jê w tej spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Adam Mas sal ski
Grze gorz Ba naœ 

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

War sza wa, 21 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od no sz¹c siê do prze ka za ne go Mi ni stro wi In fra struk tu ry przez Pa na Mar sza³ ka pis -

mem z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r. znak: BPS/DSK-043-955/08 skie ro wa ne go do mi -
ni strów in fra struk tu ry oraz œro do wis ka oœ wiad cze nia, z³o ¿o ne go przez Pa nów
Se na to rów Ada ma Mas sal skie go oraz Grze go rza Ba na sia na dzie wiêt na stym po sie dze -
niu Se na tu w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku – prze ka zu jê po ni¿ sze sta no wis ko.

Zgo d nie z art. 48 usta wy z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu 
prze strzen nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.) mi n i s ter w³a œci wy do spraw bu -
do wni ctwa, go spo dar ki prze strzen nej i mie sz ka nio wej, któ rym jest w obe c nym sta nie
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pra w nym Mi n i s ter In fra struk tu ry, pro wa dzi re jestr pro gra mów, za wie ra j¹ cych za da nia 
rz¹ do we, s³u ¿¹ ce re a li za cji in we sty cji ce lu pub li cz ne go o zna cze niu kra jo wym. Pro gra -
my ta kie przy go to wu j¹ mi ni stro wie i cen tral ne or ga ny ad mi ni stra cji rz¹ do wej w za kre -
sie swo jej w³a œci wo œci rze czo wej. W przed mio to wym re je strze brak jest pro gra mu,
za wie ra j¹ ce go za da nie rz¹ do we, po le ga j¹ ce na bu do wie zbior ni ka wo dne go Chê ci ny na
rze ce Bia ³a Ni da.

Zgo d nie z art. 11 usta wy z dnia 4 wrzeœ nia 1997 ro ku o dzia ³ach ad mi ni stra cji
rz¹ do wej (Dz. U. z 2007 ro ku nr 65, poz. 437, z póŸn. zm.) utrzy ma nie œród l¹ do wych
wód po wie rzchnio wych sta no wi¹ cych w³a s noœæ Skar bu Pañ stwa wraz z in fra struk tu r¹
te chni cz n¹ zwi¹ za n¹ z ty mi wo da mi, obe jmu j¹ c¹ bu dow le oraz urz¹ dze nia wo dne
a tak ¿e ochro na prze ciw po wo dzio wa na le ¿y do dzia ³u ad mi ni stra cji rz¹ do wej pn. go -
spo dar ka wo dna. Na to miast zgo d nie z prze pi sem § 1 pkt 2 roz po rz¹ dze nia z dnia 16 li s -
to pa da 2007 r. Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w spra wie szcze gó ³o we go za kre su dzia ³a nia
Mi ni stra Œro do wis ka (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1606) go spo dar k¹ wo dn¹ ja ko dzia -
³em ad mi ni stra cji rz¹ do wej kie ru je Mi n i s ter Œro do wis ka. Na le ¿y wiêc przy j¹æ, i¿ brak
w przy wo ³a nym re je strze za da nia, po le ga j¹ ce go na bu do wie ww. zbior ni ka oz na cza, i¿
Mi n i s ter Œro do wis ka nie uz na³ jak do t¹d je go re a li za cji za za da nie rz¹ do we, s³u ¿¹ ce re -
a li za cji in we sty cji ce lu pub li cz ne go o zna cze niu kra jo wym.

Re a su mu j¹c – na le ¿y tak ¿e pod kreœ liæ, i¿ w zwi¹z ku z przy wo ³a ny mi po wy ¿ ej ure -
gu lo wa nia mi ten mi n i s ter jest ró w nie¿ w obe c nym sta nie pra w nym w³a œci wy do za jê cia 
wi¹ ¿¹ ce go sta no wis ka co do ewen tual nej bu do wy zbior ni ka wo dne go Chê ci ny ja ko in -
we sty cji ce lu pub li cz ne go o zna cze niu kra jo wym.

Je dno czeœ nie, zgo d nie z art. 3 ust. 1 oraz 38 ww. usta wy o pla no wa niu i za go spo da -
ro wa niu prze strzen nym, dzia ³a j¹c w ra mach obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów ró w nie¿ sa mo -
rz¹d wo je wó dz ki kszta³ tu je i pro wa dzi na swoim te re nie po li ty kê prze strzen n¹. W tym
ce lu sa mo rz¹d wo je wó dz twa spo rz¹ dza oraz uchwa la plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go wo je wó dz twa oraz op ra co wu je kon cep cje i pro gra my od no sz¹ ce siê do ob -
sza rów i pro ble mów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go re gio nu. Zgo d nie na to miast
z art. 39 ww. usta wy w pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go wo je wó dz twa okreœ la
siê roz mie sz cze nie in we sty cji ce lu pub li cz ne go o zna cze niu po nad lo kal nym, w tym ró w -
nie¿ in fra struk tu ry te chni cz nej oraz go spo dar ki wo dnej.

W zwi¹z ku z przed sta wio nym po wy ¿ ej sta nem pra w nym – or ga nem w³a œci wym do
za jê cia sta no wis ka w spra wie ewen tual nej re a li za cji zbior ni ka Chê ci ny ja ko in we sty cji
ce lu pub li cz ne go o zna cze niu po nad lo kal nym oraz jej obe c no œci w ob sza rze za in te re so -
wa nia oraz pla nach in we sty cyj nych sa mo rz¹ du wo je wó dz twa jest Mar sza ³ek Wo je wó dz -
twa Œwiê to krzys kie go.

W kon tek œ cie uci¹¿ li wo œci, ja ki mi przez wie le lat w zwi¹z ku z pla no wa n¹ in we sty cj¹ 
zbior ni ka wo dne go Chê ci ny by li pod da wa ni mie sz kañ cy wsi Mo sty i Choi ny, o czym
wspo mi na j¹ Pa no wie Se na to ro wie w swoim Oœ wiad cze niu, prag nê na to miast pod kreœ -
liæ, i¿ obe c nie obo wi¹ zu j¹ cy sy s tem pra w ny w za kre sie go spo dar ki prze strzen nej jest
opar ty o za sa dê, i¿ spo sób wy ko ny wa nia pra wa w³a s no œci do nie ru cho mo œci, za gwa -
ran to wa ne go za pi sa mi Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej, mo g¹ oby wa te lo wi ogra -
ni czaæ je dy nie ak ty pra wa po wsze chnie obo wi¹ zu j¹ ce go, a wiêc usta wy oraz miej sco wy
plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Prag nê Pa na Po s³a po in for mo waæ, i¿ po przez prze pi sy pla nu miej sco we go gmi na
mo ¿e kszta³ to waæ szcze gól ne wa run ki za go spo da ro wa nia oraz ogra ni cze nia w u¿y t ko -
wa niu te re nów, w tym za kaz za bu do wy. Pra wo de cy do wa nia przez gmi nê o spo so bie
wy ko rzy sty wa nia te re nów wi¹ ¿e siê ró w nie¿ z od po wie dzial no œci¹ zwi¹ za n¹ z ogra ni -
cze niem mo¿ li wo œci ko rzy sta nia z nie ru cho mo œci lub jej czê œci:

1) w do tych cza so wy spo sób w zwi¹z ku z op ra co wa niem miej sco we go pla nu, lub
2) w spo sób zgo d ny z do tych cza so wym prze zna cze niem w przy pad ku zmia ny pla nu

miej sco we go.
Je ¿e li za tem plan miej sco wy po wo du je ogra ni cze nie ko rzy sta nia z nie ru cho mo œci,

w³a œci ciel lub u¿y t ko wnik wie czy sty nie ru cho mo œci ma pra wo ¿¹ daæ od gmi ny:
a) od szko do wa nia za po nie sio n¹ rze czy wi st¹ szko dê al bo
b) wy ku pie nia nie ru cho mo œci lub jej czê œci.
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Gmi na do dat ko wo mo ¿e za o fe ro waæ for mê za doœæ u czy nie nia, ja k¹ jest za mia na.
W przy pad ku od p³at ne go zby cia nie ru cho mo œci, któ rej war toœæ zo sta ³a ob ni ¿o na

w zwi¹z ku z we jœciem w ¿y cie pla nu miej sco we go, w³a œci cie lo wi lub u¿y t ko wni ko wi
wie czy ste mu przy s³u gu je od szko do wa nie ró w ne ob ni ¿e niu war to œci nie ru cho mo œci, je -
¿e li nie sko rzy sta³ up rze d nio z praw od szko do wa nia, wy ku pu lub za mia ny.

Od po wie dzial noœæ fi nan so wa gmi ny wy ga sa je dnak ¿e z up ³y wem 5 lat od dnia,
w któ rym plan miej sco wy al bo je go zmia na we sz³y w ¿y cie.

Na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ mo¿ li woœæ uzy s ka nia od szko do wañ za ogra ni cze nie prze pi sa -
mi pla nu spo so bu wy ko ny wa nia pra wa w³a s no œci nie ru cho mo œci, wpro wa dzo na zo sta -
³a do pie ro od dnia 1 sty cz nia 1995 ro ku, prze pi sa mi usta wy o za go spo da ro wa niu
prze strzen nym z 7 lip ca 1994 ro ku. Usta wa wpro wa dzi ³a od po wie dzial noœæ fi nan so w¹
gmin w sfe rze pla no wa nia prze strzen ne go w od nie sie niu do pla nów spo rz¹ dzo nych na
pod sta wie jej prze pi sów. Je dno czeœ nie pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ prze pi sy usta wy z 1994 ro -
ku skra ca ³y okres obo wi¹ zy wa nia „sta rych pla nów”, któ re de fi ni ty wnie utra ci ³y moc
31 gru dnia 2003 ro ku na pod sta wie póŸ niej szych prze pi sów – usta wy z 27 mar ca 2003
ro ku o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym.

Scen tra li zo wa ny sy s tem pla no wa nia prze strzen ne go nie prze wi dy wa³ re kom pen sat 
dla w³a œci cie li i u¿y t ko wni ków wie czy stych, któ rych nie ru cho mo œci prze zna cza no
w pla nie miej sco wym pod re zer wê ce lo w¹. Oz na cza to, i¿ w przy pad ku gdy ogra ni cze nie 
wy ko rzy sty wa nia te re nu do ko ny wa ³o siê na pod sta wie „sta rych pla nów”, spo rz¹ dzo -
nych przed 1 sty cz nia 1995 ro ku, prze sta ³o obo wi¹ zy waæ z dniem 31 gru dnia 2003 ro -
ku, chy ba ¿e œwia do ma swej od po wie dzial no œci gmi na utrzy ma ³a pla nem miej sco wym
do tych cza so w¹ re zer wê te re nu.

Tym sa mym w mo men cie utra ty mo cy wi¹ ¿¹ cej pla nów miej sco wych, prze sta ³y obo -
wi¹ zy waæ wska za ne w nich re zer wy te re nu. Oz na cza to, i¿ za bu do wê na ogól nych za sa -
dach kszta³ to waæ bê d¹ prze pi sy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Piotr Sty czeñ
Pod se kre tarz Sta nu

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

War sza wa, 24 li s to pa da 2008 r.

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

Od po wia da j¹c na pis mo znak: BPS/DSK-043-954/08 z dnia 21.10.2008 r. prze ka -
zu j¹ ce wspól ne oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez pa nów se na to rów Ada ma Mas sal skie go
i Grze go rza Ba na sia, w spra wie in we sty cji bu do wy zbior ni ka wo dne go na Bia ³ej i Czar -
nej Ni dzie, przed sta wiam po ni¿ sze in for ma cje.
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Zbior nik Chê ci ny nie bê dzie re a li zo wa ny w gra ni cach prze wi dy wa nych w pla nach
sprzed trzy dzie stu lat, gdy¿ nie ma w obe c nych pla nach is tot ne go zna cze nia dla za o pa -
trze nia w wo dê mie sz kañ ców Kielc oraz pod mio tów go spo dar czych.

Roz wa ¿a na jest, na wnio sek Wo je wo dy Œwiê to krzys kie go, kon cep cja bu do wy ma ³e -
go zbior ni ka re ten cyj ne go w gór nym bie gu rze ki Ni dy.

Nie ma je dnak do dnia dzi siej sze go wstêp nej kon cep cji te go zbior ni ka, je dnak ¿e
w przy pad ku je go po wsta nia bê dzie to in we sty cja sa mo rz¹ du wo je wó dz twa œwiê to -
krzys kie go.

MI NI STER ŒRO DO WIS KA
Ma ciej No wic ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Ow czar ka

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Sta ra niem w³adz sa mo rz¹ du po wia tu i mia sta Wie ru szo wa oraz dziê ki

przy chyl no œci po prze d nich mi ni strów spra wied li wo œci ut wo rzo ne zo sta ³y
i dzia ³a j¹ w na szym mie œcie IX Wy dzia³ Za miej sco wy Ksi¹g Wie czy stych
i VII Wy dzia³ S¹ du Gro dz kie go S¹ du Re jo no we go w Wie lu niu. W³a dze sa mo -
rz¹ do we po wia tu wy re mon to wa ³y i prze ka za ³y na ten cel swój obiekt.

Wpro wa dze nie sy s te mu elek tro ni cz nej ksiê gi wie czy stej w ca ³ym kra ju
spo wo do wa ³o, ¿e po mie sz cze nia, któ ry mi dys po nu je IX Wy dzia³ Za miej sco -
wy KW w Wie ru szo wie, s¹ na ten cel nie wy star cza j¹ ce i we d³ug in for ma cji
uzy s ka nej z Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci ma to byæ prze nie sio ne z po wro -
tem do s¹ du w Wie lu niu.

Uwa ¿am, ¿e ta ka zmia na spo wo do wa ³a by zna cz ne po gor sze nie ob s³u gi
mie sz kañ ców i utrud nie nie wspó³ pra cy z in ny mi in sty tu cja mi po wia tu wie ru -
szow skie go. Po stu lu jê utrzy ma nie w Wie ru szo wie IX Wy dzia ³u Za miej sco we -
go Ksi¹g Wie czy stych S¹ du Re jo no we go w Wie lu niu, co zo sta ³o by w bar dzo
po zy ty wny spo sób przy jê te przez spo ³e czeñ stwo.

Sa mo rz¹d po wia to wy pro po nu je wy ko rzy sta nie bu dyn ku, któ ry ak tu al -
nie jest w dys po zy cji po wia tu, na sie dzi bê wy dzia ³u ksi¹g wie czy stych. Obe c -
nie obiekt ten jest pu sto sta nem, któ ry po wiat pla no wa³ wy ko rzy staæ na
po trze by w³a s ne. We d³ug s³u¿b in we sty cyj nych S¹ du Okrê go we go w Sie ra -
dzu bu dy nek ten spe³ nia wy mo gi co do po wie rzchni, ku ba tu ry, po ³o ¿e nia
i sta nu te chni cz ne go. Sa mo rz¹ dy de kla ru j¹ po moc ma te rial n¹ w ce lu przy -
spie sze nia prac ad ap ta cyj nych w tym bu dyn ku.

Ar gu men ty, ja kie prze ma wia j¹ za po zo sta wie niem w Wie ru szo wie za -
miej sco we go wy dzia ³u ksi¹g wie czy stych to:

1. Blis kie po ³o ¿e nie IX Wy dzia ³u Zamiejscowego Ksi¹g Wie czy stych i Wy -
dzia ³u Geo dez ji, Kar to gra fii, Ka ta stru i Go spo dar ki Nie ru cho mo œcia mi Sta ro -
stwa Po wia to we go w Wie ru szo wie, je dno stek na co dzieñ wspó³ pra cu j¹ cych,
co umo¿ li wia spra w n¹ ob s³u gê mie sz kañ ców i pod mio tów go spo dar czych.

2. Wy dzia³ pro wa dzi 19211 ksi¹g wie czy stych i 1784 zbio ry do ku men -
tów – ³¹ cz nie 20995 do ku men tów, dla 7 gmin i mia sta, ra zem dla 43 ty siê -
cy mie sz kañ ców. Œre dnio mie siê cz nie wp³y wa 255.55 spraw, a w dzien ni ku 
od pi sów 218.22, co prze ciêt nie da je 473.77 spraw mie siê cz nie. Od no to -
waæ na le ¿y ten den cjê wzro sto w¹, na przy k³ad w mie si¹ cu wrzeœ niu wp³y -
nê ³o w dzien ni ku KW i Zd ³¹ cz nie 337 wnios ków, a w dzien ni ku od pi sów
225, ra zem s¹ to 562 spra wy. Jest to li cz ba spraw po ró wny wal na z li cz b¹
spraw w po wia tach pod dê bic kim i pa jê czañ skim, gdzie elek tro ni cz na ksiê -
ga wie czy sta bê dzie pro wa dzo na. Czas ocze ki wa nia na od pi sy wy no si za -
le dwie kil ka go dzin, a w in nych mia stach kil ka na œcie dni. Prze nie sie nie
ksi¹g wie czy stych spo wo du je wy d³u ¿e nie cza su ob s³u gi i zwiê k szy uci¹¿ -
li woœæ dla na szych mie sz kañ ców oraz wy wo ³a ogrom ne nie za do wo le nie
spo ³e cz ne.

3. Roz po czê cie pro ce su in we sty cyj ne go do ty cz¹ ce go tra sy szyb kie go ru -
chu S8 na na szym te re nie to ró w nie¿ wzrost za po trze bo wa nia na us ³u gi wy -
dzia ³u ksi¹g wie czy stych.

4. Wy dzia³ ksi¹g wie czy stych dys po nu je ksiê ga mi wie czy sty mi z by ³e go
wo je wó dz twa po znañ skie go ob jê ty mi ka ta strem prus kim, a wy dzia³ geo -
dez ji sta ro stwa po wia to we go po sia da do ku men ta cjê geo de zyj n¹ i kar to gra -
fi cz n¹ oraz ksiê gi ewi den cyj ne (ma try ku ³y) tych te re nów. S¹ to do ku men ty
z XIX i XX wie ku. Roz dzie le nie te go w zna cz ny spo sób utrud ni ich wy ko rzy -
sta nie.

5. Ko lej ne prze no sze nie wy dzia ³u ksi¹g wie czy stych spo wo do wa ³o by
w nie któ rych przy pad kach czte ro kro t n¹ zmia nê nu me ra cji KW, a w kon sek -
wen cji pro wa dzo na ba za ewi den cji grun tów i bu dyn ków oraz mo der ni za cja
ewi den cji sta ³y by siê nie ak tu al ne. Spo wo du je to po nie sie nie ko lej nych na k³a -
dów na ich ak tua li za cjê.
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6. Wspó³ dzia ³a nie wy dzia ³u ksi¹g wie czy stych z no ta riu szem, ma j¹ cym
swo j¹ sie dzi bê w Wie ru szo wie, to ró w nie¿ prze jaw blis ko œci tych in sty tu cji
i ich s³u ¿eb nej ro li w sto sun ku do mie sz kañ ców.

Pro szê Pa na Mi ni stra o uw zglê dnie nie tych s³u sznych po stu la tów sa mo -
rz¹ dów po wia tu wie ru szow skie go i gmi ny Wie ru szów.

Z wy ra za mi sza cun ku
An drzej Ow cza rek

OdpowiedŸ

War sza wa, 21.11.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r. Nr BPS/DSK-043-956/08,

przy któ rym prze ka za ne zo sta ³o oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra An drze ja Ow czar ka
w spra wie utrzy ma nia Za miej sco we go Wy dzia ³u Ksi¹g Wie czy stych S¹ du Re jo no we go
w Wie lu niu z sie dzi b¹ w Wie ru szo wie, z³o ¿o ne pod czas 19. po sie dze nia Se na tu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r. – up rzej mie przed sta wiam, co na stê -
pu je:

Na wstê pie prag nê po in for mo waæ, ¿e w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci pro wa dzo ne
s¹ pra ce ana li ty cz ne w za kre sie po trze by zmia ny struk tu ry or ga ni za cyj nej s¹ do wni ctwa
po wsze chne go, pod jê te m.in. w ce lu ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia kad ry orze cz ni czej
i ad mi ni stra cyj nej oraz œrod ków bu d¿e to wych po zo sta j¹ cych w dys po zy cji Mi ni stra
Spra wied li wo œci.

W ra mach wy mie nio nych prac roz wa ¿a ne jest znie sie nie wy dzia ³ów, któ rych wy ni ki 
dzia ³al no œci orze cz ni czej s¹ nie a dek wat ne do ko sz tów po no szo nych na ich fun kcjo no -
wa nie.

Od no sz¹c siê do kwe stii znie sie nia Za miej sco we go Wy dzia ³u Ksi¹g Wie czy stych
w Wie ru szo wie, na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e S¹d Re jo no wy w Wie lu niu, w struk tu rze któ re go
fun kcjo nu je oma wia ny Wy dzia³, jest nie wiel k¹ je dno stk¹ or ga ni za cyj n¹. Œre dnia wiel -
koœæ ob sa dy orze cz ni czej wy dzia ³u w tym S¹ dzie wy no si za le dwie 1,55 eta tu, przy œre dniej 
w kra ju w s¹ dach re jo no wych wy no sz¹ cej 3,32 eta tu. Is tot ne jest ró w nie¿, ¿e na 17 eta -
tów orze cz ni czych w wie luñ skim S¹ dzie, a¿ 13 to sta no wis ka zwi¹ za ne z nad zo rem
(pre zes, wi ce pre zes, prze wo dni cz¹ cy wy dzia ³u).

Za pre zen to wa ne po wy ¿ ej da ne wska zu j¹, ¿e kad ra orze cz ni cza S¹ du Re jo no we go
w Wie lu niu nie jest w³a œci wie wy ko rzy sta na.

Za sa dni cze zna cze nie dla oce ny po trze by fun kcjo no wa nia struk tur s¹ do wych ma
wp³yw spraw do kon kret nej je dno stki. W 2007 r. do S¹ du Re jo no we go w Wie lu niu
wp³y nê ³y 11.474 spra wy wie czy stok siê go we do ty cz¹ ce wpi su do Dzien ni ka Ksi¹g Wie -
czy stych. Od no to waæ przy tym trze ba, ¿e wp³yw spraw tej ka te go rii w S¹ dzie Re jo no -
wym w Wie lu niu do ty czy 3 wy dzia ³ów, z sie dzi ba mi – w Wie lu niu (5.319 spraw),
Pa jê cz nie (3.470 spraw) i Wie ru szo wie (2.685 spraw). Li cz ba spraw wp³y wa j¹ cych do
Wy dzia ³u w Wie ru szo wie od po wia da 29% œre dnie go wp³y wu spraw wie czy stok siê go -
wych w kra ju (œre dnio 9.305 spraw na wy dzia³).
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Po nad to, obok nie wiel kie go wp³y wu spraw, is tot n¹ przy czy n¹ roz wa ¿a nia mo¿ li wo -
œci znie sie nia Za miej sco we go Wy dzia ³u Ksi¹g Wie czy stych S¹ du Re jo no we go w Wie lu -
niu z sie dzi b¹ w Wie ru szo wie jest fakt, i¿ u¿y t ko wa ny w Wie ru szo wie bu dy nek nie
na da je siê do roz bu do wy, a je go obe c ny stan unie mo¿ li wia pod jê cie dzia ³añ lo gi sty cz -
nych zwi¹ za nych z ob jê ciem tej je dno stki sy s te mem No wej Ksiê gi Wie czy stej. Na to -
miast bu dy nek S¹ du Re jo no we go w Wie lu niu spe³ nia wa run ki do przy jê cia ksi¹g
wie czy stych z Wie ru szo wa.

Nie za le¿ nie od za pre zen to wa nych ar gu men tów, znie sie nie Za miej sco we go Wy dzia -
³u Ksi¹g Wie czy stych S¹ du Re jo no we go w Wie lu niu z sie dzi b¹ w Wie ru szo wie bê dzie
przed mio tem dal szej ana li zy. De cyz ja w tej spra wie pod jê ta zo sta nie z uw zglê dnie niem
wszel kich is tot nych oko li cz no œci, w tym szcze gól nie pra wa oby wa te li do do stê pu do
s¹ du w spra wach wie czy stok siê go wych.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym in for mu jê, ¿e po wy pra co wa niu osta te cz ne go sta no wis ka
w przed mio to wej spra wie, o je go tre œci zo sta nie Pan Se n a tor nie zw³o cz nie po in for mo -
wa ny od rêb nym pis mem.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Zbi gniew Wro na
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se n a tor Ma rii Pañczyk-Pozdziej

skie ro wa ne do mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

W zwi¹z ku z tym, i¿ gmi na Œwier kla niec w po wie cie tar no gór skim jest
per ma nen tnie po mi ja na w pla nach in we sty cyj nych do ty cz¹ cych go spo dar ki
wodno-œciekowej, pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o prze a na li zo wa nie za ga dnie nia
i ewen tual n¹ ko rek tê tych ¿e pla nów. Cho dzi o ra to wa nie przed za nie czy sz -
cze niem zbior ni ka wo dy pit nej dla piê ciu set ty siê cy mie sz kañ ców, a tak ¿e
ochro nê uni ka to we go drze wo sta nu i roœ lin no œci w par ku œwier kla niec kim.

Brak ka na li za cji w tym re jo nie, nie szczel ne szam ba i zwyk ³y brak œwia -
do mo œci eko lo gi cz nej wœród lu dzi s¹ po wo dem du ¿e go za nie czy sz cze nia wód 
grun to wych, co wi¹ ¿e siê z po stê pu j¹ c¹ de gra da cj¹ za ró wno œro do wis ka, jak 
i œwier kla niec kie go zbior ni ka. Po nad to roz bu do wa lot nis ka w Py rzo wi cach
i zwi¹ za ny z tym roz wój przy leg ³ych miej sco wo œci bez dal szej bu do wy sy s te -
mów ka na li za cyj nych spo wo du j¹ ogrom ne za gro ¿e nie dla wód po wie rzchnio -
wych zle wu gór nej Bry ni cy. Wszy s t ko to ka ¿e biæ na alarm.

Pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o prze a na li zo wa nie po da nych fak tów i od po wie d -
nie dzia ³a nia w tej spra wie.

Z po wa ¿a niem
Ma ria Pañczyk-Pozdziej

OdpowiedŸ

War sza wa, 20 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Se n a tor Ma rii Pañczyk-Pozdziej do ty cz¹ ce go do fi -

nan so wa nia go spo dar ki wo dno-œcie ko wej w Gmi nie Œwier kla niec z dnia 21 paŸ dzier ni -
ka 2008 ro ku up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Po mi mo, i¿ Gmi na Œwier kla niec nie zo sta ³a ujê ta w Kra jo wym Pla nie Oczy sz cza nia
Œcie ków Ko mu nal nych (KPOŒK) jest up ra wnio na do otrzy ma nia wspar cia w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wó dz twa Œl¹s kie go na re a li za cjê pro jek tów
w za kre sie go spo dar ki wodno-œciekowej. W ra mach RPO Gmi na Œwier kla niec mo ¿e
otrzy maæ do fi nan so wa nie na re a li za cjê pro jek tów za k³a da j¹ cych bu do wê, roz bu do wê
i mo der ni za cjê oczy sz czal ni œcie ków ko mu nal nych oraz ele men tów sy s te mów za o pa -
trze nia w wo dê. Z po wo du nieujê cia w KPOŒK nie mo¿ li we jest je dy nie do fi nan so wa nie
pro jek tów re a li zo wa nych przez Gmi nê Œwier kla niec po le ga j¹ cych na bu do wie sie ci ka -
na li za cyj nej dla œcie ków ko mu nal nych oraz bu do wie sie ci ka na li za cji de szczo wej.

W zwi¹z ku z za pi sa mi Li nii de mar ka cyj nej po miê dzy Pro gra ma mi Ope ra cyj ny mi Po -
li ty ki Spój no œci, Wspól nej Po li ty ki Rol nej i Wspól nej Po li ty ki Ry bac kiej uw zglê dnia j¹ c¹
usta le nia z III po sie dze nia KK NSRO z dnia 30 czer wca 2008 r. za twier dzo n¹ póŸ niej -
szy mi Uchwa ³a mi KK NSRO z dnia 4 lip ca 2008 r., 4 sier pnia 2008 r. oraz 12 sier pnia
2008 r. na le ¿y do dat ko wo roz wa ¿yæ mo¿ li woœæ do fi nan so wa nia pro jek tów po ni ¿ej
4 mln PLN do ty cz¹ cych go spo dar ki wodno-œciekowej na ob sza rze gmi ny Œwier kla niec
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013.

Po nad to in for mu jê, i¿ do fi nan so wa niem w ra mach RPO Wo je wó dz twa Œl¹s kie go zo -
sta nie ob jê ty pro jekt klu czo wy „In fra struk tu ra oko ³o lot nis ko wa miê dzy na ro do we go
Por tu Lot ni cze go Ka to wi ce w Py rzo wi cach – wodno-œciekowa”.

Z po wa ¿a niem

El¿bieta Bieñkowska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Zdzi s³a wa Pu py

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Mo je oœ wiad cze nie do ty czy nie wy star cza j¹ cej wy daj no œci Zin te gro wa ne -

go Sy s te mu Za rz¹ dza nia i Kon tro li, bê d¹ ce go na rzê dziem do przy zna wa nia
do p³at po cho dz¹ cych ze œrod ków kra jo wych oraz z bu d¿e tu Unii Eu ro pej skiej
dla be ne fi cjen tów u¿y t ku j¹ cych grun ty rol ne.

W zwi¹z ku z co raz czê œciej po ja wia j¹ cy mi siê syg na ³a mi o pro ble mach
do ty cz¹ cych fun kcjo no wa nia Zin te gro wa ne go Sy s te mu Za rz¹ dza nia i Kon tro -
li, któ ry s³u ¿y ja ko na rzê dzie do przy zna wa nia do p³at dla be ne fi cjen tów
Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa, na le ¿y zwró ciæ szcze gól n¹
uwa gê na kon sek wen cje, ja kie to za so b¹ po ci¹ ga.

Sy s tem in for ma ty cz ny po przez in ter fejs u¿y t ko wni ka umo¿ li wia wpro -
wa dze nie wnios ków do ba zy da nych, któ ra od po wie dzial na jest za ich ma ga -
zy no wa nie. W dal szej ko lej no œci wnios ki s¹ pod da wa ne kon tro li
kom plet no œci oraz kon tro li ad mi ni stra cyj nej, któ ra spraw dza czêœæ lo gi cz n¹
wnios ku oraz po ró w nu je wnio sek kon tro lo wa ny z in ny mi, ju¿ za twier dzo ny -
mi. Po przez swo j¹ s³a b¹ wy daj noœæ sy s tem in for ma ty cz ny po wa¿ nie utrud -
nia pra cê zwi¹ za n¹ z ter mi no wo œci¹ wy ko ny wa nych za dañ (wnios ki
sk³a da ne s¹ od 1 mar ca do 15 ma ja, wpro wa dze nie wnios ków i kon tro la
kom plet no œci oraz kon tro la ad mi ni stra cyj na trwa j¹ do 15 paŸ dzier ni ka).

W ce lu ukry cia nie do sto so wa nia sy s te mu do ak tu al nych po trzeb Agen cji
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa wpro wa dza siê w po szcze gól nych
je dno stkach te re no wych w ca ³ej Pol sce pra cê w go dzi nach nad li czbo wych
(dzien nie pra co wnik wy ko nu je swo j¹ pra cê przez dzie siêæ do dwu na stu go -
dzin), pra cê dwu zmia no w¹ (od go dzi ny szó stej do czter na stej oraz od go dzi ny 
czter na stej do dwu dzie stej dru giej), a tak ¿e do dat ko wo or ga ni zu je siê pra cê
w dni wol ne od pra cy, to zna czy w so bo ty i nie dzie le. Pra co wni cy ob ci¹ ¿a ni
s¹ pra c¹ po nad ich si ³y, nie ko rzy sta j¹ nie je dno krot nie z pe³ ne go przy s³u gu -
j¹ ce go im je de na sto go dzin ne go od po czyn ku po prze pra co wa nym dniu, co po -
ci¹ ga za so b¹ nie chêæ do pra co daw cy, a nie raz ró w nie¿ re zyg na cjê z pra cy.

Pro blem z sy s te mem in for ma ty cz nym nie do ty czy je d nak sa mych pra co wni -
k ów. Pod czas kon tro li ad mi ni stra cyj nej wn io s k ów ge ne ro wa ne s¹ we z wa nia
do be ne f i cjen tów, kt ó rzy w ter mi nie mu sz¹ zg³o siæ siê do Agen cji i wy ja œ niæ
wszy s t kie nie pra wid ³o wo œci. Zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi pro ce du ra mi pra co w -
nik Agen cji po wi nien ob s³u ¿yæ be ne fi cjen ta i za ko ñ czyæ ob s³u gê wnio s ku na
eta pie je go za twier dze nia. Sy s tem in for ma ty cz ny nie ste ty stwa rza ba rie rê,
kt ó ra nie po zwa la na spra w n¹ re je stra cjê do ku men t ów i prze pro wa dze nie
czyn no œci wy ma ga nych do te go, by wnio sek móg³ zo staæ za twier dzo ny przy
be ne fi cjen cie. Wzbu dza to iry ta cjê wzy wa nych lu dzi, bu dzi ne ga ty w ne na s -
tro je i two rzy nie chêæ do in sty tu cji rz¹ do wej, co po ci¹ ga za so b¹ to, i¿ be ne fi -
cjen ci pra g n¹ wy co fy waæ swo je wnio s ki i nie ucze st ni czyæ w pro ce sie
przy zna wa nia œrod ków fi nan so wych.

Z przy to czo nych in for ma cji wy ni ka, ¿e Zin te gro wa ny Sy s tem Za rz¹ dza -
nia i Kon tro li jest in te gral n¹ czê œci¹ Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol ni ctwa, jest ró w nie¿ na rzê dziem do re a li za cji naj wa¿ niej szych pro ce sów
od po wie dzial nych za przy zna wa nie œrod ków fi nan so wych dla be ne fi cjen tów 
w ca ³ej Pol sce. Je go nie w³a œci we dzia ³a nie, któ re za u wa ¿a siê w chwi li obe c -
nej, bu du je ne ga ty wne sto sun ki nie tyl ko pra co wni ków do pra co daw cy, ale
tak ¿e be ne fi cjen tów do Agen cji od po wie dzial nej za wy dat ko wa nie œrod ków
fi nan so wych, któ re otrzy ma liœ my z Unii Eu ro pej skiej. Dla te go na le ¿y za cz¹æ
d¹ ¿yæ do usu niê cia wy mie nio nych prze szkód, by unik n¹æ nie wy ko rzy sta nia
przez Pol skê œrod ków fi nan so wych, któ re s¹ nam tak bar dzo po trzeb ne.

Uw zglê dnia j¹c to, pro szê o in for ma cjê, ja kie dzia ³a nia pod j¹³ Pan Mi n i s ter 
w ce lu wy e li mi no wa nia opi sa nych nie pra wid ³o wo œci.

Zdzi s³aw Pu pa
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OdpowiedŸ

War sza wa, 6 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma znak BPS/DSK-043-958/08 z dnia 21 paŸ dzier ni ka

2008 r., przy któ rym zo sta ³o na de s³a ne oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Zdzi s³a wa Pu py
z³o ¿o ne na 19. po sie dze niu Se na tu w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r. w spra wie nie wy -
star cza j¹ cej wy daj no œci Zin te gro wa ne go Sy s te mu Za rz¹ dza nia i Kon tro li, up rzej mie in -
for mu jê, co na stê pu je.

Pro ces ob s³u gi wnios ków o przy zna nie p³at no œci w ra mach sy s te mów wspar cia bez -
po œre dnie go jest pro ce sem z³o ¿o nym i d³u go trwa ³ym, po le ga j¹ cym na prze pro wa dze niu 
sze re gu kon tro li ma j¹ cych na ce lu wy e li mi no wa nie ry zy ka przy zna nia p³at no œci oso bie 
do te go nie up ra wnio nej, a po nad to na wy kry ciu wszy s t kich ewen tual nych za nie dbañ
for mal nych, któ re mog ³y by mieæ wp³yw na wy so koœæ otrzy ma nych przez rol ni ków p³at -
no œci. Na le ¿y przy tym pod kreœ liæ, i¿ gru pa rol ni ków ubie ga j¹ cych siê o przy zna nie
p³at no œci bez po œre dnich do grun tów rol nych sta no wi w Pol sce ok. 1,5 mi lio na be ne fi -
cjen tów i jest naj wiê k sz¹ w Eu ro pie gru p¹ be ne fi cjen tów ob s³u gi wa n¹ przez agen cjê
p³at ni cz¹.

Od no sz¹c siê do za ga dnieñ do ty cz¹ cych wy daj no œci oraz spra w no œci dzia ³a nia sy s -
te mu in for ma ty cz ne go ZSZiK na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e ARiMR na bie ¿¹ co po de jmu je dzia -
³a nia ma j¹ ce na ce lu zwiê k sze nie wy daj no œci sy s te mu, a tym sa mym uspra wnie nie
pra cy Biur Po wia to wych ARiMR w za kre sie ob s³u gi wnios ków ob sza ro wych. Je dnak ¿e,
ma j¹c na uwa dze prze pi sy pra wa w za kre sie Pra wa za mó wieñ pub li cz nych wska zaæ
na le ¿y, i¿ jest to pro ces d³u go trwa ³y i wy so ce sfor ma li zo wa ny.

Prag nê za pe wniæ Pa na Mar sza³ ka, ¿e Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi re a gu je 
na wszel kie zg³a sza ne syg na ³y zwi¹ za ne z ca ³ym pro ce sem ob s³u gi wnios ków o przy -
zna nie p³at no œci bez po œre dnich. W tym ce lu zo sta ³o skie ro wa ne do Pre ze sa ARiMR pis -
mo w spra wie zin ten sy fi ko wa nia prac ma j¹ cych na ce lu spra w n¹ ob s³u gê wnios ków
o przy zna nie p³at no œci bez po œre dnich.

Na le ¿y je dnak pa miê taæ, ¿e w przy pad ku, gdy w trak cie kon tro li ad mi ni stra cyj nej
zo sta n¹ stwier dzo ne nie pra wid ³o wo œci, Kie ro wnik biu ra po wia to we go ARiMR zo bo -
wi¹ za ny jest wez waæ rol ni ka do z³o ¿e nia wy jaœ nieñ i ewen tual ne go do ko na nia ko rek ty
z³o ¿o ne go wnios ku.

Prag nê zwró ciæ uwa gê, i¿ w ce lu wy e li mi no wa nia b³ê dów pod czas wy pe³ nia nia
wnios ków o przy zna nie p³at no œci prze pro wa dza na by ³a kon tro la wnios ków ju¿ w trak -
cie ich przy jmo wa nia. Za tem, na wet w przy pad ku po pe³ nie nia b³ê du, rol nik móg³ do ko -
naæ ko rek ty wnios ku nie po no sz¹c z ty tu ³u b³ê dnej de kla ra cji ¿a dnych kon sek wen cji
(san kcje, od mo wa przy zna nia p³at no œci).

Wska zaæ po nad to na le ¿y, ¿e na okreœ le nie ter mi nu wy da nia de cyz ji ad mi ni stra cyj -
nych w za kre sie p³at no œci bez po œre dnich, a na stê p nie pro ce su na li cza nia p³at no œci
wska zu je przede wszy s t kim prze pis art. 28 ust. 2 roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE)
Nr 1782/2003 z dnia 29 wrzeœ nia 2003 r., w myœl któ re go p³at no œci s¹ prze ka zy wa ne
raz w ro ku w okre sie od 1 gru dnia do 30 czer wca ko lej ne go ro ku ka len da rzo we go.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze, prag nê po in for mo waæ, i¿ w ra mach bie ¿¹ cej kam pa nii,
zgo d nie z in for ma cj¹ na ko niec paŸ dzier ni ka, Agen cja za koñ czy ³a 100% kon tro li kom -
plet no œci wnios ków, a po nad to prze pro wa dzi ³a pro ces kon tro li ad mi ni stra cyj nej dla
87% z³o ¿o nych wnios ków. Za koñ cze nie kon tro li ad mi ni stra cyj nej pla no wa ne jest na
dzieñ 10 li s to pa da 2008 r.

Prag nê po in for mo waæ ró w nie¿, i¿ Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi oraz Agen -
cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa do k³a da j¹ wszel kich sta rañ, aby przy
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ka ¿ dej kam pa nii, p³at no œci bez po œre dnie by ³y re a li zo wa ne na bie ¿¹ co i bez zbê d nej
zw³o ki.

Od li s to pa da br. ARiMR przy stê pu je do wy da wa nia de cyz ji ad mi ni stra cyj nych do
rol ni ków. W pier wszej ko lej no œci do na li cza nia skie ro wa ne bê d¹ wnios ki rol ni ków z³o -
¿o ne w 89 po wia tach do tkniê tych klês k¹ su szy w 7 wo je wó dz twach. Zgo d nie z obo -
wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi re a li za cja p³at no œci na ra chun ki ban ko we rol ni ków mo ¿e
na st¹ piæ od dnia 1 gru dnia 2008 r. Pla nu je siê, ¿e dla ok. 850 tys. rol ni ków re a li za cja
p³at no œci na st¹ pi w mie si¹ cu gru dniu 2008 r. Pla no wa na kwo ta p³at no œci do re a li za cji
w mie si¹ cu gru dniu wy nie sie ok. 3,8 mld z³, co sta no wi ok. 42% ³¹ cz nej ko per ty fi nan -
so wej prze wi dzia nej na re a li za cjê p³at no œci bez po œre dnich za rok 2008. W ana lo gi cz -
nym okre sie, w ro ku 2007, w mie si¹ cu gru dniu p³at no œci zrea li zo wa no dla 650 tys.
rol ni ków na ³¹ cz n¹ kwo tê 2,2 mld z³.

ARiMR, po win na d¹ ¿yæ do za koñ cze nia po stê po wa nia w spra wie przy zna nia p³at -
no œci w ter mi nie do dnia 1 mar ca ro ku na stê pu j¹ ce go po ro ku, w któ rym zo sta³ z³o ¿o ny 
wnio sek. W prze ci w nym przy pad ku, zgo d nie z ww. art. 19 ust. 7 usta wy z dnia 26 sty cz -
nia 2007 r. o p³at no œciach w ra mach sy s te mów wspar cia bez po œre dnie go, o ka ¿ dym
przy pad ku nie za ³at wie nia spra wy do ty cz¹ cej przy zna nia p³at no œci w wy mie nio nym
ter mi nie, Agen cja za wia da mia rol ni ka, po da j¹c przy czy ny zw³o ki i wska zu j¹c no wy ter -
min za ³at wie nia spra wy.

Bio r¹c pod uwa gê bie ¿¹ cy stan ob s³u gi wnios ków, a tak ¿e przy jê te har mo no gra my
ich dal szej ob s³u gi nie ma na dzieñ dzi siej szy za gro ¿e nia wstrzy ma nia ani te¿ opóŸ nie -
nia w re a li za cji p³at no œci ob sza ro wych.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA ROL NI CTW
 I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a wni czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki

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

Pa nie Mi ni strze!
Nie je s tem za do wo lo ny z od po wie dzi Pañ skie go za stêp cy, Mar ka Sta sza -

ka, na mo je oœ wiad cze nie z dnia 26 czer wca 2008 r. z³o ¿o ne pod czas czter na -
ste go po sie dze nia Se na tu RP w spra wie o syg na tu rze BM-III-051-293(6)/08/PR
BM-I-0700-59(3)/08. Kró t ko mó wi¹c, jest to ko lej ne pis mo Pro ku ra tu ry Kra jo -
wej, któ re roz mi ja siê ze sta nem fak ty cz nym. Po raz ko lej ny Pro ku ra tu ra Kra -
jo wa nie udzie li ³a od po wie dzi na klu czo we py ta nia:

1. Dla cze go po pie ra akt os kar ¿e nia w spra wie Ds. 186/05, sko ro nie po -
sia da ¿a dnych pod staw fak ty cz nych? Prze cie¿ nie na st¹ pi ³o wy ³u dze nie kre -
dy tu z ban ku PKO BP O/Cen trum Ka lisz po przez wpro wa dze nie ban ku
w b³¹d co do ce lu kre dy to wa nia.

Akt os kar ¿e nia stwier dza, ¿e kre dyt mia³ byæ wy ³u dzo ny na „mo der ni za -
cjê is t nie j¹ ce go ze sta wu kom pu te ro we go” po przez za war cie umo wy o kre dyt
bez go tów ko wy na za kup ze sta wu kom pu te ro we go o war to œci 3 ty siê cy
520 z³, to jest kom pu te ra i mo ni to ra. Ten akt os kar ¿e nia sta no wi ra ¿¹ c¹ ob ra -
zê prze pi su pra wa ma te rial ne go, a mia no wi cie art. 1 § 1 k.k. w zwi¹z ku
z art. 286 § 1 k.k., przez za sto so wa nie te go osta t nie go prze pi su do sta nu fak -
ty cz ne go po le ga j¹ ce go na pod pi sa niu mo wy kre dy to wej przez Wie s³a wê Gó -
rzyñ sk¹, mi mo ¿e tak usta lo ny stan fak ty cz ny nie za wie ra zna mion czy nu
za bro nio ne go opi sa ne go w tym prze pi sie ani w ¿a dnym in nym prze pi sie k.k.

W umo wie kre dy to wej to war okreœ lo no bo wiem ja ko „kom pu ter + mo n i -
tor”, nie pre cy zu j¹c w ¿a den spo sób kon fi gu ra cji sprzê to wej kom pu te ra: nie
okreœ lo no mar ki i pa ra me trów pro ce so ra, p³y ty g³ó wnej, pa miê ci RAM, twar -
de go dys ku, mo ni to ra, kart gra fi cz nej i dŸwiê ko wej, kla wia tu ry et ce t e ra. Pro -
ku ra tor twier dzi, no ta be ne wy ³¹ cz nie na pod sta wie po mó wieñ oszu stów
Ze no na Bie li i Fer dy nan da Gór ne go, ¿e kre dyt zo sta³ wy ko rzy sta ny na ja k¹œ
rze ko m¹ mo der ni za cjê is t nie j¹ ce go kom pu te ra. Nie okreœ la przy tym kon fi gu -
ra cji zmo der ni zo wa ne go kom pu te ra, a wiêc nie pre cy zu je ze spo ³ów pod le ga -
j¹ cych „mo der ni za cji”, czy li wy mia nie. Nie wia do mo za tem, co rze ko mo
do star czo no do „sta re go” kom pu te ra: In ny pro ce sor? In n¹ p³y tê g³ó wn¹? In n¹
pa miêæ RAM? In ny twar dy dysk? In ny mo n i tor? In ne kar ty gra fi cz n¹ i dŸwiê -
ko w¹? In n¹ kla wia tu rê? A za tem na wet gdy by daæ wia rê Bie li i Gór ne mu, ¿e
wy ko na li rze ko mo ja k¹œ bli ¿ej nie o kreœ lo n¹ us ³u gê „mo der ni za cji”, to wo bec
bra ku spre cy zo wa nia kon fi gu ra cji kom pu te ra w umo wie kre dy to wej za ró wno 
„mo der ni za cja”, jak i „no wy” ze staw kom pu te ro wy w ró w nym stop niu
spe³ nia j¹ wa run ki „ce lu kre dy to wa nia” opi sa ne go ja ko „kom pu ter + mo n i tor”. 
W obu przy pad kach ma my do czy nie nia z ze sta wem kom pu te ro wym, a sko ro
bank nie za strze ga w umo wie kre dy to wej ¿a dnej kon kret nej kon fi gu ra cji, któ -
ra sta no wi ³a by wzo rzec okreœ la j¹ cy, co mia ³o byæ do star czo ne, a cze go rze ko -
mo nie do star czo no za zgo d¹ Gó rzyñ skich, to nie ma ¿a dnych pod staw do
pro ku ra tor skich oskar¿eñ o wy ³u dza nie kre dy tu „na in ny cel”.

Umo wa kre dy to wa by ³a na ty le ogól na, ¿e za rzut wy ³u dze nia „in ne go”
kom pu te ra ni¿ okreœ lo ny w umo wie jest ca³ ko wi cie bez przed mio to wy. Tym
bar dziej, ¿e bank po twier dzi³ w piœ mie z dnia 7 kwiet nia 2008 r., ¿e nie pro -
wa dzi³ re je stru rze czy prze w³a sz czo nych, bê d¹ cych przed mio tem kre dy to -
wa nia, a za tem „wzor co wej” (ce lo wej) kon fi gu ra cji kom pu te ra nie okreœ lo no
tak ¿e w in nych ewen tual nych za so bach in for ma cyj nych ban ku. Z tre œci umo -
wy kre dy to wej pod pi sa nej przez Wie s³a wê Gó rzyñ sk¹ je dno zna cz nie wy ni -
ka, ¿e ban ko wi by ³o wszy s t ko je d no, ja ki kom pu ter bê dzie fi nan so wa ny
kre dy tem. Kre dyt, no mi nal nie zwa ny kre dy tem bez go tów ko wym na za kup
ar ty ku ³ów prze mys ³o wych i us ³ug oraz prze nie sie nie w³a s no œci rze czy ru cho -
mej na za bez pie cze nie, by³ – wo bec bra ku re je stru rze czy prze w³a sz czo nych – 
de fa cto zwy czaj nym kre dy tem ra tal nym na za kup rze czy, prze ka za nym
przez bank na kon to sprze daw cy (pis mo z dnia 7 kwiet nia 2008 r.).

Akt os kar ¿e nia nie za wie ra w swo jej tre œci opi su ¿a dne go czy nu Gó rzyñ -
skich, któ ry by³ by wy ³u dze niem ani ja kim kol wiek in nym czy nem za bro nio -
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nym. Pod pi sa nie umo wy kre dy to wej przez Wie s³a wê Gó rzyñ sk¹ nie jest
prze stêp stwem. Nie pod pi sa nie umo wy kre dy to wej przez Ja nu sza Gó rzyñ -
skie go tym bar dziej nie jest prze stêp stwem, zw³a sz cza ¿e pro ku ra tu ra bez -
spor nie usta li ³a, ¿e je go pod pis na umo wie kre dy to wej ja ko gwa ran ta zo sta³
sfa³ szo wa ny.

2. Moim zda niem obo wi¹z kiem pro ku ra tu ry – wo bec ta kie go sta nu fak ty cz -
ne go je dno zna cz nie wy ni ka j¹ ce go z do ku men tów ban ko wych – jest na tych -
mia sto we wy co fa nie z s¹ du bez pod sta wne go os kar ¿e nia Wie s³a wy i Ja nu -
sza Gó rzyñ skich. Pro ku ra tu ra nie mo ¿e siê uchy laæ od te go obo wi¹z ku
z po wo ³a niem siê na art. 14 § 2 k.p.k. Wpraw dzie zgo d nie z przy wo ³y wa nym
prze pi sem „od st¹ pie nie os kar ¿y cie la pub li cz ne go od wnie sio ne go os kar ¿e nia
nie wi¹ ¿e s¹ du”, ale gdy by na wet s¹d za mie rza³ pro wa dziæ bez pod sta wny
pro ces, to bê dzie to zwi¹ za ne z wy ³¹ cz n¹ od po wie dzial no œci¹ s¹ du, a nie pro -
ku ra tu ry.

3. Od rêb n¹ kwe sti¹ s¹ nie pra wid ³o wo œci S¹ du Re jo no we go w Œro dzie
Wiel ko pol skiej i S¹ du Re jo no we go w Œre mie w spra wach II K 604/04 i II Kp
183/05. W œwiet le ma te ria ³u do wo do we go zgro ma dzo ne go przez pro ku ra tu -
rê bez spor ne jest oszu stwo po pe³ nio ne przez Ze no na Bie lê i Fer dy nan da Gór -
ne go na szko dê Wie s³a wy i Ja nu sza Gó rzyñ skich (przy zna nie siê przez
Ze no na Bie lê, ¿e nie do star czy³ kom pu te ra za mó wio ne go pi sem nie, brak do -
wo du za ku pu ze spo ³ów do kom pu te ra i po s³u gi wa nie siê fa³ szy w¹ fak tu r¹
w ce lu upo zo ro wa nia za ku pu ze spo ³ów, sfa³ szo wa nie pod pi su Ja nu sza Gó -
rzyñ skie go na umo wie kre dy to wej, przy w³a sz cze nie przez Ze no na Bie lê kwo -
ty kre dy tu przy zna ne go przez bank Wie s³a wie Gó rzyñ skiej i po dzie le nie siê
ty mi pie niê dzmi z F. Gór nym, przy zna nie siê przez Z. Bie lê do po twier dza nia
nie praw dy na umo wie po przez po da nie nie i stnie j¹ ce go nu me ru fab ry cz ne go
kom pu te ra i fa³ szy we stwier dze nie, ¿e to war zo sta³ od wie zio ny na ad res
wska za ny w umo wie, a J. Gó rzyñ ski z³o ¿y³ pod pis ja ko gwa rant w je go obe c -
no œci). Twier dze nie, ¿e wia ry go dne jest twier dze nie Z. Bie li i F. Gór ne go, ¿e
do star czo no Gó rzyñ skim ja k¹œ mo der ni za cjê „sta re go kom pu te ra”, mi mo ¿e
nie is t nie j¹ na to ¿a dne do ku men ty, a w szcze gól no œci ¿a dne do wo dy za ku pu 
czê œci do mo der ni za cji, ani na wet nie okreœ lo no za kre su do mnie ma nej mo der -
ni za cji (co „mo der ni zo wa no” i przy po mo cy ja kich ze spo ³ów), jest nie wia ry go dn¹ 
na i wno œci¹ pro ku ra tu ry i s¹ dów, a przede wszy s t kim oczy wi st¹ i ra ¿¹ c¹
ob ra z¹ prze pi sów pra wa. Zgo d nie z utrwa lo n¹ li ni¹ orze cz ni cz¹ SN do wód
z po mó wie nia mu si pod le gaæ we ry fi ka cji po przez in ne do wo dy – obo wi¹ zu je
tu taj za sa da nie uf no œci i „po nad prze ciêt nej skru pu lat no œci” (miê dzy in ny mi
SN II KRN 8/94, Wo kan da, 1994, nr 8, s. 17 czy te¿ SN 7.10.99, II KKN
505/97, OSNPP 3/2000, poz. 5). Po stê po wa nie w spra wie o oszu stwo po -
pe³ nio ne na szko dê Gó rzyñ skich win no byæ bez wzglê dnie wzno wio ne,
w szcze gól no œci wo bec wy ni ków po stê po wa nia skar go wo wy jaœ nia j¹ ce go za -
i ni cjo wa ne go w ban ku PKO BP przez Kry sty nê Gó rzyñ sk¹, dzia ³a j¹ c¹ z upo -
wa¿ nie nia Wie s³a wy i Ja nu sza Gó rzyñ skich.

4. Nie praw d¹ jest, ¿e nie wiel kim uchy bie niem jest wy mie nie nie w wy ro -
ku S¹ du Re jo no we go w Œro dzie Wiel ko pol skiej II K 604/04 do ty cz¹ cym Ze no -
na Bie li na zwisk Wie s³a wy i Ja nu sza Gó rzyñ skich ja ko rze ko mych
wspó³ spraw ców prze stêp stwa po pe³ nio ne go przez Ze no na Bie lê.

Po pier wsze, na roz pra wie tej nie pro wa dzo no ¿a dne go po stê po wa nia do -
wo do we go (Z. Bie la do bro wol nie pod da³ siê ka rze), a wy rok jest w oczy wi sty
spo sób b³ê dny, gdy¿ opie ra siê wy ³¹ cz nie na po mó wie niu Ze no na Bie li – wbrew
wszy s t kim in nym do wo dom – ¿e to Gó rzyñ scy oszu ka li bank, a Bie la by³ tyl ko
ich po moc ni kiem, gdy w rze czy wi sto œci Z. Bie la oszu ka³ i bank, i Gó rzyñ skich.

Po dru gie, utrwa lo ne orze cz ni ctwo SN i ETPC za bra nia w ta kiej sy tua cji
wy mie nia nia na zwisk wspó³ spraw ców („W ka ¿ dym wy pad ku, gdy s¹d usta -
la, ¿e wspó³ spraw c¹ prze stêp stwa jest oso ba nie bê d¹ ca os kar ¿o n¹ w da nej
spra wie, to w czê œci dys po zy ty wnej wy ro ku po wi nien po s³u gi waæ siê okreœ -
le niem za stê pu j¹ cym na zwis ko te go wspó³ spraw cy, na przy k³ad okreœ le niem 
«in ny spraw ca» lub «in ny nie u sta lo ny spraw ca»” – wy rok z dnia 11 lu te go
1991 r., syg na tu ra V KRN 386/90).

5. Nad to nie praw d¹ jest, ¿e spra wa rze ko me go wspó³ spraw stwa czy nu
oszu stwa przez Gó rzyñ skich i Bie lê zo sta ³a wy ³¹ czo na do od rêb ne go po stê -
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po wa nia z po wo dów me ry to ry cz nych – do mnie ma nej ko nie cz no œci wy da nia
opi nii psy chia try cz nej w sto sun ku do Ja nu sza Gó rzyñ skie go. Zle ce nie ba dañ
psy chia try cz nych w sto sun ku do te go¿ jest po wa¿ nym nad u ¿y ciem s¹ do -
wym, gdy¿ Ja nusz Gó rzyñ ski ni gdy nie le czy³ siê psy chia try cz nie, za to wy -
po sa ¿a³ wiê k szoœæ szpi ta li psy chia try cz nych w Pol sce. Przy pad ki
nad u ¿y wa nia psy chia trii s¹ do wej do „za ³at wia nia nie win nych” zo sta ³y po tê -
pio ne przez Try bu na³ Kon sty tu cyj ny w wy ro ku z dnia 10 lip ca 2007 r., syg na -
tu ra akt SK 50/06, s¹ one Se na to wi RP bar dzo do b rze zna ne, a na mo cy
wspo mnia ne go wy ro ku TK Se nat przy go to wu je za sa dni cz¹ no we li za cjê
art. 203 k.k.

6. Wy jaœ nie nia wy ma ga po nad to to, dla cze go wbrew no wym fak tom i do -
wo dom przed sta wio nym przez Ja nu sza Gó rzyñ skie go S¹d Re jo no wy w Go -
sty niu nie uchy li³ po sta no wie nia o tym cza so wym are szto wa niu Gó rzyñ skie go
(po sta no wieñ z dnia 20 sier pnia 2008 r. oraz 18 wrzeœ nia 2008 r.) ani te¿ nie
od niós³ siê do z³o ¿o ne go wnios ku o wy st¹ pie nie do S¹ du Naj wy ¿ sze go w try -
bie art. 37 k.p.k., ani te¿ do ko lej ne go wnios ku o umo rze nie spra wy z uwa gi
na oczy wi sty i nie w¹t pli wy brak pod staw os kar ¿e nia. Te dzia ³a nia S¹ du Re -
jo no we go w Go sty niu s¹ ko lej nym prze ja wem ra ¿¹ ce go ³a ma nia prze pi sów
pra wa pro ce so we go.

Z uwa gi na przed sta wio ne fak ty po raz ko lej ny pro szê Pa na Mi ni stra o in -
ter wen cjê w tej spra wie.

Z po wa ¿a niem
Czes ³aw Ry sz ka

Od po wie dŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA
GENERALNEGO

War sza wa, 19.11.2008 r.

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

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w zwi¹z ku z na de s³a nym przez Pa ni¹ Mar sza ³ek czwar tym oœ wiad cze niem Pa na

Se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki, z³o ¿o nym pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
16 paŸ dzier ni ka 2008 r., wy ra ¿a j¹ cym nie za do wo le nie z wy jaœ nieñ Za stêp cy Pro ku ra to ra Ge -
ne ral ne go Pa na Mar ka Sta sza ka przed sta wio nych w piœ mie nr BM-III-051-293(6)/08/PR,
up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je:

Kwe stio no wa na przez Pa na Se na to ra od po wiedŸ znaj du je opar cie w ma te ria le fak -
ty cz nym spraw roz poz na wa nych z udzia ³em Pañ stwa Ja nu sza i Wie s³a wy G., obo -
wi¹ zu j¹ cych prze pi sach pra wa i sta no wi usto sun ko wa nie siê do wszy s t kich za ga dnieñ
po ru szo nych przez Pa na Se na to ra. Za jê te w niej sta no wis ko w pe³ ni po dzie lam.

Jak wska za no w tych wy jaœ nie niach oraz we wcze œ niej szych z: 18 mar ca 2008 r.
nr BM-III-051-293/2008/PR i 29 ma ja 2008 r. nr BM-III-051-293(5)/08/PR, wo bec
skie ro wa nia przez Pro ku ra tu rê Re jo no w¹ w Œro dzie Wlkp. do s¹ du ak tu os kar ¿e nia
prze ciw ko Ja nu szo wi i Wie s³a wie G. (sygn. Ds. 186/05) ak tu al nie je dy nie S¹d Re jo no -
wy w Go sty niu w spra wie sygn. II K 85/05, po zgro ma dze niu i oce nie ma te ria ³u do wo -
do we go, w³a dny jest roz strzyg n¹æ w za kre sie ewen tual nej wi ny os kar ¿o nych.
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Wpraw dzie art. 14 § 2 kpk prze wi du je mo¿ li woœæ od st¹ pie nia os kar ¿y cie la pub li cz -
ne go od os kar ¿e nia, ale po pier wsze – w oce nie pro ku ra to ra os kar ¿a j¹ ce go w tej spra -
wie brak jest ku te mu pod staw, po dru gie – od st¹ pie nie ta kie nie wi¹ ¿e s¹ du. Na le ¿y
przy tym pod kreœ liæ, i¿ S¹d Re jo no wy w Go sty niu roz poz na³ ju¿ wnio sek os kar ¿o nych
o umo rze nie po stê po wa nia z po wo du oczy wi ste go bra ku fak ty cz nych pod staw os kar ¿e -
nia i po sta no wie niem z dnia 15 wrzeœ nia 2006 r. nie uw zglê dni³ go.

Prag nê nad to wska zaæ, i¿ zgo d nie z art. 8 ust. 6 usta wy z dnia 20 czer wca 1985 r.
o pro ku ra tu rze (tekst je dno li ty Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39), w przy pad ku, gdy w po -
stê po wa niu s¹ do wym uja wni¹ siê no we oko li cz no œci, pro ku ra tor sa mo dziel nie po de jmu je 
de cyz je zwi¹ za ne z dal szym to kiem te go po stê po wa nia.

Art. 8 ust. 5 tej ¿e usta wy sta no wi na to miast, ¿e po le ce nie do ty cz¹ ce tre œci czyn no -
œci pro ce so wej, wy da ne przez pro ku ra to ra prze ³o ¿o ne go in ne go ni¿ pro ku ra tor bez po -
œre dnio prze ³o ¿o ny, nie mo ¿e obe jmo waæ spo so bu za koñ cze nia po stê po wa nia
przy go to waw cze go i po stê po wa nia przed s¹ dem.

Z tych to przy czyn for mal nych po stu lat Pa na Se na to ra o spo wo do wa nie ze stro ny
Pro ku ra tu ry Kra jo wej od st¹ pie nia przez Pro ku ra to ra Re jo no we go w Œro dzie Wlkp. od
os kar ¿e nia w spra wie Ds. 186/05, nie mo ¿e byæ uw zglê dnio ny.

Po stê po wa nie w spra wie sygn. II K 85/05 S¹ du Re jo no we go w Go sty niu jest na dal za wie -
szo ne, z przy czy ny wska za nej w od po wie dzi z 18 mar ca 2008 r. nr BM-III-051-293/2008/PR.

Uzu pe³ nia j¹ co wska zu jê, i¿ w dniu 18 sier pnia 2008 r. do te go S¹ du wp³y nê ³o
z S¹ du Re jo no we go w Pszczy nie pis mo os kar ¿o ne go Ja nu sza G. z 1 sier pnia 2008 r.,
za wie ra j¹ ce wnio sek o uchy le nie tym cza so we go are szto wa nia.

S¹d po sta no wie niem z dnia 20 sier pnia 2008 r. wnios ku nie uw zglê dni³, zaœ ko lej -
nym orze cze niem wy da nym w dniu 18 wrzeœ nia 2008 r. po roz poz na niu za ¿a le nia Ja -
nu sza G. – utrzy ma no w mo cy po prze d nie roz strzyg niê cie.

Po sta no wie nie to, po do b nie jak i pra wo moc ny wy rok S¹ du Re jo no we go w Œro dzie
Wlkp. sygn. II K 604/04 wy da ny w spra wie Ze no na B. – nie mo ¿e byæ zmie nio ne przez
Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci, w ¿a dnym try bie.

W osta t nim okre sie w spra wie sygn. II K 85/05 nie od no to wa no wp³y wu wnios ków
Pa na Ja nu sza G. o wy st¹ pie nie do S¹ du Naj wy ¿ sze go w try bie art. 37 kpk, jak i o umo -
rze nie po stê po wa nia.

W po zo sta ³ym zaœ za kre sie w pe³ ni za cho wu j¹ ak tual noœæ wy jaœ nie nia przed sta wio -
ne Pa ni Mar sza ³ek pis ma mi z: 18 mar ca 2008 r. nr BM-III-051-293/2008/PR, 29 ma ja
2008 r. nr BM-III-051-293(5)/08/PR i 22 lip ca 2008 r. nr BM-III-051-293(6)/08/PR.

Obe c ne wy st¹ pie nie Pa na Se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki nie za wie ra ¿a dnych no wych
oko li cz no œci, czy za rzu tów, któ re wy ma ga ³y by do dat ko we go zba da nia i po zwo li ³y by na
ewen tual n¹ zmia nê do tych cza so wych sta no wisk za pre zen to wa nych w od po wie dziach
na trzy po prze d nie oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

ZA STÊP CA
PRO KU RA TO RA
GE NE RAL NE GO
Je rzy Szy mañ ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra S³a wo mi ra Sa dow skie go

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

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
W koñ cu wrzeœ nia 2008 r. otrzy ma ³em od Warmiñsko-Mazurskiego Za -

rz¹ du Wo je wó dz kie go NSZZ Po li cjan tów w Ol szty nie pis mo, w któ rym wy ra -
¿a on za nie po ko je nie de cyz j¹ ko men dan ta g³ó wne go Po li cji wy ra ¿o n¹
w piœ mie Ko3052/08 z dnia 28 sier pnia 2008 r. Skut kiem tej de cyz ji ma byæ
zmniej sze nie o sto piêæ li cz by po li cyj nych eta tów po przez zre du ko wa nie o 1/3 
sta nu oso bo we go od dzia ³u pre wen cji w Ol szty nie. Pla ny ko men dy g³ó wnej
do ty cz¹ ce lik wi da cji w na szym wo je wó dz twie stu piê ciu eta tów po li cyj nych
zo sta ³y przy jê te z wiel kim za nie po ko je niem nie tyl ko przez po li cjan tów, lecz
tak ¿e przez wo je wo dê warmiñsko-mazurskiego, mar sza³ ka wo je wó dz twa,
Warmiñsko-Mazurskie Sto wa rzy sze nie na rzecz Bez pie czeñ stwa oraz oby -
wa te li na sze go re gio nu.

O ile mi wia do mo, zmniej sze nie li cz by eta tów ma do ty czyæ tak ¿e in nych
wo je wództw po ³o ¿o nych na tak zwa nej œcia nie wscho dniej. Ta kon tro wer syj -
na de cyz ja mo ¿e wy wo ³aæ ne ga ty wne skut ki w po sta ci po gor sze nia w³a œci -
we go sta nu bez pie czeñ stwa w wo je wó dz twie, os ³a bie nia mo ty wa cji
po li cjan tów do pra cy oraz ob ni ¿e nia po czu cia po rz¹d ku pub li cz ne go wœród
oby wa te li.

Na pe w no dzia ³a nia ko men dy g³ó wnej ma j¹ ce na ce lu po pra wê fun kcjo -
no wa nia po li cji w naj wiê k szych ag lo me ra cjach s¹ za sa dne. Dzia ³a nia te „nie
mo g¹ siê je dnak od by waæ ko sz tem tych re gio nów, któ re w wal ce o od po wie d -
ni po ziom bez pie czeñ stwa wy pra co wa ³y naj bar dziej sku te cz ne me to dy”.
Spra wa na ze wn¹trz wy gl¹ da tak, ¿e „w na gro dê za bar dzo do br¹ pra cê po li -
cjan ci otrzy ma li ka rê w po sta ci za bra nia im stu piê ciu eta tów w wo je wó dz -
twie warmiñsko-mazurskim”.

Ma j¹c na uwa dze te kwe stie, zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z up rzej m¹
pro œb¹ o in ter wen cjê.

Z po wa ¿a niem
S³a wo mir Sa dow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 20 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-960/08)

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP S³a wo mi ra Sa dow skie go pod -
czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku, up rzej mie przed -
sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie pod kreœ le nia wy ma ga, i¿ ko rek ta roz mie sz cze nia eta tów od dzia ³ów pre -
wen cji Po li cji (Sa mo dziel nych Pod od dzia ³ów Pre wen cji Po li cji) po dyk to wa na jest ko nie cz -
no œci¹ przy go to wa nia Po li cji do za bez pie cze nia EU RO 2012. Zmia na ta ma ró w nie¿ na
ce lu ob ni ¿e nie ko sz tów fun kcjo no wa nia je dno stek. Przy czym, ko rek ty tej nie na le ¿y

19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. 151



trak to waæ ja ko re duk cji eta tów Ko mend Wo je wó dz kich Po li cji. Zgo d nie z kon cep cj¹
zmian roz mie sz cze nia eta tów w je dno stkach Od dzia ³ów Pre wen cji Po li cji i Sa mo dziel -
nych Pod od dzia ³ów Pre wen cji Po li cji – z 10 wo je wództw prze su wa ne s¹ eta ty po li cyj ne
do 6 wo je wództw. Naj wiê cej eta tów po li cyj nych pla nu je siê prze su n¹æ z na stê pu j¹ cych
wo je wództw: warmiñsko-mazurskiego (105 eta tów), pod kar pac kie go (95 eta tów) i pod -
las kie go (105 eta tów) – naj wiê cej do wo je wództw: lu bel skie go (40), wiel ko pol skie go
(106), ma ³o pol skie go (106) i ma zo wiec kie go (92).

Osta te cz na de cyz ja w spra wie prze su niêæ eta tów po li cyj nych po miê dzy je dno stka -
mi Od dzia ³ów Pre wen cji Po li cji i Sa mo dziel nych Pod od dzia ³ów Pre wen cji Po li cji, pod jê ta
zo sta nie po do ko na niu ana li zy in for ma cji w za kre sie mo¿ li wo œci do ko na nia tych prze -
mie sz czeñ, prze ka za nych przez po szcze gól nych ko men dan tów wo je wó dz kich Po li cji.

Pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ od dzia ³y pre wen cji Po li cji ut wo rzo ne zo sta ³y w ce lu za pe wnie -
nia mo¿ li wo œci re a go wa nia na za gro ¿e nia nad zwy czaj ne. Sta no wi¹ one od wód cen tral -
ny, pod po rz¹d ko wa ny i za rz¹ dza ny przez Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji, któ ry:

— usta la struk tu rê, roz mie sz cze nie i uz bro je nie je dno stek;
— okreœ la tak ty kê i or ga ni za cjê dzia ³añ pod od dzia ³ów;
— wy dat ku je œrod ki bu d¿e tu cen tral ne go Po li cji na od po wie d nie i je dno li te za bez --

pie cze nie materia³owo-techniczne Od dzia ³ów Pre wen cji Po li cji.
Obo wi¹ zu j¹ ce w Po li cji za sa dy na li cza nia eta tów ko mend wo je wó dz kich (oraz Sto -

³e cz nej) Po li cji, nie do ty cz¹ eta tów Od dzia ³ów Pre wen cji Po li cji. Li cz ba sta no wisk w po -
szcze gól nych od dzia ³ach i pod od dzia ³ach okreœ la na jest przez Ko men dan ta G³ó wne go
Po li cji, a przy zna ne nor ma ty wy eta to we je dno stek nie pod le ga j¹ wli cze niu do sta nu
eta to we go od po wie d nie go gar ni zo nu po li cyj ne go.

Po nad to, z prze pro wa dzo nej ana li zy da nych i in for ma cji sta ty sty cz nych w za kre sie
ob ci¹ ¿e nia s³u¿ b¹ wy ni ka, i¿ zna cz na czêœæ za dañ pre wen cyj nych mo ¿e byæ sku te cz nie
wy ko ny wa na przez sta ny oso bo we je dno stek te re no wych Po li cji i nie wy ma ga an ga ¿o -
wa nia po li cjan tów od dzia ³ów pre wen cji, w ta kim stop niu jak do tych czas. Szcze gól nie
wa¿ na jest wspó³ pra ca z sa mo rz¹ da mi te ry to rial ny mi, któ rych wspar cie fi nan so we,
obok efek ty wnej or ga ni za cji s³u¿ by, od gry wa is tot n¹ ro lê w utrzy ma niu wy so kie go po -
czu cia bez pie czeñ stwa wœród oby wa te li.

Za sa dy okreœ la nia sta nów eta to wych w po szcze gól nych wo je wó dz twach i miej sco -
wo œciach wska za ne zo sta ³y w za rz¹ dze niu Nr 21 Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji z dnia
15 li s to pa da 2001 ro ku w spra wie za sad na li czeñ eta to wych w Po li cji. Przed mio to we
za rz¹ dze nie za wie ra zo biek ty wi zo wa ne kry te ria, we d³ug któ rych do ko nu je siê na li czeñ
eta tów w Po li cji. Na le ¿¹ do nich: li cz ba lu dno œci, wskaŸ nik prze stêp czo œci, li cz ba lu dno -
œci miej skiej, li cz ba lu dno œci w mia stach li cz¹ cych co naj mniej 300 tys. mie sz kañ ców,
ob szar, a tak ¿e sto ³e cz noœæ.

Prag nê up rzej mie po in for mo waæ, i¿ we d³ug sta nu eta to we go (wpro wa dzo ne go roz -
ka zem or ga ni za cyj nym Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji Nr 100/07 z dnia 30 paŸ dzier ni -
ka 2007 ro ku), je dno stka Od dzia ³u Pre wen cji Po li cji w Ol szty nie sk³a da siê z 349
eta tów po li cyj nych i 6 eta tów pra co wni czych. Jej struk tu ra or ga ni za cyj na sk³a da siê
z 3 kom pa nii pre wen cji, plu to nu wzmoc nie nia oraz ze spo ³ów: or ga ni za cji s³u¿ by,
trans por tu, szko le nia i me dy cz ne go. Ka ¿ da kom pa nia pre wen cji sk³a da siê ze 100 eta -
tów po li cyj nych po dzie lo nych na 4 plu to ny pre wen cji i dru ¿y nê au to ma ty cz nej wy rzut -
ni ga zów ³za wi¹ cych. Ka ¿ dy plu ton po dzie lo ny jest na 3 dru ¿y ny. Je dno stk¹ kie ru je
do wód ca od dzia ³u i je go dwóch za stêp ców.

Zmniej sze nie li mi tu sta no wisk po li cyj nych po zo sta j¹ cych w dys po zy cji Ko men dan -
ta Wo je wó dz kie go Po li cji w Ol szty nie o 105 sta no wisk po li cyj nych, jest ró wno wa ¿o ne
od 2007 ro ku zwiêk sza niem przez Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji li mi tu sta no wisk kor -
pu su s³u¿ by cy wil nej i pra co wni czych nieob jê tych mno¿ ni ko wym sy s te mem wy na gro -
dzeñ dla wo je wó dz twa warmiñsko-mazurskiego, w ra mach re a li za cji usta wy z dnia
12 sty cz nia 2007 ro ku o usta no wie niu „Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji, Stra ¿y Gra ni cz -
nej, Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej i Biu ra Ochro ny Rz¹ du w la tach 2007–2009” (Dz. U.
Nr 35, poz. 213).

Zgo d nie z za ³o ¿e nia mi przed mio to we go Pro gra mu, Ko men dant G³ó wny Po li cji za -
rz¹ dze niem or ga ni za cyj nym Nr 15/07 z dnia 15 ma ja 2007 ro ku zwiê k szy³ dla wo je wó dz -
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twa warmiñsko-mazurskiego li mit sta no wisk pra co wni czych o 120 eta tów (111 eta tów
dla sta no wisk kor pu su s³u¿ by cy wil nej i 9 eta tów pra co wni czych bez mno¿ ni ko wych).
Na to miast w 2008 ro ku li cz ba eta tów dla sta no wisk w kor pu sie s³u¿ by cy wil nej wzros -
³a o 22 eta ty. Przy zna ne eta ty pra co wni cze prze zna czo ne zo sta ³y na re a li za cjê pro ce su
za stê po wa nia eta tów po li cyj nych w pio nie lo gi sty ki, co skut ko waæ bê dzie kie ro wa niem
„uwol nio nych” eta tów po li cyj nych ze s³u¿b lo gi sty cz nych do re a li za cji pod sta wo wych
za dañ po li cyj nych, czy li pe³ nie nia s³u¿ by pa tro lo wej. Po wy ¿ szy pro ces kon ty nuo wa ny
bê dzie ró w nie¿ w 2009 ro ku.

War to za zna czyæ, i¿ we d³ug sta nu na dzieñ 1 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku w je dno stkach
Po li cji wo je wó dz twa warmiñsko-mazurskiego na 3725 po sia da nych eta tów po li cyj -
nych, is t nie j¹ 32 wa ka ty. W œwiet le po wy ¿ sze go wy da je siê, i¿ spo so bem na roz wi¹ za -
nie kwe stii zró wno wa ¿e nia eta tów po li cyj nych, któ re pla nu je siê prze su n¹æ w ra mach
Od dzia ³ów Pre wen cji Po li cji, jest kon ty nuo wa nie sku te cz ne go do bo ru do s³u¿ by przez
Ko men dê Wo je wó dz k¹ Po li cji w Ol szty nie.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Adam Ra pac ki
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza

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

Sk³a dam oœ wiad cze nie w spra wie sy tua cji For tis Ban ku w kon tek œ cie fi -
nan so wa nia in we sty cji z za kre su ochro ny œro do wis ka w Pol sce.

Pa nie Pre mie rze!
W osta t nich ty go dniach do nie sie nia kra jo wych i za gra ni cz nych sta cji te -

le wi zyj nych, por ta li in ter ne to wych i pra sy dru ko wa nej w g³ó wnej mie rze po -
œwiê co ne by ³y spra wom kry zy su na œwia to wych ryn kach fi nan so wych.
Kry zys ten zbli ¿a siê tak ¿e do Eu ro py, a za tem i do na sze go kra ju, gdy¿ pro -
ble my ban ków ju¿ za czy na j¹ do ty kaæ na przy k³ad in we sty cji zwi¹ za nych
z ochro n¹ œro do wis ka i eko lo gi¹. Zna mien nym przy k³a dem za gro ¿e nia, ja kie
nie sie obe c na sy tua cja na ryn kach fi nan so wych, jest kwe stia
francusko-beligijsko-holenderskiego kon sor cjum fi nan so we go, w ra mach któ -
re go fun kcjo nu je For tis Bank. O z³ej kon dy cji fi nan so wej te go pod mio tu
œwiad czy cho cia¿ by de cyz ja o do fi nan so wa niu go przez rz¹ dy kra jów Be ne -
luk su. W osta t nich pub li ka cjach „Ga ze ty Wy bor czej” i „Rzecz po spo li tej” po ja -
wi ³y siê in for ma cje, ¿e blis kie jest og ³o sze nie upad ³o œci te go ban ku, a to mo ¿e
spo wo do waæ pro ble my do ty cz¹ ce kra jo wych in we sty cji re a li zo wa nych w ob -
sza rze ochro ny œro do wis ka, w przy pad ku któ rych je d nym z ele men tów umo -
wy fi nan so wej jest w³a œ nie For tis Bank.

W zwi¹z ku z t¹ sy tua cj¹ nie po ko j¹ ca wy da je siê wy g³a sza na przez mi -
ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go opi nia, ¿e ko nie cz na jest pry wa ty za -
cja Ban ku Ochro ny Œro do wis ka. Po wsze chnie wia do mo, ¿e BOŒ ze swoim
za so bem kad ro wym, za ple czem in te lek tual nym i wy spe cja li zo wa ny mi pro -
ce du ra mi jest je d nym z naj lep szych i naj bar dziej po trzeb nych ele men tów,
s³u ¿¹ cych pro wa dze niu w pra wid ³o wy spo sób in we sty cji oko ³oœ ro do wis -
ko wych. Klu czo we za tem z pun ktu wi dze nia re a li za cji ce lów ochro ny œro do -
wis ka i wp³y wu in sty tu cji rz¹ do wych na pra wid ³o w¹ re a li za cjê po li ty ki
eko lo gi cz nej pañ stwa jest za cho wa nie do tych cza so wej ro li i for my ban ku.
Ogól nie nie cho dzi o to, aby Bank Ochro ny Œro do wis ka by³ ty po w¹ ko mer -
cyj n¹ spó ³k¹ na sta wio n¹ wy ³¹ cz nie na mak sy ma li za cjê zy s ków, ale aby za -
bez pie cza³ ró w nie¿ pod sta wo we in te re sy pañ stwa i fi nan so wa nie
ele men tar nych pro jek tów œro do wis ko wych dla sek to ra pub li cz ne go i pry -
wat ne go. Do œwiad cze nia osta t nich kil ku ty go dni na pa wa j¹ oba wa mi o za -
bez pie cze nie pod sta wo wych obo wi¹z ków rz¹ du do ty cz¹ cych re a li za cji
po li ty ki eko lo gi cz nej pañ stwa.

W zwi¹z ku z ty mi spo strze ¿e nia mi pro szê o udzie le nie od po wie dzi na na -
stê pu j¹ ce py ta nia:

1. Czy ad mi ni stra cja rz¹ do wa jest przy go to wa na na ewen tual ny upa dek
For tis Ban ku i w kon sek wen cji za chwia nie fi nan so wa nia pro jek tów eko lo gi cz -
nych na te re nie Pol ski?

2. Czy Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej,
ewen tual nie WFOŒiGW, ma plan awa ryj ny do ty cz¹ cy utrzy ma nia mon ta -
¿u fi nan so we go in we sty cji w za kre sie fi nan so wa nia ochro ny œro do wis -
ka?

3. Czy sa mo rz¹ dy i pod mio ty pry wat ne s¹ po in for mo wa ne o pro ble mach,
któ re mo g¹ na dejœæ w ra zie upad ³o œci For tis Ban ku?

4. Ile in we sty cji pro e ko lo gi cz nych wspó³ fi nan so wa nych jest przez For tis
Bank w Pol sce?

5. Kto obe c nie pro wa dzi spra wy w³a œci ciel skie BOŒ SA: mi n i s ter skar bu,
mi n i s ter œro do wis ka, mi n i s ter fi nan sów, NFOŒiGW czy ktoœ in ny?

6. Ja ka jest obe c na po li ty ka rz¹ du w spra wie ban ków, w któ rych je d -
no stki sek to ra fi nan sów pub li cz nych po sia da j¹ ak cje – do ty czy to szcze gól nie 
BOŒ SA oraz PKO BP i PKO SA – w œwiet le za po wia da nej przez ró¿ ne kra je UE 
na cjo na li za cji ban ków?

7. Czy roz wa ¿a ne jest utrzy ma nie fun kcji bran ¿o we go Ban ku Ochro ny
Œro do wis ka od noœ nie do po li ty ki eko lo gi cz nej pañ stwa?

8. Czy za sa dne jest pry wa ty zo wa nie na si ³ê wy spe cja li zo wa nej in sty tu -
cji fi nan so wej, ja k¹ jest Bank Ochro ny Œro do wis ka?
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9. Czy nie na le ¿y za cho waæ ro li BOŒ ja ko œre dniej wiel ko œ ci ban ku
i umac niaæ je go po zy cji ja ko ban ku wspie ra j¹ ce go sa mo rz¹ dy, zwi¹z ki gmin
i ma ³e przed siê bior stwa w wy pe³ nia niu co raz ostrzej szych norm ochro ny œro -
do wis ka?

Woj ciech Skur kie wicz

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

War sza wa, 24 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo nr BPS/DKS-043-961/08 z dnia 21 paŸ dzier ni ka br., prze -

ka zu j¹ ce na rê ce Pre ze sa Ra dy Mi ni strów oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Woj cie -
cha Skur kie wi cza pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier ni ka 2008 r.,
oraz w zwi¹z ku z upo wa¿ nie niem Mi ni stra Œro do wis ka do udzie le nia, w po ro zu mie niu
z Mi ni strem Fi nan sów, od po wie dzi na po wy ¿ sze oœ wiad cze nie, up rzej mie in for mu jê, co 
na stê pu je.

W od po wie dzi na py ta nie pa na se na to ra o przy go to wa nie ad mi ni stra cji rz¹ do wej na 
ewen tual ny upa dek For tis Ban ku i w kon sek wen cji za chwia nie fi nan so wa nia pro jek -
tów eko lo gi cz nych na te re nie Pol ski, po za siêg niê ciu opi nii Mi ni stra Fi nan sów, up rzej -
mie wy jaœ niam, i¿ sy tua cja w sek to rze ban ko wym w Pol sce, w po ró w na niu z sy tua cj¹
w in nych kra jach, jest do b ra i sta bil na, gdy¿ ban ki w Pol sce nie zo sta ³y do tkniê te skut -
ka mi kry zy su „sub pri me”. Ak tu al nie – zgo d nie z in for ma cja mi Na ro do we go Ban ku Pol -
skie go, na któ re po wo ³a³ siê Mi n i s ter Fi nan sów – nie wy stê pu j¹ pro ble my
w fun kcjo no wa niu sy s te mu p³at ni cze go. Brak jest ró w nie¿ za gro ¿eñ w za kre sie ja ko œci
na le¿ no œci ban ków. Udzia³ na le¿ no œci za gro ¿o nych w na le¿ no œciach ogó ³em na dzieñ
30 czer wca 2008 r. wy niós³ 3,8%. Zgo d nie z in for ma cj¹ Urzê du Ko mi sji Nad zo ru Ban -
ko we go, prze ka za n¹ przez Mi ni stra Fi nan sów, brak jest obe c nie za gro ¿e nia nie wyp ³a -
cal no œci¹ ja kiej kol wiek in sty tu cji fi nan so wej w Pol sce. Zja wis kiem bu dz¹ cym pe w ne
w¹t pli wo œci mo ¿e byæ na to miast wza jem ne ogra ni cze nie za u fa nia ban ków do od po ¿y -
cza nia œrod ków na ryn ku miê dzyban ko wym (ogra ni cza nie li mi tów za an ga ¿o wa nia).
Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze Mi ni ster stwo Fi nan sów za i ni cjo wa ³o dzia ³a nia umo¿ li wia -
j¹ ce wspar cie pro ce sów za si la nia w p³yn noœæ ban ków, ma j¹ cych trud no œci w po zy s ka -
niu krót ko ter mi no we go fi nan so wa nia i przy go to wa ³o pro jekt usta wy o udzie la niu przez 
Skarb Pañ stwa wspar cia in sty tu cjom fi nan so wym. Pro jekt usta wy upo wa¿ nia Mi ni stra 
Fi nan sów do udzie la nia krót ko ter mi no we go wspar cia zdro wym in sty tu cjom fi nan so -
wym, któ re s¹ za gro ¿o ne utra t¹ p³yn no œci i nie mo g¹ po zy s kaæ fi nan so wa nia w in ny
spo sób. Na rzê dzia pro po no wa ne w ra mach usta wy sta no wi uzu pe³ nie nie in stru men ta -
rium bê d¹ ce go w po sia da niu NBP. Do na rzê dzi wspar cia, bê d¹ cych w dys po zy cji rz¹ du
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i s³u ¿¹ cych prze ciw dzia ³a niu kry zy som fi nan so wym oraz koor dy no wa niu dzia ³añ
w przy pad ku ich wy st¹ pie nia na le ¿¹;

— gwa ran cje Skar bu Pañ stwa;
— po ¿y cz ki pa pie rów war to œcio wych;
— sprze da¿ skar bo wych pa pie rów war to œcio wych z od ro czo nym ter mi nem p³at no --

œci;
— sprze da¿ skar bo wych pa pie rów war to œcio wych z roz ³o ¿e niem p³at no œci na raty;
— sprze da¿ skar bo wych pa pie rów war to œcio wych w dro dze ofer ty kie ro wa nej do

okreœ lo nej in sty tu cji fi nan so wej.
Ofe ro wa ne in stru men ty zo sta n¹ za bez pie czo ne w spo sób za pe wnia j¹ cy ich sp³a tê

z wy ko rzy sta niem ty po wych za bez pie czeñ sto so wa nych w trans ak cjach fi nan so wych.
Je dno czeœ nie Mi n i s ter Fi nan sów in for mu je, ¿e w ra mach fun kcjo nu j¹ ce go Ko mi te tu
Sta bil noœci Fi nan so wej jest w sta ³ym kon tak cie z Pre ze sem NBP i Prze wo dni cz¹ cym
KNF. Po nad to Mi ni ster stwo Fi nan sów ak ty w nie ucze stni czy we wszy s t kich pra cach na
fo rum Unii Eu ro pej skiej, któ rych ce lem jest za po bie ga nie roz prze strze nia niu siê kry zy -
su w ca ³ej Eu ro pie, np. w ra mach EFC (Eco no mic and Fi nan cial Com mit tee, Ko mi tet
ds. Eko no mi cz nych i Fi nan so wych) i ECO FIN (Eco no mic and Fi nan cial Af fairs Coun -
cil, Ra da do spraw go spo dar czych i fi nan so wych).

Od po wia da j¹c na py ta nie o pla ny Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Œro do wis ka
i Go spo dar ki Wo dnej do ty cz¹ ce utrzy ma nia mon ta ¿u fi nan so we go in we sty cji w za kre -
sie fi nan so wa nia ochro ny œro do wis ka, wy jaœ niam up rzej mie, i¿ pla ny fi nan so we
NFO ŒiGW kon struo wa ne s¹ w spo sób za pe wnia j¹ cy w mo¿ li wie naj szer szym za kre sie
wspól fi nan so wa nie pro jek tów eko lo gi cz nych, w tym w szcze gól no œci w osta t nim okre -
sie re a li zo wa nych z udzia ³em do ta cji z fun du szy unij nych (per spek ty wa fi nan so wa UE
2000–2006 oraz Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Œro do wis ko). Pro jekt Pla nu fi -
nan so we go na 2009 rok (obe jmu j¹ cy la ta pla ni sty cz ne 2009–2011) za k³a da mo¿ li woœæ
uru cho mie nia do dat ko wych œrod ków uzy s ka nych po przez za ci¹ g niê cie kre dy tu ban -
ko we go w kwo cie do 500 mln PLN oraz – w przy pad ku ewen tual nej ko nie cz no œci –
w dro dze sprze da ¿y czê œci na le¿ no œci. Na ro do wy Fun dusz wy st¹ pi³ ró w nie¿ do Mi ni -
stra Œro do wis ka z wnios kiem o umo¿ li wie nie wy ko rzy sta nia kwo ty do 950 mln PLN
z sub fun du szu two rzo ne go na pod sta wie usta wy o re cyk lin gu po jaz dów wy co fa nych
z eks ploa ta cji na wspó³ fi nan so wa nie pro jek tów fi nan so wa nych z Fun du szu Spój no œci
(ISPA/ES) z per spek ty wy fi nan so wej UE 2000–2006 na po ¿y cz ki z prze zna cze niem na
pro gram po mo cy fi nan so wej dla pro jek tów z prze kro cze nia mi ko sz tów, po ¿y cz ki na za -
cho wa nie p³yn no œci fi nan so wej przed siêw ziêæ oraz na po ¿y cz ki in we sty cyj ne. W pro -
jek cie Pla nu fi nan so we go na 2009 rok za gwa ran to wa no ró w nie¿ 45 mln PLN na do p³a ty 
do op ro cen to wa nia kre dy tów ban ko wych, W ten spo sób umo¿ li wia siê uw zglê dnie nie
œrod ków ban ków ko mer cyj nych ja ko je sz cze je d ne go Ÿród ³a fi nan so wa nia ochro ny œro -
do wis ka i za pe wnie nie wy ma ga ne go mon ta ¿u fi nan so we go dla pro jek tów pro e ko lo gi cz -
nych.

W od po wie dzi na py ta nie o to, czy sa mo rz¹ dy i pod mio ty pry wat ne s¹ po in for mo wa -
ne o pro ble mach, któ re mo g¹ na dejœæ w ra zie upad ³o œci For tis Ban ku, up rzej mie in for -
mu jê, i¿ Mi n i s ter Œro do wis ka nie po sia da ta kich in for ma cji.

W od po wie dzi na py ta nie o to, ile in we sty cji pro e ko lo gi cz nych wspó³ fi nan so wa nych 
jest przez For tis Bank, up rzej mie in for mu jê, i¿ ani Mi n i s ter Œro do wis ka, ani Na ro do wy
Fun dusz Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej nie dys po nu je ta ki mi in for ma cja mi.

W od po wie dzi na py ta nie o to, kto obe c nie pro wa dzi spra wy w³a œci ciel skie Ban ku
Ochro ny Œro do wis ka SA (da lej BOŒ SA) up rzej mie in for mu jê, i¿ up ra wnie nia w³a œci -
ciel skie wy ni ka j¹ ce z po sia da nia ak cji le ¿¹ w ge stii w³a œci cie la ak cji. Do dat ko wo, z ra cji 
po sia da nia wiêk szo œcio we go pa kie tu ak cji (77,27% po sia da nych ak cji i g³o sów wg sta -
nu na dzieñ 17 czer wca 2008 r.) NFOŒiGW, wy ko nu j¹c pra wa i obo wi¹z ki ak cjo na riu -
sza BOŒ SA, ma is tot ny wp³yw na de cyz je ban ku o cha rak te rze stra te gi cz nym. Wszys cy 
obe c ni cz³on ko wie Ra dy Nad zor czej BOŒ SA zo sta li po wo ³a ni z re ko men da cji
NFOŒiGW. Wszel kie is tot ne de cyz je w³a œci ciel skie od noœ nie spó ³ek z udzia ³em
NFOŒiGW za pa da j¹ w for mie uchwa³ Za rz¹ du NFOŒiGW. Mi n i s ter Œro do wis ka nie mo -
¿e udzie liæ od po wie dzi na py ta nie pa na se na to ra o obe c n¹ po li ty kê Ra dy Mi ni strów
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w spra wie ban ków, w któ rych je dno stki sek to ra fi nan sów pub li cz nych po sia da j¹ ak cje, 
w œwiet le za po wia da nej przez kra je Unii Eu ro pej skiej na cjo na li za cji ban ków. Kwe stia
ta wy kra cza po za za kres kom pe ten cji Mi ni stra Œro do wis ka.

Od po wia da j¹c na py ta nie w kwe stii utrzy ma nia fun kcji bran ¿o we go Ban ku Ochro -
ny Œro do wis ka, up rzej mie wy jaœ niam, i¿ zda niem Mi ni stra Fi nan sów fun kcja ja k¹
pe³ ni BOŒ SA w fi nan so wa niu in we sty cji o cha rak te rze eko lo gi cz nym po win na byæ
utrzy ma na bez wzglê du na ewen tual ne zmia ny w³a œci ciel skie lub or ga ni za cyj ne tej in -
sty tu cji. Ta kie te¿ jest zda nie NFOŒiGW ja ko wiêk szo œcio we go ak cjo na riu sza BOŒ SA

W od po wie dzi na py ta nia o kwe stiê pry wa ty za cji BOŒ SA oraz za cho wa nia je go ro li
ja ko ban ku wspie ra j¹ ce go sa mo rz¹ dy i in ne je dno stki w wy pe³ nia niu norm ochro ny
œro do wis ka, Mi n i s ter Œro do wis ka up rzej mie in for mu je, i¿ ewen tual ne zmia ny struk -
tury w³a œci ciel skiej lub zmia ny o cha rak te rze prze kszta³ ce nio wym, bê d¹ roz wa ¿a ne
w kon tek œ cie ich eko no mi cz nej za sa dno œci oraz ko rzy œci dla fi nan so wa nia ochro ny
œro do wis ka, ja kie mog ³y by zo staæ osi¹g niê te w wy ni ku ta kich dzia ³añ. Po nad to Mi n i s -
ter Œro do wis ka stoi na sta no wis ku, i¿ nie zwyk le is tot na ro la, ja k¹ pe³ ni BOŒ SA win na
nie w¹t pli wie po zo staæ za cho wa na, je dnak nie oz na cza to ko nie cz no œci za cho wa nia
obe c nej for my za ró wno or ga ni za cyj nej, jak i w³a œci ciel skiej, któ ra ma dru go rzê dne
zna cze nie w po ró w na niu z za da nia mi re a li zo wa ny mi przez BOŒ SA Do œwiad cze nie
ban ku i je go kad ra win ny byæ mo¿ li wie naj le piej wy ko rzy sta ne i w³a œci wie umiej sco -
wio ne w pod le ga j¹ cym zmia nom kra jo wym sek to rze ban ko wym.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER ŒRO DO WIS KA
Ma ciej No wic ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza

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

Pa nie Mi ni strze!
Oœ wiad cze nie to do ty czy sy tua cji w Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pañ -

stwo wych we Wroc ³a wiu.
W osta t nich dniach z nie po ko j¹ cym na si le niem do cie ra j¹ do mnie in for -

ma cje o nie pra wid ³o wo œciach zwi¹ za nych z fun kcjo no wa niem Re gio nal nej
Dy rek cji La sów Pañ stwo wych we Wroc ³a wiu. Z wiel kim smut kiem, wrêcz za -
¿e no wa niem, przy jmu jê in for ma cje, ¿e z po wo du de cyz ji po de jmo wa nych
przez kie ro wni ctwo RDLP we Wroc ³a wiu cier pi¹ uczci wi lu dzie i ich ro dzi ny.

Pra co wni cy, któ rzy zwra ca j¹ siê do mnie z pro œb¹ o in ter wen cjê, wska zu -
j¹ na sze reg nie pra wid ³o wo œci zwi¹ za nych z po li ty k¹ kad ro w¹, a tak ¿e aro -
gan cj¹ prze ³o ¿o nych w sto sun ku do pod w³a dnych. Naj gor sze jest to, ¿e ta kie
dzia ³a nia – jak wy ni ka z re la cji pra co wni ków – po de jmu j¹ zwi¹z kow cy, któ -
rzy po win ni staæ na stra ¿y prze strze ga nia praw pra co wni czych.

W zwi¹z ku z za is t nia ³¹ sy tua cj¹ pro szê o od po wiedŸ na na stê pu j¹ ce py -
ta nia.

Czy zmia ny kad ro we w biu rze RDLP we Wroc ³a wiu oraz w nad leœ ni ctwach
tej je dno stki po de jmo wa ne przez po dy rek to ra Woj cie cha Adam cza ka od by -
wa ³y siê i od by wa j¹ za wie dz¹ i ap ro ba t¹ dy rek to ra ge ne ral ne go La sów Pañ -
stwo wych?

Czy przy po de jmo wa niu de cyz ji kad ro wych w RDLP we Wroc ³a wiu nie
na st¹ pi ³o na ru sze nie sto so wnych ustaw oraz za rz¹ dzeñ dy rek to ra ge ne ral -
ne go La sów Pañ stwo wych?

Czy sta nie siê re gu ³¹, ¿e na sta no wis kach na czel ni ków wy dzia ³ów me ry -
to ry cz nych (na przy k³ad Wy dzia ³u Kadr i Szko leñ RDLP we Wroc ³a wiu) bê d¹
za trud nio ne oso by, któ re za sia da j¹ na ³a wie os kar ¿o nych w pro ce sie kar -
nym, choæ prze cie¿ usta wa o la sach w art. 45 w spo sób pre cy zyj ny wska zu je, 
kto mo ¿e byæ pra co wni kiem S³u¿ by Leœ nej?

Jak kie ro wni ctwo Mi ni ster stwa Œro do wis ka i Dy rek cji Ge ne ral nej La sów
Pañ stwo wych wi dzi mo¿ li woœæ roz wi¹ za nia na ra sta j¹ cych pro ble mów i kon -
flik tów w RDLP we Wroc ³a wiu?

W za ³¹ cze niu prze ka zu jê pis ma Ry szar da Gru sia kie ro wa ne do p.o. dy -
rek to ra RDLP we Wroc ³a wiu oraz dy rek to ra ge ne ral ne go La sów Pañ stwo -
wych.

Woj ciech Skur kie wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 17 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza z dnia

16 paŸ dzier ni ka 2008 r., prze ka za ne pis mem Wi ce mar sza³ ka Se na tu RP z dnia 21 paŸ -
dzier ni ka 2008 r., znak: BPS/DSK-043-962/08, a do ty cz¹ ce nie pra wid ³o wo œci zwi¹ za -
nych z po li ty k¹ kad ro w¹ w Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pañ stwo wych we Wroc ³a wiu
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up rzej mie in for mu jê, i¿ za nie po ko jo ny sy tua cj¹ zwró ci ³em siê do dy rek to ra ge ne ral ne -
go La sów Pañ stwo wych o wy jaœ nie nie i usto sun ko wa nie siê do wszy s t kich spraw po ru -
szo nych w ww. oœ wiad cze niu.

W sta no wis ku dy rek to ra ge ne ral ne go La sów Pañ stwo wych za war tym w piœ mie
z dnia 6 li s to pa da br. uzy s ka ³em in for ma cje zwi¹ za ne z przed mio to w¹ spra w¹. Za po -
cz¹ tek po ru sza nych w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra nie pra wid ³o wo œci zwi¹ za nych
z po li ty k¹ kad ro w¹ w RDLP we Wroc ³a wiu na le ¿y uz naæ fakt z dnia 30 wrzeœ nia br.,
w któ rym Woj ciech Adam czak p.o. dy rek to ra RDLP we Wroc ³a wiu za wia do mi³ na piœ -
mie Pa na Ry szar da Gru sia, spe cja li stê S³u¿ by Leœ nej, pra co wni ka Wy dzia ³u Kon tro li
ww. re gio nal nej dy rek cji La sów Pañ stwo wych o po wie rze niu mu sta no wis ka spe cja li -
sty ds. ad mi ni stra cyj nych w Nad leœ ni ctwie Wo ³ów na okres trzech mie siê cy, mo ty wu -
j¹c zmia nê ro dza ju pra cy po trze ba mi pra co daw cy, zwi¹ za ny mi z pla no wa n¹, zmia n¹
or ga ni za cyj n¹ biu ra re gio nal nej dy rek cji oraz po trze ba mi pod leg ³ej je dno stki. Je dno -
czeœ nie po in for mo wa³, i¿ zmia na ta nie po ci¹ ga za so b¹ ob ni ¿e nia wy na gro dze nia.
W na stêp stwie Pan Gruœ od mó wi³ wy ko ny wa nia pra cy na no wym sta no wis ku, mo ty -
wu j¹c sw¹ de cyz jê zmia n¹ is tot ne go ele men tu umo wy o pra cê, jak¹ jest miej sce jej
œwiad cze nia. W spra wie tej skie ro wa³ pis mo do Okrê go we go In spek to ra Pra cy we Wroc -
³a wiu z pro œb¹ o po moc w roz wi¹ za niu pro ble mu, mo ty wu j¹c wy st¹ pie nie szy ka no wa -
niem i prze œla do wa niem ze stro ny p.o. dy rek to ra re gio nal nej dy rek cji La sów
Pañ stwo wych we Wroc ³a wiu. W spra wie tej ró w nie¿ skie ro wa³ skar gê do dy rek to ra ge -
ne ral ne go La sów Pañ stwo wych, w któ rej zwró ci³ siê o pod jê cie dzia ³añ zmie rza j¹ cych
do przy wró ce nia nor mal no œci w fun kcjo no wa niu re gio nal nej dy rek cji La sów Pañ stwo -
wych we Wroc ³a wiu, for mu ³u j¹c za rzut, i¿ dy rek tor ww. re gio nal nej dy rek cji i je go ów -
czes ny za stêp ca, a obe c nie p.o. dy rek to ra, w prze sz³o œci i obe c nie za ³at wia j¹ pry wat ne
po ra chun ki z pra co wni ka mi re gio nal nej dy rek cji La sów Pañ stwo wych we Wroc ³a wiu,
któ rzy kry ty ko wa li ich nie w³a œci w¹ dzia ³al noœæ zwi¹z ko w¹ b¹dŸ za wo do w¹.

Na le ¿y po in for mo waæ Pa na Mar sza³ ka, i¿ Pan Ry szard Gruœ jest prze wo dni cz¹ cym
Miê dzy zak ³a do wej Or ga ni za cji Zwi¹z ko wej NSZZ „So li dar noœæ” przy re gio nal nej dy rek -
cji La sów Pañ stwo wych we Wroc ³a wiu.

Pis mem z dnia 29 paŸ dzier ni ka br. skie ro wa nym do dy rek to ra ge ne ral ne go La sów
Pañ stwo wych ww. MOZ wy ra zi ³a ob u rze nie, w zwi¹z ku z dzia ³a nia mi p.o. dy rek to ra re -
gio nal nej dy rek cji La sów Pañ stwo wych we Wroc ³a wiu, po le ga j¹ cy mi na ³a ma niu prze -
pi sów i dzia ³a niach prze ciw ko Ry szar do wi Gru sio wi. Je dno czeœ nie MOZ NSZZ
„So li dar noœæ” prze s³a ³a na rê ce dy rek to ra ge ne ral ne go La sów Pañ stwo wych uchwa³ê
w spra wie vo tum nie uf no œci dla p.o. dy rek to ra re gio nal nej dy rek cji La sów Pañ stwo -
wych we Wroc ³a wiu.

Na to miast Pre zy dium Miê dzy zak ³a do wej Ko mi sji Ko or dy na cji NSZZ „So li dar noœæ”
przy re gio nal nej dy rek cji La sów Pañ stwo wych we Wroc ³a wiu w sta no wis ku nr 1
z 31 paŸ dzier ni ka br., ka te go ry cz nie sprze ci wi ³a siê za rzu tom za war tym w uchwa le
Miê dzy zak ³a do wej Or ga ni za cji Zwi¹z ko wej NSZZ „So li dar noœæ”, wy jaœ nia j¹c, i¿ uchwa -
³a jest de cyz j¹ je d nej z dwu dzie stu sze œciu or ga ni za cji zwi¹z ko wych wcho dz¹ cych
w sk³ad ww. MKK NSZZ „So li dar noœæ” oraz, ¿e za rzu ty w niej za war te s¹ nie pra w dzi we,
a do tych cza so we dzia ³a nia p.o. dy rek to ra wroc ³aw skiej re gio nal nej dy rek cji La sów
Pañ stwo wych wp³y wa j¹ po zy ty wnie na fun kcjo no wa nie tej dy rek cji.

W zwi¹z ku z oœ wiad cze niem, Pan Woj ciech Adam czak p.o. dy rek tor re gio nal nej dy -
rek cji La sów Pañ stwo wych w piœ mie skie ro wa nym do Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pañ -
stwo wych z 4 li s to pa da br., po in for mo wa³ i¿ za rzu ty for mu ³o wa ne w pis mach Pa na
Ry szar da Gru sia nie znaj du j¹ po twier dze nia w rze czy wi sto œci.

Przed sta wia j¹c wy ¿ ej hi sto riê na ra sta j¹ ce go pro ble mu kad ro we go w RDLP we Wroc -
³a wiu, o któ rym mo wa w przed mio to wym oœ wiad cze niu, w œlad za udzie lo nym wy jaœ nie -
niem dy rek to ra ge ne ral ne go La sów Pañ stwo wych – up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je:

1. Czy zmia ny kad ro we w biu rze RDLP we Wroc ³a wiu oraz w nad leœ ni ctwach tej
je dno stki po de jmo wa ne przez p.o. dy rek to ra Woj cie cha Adam cza ka od by wa ³y siê
i od by wa j¹ za wie dz¹ i ap ro ba t¹ dy rek to ra ge ne ral ne go La sów Pañ stwo wych?

Zmia ny kad ro we w biu rze re gio nal nej dy rek cji La sów Pañ stwo wych oraz w pod leg -
³ych nad leœ ni ctwach, w przy pad ku sta no wisk kie ro wni czych zwy cza jo wo s¹ uz ga dnia -
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ne z Dy rek to rem Ge ne ral nym La sów Pañ stwo wych. Zmian na sta no wis kach usta wo wo 
ob jê tych obo wi¹z kiem uz go dnieñ nie by ³o.

2. Czy przy po de jmo wa niu de cyz ji kad ro wych w RDLP we Wroc ³a wiu nie na st¹ pi ³o
na ru sze nie sto so wnych ustaw oraz za rz¹ dzeñ Dy rek to ra Ge ne ral ne go La sów Pañ stwo -
wych?

Przy po de jmo wa nych de cyz jach o zmia nach kad ro wych nie do sz³o do na ru sze nia
sto so wnych ustaw i za rz¹ dzeñ Dy rek to ra Ge ne ral ne go La sów Pañ stwo wych. Pan Ry -
szard Gruœ zwró ci³ siê do Okrê go we go In spek to ra Pra cy we Wroc ³a wiu o wy jaœ nie nie
czy nie na st¹ pi ³o na ru sze nie Pra wa Pra cy. Wy jaœ nie nia trwa j¹.

3. Czy sta nie siê re gu ³¹, ¿e na sta no wis kach na czel ni ków wy dzia ³ów me ry to ry cz -
nych (na przy k³ad Wy dzia ³u Kadr i Szko leñ RDLP we Wroc ³a wiu) bê d¹ za trud nio ne oso -
by, któ re za sia da j¹ na ³a wie os kar ¿o nych w pro ce sie kar nym, choæ prze cie¿ usta wa
o la sach w art. 45 w spo sób pre cy zyj ny wska zu je, kto mo ¿e byæ pra co wni kiem S³u¿ by
Leœ nej?

Wy mie nio ny w oœ wiad cze niu na czel nik Wy dzia ³u Kadr i Szko leñ RDLP we Wroc ³a -
wiu jest pe³ ni¹ cym obo wi¹z ki na czel ni ka i nie jest w S³u¿ bie Leœ nej. Ma j¹c na uwa dze
to cz¹ cy siê pro ces i wy móg za trud nie nia w S³u¿ bie Leœ nej osób o nie po szla ko wa nej
prze sz³o œci, po pro si ³em Dy rek to ra Ge ne ral ne go La sów Pañ stwo wych o szcze gól ne za -
in te re so wa nie siê po ru szo nym przez Pa na Se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza przy pad -
kiem.

4. Jak kie ro wni ctwo Mi ni ster stwa Œro do wis ka i Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pañ -
stwo wych wi dzi mo¿ li wo œci roz wi¹ za nia na ra sta j¹ cych pro ble mów i kon flik tów w RDLP 
we Wroc ³a wiu?

Dy rek tor Ge ne ral ny La sów Pañ stwo wych zo bo wi¹ za³ siê do pod jê cia w mo¿ li wie
naj bli¿ szym cza sie dzia ³añ zmie rza j¹ cych do roz wi¹ za nia pro ble mu w po ro zu mie niu
z p.o. dy rek to rem re gio nal nej dy rek cji La sów Pañ stwo wych we Wroc ³a wiu oraz tam tej -
szy mi zwi¹z ka mi za wo do wy mi. Nad mie niam, ¿e skar ga Pa na Ry szar da Gru sia skie ro -
wa na do dy rek to ra ge ne ral ne go La sów Pañ stwo wych jest w trak cie roz pa try wa nia.

W zwi¹z ku z syg na ³a mi o kon flik tach i nie po ro zu mie niach zwi¹ za nych z po li ty k¹
kad ro w¹ w PGL La sy Pañ stwo we zwró ci ³em siê do dy rek to ra ge ne ral ne go La sów Pañ -
stwo wych o udzie le nie in for ma cji w spra wie prze bie gu wy ³a nia nia w dro dze kon kur sów 
dy rek to rów re gio nal nych dy rek cji La sów Pañ stwo wych oraz nad leœ ni czych.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
Ja nusz Za les ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do pe³ ni¹ ce go obo wi¹z ki 
ge ne ral ne go dy rek to ra dróg kra jo wych i au to strad Le cha Wi tec kie go

Sza no wny Pa nie Dy rek to rze!
W osta t nich mie si¹ cach pro wa dzo no mo der ni za cjê i re mont dro gi kra jo -

wej nr 62, ³¹ cz¹ cej P³ock z War sza w¹, bez po œre dnio na od cin ku wjaz do wym
do P³oc ka, wzd³u¿ osied li Im iel ni ca i Par ce le. Mo der ni za cja po le ga ³a miê dzy
in ny mi na wy mia nie na wie rzchni przed mio to we go od cin ka dro gi. Nie do ko -
na no je dnak jej po sze rze nia, nie wy bu do wa no po bo cza ani cho dni ków, nie ut -
wo rzo no tak ¿e ¿a dnych za tok na przy stan kach au to bu so wych, choæ kil ka
przy stan ków znaj du je siê na zmo der ni zo wa nym od cin ku dro gi, a w bez po œre -
dnim s¹ sie dz twie dro gi nie znaj du j¹ siê ¿a dne za bu do wa nia. Fakt ten po wo -
du je utrud nie nia w ru chu, stwa rza do dat ko we za gro ¿e nie i nie bez pie czeñ -
stwo dla wszy s t kich ucze stni ków ru chu dro go we go.

W zwi¹z ku z tym mam py ta nie do Pa na Dy rek to ra: czy w przy pad ku pro -
wa dze nia mo der ni za cji i re mon tów dróg kra jo wych nie mo¿ na po pra wiæ stan -
dar dów i zde cy do waæ, ¿e tam, gdzie jest to mo¿ li we, na le ¿y zbu do waæ
ut war dzo ne cho dni ki i za to ki au to bu so we? Czy te zmie nio ne stan dar dy nie
po win ny do ty czyæ tak ¿e od cin ków dróg kra jo wych po ³o ¿o nych w gra ni cach
ad mi ni stra cyj nych miast?

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 5.12.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r., znak: BPS/DSK-043-963/08,

przy któ rym prze s³a no oœ wiad cze nie Se na to ra Ery ka Smu le wi cza do ty cz¹ ce bu do wy
cho dni ków i za tok au to bu so wych up rzej mie przed sta wiam sta no wis ko w przed mio to -
wej spra wie.

Zgo d nie z art. 19 ust. 1 usta wy z dnia 21 mar ca 1985 r. o dro gach pub li cz nych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póŸn. zm.) or gan ad mi ni stra cji rz¹ do wej lub
je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, do któ re go w³a œci wo œci na le ¿¹ spra wy z za kre su
pla no wa nia, bu do wy, prze bu do wy, re mon tu, utrzy ma nia i ochro ny dróg, jest za rz¹d c¹
dro gi. W gra ni cach miast na pra wach po wia tu za rz¹d c¹ wszy s t kich dróg pub li cz nych,
z wy j¹t kiem au to strad i dróg eks pre so wych, jest pre zy dent mia sta (art. 19 ust. 5).

Przed mio to wy od ci nek dro gi kra jo wej nr 62 znaj du je siê w gra ni cach ad mi ni stra -
cyj nych mia sta P³oc ka i sta no wi czêœæ uli cy Wy szo gro dz kiej. P³ock jest mia stem na
pra wach po wia tu. Za rz¹d c¹ ww. od cin ka dro gi kra jo wej nr 62 jest za tem pre zy dent
mia sta P³oc ka, któ ry jest or ga nem w³a œci wym w spra wach po sze rze nia tej dro gi, bu do -
wy po bo cza, cho dni ków i za tok au to bu so wych.

Z po wa ¿a niem

p.o. GE NE RAL NY DY REK TOR
DRÓG KRA JO WYCH I AU TO STRAD
Lech Wi tec ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z in for ma cj¹ o przy zna nej przez mi ni stra fi nan sów akre dy ta -

cji dla Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa do ob s³u gi fun du szy
unij nych pro szê o udzie le nie in for ma cji, kie dy za koñ czy siê pro ces oce ny
wnios ków i pod pi sy wa nie umów z be ne fi cjen ta mi dzia ³añ pro gra mu PROW
w prio ry te tach do ty cz¹ cych mo der ni za cji go spo darstw rol nych i in we sty cji
przed siê biorstw w bran ¿y rol nej i leœ nej. Wnios ki w przy pad ku tych dzia ³añ
sk³a da ne by ³y w ro ku ubieg ³ym oraz w pier wszej po ³o wie ro ku bie ¿¹ ce go.

Kie dy pla no wa ne s¹ ko lej ne na bo ry w tych i in nych dzia ³a niach PROW?

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 6.11.2008 r.

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

Sza no wna Pa ni Mar sza³e k,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r., znak: BPS/DSK-043-965/08 

w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ery ka Smu le wi cza pod czas 19. po -
sie dze nia Se na tu RP w dniu 16.10.2008 r. do ty cz¹ ce go pro ce su oce ny wnios ków
o przy zna nie po mo cy z³o ¿o nych w za kre sie in stru men tów wspar cia mo der ni za cji go -
spo darstw rol nych i za k³a dów prze twór czych w PROW 2007–2013, up rzej mie prze ka -
zu jê co na stê pu je.

Prag nê po in for mo waæ, ¿e obe c nie trwa we ry fi ka cja wnios ków o przy zna nie po mo cy
z³o ¿o nych w ra mach dzia ³a nia „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych” w 2007 r. Do dnia
27 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku w³¹ cz nie: pod pi sa no 600 umów o przy zna nie po mo cy, wy -
s³a no 14 309 pism w spra wie ko nie cz no œci uzu pe³ nie nia wnios ków i od rzu co no lub wy -
co fa no 222 wnios ki. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e 77,7% wnios ków oce nio nych po zy ty wnie
w ra mach wstêp nej we ry fi ka cji wy ma ga uzu pe³ nie nia, co wy d³u ¿a pro ces pod pi sy wa -
nia umów. Zgo d nie z § 14 ust. 3 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 17 paŸ dzier ni ka 2007 r. w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i try bu przy zna wa -
nia po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a nia „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych” ob jê -
te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 193,
poz. 1397 z póŸn. zm.), wnios ko daw cy zo bo wi¹ za ni s¹ do usu niê cia bra ków w ter mi nie
21 dni od dnia do rê cze nia wez wa nia. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e wy ¿ ej po da ne da ne s¹ war to -
œcia mi uœ re dnio ny mi. W nie któ rych wo je wó dz twach od se tek wnios ków, w któ rych
przy pad ku is t nie je ko nie cz noœæ do ko na nia uzu pe³ nieñ, jest zna cz nie wy ¿ szy i wy no si
przy k³a do wo: 100% w wo je wó dz twach lu bus kim i œl¹s kim, 99,8% w opol skim, 98,3%
w kujawsko-pomorskim, 98% w za cho dnio po mor skim. Do dat ko wo prag nê za zna czyæ,
¿e zgo d nie z § 36a ust. 4 ww. roz po rz¹ dze nia, do mo men tu pod pi sa nia umo wy, wnios -
ko daw cy ma j¹ mo¿ li woœæ do ko na nia je dno ra zo wej zmia ny pla nu fi nan so we go lub ze -
sta wie nia rzeczowo-finansowego ope ra cji. Do ko na nie zmian w ww. za kre sie, zgo d nie
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z § 36a ust. 5 ww. roz po rz¹ dze nia, mo ¿e spo wo do waæ wy d³u ¿e nie ter mi nu roz pa trze nia 
wnios ku, nie wiê cej je dnak ni¿ o 4 mie si¹ ce. Je œ li wnios ko daw ca nie wpro wa dzi zmian, 
je go wnio sek po wi nien byæ roz pa trzo ny w ter mi nie okreœ lo nym w § 36a ust. 3 ww. roz -
po rz¹ dze nia, tj. w ter mi nie 12 mie siê cy od dnia z³o ¿e nia.

Do dnia 30 paŸ dzier ni ka br. 1376 wnios ko daw ców zg³o si ³o zmia ny w wy ¿ ej omó -
wio nym za kre sie. Zgo d nie z in for ma cja mi prze ka za ny mi przez ARiMR, li cz ba osób za -
in te re so wa nych do ko na niem zmian ca ³y czas zwiêk sza siê, co po wo du je trud no œci
z usta le niem je dno zna cz ne go ter mi nu osta te cz ne go za koñ cze nia pod pi sy wa nia umów
z be ne fi cjen ta mi. Do dnia 28 paŸ dzier ni ka br. z³o ¿o no 71 wnios ków o p³at noœæ. Zgo d -
nie z § 27 ww. roz po rz¹ dze nia ARiMR roz pa tru je wnios ki o p³at noœæ w ter mi nie 3 mie -
siê cy i do ko nu je wy p³a ty œrod ków fi nan so wych z ty tu ³u po mo cy nie zw³o cz nie po
po zy ty wnym roz pa trze niu wnios ku o p³at noœæ. Po nad to prag nê za zna czyæ, ¿e har mo -
no gram wy stê po wa nia z wnios ka mi o p³at noœæ jest do sto so wa ny do har mo no gra mu re -
a li za cji ope ra cji, przed sta wio ne go przez be ne fi cjen ta, i okreœ lo ny in dy wi dual nie
w za war tej umo wie.

Na to miast, w od nie sie niu do dzia ³a nia „Zwiêk sza nie war to œci do da nej pod sta wo wej 
pro duk cji rol nej i leœ nej” w ra mach na bo ru w 2008 r. z³o ¿o no ³¹ cz nie 817 wnios ków
o przy zna nie po mo cy. Zgo d nie z prze pi sa mi § 32a roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Rol ni ctwa
i Roz wo ju Wsi z 17 paŸ dzier ni ka 2007 r. w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i try bu
przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a nia „Zwiêk sza nie war to œci do da nej
pod sta wo wej pro duk cji rol nej i leœ nej” ob jê te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2007–2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444 z póŸn. zm.) wnio sek o przy zna nie
po mo cy z³o ¿o ny w 2008 r. roz pa tru je siê do dnia 31 gru dnia te go ro ku. Je dno czeœ nie
we d³ug brzmie nia § 11 ust. 3, w przy pad ku nie roz pa trze nia wnios ku w po wy ¿ szym ter -
mi nie, Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa za wia da mia wnios ko daw cê
o przy czy nach zw³o ki, wska zu j¹c no wy ter min roz pa trze nia wnios ku, nie d³u¿ szy ni¿
3 mie si¹ ce. Z in for ma cji otrzy ma nych z ARiMR wy ni ka, i¿, dziê ki za trud nie niu do dat -
ko wych pra co wni ków od po wie dzial nych za we ry fi ka cjê for mal n¹ do ku men tów ap li ka -
cyj nych, pro ces we ry fi ka cji wnios ków dla te go in stru men tu prze bie ga obe c nie bar dzo
spra w nie. Ma j¹c wiêc na uwa dze wska za ne uwa run ko wa nia mo¿ na stwier dziæ, i¿ po -
mi mo sto sun ko wo póŸ ne go ter mi nu uzy s ka nia akre dy ta cji dla dzia ³a nia Zwiêk sza nie
war to œci do da nej pod sta wo wej pro duk cji rol nej i leœ nej, Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol ni ctwa bê dzie w sta nie do trzy maæ ter mi nów roz pa try wa nia wnios ków
okreœ lo nych w prze pi sach wy ko naw czych.

W za kre sie py ta nia do ty cz¹ ce go no wych na bo rów wnios ków o przy zna nie po mo cy
do oma wia nych dzia ³añ, na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ w sy tua cji obe c nie du ¿e go spiê trze nia
oce nia nych wnios ków nie prze wi du je siê og ³a sza nia w naj bli¿ szych ty go dniach ko lej -
nych na bo rów. Na le ¿y ró w nie¿ do daæ, i¿ dla wska za nych dzia ³añ mo¿ li we jest prze pro -
wa dze nie tyl ko je d ne go na bo ru w ro ku. Dla te go, ma j¹c na uwa dze za sa dy
ra cjo nal no œci za rz¹ dze nia mo¿ na stwier dziæ, ¿e prze pro wa dze nie ko lej nych na bo rów
bê dzie mo¿ li we do pie ro w mo men cie uzy s ka nia wy so kie go sta nu za a wan so wa nia pro -
ce su oce ny do tych czas z³o ¿o nych wnios ków.

Prag nê ró w nie¿ po in for mo waæ, ¿e ARiMR pla nu je uru cho miæ na po cz¹t ku przy sz³e -
go ro ku na bo ry wnios ków w ra mach na stê pu j¹ cych dzia ³añ PROW 2007–2013: „Two rze -
nie i roz wój mi kro przed siê biorstw”, „Ko rzy sta nie z us ³ug do rad czych”, „Ucze stni ctwo
rol ni ków w sy s te mach ja ko œci ¿y wno œci” oraz „Od twa rza nie po ten cja ³u pro duk cji rol -
nej i leœ nej zni sz czo ne go przez ka ta stro fy i wpro wa dza nie in stru men tów za po bie gaw -
czych”.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a wni czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Pro szê o udzie le nie in for ma cji o sta nie przy go to wañ i pla no wa nym ter mi -

nie og ³o sze nia roz po rz¹ dze nia mi ni stra roz wo ju re gio nal ne go do ty cz¹ ce go
udzie la nia wspar cia fi nan so we go na in we sty cje z za kre su in fra struk tu ry te -
le ko mu ni ka cyj nej i ener ge ty ki.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 18.11.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo Pa ni Kry sty ny Bo che nek, Wi ce mar sza ³ek Se na tu RP

z dn. 21 paŸ dzier ni ka br. (znak: BM-I-0702-49-BB/08), prze ka zu j¹ ce oœ wiad cze nie Pa -
na Se na to ra Ery ka Smu le wi cza, prag nê po in for mo waæ, co na stê pu je.

Pro jekt roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go w spra wie udzie la nia po -
mo cy na in we sty cje w za kre sie: ener ge ty ki, in fra struk tu ry te le ko mu ni ka cyj nej, in fra -
struk tu ry sfe ry badawczo-rozwojowej, le cz ni ctwa uz dro wis ko we go w ra mach
re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych – jest pro jek tem sek to ro wej po mo cy re gio nal nej 
i dla te go pod le ga obo wi¹z ko wi no ty fi ka cji Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Prag nê pod kreœ liæ, ¿e pro ce du ra przy jmo wa nia pro gra mów po mo co wych pod le ga -
j¹ cych obo wi¹z ko wi no ty fi ka cji jest po stê po wa niem trud nym i cza so ch³on nym.
W pier wszym eta pie pro jekt pro gra mu pro wa dzo ny jest przez ko lej ne eta py pro ce du ry
le gis la cyj nej tak, jak ka ¿ dy in ny pro jekt roz po rz¹ dze nia – do eta pu prze ka za nia pro jek tu
do za o pi nio wa nia przez Pre ze sa Urzê du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów (UO KiK)
w za kre sie zgo d no œci pla no wa nej po mo cy pub li cz nej ze wspól nym ryn kiem, a na stê p -
nie przy jê cia przez Ra dê Mi ni strów uchwa ³y o zgo dzie na do ko na nie no ty fi ka cji.

Prze ka za nie pro jek tu Ko mi sji Eu ro pej skiej (KE) w pro ce du rze no ty fi ka cji ot wie ra
ko lej ny, nie mniej trud ny etap, w ra mach któ re go w³a dze pol skie zo bo wi¹ za ne s¹ do
udzie la nia KE – w od po wie dzi na wy sto so wa ne py ta nia – wszel kich nie zbê d nych in for -
ma cji i ma te ria ³ów do ty cz¹ cych ba da ne go pro jek tu œrod ka po mo co we go.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e przed mio to wej no ty fi ka cji pro jek tu do ko na no w dn.
13 sier pnia br. Od te go cza su pol skie w³a dze ocze ki wa ³y na do dat ko we py ta nia/ pro -
œby o do dat ko we ma te ria ³y ze stro ny Ko mi sji. Pier wsza se ria py tañ KE zo sta ³a prze s³a -
na pis mem z dn. 14 paŸ dzier ni ka br. Obe c nie fi na li zo wa ne s¹ pra ce nad ma te ria ³a mi/
in for ma cja mi, któ re zo sta n¹ za po œre dni ctwem UO KiK prze ka za ne KE.

Ma j¹c na wzglê dzie po stêp prac w ra mach pro ce du ry no ty fi ka cyj nej, w uak -
tual nia nym har mo no gra mie za k³a da ny ter min we jœcia w ¿y cie przed mio to we go
roz po rz¹ dze nia to I kwar ta³ 2009 r.

Z po wa ¿a niem

El ¿bie ta Bieñ kow ska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Jac ka Swa ko nia

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

Dy rek ty wa 2003/87/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 13.10.2003 r.
usta na wia j¹ ca sy s tem han dlu up ra wnie nia mi do emi sji ga zów ciep lar nia -
nych we Wspól no cie oraz zmie nia j¹ ca dy rek ty wê Ra dy 96/61/WE w art. 11
ust. 2 i ust. 4, po pier wsze, na k³a da na pañ stwa cz³on kow skie Unii obo -
wi¹ zek pod jê cia de cyz ji o roz dzia le up ra wnieñ do emi sji ga zów ciep lar nia -
nych w piê cio let nich okre sach na dwa na œcie mie siê cy przed roz po czê ciem
piê cio let nie go okre su. Po dru gie, ob li gu je pañ stwa cz³on kow skie do roz dzia ³u
ca³ ko wi tej li cz by up ra wnieñ przy zna nych na da ny rok do 28 lu te go te go ro ku.

Z te go, co mi wia do mo, do dnia dzi siej sze go nie we sz³o w ¿y cie roz po -
rz¹ dze nie o roz dzia le up ra w nieñ na okres 2008 –2012, nie przy zna no ta k ¿e up -
ra w nieñ ope ra to rom in sta la cji emi tu j¹ cych ga zy cie p lar nia ne na bie ¿¹ cy rok.

Czy w zwi¹z ku z nie do trzy ma niem wy mie nio nych ter mi nów nie gro ¿¹
Pol sce po stê po wa nia przed eu ro pej ski mi try bu na ³a mi w przy pad ku eg zek wo -
wa nia od ope ra to rów in sta la cji kar wy ni ka j¹ cych z art. 50 ust. 1 usta wy
z dnia 22.12.2004 r. o han dlu up ra wnie nia mi do emi sji do po wie trza ga zów
ciep lar nia nych i in nych sub stan cji (DzU Nr 281, poz. 2784)? Czy z uwa gi na to 
rz¹d nie do strze ga ko nie cz no œci od st¹ pie nia od san kcji (kar) okreœ lo nych
w usta wie?

Czy Mi ni ster stwo Œro do wis ka po pie ra po de jmo wa nie przez up ra wnio ne
or ga ny po zy ty wnych de cyz ji w spra wie po kry wa nia de fi cy tów up ra wnieñ
up ra wnie nia mi do emi sji przy zna wa ny mi na na stê p ny rok okre su roz li cze nio -
we go (art. 47 ust. 1 wy mie nio nej usta wy)? Czy w ra mach tych de cyz ji ope ra -
to rzy bê d¹ mog li swo bo dnie po kry waæ de fi cyt wy stê pu j¹ cy w przy pad ku
nie któ rych swoich in sta la cji nad wy¿ k¹ up ra wnieñ (na przy k³ad na sku tek re -
duk cji emi sji), któ ra wy st¹ pi w zwi¹z ku z dzia ³al no œci¹ po zo sta ³ych in sta la cji 
da ne go ope ra to ra?

Czy Mi ni ster stwo Œro do wis ka za mie rza wy daæ wy ty cz ne w spra wie opi -
sa nych tu sy tua cji dla w³a œci wych or ga nów ochro ny œro do wis ka (wy da j¹ cym 
po zwo le nia na emi sjê Kra jo we mu Ad mi ni stra to ro wi Sy s te mu Han dlu Up ra wnie -
nia mi do Emi sji oraz wo je wó dz kim in spek to rom ochro ny œro do wis ka)?

Pro jekt no wej usta wy z dnia 23.06.2008 r. o wspól no to wym sy s te mie
han dlu up ra wnie nia mi do emi sji do po wie trza ga zów ciep lar nia nych za k³a da
w art. 19 ust. 1 swo bo dne roz po rz¹ dza nie up ra wnie nia mi do emi sji.

Czy w ra mach swo bo dy roz po rz¹ dza nia ope ra tor mo ¿e po kry waæ de fi cyt
up ra w nieñ do emi sji wy stê pu j¹ cy w da nym ro ku „za po ¿y cze niem” up ra w nieñ,
któ ry mi bê dzie dys po no wa³ w ro ku na stê p nym? Czy, po za od po wie d ni¹ li cz b¹
up ra w nieñ, wy stê pu j¹ in ne wa run ki sku te cz ne go prze pro wa dze nia tej ope ra cji?

Z po wa ¿a niem
Ja cek Swa koñ
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OdpowiedŸ

War sza wa, 17 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Rze czy po spo li tej Pol skiej, pa na Jac ka

Swa ko nia (pis mo znak: BPS/DSK-043-967/08) dot. bra ku roz po rz¹ dze nia o roz dzia le
up ra wnieñ do emi sji ga zów ciep lar nia nych na okres 2008–2012, prze ka zu jê na stê pu -
j¹ ce in for ma cje.

Pro jekt roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów w spra wie przy jê cia Kra jo we go Pla nu Roz -
dzia ³u Up ra wnieñ do emi sji dwu tlen ku wêg la na la ta 2008–2012 dla wspól no to we go
sy s te mu han dlu up ra wnie nia mi do emi sji ze zmia na mi na dzieñ 16.05.2008 r. zo sta³
uchwa lo ny przez Ra dê Mi ni strów w dniu 1 lip ca br. Po za koñ cze niu pro ce su no ty fi ka cji 
KPRU Ko mi sji Eu ro pej skiej roz po rz¹ dze nie to zo sta ³o w dniu 4 li s to pa da pod pi sa ne
przez Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Obe c nie ocze ku je na pub li ka cjê w Dzien ni ku Ustaw.

Art. 50 ust. 1 Usta wy z dnia 22 gru dnia 2004 r. o han dlu up ra wnie nia mi do emi sji
do po wie trza ga zów ciep lar nia nych i in nych sub stan cji wska zu je, ¿e na pro wa dz¹ ce go
na ³o ¿o na zo sta je ka ra pie niê¿ na w przy pad ku bra ku up ra wnieñ do emi sji na po kry cie
rze czy wi stej wiel ko œ ci emi sji na dzieñ 31 gru dnia (mo wa jest o wiel ko œ ci emi sji za rok
roz li cze nio wy), okreœ lo na w zwe ry fi ko wa nym ro cz nym ra por cie z³o ¿o nym do dnia
31 mar ca ro ku na stê p ne go. Nie oz na cza to je dnak, ¿e na ra chun ku pro wa dz¹ ce go in -
sta la cje po win na w dniu 31 gru dnia znaj do waæ siê od po wie d nia li cz ba up ra wnieñ do
emi sji. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym usta wo daw ca nie wi dzi ko nie cz no œci wpro wa dze nia
prze pi sów o od st¹ pie niu od san kcji.

Zgo d nie z art. 26 ww. usta wy pro wa dz¹ cy in sta la cje mo g¹ dys po no waæ up ra w nie -
nia mi do emi sji. Art. 47 ust. 1 wpro wa dzi³ obo wi¹ zek uzy s ka nia, w dro dze de cy z ji ad mi -
ni stra cyj nej zgo dy or ga nu w³a œci we go, do uzu pe³ nie nia nie do bo ru up ra w nieñ za rok
po prze d ni up ra w nie nia mi wy da ny mi na ko lej ny rok. Roz po rz¹ dze nie Ko mi sji (WE)
nr 2216/2004 z dnia 21 gru d nia 2004 r. w spra wie stan da ry zo wa ne go i za bez pie czo ne go 
sy s te mu re j e s trów sto so w nie do dy rek ty wy 2003/87/WE Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy oraz de cy z ji nr 280/2004/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy zmie nio ne mo -
c¹ roz po rz¹ dze nia Ko mi sji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lip ca 2007 r. zmie nia j¹ ce go roz -
po rz¹ dze nie Ko mi sji (WE) nr 2216/2004 w spra wie uje d no li co ne go i za bez pie czo ne go
sy s te mu re j e s trów sto so w nie do dy rek ty wy 2003/87/WE Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy oraz de cy z ji nr 280/2004/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy oraz roz po -
rz¹ dze nia Ko mi sji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 pa Ÿ dzier ni ka 2008 r. w spra wie znor ma li -
zo wa ne go i za bez pie czo ne go sy s te mu re j e s trów zgo d nie z dy rek ty w¹ 2003/87/WE
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy oraz de cy z j¹ nr 280/2004/WE Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy okre œ li ³o w spo s ób je d no zna cz ny, ¿e up ra w nie nia do emi sji po win ny zo -
staæ wy da ne na ra chu nek pro wa dz¹ cych in sta la cje do dnia 28 lu te go. Po tym ter mi nie
na ra chun ku pro wa dz¹ ce go znaj du j¹ siê up ra w nie nia za rok po prze d ni i obe c ny, któ -
ry mi mo ¿e dys po no waæ. Zgo d nie z ww. roz po rz¹ dze nia mi umo rze nia up ra w nieñ wy -
ni ka j¹ cych ze zwe ry fi ko wa ne go ro cz ne go ra por tu za rok po prze d ni do ko nu je siê do
dnia 30 kwiet nia, a po zo sta ³e up ra w nie nia pro wa dz¹ cy mo ¿e wy ko rzy staæ do wol nie.
Zgo d nie z art. 30 ww. usta wy pro wa dz¹ cy pod wa run kiem zg³o sze nia do Kra jo we go re -
je stru mo ¿e prze no siæ up ra w nie nia do emi sji po miê dzy in sta la cja mi, do kt ó ry ch po sia -
da ty tu³ pra w ny. Prze pis ten umo ¿ li wia wy wi¹ za nie siê z obo wi¹z ku roz li cze nia siê
z up ra w nieñ do emi sji. Op r ócz te go w ra mach je d ne go ro dza ju in sta la cji pro wa dz¹ cy
mo g¹ stwo rzyæ gru pê, w ra mach kt ó rej ró w nie¿ bê d¹ ws pól nie roz li czaæ siê z up ra w -
nieñ do emi sji, omi ja j¹c ko nie cz noœæ po sia da nia ty tu ³u pra w ne go do tych in sta la cji
(art. 31 usta wy).
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Po nie wa¿ po wy ¿ sze za ga dnie nia zo sta ³y szcze gó ³o wo ure gu lo wa ne w usta wie z dnia
22 gru dnia 2004 r., nie ma po trze by przy go to wa nia do dat ko wych wy ty cz nych.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e obe c nie pro wa dzo ne s¹ pra ce le gis la cyj ne
nad no w¹ usta w¹ re gu lu j¹ c¹ fun kcjo no wa nie wspól no to we go sy s te mu han dlu up ra wnie -
nia mi do emi sji. W pro jek cie no wej usta wy utrzy ma ne zo sta ³y prze pi sy, wg któ rych
pro wa dz¹ cy in sta la cje mo ¿e swo bo dnie dys po no waæ up ra wnie nia mi do emi sji, do ko -
nu j¹c po ¿y cza nia up ra wnieñ z ro ku przy sz³e go, jak ró w nie¿ prze no sze nia up ra wnieñ
po miê dzy in sta la cja mi i w ra mach gru py.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
Ja nusz Za les ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Jac ka Swa ko nia

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

Czy Mi ni ster stwo In fra struk tu ry roz wa ¿a wpro wa dze nie do usta wy –
Pra wo o ru chu dro go wym oraz po wi¹ za nych ak tów pra w nych zmia ny po -
przez wpro wa dze nie in sty tu cji re je stra cji im por to wej po jaz du, któ ra umo¿ li -
wi ³a by oby wa te lom RP cza so we za re je stro wa nie po jaz du w ce lu je go
im por tu?

Ak tu al nie oby wa te le RP zo bo wi¹ za ni s¹ do po no sze nia wy so kich op ³at
na rzecz pañstw trze cich z ty tu ³u cza so wej re je stra cji po jaz du, ui sz cza nych
za po œre dni ctwem pod mio tów (firm) po œre dni cz¹ cych, w ce lu prze wo zu przez
ich te ry to rium. Koszt ta kich tab lic wy ku py wa nych od nie miec kich po œre dni -
ków wy no si po nad 250 eu ro. Wy dat ki z te go ty tu ³u po no szo ne przez oby wa -
te li RP wy no sz¹ kil ka dzie si¹t mi lio nów eu ro ro cz nie.

Im port sa mo cho dów u¿y wa nych po we jœciu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej
siê ga blis ko mi lio na po jaz dów ro cz nie. W prze wa ¿a j¹ cej wiê k szo œci wy pad -
ków jest to im port in dy wi dual ny lub po zor nie in dy wi dual ny, z uwa gi bo wiem
na skom pli ko wa ne i ko szto wne pro ce du ry prze wo zo we trud ni¹ siê tym fir my
z po gra ni cza sza rej stre fy po dat ko wej. Wiê k szoœæ po jaz dów im por to wa nych
do Pol ski to po jaz dy w wie ku od sze œciu do dzie siê ciu lat, któ re czê sto w mo -
men cie za ku pu s¹ ju¿ wy re je stro wa ne przez po prze d nich w³a œci cie li. Oczy wi -
ste s¹ kon sek wen cje prze jaz du po jaz dem wy re je stro wa nym nie po sia da j¹ cym
ubez pie cze nia OC. Do spro wa dze nia po jaz du do Pol ski ko nie cz ne jest prze -
pro wa dze nie przez na byw cê cza so ch³on nej i ko szto wnej re je stra cji cza so wej
– wy ku pie nie tak zwa nych tab lic wy wo zo wych i ubez pie cze nia.

W ce lu up ro sz cze nia pro ce du ry re je stra cyj nej pro wa dzo nej przez lo kal ne
or ga ny ad mi ni stra cji wy ko rzy sty wa na jest mo¿ li woœæ wy ku pie nia tab lic wy -
wo zo wych od lo kal nych po œre dni ków, któ rzy z te go ty tu ³u do li cza j¹ wy so k¹
pro wiz jê. W wiê k szo œci pañstw UE mo¿ li we jest do ko na nie przez im por te ra
(na byw cê) cza so wej re je stra cji po jaz du w ce lu je go im por tu bez wska za nia
mar ki, mo de lu i oz na czeñ in dy wi dual nych po jaz dów. Re je stru j¹ cy otrzy mu je
do wód re je stra cyj ny in blan co i do pie ro po do ko na niu za ku pu sa mo dziel nie
wpi su je do otrzy ma ne go od or ga nu do ko nu j¹ ce go cza so wej re je stra cji do wo -
du re je stra cyj ne go in for ma cje o mar ce, mo de lu i nu me rach iden ty fi ka cyj nych. 
In te gral n¹ czê œci¹ cza so we go po zwo le nia jest kar ta po jaz du, któ ra okreœ la
pa ra me try na by te go po jaz du oraz je go in dy wi dual ne oz na cze nia.

Z po wa ¿a niem
Ja cek Swa koñ

OdpowiedŸ

War sza wa, 25 li s to pa da 2008 r.

Pan Bog dan Micha³ Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na pis mo nr BPS/DSK-043-948/08 z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r.

prze sy ³a j¹ ce oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Jac ka Swa ko nia w spra wie zmia ny prze pi -
sów do ty cz¹ cych re je stra cji po jaz dów im por to wa nych up rzej mie in for mu jê, ¿e na pod -
sta wie art. 74 ust. 2 pkt 2 usta wy – Pra wo o ru chu dro go wym, sta ro sta w³a œci wy ze
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wzglê du na miej sce za mie sz ka nia (sie dzi bê) w³a œci cie la po jaz du, na je go wnio sek do ko -
nu je cza so wej re je stra cji po jaz du w ce lu: wy wo zu za gra ni cê, prze jaz du z miej sca je go
za ku pu lub od bio ru na te ry to rium Rzecz po spo li tej Pol skiej oraz prze jaz du w ce lu do -
ko na nia ba da nia te chni cz ne go lub na pra wy. Na le ¿y przy tym za zna czyæ, ¿e prze pi sy
obo wi¹ zu j¹ ce w Unii Eu ro pej skiej nie okreœ la j¹ szcze gó ³o wych pro ce dur cza so wej re je -
stra cji po jaz dów. Od po wie d nio do wy ma gañ Dy rek ty wy 1999/37/WE w spra wie do ku -
men tów re je stra cyj nych ka ¿ de pañ stwo cz³on kow skie ma pra wo okreœ liæ te pro ce du ry
in dy wi dual nie. Wiê k szoœæ pañstw, w tym Pol ska, sto su je cza so w¹ re je stra cjê po jaz dów 
w ce lu ich wy wo zu za gra ni cê – stosownie do art. 74 ust. 2 pkt 2 lit a usta wy – Pra wo
o ru chu dro go wym.

Od no sz¹c siê do kwe stii roz sze rze nia ka ta lo gu prze s³a nek umo¿ li wia j¹ cych do ko -
na nie cza so wej re je stra cji na wnio sek w³a œci cie la po jaz du, o mo¿ li woœæ cza so wej re je -
stra cji po jaz dów, któ re ma j¹ byæ do pie ro spro wa dzo ne do Pol ski prag nê po in for mo waæ, 
¿e re sort nie pla nu je pod jê cia ta kich dzia ³añ le gis la cyj nych. Je dno czeœ nie pod kreœ lam, 
¿e w oce nie Mi ni stra In fra struk tu ry pro po zy cja wpro wa dze nia do pol skie go sy s te mu
re je stra cji ana lo gi cz ne go do ku men tu jak przed sta wio ny w oœ wiad cze niu Pa na Se na to -
ra Jac ka Swa ko nia nie sie ze so b¹ bar dzo wy so kie ry zy ko dla bez pie czeñ stwa i po rz¹d -
ku pra w ne go. Za zna czam, ¿e wy da wa nie do ku men tu do pu sz cza j¹ ce go po jazd do
ru chu bez wpi sa nia przez or gan re je stru j¹ cy po jaz dy pod sta wo wych da nych i in for ma -
cji o nim, ta kich jak: mar ka, mo del, nu mer VIN, mo ¿e pro wa dziæ do sy tua cji, w któ rej
w ru chu dro go wym ucze stni czy ³y by po jaz dy o ró¿ nym sta nie te chni cz nym w tym bar -
dzo z³ym. Roz wi¹ za nie ta kie po wo do wa ³o by ró w nie¿, ¿e po jaz dy po ru sza j¹ ce siê w ru -
chu dro go wym z ta kim do ku men tem nie by ³y by za re je stro wa ne, co w kon sek wen cji
po wo do wa ³o by po wsta nie ry zy ka wzro stu pa to lo gii kry mi nal nych zwi¹ za nych z prze -
stêp czo œci¹ sa mo cho do w¹ nie tyl ko na te ry to rium na sze go kra ju, po nie wa¿ da ne i in -
for ma cje o tych po jaz dach nie by ³y by ujê te w Cen tral nej Ewi den cji Po jaz dów. W ta kiej
sy tua cji dla or ga nów kon tro li, s¹ dów Ÿród ³em do spraw dze nia (zi den ty fi ko wa nia) po -
jaz du i je go w³a œci cie la jest w³a œ nie Cen tral na Ewi den cja Po jaz dów.

Mo¿ li wa by ³a by tak ¿e iden ty fi ka cja po jaz du w przy pad ku zda rzeñ dro go wych, (np.
man dat na pod sta wie fo to ra da ru, iden ty fi ka cja po jaz dów po rzu co nych, wy pad ki).

Bio r¹c pod uwa gê po wy ¿ sze, w oce nie re sor tu in fra struk tu ry, nie jest za sa dne
wpro wa dze nie prze pi sów umo¿ li wia j¹ cych do pu sz cze nie po jaz dów do ru chu na pod -
sta wie do ku men tu wy sta wia ne go in blan co.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUKT URY
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se n a tor Gra ¿y ny Sztark
i in nych se na to rów

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o pod jê cie dzia ³añ do ty cz¹ cych

zmia ny usta wy z dnia 12 sty cz nia 1991 r. o po dat kach i op ³a tach lo kal nych
(DzU z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) w zwi¹z ku z po ja wie niem siê w ob ro -
cie pra w nym wy k³a dni prze pi su art. 5 ust. 1 pkt 2d wy mie nio nej usta wy, któ -
ra po wo du je za wê ¿o ne sto so wa nie pre fe ren cyj nej staw ki po dat ku dla
po dat ni ków po dat ku od nie ru cho mo œci pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ go spo dar -
cz¹ w za kre sie udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych.

W wy ni ku ta kiej wy k³a dni po mie sz cze nia o cha rak te rze ad mi ni stra cyj -
nym, go spo dar czym i so cjal nym, w tym tak ¿e po mie sz cze nia za jê te na ba zê
noc le go w¹, choæ nie zbê d ne dla pra wid ³o we go fun kcjo no wa nia za k³a du opie -
ki zdro wot nej, nie s¹ ob jê te pre fe ren cyj n¹ staw k¹ po dat ku od nie ru cho mo œci, 
gdy¿ nie s¹ prze zna czo ne bez po œre dnio do udzie la nia œwiad czeñ zdro wot -
nych, o któ rych mo wa w art. 3 usta wy z 30 sier pnia 1991 r. o za k³a dach opie -
ki zdro wot nej (DzU z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).

Na przy k³ad w wy pad ku Uz dro wis ka „Po³ czyn” SA od mien na in ter pre ta -
cja tej usta wy, do ko na na przez gmi nê Po³czyn-Zdrój (de cyz ja z 16 sty cz nia
2008 r., znak FG V-3310/22/03/07/08; FG V-3310/22/04/07/08; FG
V-3310/22/05/07/08; FG V-3310/22/06/07/08; FG V-3310/22/07/07/08) 
i utrzy ma na w mo cy przez Sa mo rz¹ do we Ko le gium Od wo ³aw cze w Ko sza li -
nie 17 kwiet nia 2008 r. (SKO. SP. 53/59/2008; SKO. SP. 53/77/2008; SKO.
SP. 53/78/2008; SKO. SP. 53/79/2008; SKO. SP. 53/80/2008), spo wo do -
wa ³a po wsta nie zo bo wi¹ za nia po dat ko we go w wy so ko œci 1.440.059,70 z³
(s³o wnie: je d ne go mi lio na czte ry stu czter dzie stu ty siê cy piêæ dzie siê ciu dzie -
wiê ciu z³o tych i sie dem dzie siê ciu gro szy). Do dat ko wo do wy mie nio nej kwo ty
zo sta n¹ do li czo ne od set ki za okres od 2003 do 2007 r. Jak wy ni ka z po sia da -
nych prze ze mnie in for ma cji, in ne sa mo rz¹ dy tak ¿e ob ci¹ ¿a j¹ spó ³ki uz dro -
wis ko we zwiê k szo ny mi staw ka mi po dat ku od nie ru cho mo œci za piêæ lat
wstecz. Na li czo ny do miar po wo du je po wsta nie zo bo wi¹ zañ po dat ko wych
wiel kich roz mia rów, któ rych spó ³ki uz dro wis ko we nie s¹ w sta nie ure gu lo -
waæ.

Spó ³ki uz dro wis ko we udzie la j¹ œwiad czeñ zdro wot nych w za k³a dach le cz -
ni ctwa uz dro wis ko we go, któ ry mi zgo d nie z art. 6 usta wy z dnia 28 lip ca
2005 r. o le cz ni ctwie uz dro wis ko wym, uz dro wis kach i ob sza rach ochro ny
uz dro wis ko wej oraz o gmi nach uz dro wis ko wych (DzU Nr 167, poz. 1399 ze zm.)
s¹: szpi ta le uz dro wis ko we, sa n a to ria uz dro wis ko we oraz pre wen to ria uz dro -
wis ko we dla dzie ci. Zgo d nie z prze pi sa mi wy mie nio nej usta wy do ich za dañ
na le ¿y w szcze gól no œci za pe wnie nie pa cjen to wi udzie la nia ca ³o do bo wych
œwiad czeñ zdro wot nych w wa run kach sta cjo nar nych oraz opie ki le kar skiej
i ca ³o do bo wej opie ki pie lêg niar skiej. Le cz ni ctwo uz dro wis ko we re a li zo wa ne
jest w obie k tach, któ re mu sz¹ spe³ niaæ wy mo gi okreœ lo ne w Roz po rz¹ dze niu
Mi ni stra Zdro wia z dnia 21 sier pnia 2006 r. w spra wie wy ma gañ, ja kie po -
win ny spe³ niaæ za k³a dy i urz¹ dze nia le cz ni ctwa uz dro wis ko we go (DzU
Nr 161, poz. 1142), wy da nym w ce lu za pe wnie nia bez pie czeñ stwa pa cjen ta
i za cho wa nia stan dar dów œwiad czeñ zdro wot nych. Je d nym z wy mo gów te go 
roz po rz¹ dze nia jest po sia da nie po koi ³ó¿ ko wych (po koi dla cho rych) oraz ze -
spo ³ów po mie sz czeñ pie lêg na cyj nych i ogól nych (miê dzy in ny mi po koi dla
pra co wni ków me dy cz nych i ad mi ni stra cyj nych, po mie sz czeñ go spo dar czych, 
ja dal ni wraz z po mie sz cze nia mi przy leg ³y mi). Wo bec te go nie mo¿ na zgo dziæ
siê z twier dze niem, ¿e nie za cho dzi bez po œre dni zwi¹ zek tych po mie sz czeñ
z udzie la niem œwiad czeñ zdro wot nych.

Usta wa z dnia 21 sier pnia 2004 r. o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi -
nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych (DzU Nr 210, poz. 2135 ze zm.) w de fi -
ni cji œwiad cze nia zdro wot ne go wy mie nia „œwiad cze nia zdro wot ne rze czo we
i œwiad cze nia to wa rzy sz¹ ce”, gdzie œwiad cze niem to wa rzy sz¹ cym jest za -
kwa te ro wa nie i wy ¿y wie nie w za k³a dzie opie ki zdro wot nej ca ³o do bo wej. Bez
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za pe wnie nia za kwa te ro wa nia i wy ¿y wie nia pa cjen tom kie ro wa nym na le -
cze nie w wa run kach za k³a dów le cz ni ctwa uz dro wis ko we go nie by ³o by mo¿ li -
we za war cie kon trak tów z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia. Nie da siê
pro wa dziæ dzia ³al no œci go spo dar czej w za kre sie œwiad czeñ zdro wot nych bez 
ca ³ej in fra struk tu ry w³a œci wej dla pro wa dze nia dzia ³al no œci le cz ni czej. Eg -
zek wo wa nie przez gmi nê Po³czyn-Zdrój – w zwi¹z ku z od mien n¹ in ter pre ta -
cj¹ usta wy – po kry cia zo bo wi¹ zañ po dat ko wych w pe³ nej wy so ko œci wraz
z od set ka mi w kon sek wen cji do pro wa dzi do za pa œci fi nan so wej Uz dro wis ka
„Po³ czyn” SA, któ re nie jest w sta nie udŸwig n¹æ za p³a ty tak zna cz nych roz -
mia rów bez ob ni ¿e nia ja ko œci œwiad czo nych us ³ug.

Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, i¿ zmia na sta no wis ka zmie rza j¹ ca w kie run ku
nie ob jê cia pre fe ren cyj n¹ staw k¹ po mie sz czeñ ad mi ni stra cyj nych, go spo dar -
czych i so cjal nych ja ko nie przez na czo nych do udzie la nia œwiad czeñ zdro wot -
nych, choæ zwi¹ za nych z pra wid ³o wym fun kcjo no wa niem za k³a du opie ki
zdro wot nej (wraz z ba z¹ noc le go w¹, je œ li nie jest ona je dno czeœ nie za jê ta na
udzie la nie œwiad czeñ zdro wot nych), sta wia w po zy cji up rzy wi le jo wa nej gmi -
ny uz dro wis ko we, któ re trzy kro t nie bê d¹ otrzy my wa ³y œrod ki zwi¹ za ne z po -
dat kiem od nie ru cho mo œci, bu dyn ków lub ich czê œci za jê tych na pro wa dze nie 
dzia ³al no œci go spo dar czej w za kre sie udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych
w for mie: po pier wsze, op ³a ty z ty tu ³u wy mie nio ne go po dat ku w pe³ nej wy so -
ko œci; po dru gie, op ³a ty uz dro wis ko wej od osób fi zy cz nych prze by wa j¹ cych
d³u ¿ej ni¿ do bê w ce lach zdro wot nych, tu ry sty cz nych, wy po czyn ko wych lub
szko le nio wych w miej sco wo œciach znaj du j¹ cych siê na ob sza rach, któ rym
na da no sta tus uz dro wis ka, za ka ¿ dy dzieñ po by tu w ta kich miej sco wo -
œciach, zgo d nie z za pi sa mi usta wy z dnia 28 lip ca 2005 r. o le cz ni ctwie uz dro -
wis ko wym (DzU Nr 167, poz. 1399 ze zm.) – war to za zna czyæ, i¿ ini cja ty w¹
usta wo daw cy pod czas prac nad wspo mnia nym ak tem by ³o wpro wa dze nie
po wy ¿ sze go up ra wnie nia w ce lu zre kom pen so wa nia gmi nom utra ty czê œci
do cho dów w zwi¹z ku z ob ni ¿e niem po dat ku od za k³a dów opie ki zdro wot nej;
i po trze cie, do ta cji z bu d¿e tu pañ stwa w wy so ko œci ró w nej wp³y wom z ty tu ³u 
op ³a ty uz dro wis ko wej po bra nej w uz dro wis ku w ro ku po prze dza j¹ cym rok
ba zo wy w ro zu mie niu usta wy z 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je dno stek
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (DzU Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104).

Ma j¹c na uwa dze fakt, ¿e le cz ni ctwo uz dro wis ko we jest in te gral n¹ czê -
œci¹ sy s te mu ochro ny zdro wia wo je wó dz twa za cho dnio po mor skie go, zwra -
cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o prze a na li zo wa nie po da nej ar gu men ta cji
i wspar cie dzia ³añ na rzecz zmia ny in ter pre ta cji prze pi sów zmie rza j¹ cej
w kie run ku ob jê cia pre fe ren cyj n¹ staw k¹ po dat ku od nie ru cho mo œci po mie -
sz czeñ ad mi ni stra cyj nych, go spo dar czych i so cjal nych ja ko po wie rzchni
prze zna czo nych do udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych.

Z po wa ¿a niem
Gra ¿y na Sztark
Jan Olech
Piotr Zien tar ski
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OdpowiedŸ

War sza wa, 14 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Se na to rów RP: Gra ¿y ny Sztark, Ja na Ole cha i Pio -

tra Zien tar skie go z dnia 16 paŸ dzier ni ka 2008 r., w spra wie staw ki po dat ku od nie ru -
cho mo œci dla bu dyn ków za jê tych na pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar czej w za kre sie 
udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych, na de s³a ne przy piœ mie Mar sza³ ka Se na tu z dnia
21 paŸ dzier ni ka 2008 r., znak: BPS/DSK-043-966/08, up rzej mie in for mu jê.

Staw ka w³a œci wa dla opo dat ko wa nia po dat kiem od nie ru cho mo œci bu dyn ków lub
ich czê œci za jê tych na pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar czej w za kre sie udzie la nia
œwiad czeñ zdro wot nych, okreœ lo na w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d usta wy z dnia 12 sty cz nia
1991 r. o po dat kach i op ³a tach lo kal nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), zo -
sta ³a wpro wa dzo na usta w¹ z dnia 30 paŸ dzier ni ka 2002 r. o zmia nie usta wy o po dat -
kach i op ³a tach lo kal nych oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. Nr 200,
poz. 1683) i obo wi¹ zu je od 2003 ro ku. Sto so wa nie po wy ¿ szej staw ki oz na cza pre fe ren -
cje dla pod mio tów pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ po le ga j¹ c¹ na udzie la niu
œwiad czeñ zdro wot nych w sto sun ku do in nych pod mio tów pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ
go spo dar cz¹ bê d¹ cych po dat ni ka mi po dat ku od nie ru cho mo œci.

De fi ni cjê œwiad czeñ zdro wot nych za wie ra art. 3 usta wy z dnia 30 sier pnia 1991 r.
o za k³a dach opie ki zdro wot nej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), zgo d nie z któ rym
po jê cie to obe jmu je dzia ³a nia s³u ¿¹ ce za cho wa niu, ra to wa niu, przy wra ca niu i po pra -
wie zdro wia oraz in ne dzia ³a nia me dy cz ne wy ni ka j¹ ce z pro ce su le cze nia lub prze pi sów 
od rêb nych re gu lu j¹ cych za sa dy ich wy ko ny wa nia. Prze pis wy mie nia ka ta log dzia ³añ
bê d¹ cych œwiad cze nia mi zdro wot ny mi, ta kich jak: ba da nie i po ra da le kar ska, le cze nie, 
ba da nie i te ra pia psy cho lo gi cz na, re ha bi li ta cja le cz ni cza itd.

Œwiad cze nia zdro wot ne, zgo d nie z art. 4 ww. usta wy mo g¹ byæ udzie la ne przez za -
k³a dy opie ki zdro wot nej (pub li cz ne lub nie pub li cz ne) oraz przez oso by fi zy cz ne wy ko -
nu j¹ ce za wód me dy cz ny lub przez gru po w¹ prak ty kê le kar sk¹, gru po w¹ prak ty kê
pie lêg nia rek i po ³o¿ nych.

Po jê cie œwiad czeñ zdro wot nych w okreœ lo nym wy ¿ ej zna cze niu nie jest to¿ sa me
z po jê ciem œwiad czeñ opie ki zdro wot nej z art. 5 pkt 34 usta wy z dnia 27 sier pnia
2004 r. o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), któ re obe jmu j¹ trzy ro dza je œwiad czeñ:
œwiad cze nia zdro wot ne (okreœ lo ne w usta wie o zoz-ach), œwiad cze nia zdro wot ne rze -
czo we i œwiad cze nia to wa rzy sz¹ ce.

Usta wa o po dat kach i op ³a tach lo kal nych po s³u gu je siê po jê ciem œwiad czeñ zdro -
wot nych w zna cze niu okreœ lo nym w usta wie o za k³a dach opie ki zdro wot nej.

Sta no wis ko Mi ni ster stwa Fi nan sów do ty cz¹ ce sto so wa nia oma wia nej staw ki,
przed sta wio ne w piœ mie z dnia 11.07.2003 r. znak: LK-1617/LP/03/MS, do pu sz cza ³o
opo dat ko wa nie pre fe ren cyj n¹ staw k¹, op rócz po mie sz czeñ (bu dyn ków) za jê tych bez -
po œre dnio na udzie la nie œwiad czeñ zdro wot nych, ró w nie¿ bu dyn ków (ich czê œci) nie za -
jê tych bez po œre dnio na te œwiad cze nia lecz nie zbê d nych do pra wid ³o we go
fun kcjo no wa nia za k³a du opie ki zdro wot nej.

W wy ni ku s¹ do wych kon tro li de cyz ji ad mi ni stra cyj nych w spra wie sto so wa nia
oma wia nej staw ki uk szta³ to wa na zo sta ³a je dnak od mien na li nia orze cz ni ctwa (m.in.
orze cze nia NSA: z dnia 06.06.2006 r. sygn. akt II FSK 870/05, z dnia 20.07.2006 r.
sygn. akt II FSK 1101/05, z 12.10.2006 r. sygn. akt II FSK 1242/05, z dnia
14.12.2006 r. sygn. akt II FSK 50/06, z dnia 28.02.2007 r. sygn. akt II FSK 305/06,
z dnia 05.04.2007 r. sygn. akt II FSK 420/06). Uw zglê dnia j¹c pre zen to wa ny w po wo ³a -
nych orze cze niach po gl¹d, ¿e dla za sto so wa nia staw ki od bu dyn ków lub ich czê œci za -
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jê tych na pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar czej w za kre sie udzie la nia œwiad czeñ
zdro wot nych mu si za cho dziæ zwi¹ zek bez po œre dni po mie sz cze nia bu dyn ku (je go czê -
œci) z udzie la niem œwiad czeñ zdro wot nych, Mi ni ster stwo Fi nan sów zwe ry fi ko wa ³o sta -
no wis ko wy da ne w spra wie sto so wa nia oma wia nej staw ki (pis mo z dnia 03.10.2007 r.
znak: PL-833-106/AP/07/663).

Obo wi¹ zek uw zglê dnia nia orze cz ni ctwa s¹ dów ad mi ni stra cyj nych w ce lu za pe wnie -
nia je dno li to œci sto so wa nia pra wa po dat ko we go wy ni ka z art. 14a usta wy z dnia
29 sier pnia 1997 r. – Or dy na cja po dat ko wa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgo d -
nie z któ rym mi n i s ter w³a œci wy do spraw fi nan sów pub li cz nych d¹ ¿y do za pe wnie nia
je dno li te go sto so wa nia pra wa po dat ko we go przez or ga ny po dat ko we oraz or ga ny kon -
tro li skar bo wej, do ko nu j¹c w szcze gól no œci je go in ter pre ta cji, przy uw zglê dnie niu orze cz -
ni ctwa s¹ dów oraz Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go lub Eu ro pej skie go Try bu na ³u Spra -
wied li wo œci (in ter pre ta cje ogól ne). In ter pre ta cje i wy jaœ nie nia Mi ni stra Fi nan sów nie
mo g¹ w zwi¹z ku z tym byæ sprze cz ne z prze wa ¿a j¹ c¹ li ni¹ orze cz ni ctwa.

Orze cz ni ctwo s¹ dów oraz wy ni ka j¹ ce z nie go sta no wis ko Mi ni ster stwa Fi nan sów
w spra wie sto so wa nia staw ki dla bu dyn ków za jê tych na udzie la nie œwiad czeñ zdro wot -
nych, a w kon sek wen cji przy jê cie po wy ¿ szej in ter pre ta cji przez or ga ny po dat ko we po -
wo du je sto so wa nie pre fe ren cyj nej staw ki w od nie sie niu do mniej szej po wie rzchni
bu dyn ków i po mie sz czeñ ta kich obie k tów jak sa n a to ria i szpi ta le uz dro wis ko we, a wiêc 
pro wa dzi do ogra ni cze nia, a nie wy ³¹ cze nia po wie rzchni bu dyn ków opo dat ko wa nej t¹
staw k¹.

Po bie ra nie przez gmi ny uz dro wis ko we op ³a ty uz dro wis ko wej jest zwi¹ za ne z do dat -
ko wy mi za da nia mi i kry te ria mi, ja kie obo wi¹ za ne s¹ spe³ niaæ te gmi ny, okreœ lo ny mi
usta w¹ z dnia 28 lip ca 2005 r. o le cz ni ctwie uz dro wis ko wym, uz dro wis kach i ob sza -
rach ochro ny uz dro wis ko wej oraz o gmi nach uz dro wis ko wych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1399 ze zm.). S¹ to za da nia w za kre sie go spo dar ki te re na mi, z uw zglê dnie niem po -
trzeb le cz ni ctwa uz dro wis ko we go, ochro ny z³ó¿ na tu ral nych su row ców le cz ni czych,
ochro ny wa run ków na tu ral nych uz dro wis ka oraz spe³ nia nia wy ma gañ w za kre sie do -
pu sz czal nych norm za nie czy sz czeñ po wie trza, na tê ¿e nia ha ³a su, od pro wa dza nia œcie -
ków do wód lub do zie mi, go spo dar ki od pa da mi, emi sji pól elek tro mag ne ty cz nych,
two rze nia wa run ków do fun kcjo no wa nia za k³a dów i urz¹ dzeñ le cz ni ctwa uz dro wis ko -
we go oraz roz wo ju in fra struk tu ry ko mu nal nej, a tak ¿e two rze nia i ulep sza nia in fra -
struk tu ry ko mu nal nej i te chni cz nej prze zna czo nej dla uz dro wisk.

Fi nan so wa nie po wy ¿ szych za dañ wy ma ga do dat ko wych œrod ków op rócz tych, któ -
re prze wi dzia ne s¹ na re a li za cjê za dañ gmi ny okreœ lo nych usta w¹ z dnia 8 mar ca 1990 r.
o sa mo rz¹ dzie gmin nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Na le ¿y wska zaæ te¿
na ogra ni cze nia w in we sto wa niu w obie k ty prze mys ³o we, han dlo we i in ne, któ re po ten -
cjal nie przy no si ³y by wiê k sze do cho dy gmi nom ni¿ in we sty cje w le cz ni ctwo uz dro wis ko -
we. Po bie ra nie op ³a ty uz dro wis ko wej nie ma na to miast zwi¹z ku ze staw k¹ po dat ku od
nie ru cho mo œci, któ ra wy ni ka z usta wy o po dat kach i op ³a tach lo kal nych.

Z tych wzglê dów wpro wa dzo no do ta cje z bu d¿e tu pañ stwa dla gmin uz dro wis ko -
wych, któ rych wy so koœæ, zgo d nie z art. 49 ust. 1 usta wy o le cz ni ctwie uz dro wis ko wym, 
uz dro wis kach i ob sza rach ochro ny uz dro wis ko wej oraz o gmi nach uz dro wis ko wych,
jest ró w na wp³y wom z ty tu ³u op ³a ty uz dro wis ko wej po bra nej w uz dro wis ku w ro ku po -
prze dza j¹ cym rok ba zo wy w ro zu mie niu usta wy z dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho -
dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym nie prze wi du je siê zmia ny in ter pre ta cji Mi ni ster stwa Fi -
nan sów z dnia 03.10.2007 r. (pis mo znak: PL-833-106/AP/07/663), do ty cz¹ cej opo -
dat ko wa nia bu dyn ków za jê tych na udzie la nie œwiad czeñ zdro wot nych.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Lu d wik Ko tec ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mi cha ³a Woj tcza ka

skie ro wa ne do g³ó wne go in spek to ra pra cy Ta de u sza Za j¹ ca

Sza no wny Pa nie In spek to rze!
Dnia 16 kwiet nia 2008 r. w Za k³a dach Pro duk cji Cu kier ni czych Vob ro

w Bro dni cy na st¹ pi³ œmier tel ny w skut kach wy pa dek, któ re mu uleg³ Krzy -
sztof P., syn Da nu ty i Je rze go P. Wy jaœ nie nie oko li cz no œci te go tra gi cz ne go
zda rze nia by ³o przed mio tem mo je go za py ta nia se na tor skie go z dnia 7 paŸ -
dzier ni ka 2008 r., skie ro wa ne go do Pa na. Pod czas ba da nia przy czyn wy pad -
ku do sz³o do na ru sze nia za sa dy nie za le¿ no œci i bez stron no œci kon tro li,
bo wiem po stê po wa nie kon trol ne by ³o pro wa dzo ne przez in spek to ra Pañ stwo -
wej In spek cji Pra cy, któ re go ro dzi na pro wa dzi ³a fir mê za pe wnia j¹ c¹ ob s³u gê
BHP w kon tro lo wa nym za k³a dzie. We d³ug do nie sieñ lo kal nych me diów („No -
wo œci” z 9 sier pnia 2008 r.) sy tua cji, w któ rych pra co wnik PIP kon tro lo wa³
pod mio ty ob s³u gi wa ne przez ro dzin n¹ fir mê, by ³o wiê cej.

Usta wa o Pañ stwo wej In spek cji Pra cy z dnia 13 kwiet nia 2007 r.
w art. 48 ust. 1 sta no wi, ¿e pra co wnik Pañ stwo wej In spek cji Pra cy nie mo ¿e
wy ko ny waæ za jêæ, któ re go dzi ³y by w in te res Pañ stwo wej In spek cji Pra cy lub
by ³y by nie zgo d ne z jej za da nia mi, a tak ¿e po zo sta wa ³y by w sprze cz no œci
z obo wi¹z ka mi pra co wni ka lub mog ³y by wy wo ³y waæ po de jrze nie o stron ni -
czoœæ lub in te re so wnoœæ. Po nad to zgo d nie z art. 39 ust. 5 pra co wni kiem Pañ -
stwo wej In spek cji Pra cy nad zo ru j¹ cym lub wy ko nu j¹ cym czyn no œci
kon trol ne mo ¿e byæ oso ba, któ ra da je rê ko jmie na le ¿y te go wy ko ny wa nia obo -
wi¹z ków s³u¿ bo wych. za tem w œwiet le tych prze pi sów na le ¿y uz naæ, ¿e
w przed mio to wej spra wie wy st¹ pi ³a prze s³an ka stron ni czo œci.

Ma j¹c na wzglê dzie pra wa pra co wni cze oraz pra wid ³o we fun kcjo no wa -
nie gwa ran ta prze strze ga nia pra wa pra cy, bê dê zo bo wi¹ za ny za udzie le nie
od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia.

Czy is t nie j¹ wy ty cz ne G³ó wne go In spek to ra tu Pra cy okreœ la j¹ ce ka ta log
sta nów pra w nych i fak ty cz nych, w któ rych po win no na st¹ piæ wy ³¹ cze nie
pra co wni ka PIP od pro wa dze nia czyn no œci kon trol nych?

Czy pra co wni cy PIP przed roz po czê ciem kon tro li sk³a da j¹ oœ wiad cze nie
wo li o bra ku ja kich kol wiek czyn ni ków pod wa ¿a j¹ cych gwa ran cjê bez stron -
no œci kon tro li?

Czy w okreœ lo nym przy pad ku nie do sz³o do nie do pe³ nie nia czyn no œci
nad zor czych przez Okrê go we go In spek to ra Pra cy wo bec in spek to ra pro wa -
dz¹ ce go czyn no œci kon trol ne w ZPC Vob ro?

Czy i ja k¹ od po wie dzial noœæ po rz¹d ko w¹ lub dys cyp li nar n¹ za na ru sze -
nie obo wi¹z ków s³u¿ bo wych po niós³ in spek tor pro wa dz¹ cy kon tro le w ZPC
Vob ro?

Czy we d³ug Pa na oce ny stan pra w ny de le ge la ta, ma j¹ cy gwa ran to waæ
nie za le¿ noœæ kon tro li po de jmo wa nej przez in spek to rów PIP, jest w³a œci wy
i za po bie ga ewen tual nym nad u ¿y ciom?

Z wy ra za mi sza cun ku
Mi cha³ Woj tczak
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OdpowiedŸ

War sza wa, 21 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
od po wia da j¹c na pis mo Pa ni Mar sza ³ek z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku, znak:

BPS/DSK-043-969/08, prze ka zu j¹ ce w za ³¹ cze niu tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go w dniu
16 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku przez se na to ra Mi cha ³a Woj tcza ka a do ty cz¹ ce nie pra wid ³o wo -
œci w dzia ³a niach kon trol nych in spek to ra pra cy Okrê go we go In spek to ra tu Pra cy w Byd go -
sz czy pod czas ba da nia wy pad ku œmier tel ne go, ja kie mu w dniu 16 kwiet nia 2008 ro ku
w Za k³a dach Pro duk cji Cu kier ni czych „VOB RO” w Bro dni cy uleg³ Pan Krzy sztof P., po
prze pro wa dze niu po stê po wa nia wy jaœ nia j¹ ce go up rzej mie in for mu jê:

Wo bec oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Mi cha ³a Woj tcza ka oraz do nie sieñ pra so wych
wska zu j¹ cych na po wi¹ za nia wspo mnia ne go in spek to ra pra cy z fir m¹ wy ko nu j¹ c¹
u pra co daw cy za da nia s³u¿ by bhp, któ re mog ³y mieæ zna cze nie dla wy ni ków kon tro li,
a wiêc z na ru sze niem za sa dy bez stron no œci pod j¹ ³em de cyz jê o wy zna cze niu od rêb ne -
go ze spo ³u kon trol ne go, w sk³ad któ re go we szli in spek to rzy pra cy Okrê go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Szcze ci nie, któ rzy po prze pro wa dze niu po no w nej wnik li wej ana li zy
sta nu fak ty cz ne go w dniu 17 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku za koñ czy li czyn no œci kon trol ne
u pra co daw cy. W tym miej scu prag nê pod kreœ liæ, ¿e z do ku men tów po kon trol nych
spo rz¹ dzo nych przez in spek to ra pra cy wy ko nu j¹ ce go up rze d nio czyn no œci kon trol ne
nie wy ni ka ³o, i¿ obo wi¹z ki s³u¿ by bhp u kon tro lo wa ne go pra co daw cy wy ko nu je fir ma,
któ rej w³a œci cie lem jest brat in spek to ra pra cy oraz je go syn. Bez spor nym za tem jest ¿e
wspo mnia ny in spek tor pra cy nie uja wni³ te go fak tu prze ³o ¿o nym, a wiêc nie do pe³ ni³
ci¹ ¿¹ cych na nim obo wi¹z ków, opi sa nych w art. 44 usta wy z dnia 13 kwiet nia 2007 ro -
ku o Pañ stwo wej In spek cji Pra cy (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 589).

In spek to rzy pra cy Okrê go we go In spek to ra tu Pra cy w Szcze ci nie prze pro wa dza j¹c
po no w nie czyn no œci kon trol ne do ko na li wnik li wej ana li zy przy czyn za is t nia ³e go zda -
rze nia wy pad ko we go i stwier dzi li sze reg oko li cz no œci wska zu j¹ cych na nie w³a œci we
przy go to wa nie po szko do wa ne go do wy ko ny wa nej pra cy, któ re w kon sek wen cji uz naæ
na le ¿y za ko lej n¹ z przy czyn wy pad ku do któ re go do sz³o w dniu 16 kwiet nia 2008 ro ku.

W wy ni ku prze pro wa dzo nej kon tro li in spek to rzy pra cy skie ro wa li do pra co daw cy
œrod ki pra w ne, prze wi dzia ne prze pi sa mi usta wy o Pañ stwo wej In spek cji Pra cy, tj. na -
kaz oraz wy st¹ pie nie, w tym zo bo wi¹ za no pra co daw cê do po no w ne go usta le nia oko li cz -
no œci i przy czyn wy pad ku przy pra cy, ja kie mu uleg³ Pan Krzy sztof P.

W zwi¹z ku ze stwier dzo ny mi nie pra wid ³o wo œcia mi kon tro lu j¹ cy na ³o ¿y li dwie grzy wny 
w dro dze man da tu kar ne go (³¹ cz nie na kwo tê 2 000 z³) na oso by win ne wy kro czeñ prze -
ciw ko pra wom pra co wni ka. W sto sun ku do pra co daw cy skie ro wa no wnio sek o uka ra -
nie do s¹ du gro dz kie go obe jmu j¹ cy ³¹ cz nie 8 za rzu tów. Je dno czeœ nie in spek to rzy
pra cy skie ro wa li do pro ku ra tu ry dwa za wia do mie nia o po pe³ nie niu prze stêp stwa, pier -
wsze – w spra wie po de jrze nia po pe³ nie nia prze stêp stwa po le ga j¹ ce go na nie do pe³ nie -
niu obo wi¹z ków zwi¹ za nych z bez pie czeñ stwem i hi gie n¹ pra cy, dru gie – przeciwko
in spek to ro wi bhp w zwi¹z ku z po de jrze niem po pe³ nie nia prze stêp stwa po le ga j¹ ce go na 
sk³a da niu fa³ szy wych ze znañ (art. 233 ko dek su kar ne go).

Usta le nia do ko na ne przez ze spó³ in spek to rów pra cy z Okrê go we go In spek to ra tu
Pra cy w Szcze ci nie po za stwier dzo ny mi nie pra wid ³o wo œcia mi wska za ny mi po wy ¿ ej, po -
twier dzi ³y ró w nie¿ fakt nieuja wnie nia ich w po stê po wa niu kon trol nym, prze pro wa dza -
nym wcze œ niej przez in spek to ra pra cy Okrê go we go In spek to ra tu Pra cy w Byd go sz czy,
tym sa mym uz naæ na le ¿y ¿e pro wa dzo ne przez nie go czyn no œci na ru szy ³y wy móg
okreœ lo ny w art. 44 usta wy o Pañ stwo wej In spek cji Pra cy od noœ nie rze tel ne go i obiek -
ty wne go uj mo wa nia i do ku men to wa nia wy ni ków kon tro li.
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Od no sz¹c siê do sta wia nych przez Pa na Se na to ra Mi cha ³a Woj tcza ka py tañ, za war -
tych w oœ wiad cze niu prag nê po in for mo waæ, ¿e ka ta log sta nów pra w nych i fak ty cz -
nych, w któ rych po win no na st¹ piæ wy ³¹ cze nie pra co wni ka Pañ stwo wej In spek cji Pra cy 
od pro wa dze nia czyn no œci kon trol nych wy ni ka bez po œre dnio z brzmie nia art. 24 ko -
dek su po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Obo wi¹ zek po wia do mie nia prze ³o ¿o ne go
(w tym przy pad ku – okrê go we go in spek to ra pra cy) o za is t nie niu prze s³an ki wy ³¹ cze nia
spo czy wa na in spek to rze pra cy, tym sa mym nie do pe³ nie nie w tym wzglê dzie obo wi¹z -
ku sta no wi na ru sze nie prze pi sów pra wa.

Je dno czeœ nie we wska za nym przy pad ku nie mo¿ na stwier dziæ bra ku nie do pe³ nie -
nia ze stro ny Okrê go we go In spek to ra Pra cy w Byd go sz czy czyn no œci nad zor czych, bo -
wiem jak wy ¿ ej wska za no nie zo sta³ on po in for mo wa ny przez in spek to ra pra cy
o za is t nie niu prze s³an ki wy ³¹ cze nia z po stê po wa nia a bio r¹c pod uwa gê fak to gra fiê
zda rzeñ przy pu sz czaæ na le ¿y, ¿e nie pra wid ³o woœæ dzia ³a nia in spek to ra pra cy w tym
wzglê dzie no si ³a zna mio na ce lo we go dzia ³a nia.

Ma j¹c na uwa dze stwier dzo ne i wska za ne wy ¿ ej nie pra wid ³o wo œci w po stê po wa niu
in spek to ra pra cy Okrê go we go In spek to ra tu Pra cy w Byd go sz czy po le ci ³em wszczê cie
po stê po wa nia dys cyp li nar ne go w sto sun ku do Je go oso by, któ re ak tu al nie jest w to ku.

Pod su mo wu j¹c prag nê je dno czeœ nie po dziê ko waæ Pa ni Mar sza ³ek za prze ka za nie
syg na ³u o po ja wia j¹ cych siê nie pra wid ³o wo œciach. Za ró wno wdra ¿a nie pra co daw ców
do po sza no wa nia pra wa, jak ró w nie¿ dba ³oœæ o jak naj wy ¿ szy pro fe sjo na lizm dzia ³a nia
in spek to rów pra cy po zo sta je sta ³ym prio ry te tem dzia ³añ Pañ stwo wej In spek cji Pra cy.

Prag nê je dno czeœ nie po in for mo waæ Pa ni¹ Mar sza ³ek, ¿e o do ko na nych usta le niach
i pod jê tych w spra wie dzia ³a niach po wia do mi ³em szcze gó ³o wo Pa na se na to ra Mi cha ³a
Woj tcza ka od rêb nym pis mem.

z up. Za stêp ca
G³ó w ne go In spek to ra Pra cy
mgr An na Tom czyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka

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

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Od 1 mar ca obo wi¹ zu je ogra ni cze nie ilo œci pa li wa, któ re mo ¿e byæ wwie -

zio ne do Pol ski w ba kach ciê ¿a ró wek bez op ³at cel nych i po dat ko wych, do
200 l. Wpro wa dze nie ogra ni cze nia wy ni ka z ró¿ ni cy w ce nach pa li wa, przede 
wszy s t kim ole ju na pê do we go, w Pol sce i kra jach wscho dnich. Zna cz nie wy ¿ -
sze ce ny pa li wa w Pol sce sk³a nia ³y przed 1 mar ca 2003 r. do wwo ¿e nia
w g³ó wnych oraz do dat ko wych zbior ni kach sa mo cho dów ciê ¿a ro wych pa li -
wa na wet po wy ¿ ej 1000 l je dno ra zo wo.

Ta ka sy tua cja mia ³a nie w¹t pli wie ne ga ty wny wp³yw na wy so koœæ do -
cho dów bu d¿e to wych z ty tu ³u ce³ i po dat ków bez po œre dnich i po œre dnich,
a tak ¿e na kon ku ren cyj noœæ i ren to wnoœæ pol skich firm trans por to wych. Z in -
for ma cji pra so wych wy ni ka, ¿e w Mi ni ster stwie Fi nan sów pod jê to pra ce nad
zmia n¹ prze pi sów zno sz¹ c¹ wspo mnia ne na wstê pie ogra ni cze nie. Ja ko uza -
sa dnie nie pro jek to wa nych zmian po da je siê ko nie cz noœæ do sto so wa nia pra -
wa kra jo we go do pra wa unij ne go, z czym trud no siê zgo dziæ, al bo wiem
dy rek ty wa Ra dy 2007/74/WE z dnia 20 gru dnia 2007 r. w spra wie zwol nie -
nia to wa rów przy wo ¿o nych przez oso by po dró ¿u j¹ ce z pañstw trze cich z po -
dat ku od war to œci do da nej i ak cy zy, do ty czy osób fi zy cz nych, nie zaœ
pod mio tów pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ go spo dar cz¹.

W tej sy tua cji zwra cam siê do Pa na Pre mie ra o wnik li w¹ ana li zê przed -
sta wio nej kwe stii oraz pod jê cie de cyz ji, któ re bê d¹ do b rze s³u ¿yæ in te re som
bu d¿e to wym i go spo dar czym Rze czy po spo li tej.

Z po wa ¿a niem
Hen ryk WoŸ niak

Od po wie dŸ

War sza wa, 24 li s to pa da 2008 r.

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

W od po wie dzi na pis mo z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 r. (znak:
BPS/DSK-043-971/08), do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go w dniu 16 paŸ dzier ni ka
2008 r. przez se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka na 19. po sie dze niu Se na tu w spra wie pro -
wa dzo nych w Mi ni ster stwie Fi nan sów prac le gis la cyj nych nad zmia n¹ prze pi sów do ty -
cz¹ cych ogra ni czeñ w ilo œci zwal nia ne go z na le¿ no œci przy wo zo wych pa li wa,
prze wo ¿o ne go w stan dar do wych zbior ni kach po jaz dów sa mo cho do wych przed sta wiam 
na stê pu j¹ ce sta no wis ko.

Ogra ni cze nia ilo œci pa liw, któ re mo g¹ byæ przed mio tem przy wo zu w stan dar do wym 
zbior ni ku po jaz du sa mo cho do we go okreœ la j¹ w pra wie pol skim na stê pu j¹ ce ak ty pra w -
ne: usta wa z dnia 19 mar ca 2004 r. Pra wo cel ne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622), usta -
wa z dnia 23 sty cz nia 2004 r. o po dat ku ak cy zo wym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257)
oraz usta wa z dnia 11 mar ca 2004 r. o po dat ku od to wa rów i us ³ug (Dz. U. z 2004 r.
Nr 54, poz. 535).

Z in for ma cji przed sta wio nych przez Mi ni ster stwo Fi nan sów w zwi¹z ku z oœ wiad -
cze niem Se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka wy ni ka, i¿ obe c nie pro wa dzo ne s¹ pra ce le gis la -
cyj ne nad zmia n¹ tych ak tów pra w nych, któ rych ce lem jest mie dzy in ny mi lik wi da cja
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lub zwiê k sze nie okreœ lo nych w nich li mi tów ilo œci pa liw, któ re mo g¹ byæ wwie zio ne na
ob szar Rze czy po spo li tej Pol skiej z kra jów trze cich.

Mi ni ster stwo Fi nan sów od po wia da j¹c na za py ta nie w spra wie wy jaœ ni ³o, i¿ obe c nie
naj bar dziej za a wan so wa ne pra ce to cz¹ siê nad zmia n¹ usta wy Pra wo cel ne. W usta wie
zmie nia j¹ cej usta wê – Pra wo cel ne oraz usta wê Ko deks kar ny skar bo wy uchy lo no
art. 39 usta wy – Pra wo cel ne usta na wia j¹ cy ogra ni cze nia w ilo œci pa liw, któ re mo g¹
byæ przed mio tem przy wo zu w stan dar do wym zbior ni ku po jaz du sa mo cho do we go ze
zwol nie niem z na le¿ no œci cel nych przy wo zo wych. Wy ¿ ej wy mie nio na usta wa zo sta ³a
uchwa lo na przez Sejm w dniu 8 paŸ dzier ni ka 2008 r. Se nat wniós³ do po wy ¿ sze go ak tu 
pra w ne go czte ry po praw ki o cha rak te rze le gis la cyj nym. G³o so wa nie w Se jmie nad ty mi
po praw ka mi prze wi dy wa ne by ³o na dzieñ 6 li s to pa da bie ¿¹ ce go ro ku. Prze wi du je siê,
¿e usta wa wej dzie w¿y cie z dniem 1 sty cz nia 2009 r. z wy j¹t kiem art. 1 pkt 14, któ ry
uchy la art. 39 usta wy – Pra wo cel ne, trak tu j¹ cy o zwol nie niach cel nych pa liw prze wo -
¿o nych w stan dar do wych zbior ni kach po jaz dów sa mo cho do wych, któ ry wej dzie w ¿y -
cie z dniem 1 gru dnia 2008 r. Tym sa mym, w za kre sie c³a, od dnia 1 gru dnia 2008 r.
na st¹ pi znie sie nie ogra ni czeñ w ilo œci pa li wa przy wo ¿o ne go w stan dar do wych zbior ni -
kach po jaz dów sa mo cho do wych.

Mi ni ster stwo Fi nan sów wy jaœ ni ³o, i¿ nie oz na cza to ca³ ko wi te go usu niê cia ogra ni -
czeñ w przy wo zie pa liw z kra jów trze cich, po nie wa¿ ró wno leg le pro wa dzo ne s¹ pra ce nad 
no w¹ usta w¹ o po dat ku ak cy zo wym. Obo wi¹ zu j¹ ce, na mo cy § 31 roz po rz¹ dze nia Mi ni -
stra Fi nan sów z dnia 26 kwiet nia 2004 r. w spra wie zwol nieñ od po dat ku ak cy zo we go
(Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 z póŸn. zm.), li mi ty w przy wo zie im por to wa ne go w stan -
dar do wych zbior ni kach po jaz dów sa mo cho do wych pa li wa zo sta n¹ zmie nio ne prze pi sa -
mi no wej usta wy o po dat ku ak cy zo wym. W chwi li obe c nej pro jekt wspo mnia nej usta wy
jest przed mio tem ob rad Se jmu RP i jest roz pa try wa ny na po sie dze niu Ko mi sji Fi nan sów
Pub li cz nych. Pod czas wcze œ niej szych prac w pod ko mi sji do spraw mo ni to ro wa nia sy s te -
mu po dat ko we go w pro jek cie uw zglê dnio no po sel sk¹ po praw kê po le ga j¹ c¹ na wpro wa -
dze niu li mi tów pa li wa przy wo ¿o ne go z kra jów trze cich w stan dar do wych zbior ni kach:

— po jaz dów sil ni ko wych w ilo œci nie wiê k szej ni¿ 600 1 oraz
— po jem ni ków spe c jal ne go prze zna cze nia w ilo œci nie wiê k szej ni¿ 200 1.

W od nie sie niu do usta wy o po dat ku od to wa rów i us ³ug Mi ni ster stwo Fi nan sów wy -
jaœ ni ³o, ¿e zgo d nie z prze pi sa mi art. 82 ust. 1 Dy rek ty wy Ra dy z dnia 28 mar ca 1983 ro -
ku okreœ la j¹ cej za kres ar ty ku ³u 14 (1) (d) Dy rek ty wy 77/388/EEC do ty cz¹ ce go zwol -
nie nia z po dat ku od war to œci do da nej osta te cz ne go im por tu nie któ rych to wa rów
(83/181/WE) im port pa li wa prze wo ¿o ne go w stan dar do wych zbior ni kach pry wat nych
i u¿y t ko wych po jaz dów sil ni ko wych i mo to ro we rów oraz pa li wo znaj du j¹ ce siê w ka ni -
strach prze wo ¿o nych przez pry wat ne po jaz dy sil ni ko we i mo to ro we ry, o ob jê to œci mak -
si mum 10 li trów, jest zwol nio ny od po dat ku VAT. Prze pis art. 83 tej dy rek ty wy da je
je dno czeœ nie pañ stwom cz³on kow skim mo¿ li woœæ ogra ni cze nia sto so wa nia zwol nie nia
w za kre sie pa li wa znaj du j¹ ce go siê w stan dar do wych zbior ni kach u¿y t ko wych po jaz -
dów sil ni ko wych i kon te ne rach spe c jal nych, do 200 li trów na po jazd i po dró¿. Z mo¿ li -
wo œci tej usta wo daw ca pol ski sko rzy sta³ i wpro wa dzi³ ogra ni cze nia w za kre sie ilo œci
pa liw sil ni ko wych zwol nio nych od po dat ku od to wa rów i us ³ug.

Je dno czeœ nie Mi ni ster stwo Fi nan sów po in for mo wa ³o, ¿e obe c nie roz po czê ³y siê pra ce
ma j¹ ce na ce lu pod wy¿ sze nie li mi tu ilo œcio we go pa liw sil ni ko wych zwol nio nych od po dat -
ku od to wa rów i us ³ug, nie zaœ ca³ ko wi te znie sie nie te go ogra ni cze nia z uwa gi w³a œ nie na
ochro nê in te re sów fi nan so wych Skar bu Pañ stwa. Na le ¿y za zna czyæ, i¿ pro po zy cja ewen -
tual ne go pod wy¿ sze nia ilo œcio we go li mi tu pa liw sil ni ko wych zwol nio nych od po dat ku od
to wa rów i us ³ug jest zgo d na z wy ¿ ej wy mie nio ny mi prze pi sa mi pra wa wspól no to we go.

Pod su mo wu j¹c na le ¿y stwier dziæ, i¿ w zwi¹z ku z obe c nie pro wa dzo ny mi pra ca mi
le gis la cyj ny mi nie wy stê pu je za gro ¿e nie nie kon tro lo wa nym i po zba wio nym ogra ni czeñ
przy wo zem pa li wa zza gra ni cy wscho dniej, tym nie mniej na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ pod nie -
sio ny przez Se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka pro b lem jest i bê dzie w przy sz³o œci sta ³ym
przed mio tem szcze gól ne go za in te re so wa nia Mi ni stra Go spo dar ki.

Waldemar Pawlak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka

skie ro wa ne do pod se kre ta rza sta nu
w Mi ni ster stwie Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji Zbi gnie wa Sos now skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia se na tor skie go z dnia 22 kwiet nia 2008 r. 

w spra wie bu do wy je dno stki ratowniczo-gaœniczej w Go rzo wie Wiel ko pol -
skim prag nê po in for mo waæ, i¿ wstrzy ma nie in we sty cji po wo du je spo ³e cz ne
nie za do wo le nie, a wrêcz wy sta wia na pub li cz ne po œmie wis ko spra w noœæ
dzia ³a nia ad mi ni stra cji pañ stwo wej – ko pia ar ty ku ³u w „Ga ze cie Lu bel skiej”.

W od po wie dzi z dnia 27 ma ja bie ¿¹ ce go ro ku, syg na tu ra BPS/DSJ-043-423/08,
któ r¹ Pan Mi n i s ter by³ ³as kaw przy go to waæ na wspo mnia ne oœ wiad cze nie,
za war ta by ³a de kla ra cja, i¿ wpraw dzie w trak cie ro ku bu d¿e to we go nie jest
ju¿ mo¿ li we zwiê k sze nie na k³a dów, ale kon ty nua cja za da nia in we sty cyj ne go 
zo sta nie uw zglê dnio na w bu d¿e cie na rok 2009. Tak to zro zu mia ³em. Ale dzi -
siaj wy gl¹ da na to, ¿e ktoœ o tej roz grze ba nej go rzow skiej in we sty cji za pom -
nia³. Ra cjo nal noœæ dzia ³a nia i efek ty wnoœæ go spo da ro wa nia œrod ka mi
pub li cz ny mi bez wzglê dnie wy ma ga bez zw³o cz ne go wzno wie nia przed mio to -
wej in we sty cji. Jest je sz cze czas, by mo¿ na by ³o to zro biæ w ra mach prac nad
pro jek tem bu d¿e tu pañ stwa na 2009 r.

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z up rzej m¹ pro œb¹ o oso bi ste za in te re so -
wa nie siê t¹ kwe sti¹ i uw zglê dnie nie w przy sz³o ro cz nym bu d¿e cie na k³a dów
nie zbê d nych do kon ty nua cji in we sty cji w przy sz³ym ro ku. 

Z po wa ¿a niem
Hen ryk WoŸ niak

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

War sza wa, 25 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
na wi¹ zu j¹c do pis ma z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-972/08)

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie Se na to ra RP Pa na Hen ry ka WoŸ nia ka w spra wie bu do wy 
je dno stki ratowniczo-gaœniczej w Go rzo wie Wiel ko pol skim, up rzej mie przed sta wiam
na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie prag nê pod kreœ liæ, i¿ po wy ¿ sza in we sty cja zo sta ³a uw zglê dnio na w pla -
nie in we sty cyj nym Wo je wo dy Lu bus kie go, któ ry jest dys po nen tem œrod ków prze zna -
czo nych na bez pie czeñ stwo pub li cz ne i ochro nê prze ciw po ¿a ro w¹ w wo je wó dz twie
lu bus kim. Wo je wo da po de jmu je de cyz je o wy so ko œci œrod ków, któ re zo sta n¹ wy ko rzy -
sta ne na po szcze gól ne za da nia in we sty cyj ne te re no wych je dno stek or ga ni za cyj nych
Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej.
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Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e Lu bus ki Ko men dant Wo je wó dz ki Pañ stwo -
wej Stra ¿y Po ¿ar nej, do ce nia j¹c po trze bê re a li za cji przed mio to we go za da nia zwró ci³ siê
do Wo je wo dy Lu bus kie go o za pla no wa nie w pro jek cie bu d¿e tu na 2009 rok kwo ty
w wy so ko œci 300 tys. z³ ce lem re a li za cji in we sty cji w Go rzo wie Wiel ko pol skim, gdy¿
wcze œ niej prze ka za ne przez Wo je wo dê œrod ki fi nan so we na ten cel oka za ³y siê nie wy -
star cza j¹ ce.

Z in for ma cji prze ka za nych przez Ko men dan ta G³ó wne go Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar -
nej wy ni ka, ¿e wska za na kwo ta na po wy ¿ sze za da nie zo sta ³a ujê ta w pro jek cie bu d¿e tu
na przy sz³y rok w ra mach wy dat ków in we sty cyj nych wo je wó dz twa lu bus kie go.

Z po wa ¿a niem

Pod se kre tarz Sta nu
W Mi ni ster stwie
Spraw We w nê trz nych
I Ad mi ni stra cji
z up. Zbi gniew So s now ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Mo je g³ê bo kie za nie po ko je nie wzbu dzi ³y in for ma cje do ty cz¹ ce te go ro cz -

ne go eg za mi nu na ap li ka cje pra wni cze, któ re otrzy ma ³em z ra cji pe³ nie nia
fun kcji se na to ra Rze czy po spo li tej. W moim prze ko na niu od po wie d ni po ziom
kszta³ ce nia przy sz³ych ap li kan tów pod czas ap li ka cji wy ma ga we ry fi ka cji
wie dzy kan dy da tów na ap li ka cje po przez eg za min o ta kiej ska li trud no œci,
aby z je d nej stro ny po zwo li³ on wy braæ naj lep szych kan dy da tów do za wo du,
a z dru giej stro ny ko re spon do wa³ z po zio mem wie dzy, ja kiej na le ¿a ³o by ocze -
ki waæ od ab sol wen ta stu diów pra wni czych.

Z li cz nych skarg i za py tañ, ja kie otrzy mu jê w tej spra wie, wy ni ka, ¿e ska -
la trud no œci te stu oraz je go za kres te ma ty cz ny w is tot ny spo sób wy kra cza ³y
po za za kres wie dzy wy ma ga nej od oso by, któ ra do pie ro ap li ku je do wy ko ny -
wa nia w przy sz³o œci za wo du, co stoi w sprze cz no œci z w³a œci wym spo so bem
spraw dza nia wie dzy i nie od po wia da przy go to wa niu kan dy da tów. Mo je za -
nie po ko je nie uza sa dnia fakt, ¿e na dwa na œcie ty siê cy osiem set dwa dzie œcia
dzie wiêæ osób, któ re przy st¹ pi ³y do eg za mi nów, test za li czy ³o je dy nie ty si¹c
szeœ æset dzie wiêæ dzie si¹t dzie wiêæ, czy li 13,24%, w tym na ap li ka cjê ad wo -
kac k¹ do sta ³o siê 11,68% zda j¹ cych, na rad cow sk¹ – 11,56%, zaœ na no ta -
rial n¹ – 25,29%. S¹ w Pol sce re gio ny, gdzie na przy k³ad ap li ka cji
ad wo kac kiej nie roz po cz nie nikt lub roz po cz nie j¹ je d na oso ba.

Pró bu j¹c we sprzeæ aspi ra cje m³o dych lu dzi, ma j¹c ró w nie¿ na uwa dze to, 
¿e ni ko mu w Rze czy po spo li tej Pol skiej nie mo¿ na za my kaæ do stê pu do wy ko -
ny wa nia za wo du, pro szê pa na mi ni stra o pil ne pod jê cie dzia ³añ, któ re roz -
wi¹ ¿¹ pro ble my osób zda j¹ cych w 2008 r. eg za min na ap li ka cje pra wni cze
oraz w przy sz³o œci za po bieg n¹ sy tua cjom po do b nym do te go ro cz nej.

Ja ko dzia ³a nia ad hoc pro po nu jê roz wa ¿e nie wy st¹ pie nia z ini cja ty w¹ le -
gis la cyj n¹ lub wy ra ¿e nie po par cia dla pro po zy cji zmian w usta wie z dnia
26 ma ja 1982 r. – Pra wo o ad wo ka tu rze (DzU z 2002 r. Nr 123, po zy cja 1058
z póŸ niej szy mi zmia na mi) oraz w usta wie z dnia 6 lip ca 1982 r. o rad cach
pra w nych (DzU z 2002 r. Nr 123, po zy cja 1059 z póŸ niej szy mi zmia na mi)
w za kre sie usta la nia wy ni ku eg za mi nu kon kur so we go na ap li ka cjê w ro ku
2008 i je dno czeœ nie pod jê cie prac le gis la cyj nych nad sy s te mo w¹ zmia n¹ za -
sad na bo ru na ap li ka cje pra wni cze. Pro po nu jê, aby zmia ny w wy mie nio nych
usta wach upo wa¿ nia ³y mi ni stra spra wied li wo œci do ob ni ¿e nia wy ma ga nej li cz -
by pun któw uzy s ka nych na eg za mi nie na ap li ka cjê w ro ku 2008, na przy k³ad 
o czter dzie œci pun któw, i uza le¿ nie nie za kwa li fi ko wa nia da ne go kan dy da ta
od przed sta wie nia przez nie go pa tro na, któ ry wy ra zi pi sem n¹ zgo dê na
pe³ nie nie tej fun kcji. Z opi nii osób, z któ ry mi mia ³em okaz jê roz ma wiaæ, wy ni -
ka, ¿e ob ni ¿e nie w 2008 r. wy ma ga nej li cz by pun któw do stu piêæ dzie siê ciu
od po wia da za kre so wi wie dzy wy ma ga ne mu w ra mach nor mal ne go kur su
piê cio let nich stu diów pra wni czych.

Z wy ra za mi sza cun ku
Hen ryk WoŸ niak
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OdpowiedŸ

War sza wa, 6 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se na to ra Rze czy po spo li tej Pol skiej Pa na Hen ry ka

WoŸ nia ka w spra wie wy ni ków eg za mi nów na ap li ka cje pra wni cze w 2008 r., up rzej mie
przed sta wiam, co na stê pu je.

Mi n i s ter Spra wied li wo œci po dzie la opi niê Pa na Se na to ra, ¿e od po wie d ni po ziom
kszta³ ce nia przy sz³ych ap li kan tów wy ma ga we ry fi ka cji wie dzy kan dy da tów na ap li kan -
tów po przez eg za min o ta kiej ska li trud no œci, aby z je d nej stro ny po zwo li³ on wy braæ
naj lep szych kan dy da tów do za wo du, a z dru giej stro ny ko re spon do wa³ z po zio mem
wie dzy, ja kiej na le ¿a ³o by ocze ki waæ od ab sol wen tów stu diów pra wni czych. Przed sta -
wio na w oœ wiad cze niu te za, ¿e „ni ko mu w Rzecz po spo li tej nie mo¿ na za my kaæ do stê pu
do wy ko ny wa nia za wo du” nie mo ¿e byæ je dnak ro zu mia na ja ko obo wi¹ zek przy jê cia
nie o kreœ lo nej li cz by ap li kan tów, bez wzglê du na po ziom po sia da nej przez te oso by wie -
dzy pra wni czej. Ce lem ap li ka cji ad wo kac kiej, rad cow skiej i no ta rial nej jest bo wiem
przy go to wa nie do œwiad cze nia spo ³e czeñ stwu po mo cy pra w nej, przy czym po wy ¿ sze
za wo dy pra wni cze trak to wa ne s¹ ja ko za wo dy za u fa nia pub li cz ne go. Ap li kan ci – ju¿ po
6 mie si¹ cach – s¹ up ra wnie ni do za stê po wa nia ad wo ka ta lub rad cy pra w ne go m.in.
przed s¹ da mi re jo no wy mi, zaœ po ro ku i sze œciu mie si¹ cach – tak ¿e przed in ny mi s¹ da -
mi, z wy j¹t kiem S¹ du Naj wy ¿ sze go, Na czel ne go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go oraz Try bu -
na ³u Kon sty tu cyj ne go i Try bu na ³u Sta nu. Na da nie ta kich sze ro kich up ra wnieñ
ap li kan tom ju¿ wkrót ce po roz po czê ciu ap li ka cji po wo du je, ¿e z pun ktu wi dze nia
ochro ny praw i in te re sów osób, ko rzy sta j¹ cych z po mo cy pra w nej, ap li kan ci, ju¿ roz po -
czy na j¹c ap li ka cjê, po win ni znaæ pra wo w od po wie d nim stop niu.

Nie mo¿ na zgo dziæ siê z przed sta wio n¹ w oœ wiad cze niu te z¹, ¿e skala trud no œci te -
go ro cz nych te stów oraz je go za kres te ma ty cz ny „w is tot ny spo sób wy kra cza ³y po za za -
kres wie dzy wy ma ga nej od oso by, któ ra do pie ro ap li ku je do wy ko ny wa nia
w przy sz³o œci za wo du”. Za kres przed mio to wy eg za mi nów na ap li ka cje wy ni ka bo wiem
wprost z prze pi sów ustaw: Pra wo o ad wo ka tu rze, o rad cach pra w nych oraz Pra wo o no -
ta ria cie, gdzie enu me ra ty wnie wy li czo no ga ³ê zie pra wa, któ re pod le ga j¹ spraw dze niu
na eg za mi nie kon kur so wym. Fun kcjo nu j¹ cy na pol skich uczel niach pra wni czych
w ra mach tzw. „Pro ce su Bo loñ skie go” Eu ro pej ski Sy s tem Trans fe ru Pun któw (ECTS)
po wo du je, ¿e sam stu dent wy bie ra ofer tê edu ka cyj n¹, z za strze ¿e niem obo wi¹z ku zgro -
ma dze nia mi ni mal nej li cz by pun któw ECTS. Nie za le¿ nie od przed mio tów ob li ga to ryj -
nych, stu den ci do ko nu j¹ wy bo ru spoœ ród przed mio tów klu czo wych (z któ rych ka ¿ dy
ma przy pi sa n¹ od po wie d ni¹ li cz bê pun któw) oraz fa kul te tów, pro fi lu j¹c w ten spo sób
pro gram swoich stu diów. Z po wy ¿ sze go wy ni ka, ¿e do bór przed mio tów, któ re w to ku
stu diów pra wni czych s¹ przed mio tem na u ki wy ni ka z wy bo rów, do ko ny wa nych przez
sa mych stu den tów. Stu den ci, zna j¹c za kres spraw dze nia wie dzy na eg za mi nie kon -
kur so wym na po szcze gól ne ap li ka cje, po win ni do ko ny waæ za tem wy bo rów przed mio -
tów swoich stu diów w ta ki spo sób, aby po kry wa ³y siê z za kre sem te stu. Pro gra my
stu diów pra wni czych i sze ro ka ofer ta za jêæ ta ki do bór umo¿ li wia j¹.

Co do pro po zy cji zmian w usta wach sa mo rz¹ do wych, po le ga j¹ cych na ob ni ¿e niu
wy ma ga nej li cz by pun któw uzy s ka nych na eg za mi nie na ap li ka cje w 2008 r. (np. o 40
pun któw) i uza le¿ nie niu za kwa li fi ko wa nia da ne go kan dy da ta od przed sta wie nia przez
nie go pa tro na, któ ry wy ra zi pi sem n¹ zgo dê na pe³ nie nie tej fun kcji, in for mu jê, ¿e mo¿ -
li woœæ ob ni ¿e nia pro gu pun kto we go w ro ku bie ¿¹ cym zo sta ³a pod da na ana li zie –
przede wszy s t kim w kon tek œ cie zgo d no œci z Kon sty tu cj¹ RP. W oce nie Biu ra Spraw
Kon sty tu cyj nych Pro ku ra tu ry Kra jo wej, ta kie roz wi¹ za nie by ³o by nie zgo d ne z Kon sty -
tu cj¹, na ru sza ³o by bo wiem za kaz re troak ty wno œci. Przy wo ³aæ w tym za kre sie na le ¿y
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wy rok Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go z dnia 16 sty cz nia 2007 r. w spra wie U 5/06 do ty -
cz¹ cej tzw. am ne stii ma tu ral nej. W wy ro ku tym Try bu na³ stwier dzi³, ¿e ka ¿ de na ru sze -
nie za ka zu re troak ty wno œci go dzi w za sa dê za u fa nia oby wa te li do pra wa, ma j¹ c¹ swe
unor mo wa nie w art. 2 Kon sty tu cji, dla te go te¿ nie wy star cza prze ko na nie o ce lo wo œci
czy po trze bie re troak ty wno œci, ko nie cz ne jest wy ka za nie ra cji kon sty tu cyj nych prze -
ma wia j¹ cych za takim roz wi¹ za niem i ró wno wa ¿¹ cym je go skut ki.

Po nad to, na wet w przy pad ku uchwa le nia po wy ¿ szej zmia ny, w przy sz³o œci mog ³y by 
siê po ja wiaæ ocze ki wa nia ze stro ny kan dy da tów, ¿e w ra zie nie ko rzy stne go wy ni ku pro -
cen to we go eg za mi nów, usta wo daw ca po s³u ¿y siê po do b nym in stru men tem pra w nym.

Je dnak oce ny eg za mi nów na ap li ka cje pra wni cze w 2008 r. nie na le ¿y do ko ny waæ
po przez od nie sie nie od set ka osób, któ re go zda ³y do li cz by osób kan dy du j¹ cych (sko ro
kan dy do wa ³a nie zwyk le du ¿a li cz ba osób), ale po przez przy to cze nie liczb bez wzglê dnych
osób, któ re zda ³y.

W szcze gól no œci w ro ku bie ¿¹ cym eg za min na ap li ka cje pra wni cze zda ³o ³¹ cz nie
1 790 osób, w tym 414 osób na ap li ka cjê ad wo kac k¹, 932 oso by na ap li ka cjê rad cow -
sk¹, 302 oso by na ap li ka cjê no ta rial n¹. Po ró w nu j¹c te wy ni ki do li cz by ap li kan tów
przy jmo wa nych w okre sie, kie dy na bór na ap li ka cje pra wni cze pro wa dzo ny by³ przez
sa mo rz¹ dy za wo do we, stwier dziæ mo¿ na, ¿e ich li cz ba w bie ¿¹ cym ro ku jest zna cz nie
wy ¿ sza. Przy k³a do wo, w la tach 2000 –2004 na ap li ka cjê ad wo kac k¹ do sta wa ³o siê ro cz -
nie œre dnio 290 osób, na ap li ka cjê rad cow sk¹ – 760, na to miast na ap li ka cjê no ta rial n¹ 
w la tach 2001 –2004 przy jmo wa nych by ³o ro cz nie œre dnio 41 osób.

Nie mo¿ na ró w nie¿ uza le¿ niæ za kwa li fi ko wa nia da ne go kan dy da ta od przed sta wie -
nia przez nie go pa tro na, któ ry wy ra zi pi sem n¹ zgo dê na pe³ nie nie tej fun kcji. Po wy ¿ sza
zmia na za miast po móc, mog ³a by unie mo¿ li wiæ czê œci osób od by cie ap li ka cji z po wo du
trud no œci ze zna le zie niem pa tro na, nie wszys cy bo wiem ad wo ka ci, rad cy pra w ni i no -
ta riu sze s¹ za in te re so wa ni przy jê ciem na sie bie do dat ko wych obo wi¹z ków, jak i zwiê k -
sze niem li cz by cz³on ków da ne go sa mo rz¹ du.

Do strze ga j¹c je dnak ko nie cz noœæ zmian obo wi¹ zu j¹ cych re gu la cji w za kre sie na bo -
ru na ap li ka cje, w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci op ra co wa ny zo sta³ pro jekt zmia ny
usta wy – Pra wo o ad wo ka tu rze, usta wy o rad cach pra w nych i usta wy – Pra wo o no ta -
ria cie, tak ¿e w za kre sie eg za mi nów kon kur so wych, co do któ re go w chwi li obe c nej
trwa j¹ pra ce w po wo ³a nej w tym ce lu pod ko mi sji w Ko mi sji Spra wied li wo œci i Praw
Cz³o wie ka.

Pro jekt prze wi du je miê dzy in ny mi ob ni ¿e nie pro gu mi ni mal nej li cz by pun któw wa -
run ku j¹ cej zda nie eg za mi nu, z 76% do 66%, przy je dno czes nym ob ni ¿e niu ilo œci py tañ
te sto wych z 250 na 150. Po zy ty wny wy nik otrzy ma za tem kan dy dat, któ ry uzy s ka z te -
stu co naj mniej 100 pun któw. No we li za cja wpro wa dzi po nad to wy móg pub li ko wa nia –
po za twier dze niu przez Mi ni stra Spra wied li wo œci – wy ka zu ty tu ³ów ak tów pra w nych,
któ re mo g¹ sta no wiæ pod sta wê py tañ te sto wych. Ta ka re gu la cja nie tyl ko u³at wi kan -
dy da tom przy go to wa nie siê do eg za mi nu, ale po zwo li tak ¿e na le gal n¹ kon tro lê przez
Mi ni stra Spra wied li wo œci za kre su te stu. W tros ce o wy ¿ sz¹ ja koœæ i lep szy do bór py tañ
te sto wych, zwiê k szo na zo sta nie ró w nie¿ li cz ba cz³on ków ze spo ³u uk ³a da j¹ ce go py ta nia 
na eg za min: przy ob ni ¿e niu ilo œci py tañ te sto wych do 150, sk³ad ze spo ³u li czy³ bê dzie 9 
cz³on ków (za miast obe c nych 5).

Zno we li zo wa ne prze pi sy ma j¹ obo wi¹ zy waæ do cza su we jœcia w ¿y cie zu pe³ nie no -
wej re gu la cji – usta wy o pañ stwo wych eg za mi nach pra wni czych, któ rej pro jekt we
wrzeœ niu zo sta³ skie ro wa ny do kon sul ta cji spo ³e cz nych. W pro jek cie za k³a da siê wpro -
wa dze nie dwóch po wsze chnych, ró wno wa¿ nych dróg do cho dze nia do pra wni czych za -
wo dów za u fa nia pub li cz ne go. Obok fun kcjo nu j¹ cej do tych czas dro gi ap li ka cyj nej,
po wsta nie mo¿ li woœæ œwiad cze nia po mo cy pra w nej po zda niu eg za mi nu I stop nia, ja ko
do rad ca pra w ny. Ab sol wen ci pra wa, któ rzy zda dz¹ pañ stwo wy eg za min I stop nia, bê d¹ 
up ra wnie ni do œwiad cze nia pod sta wo wych czyn no œci pra wni czych, w tym do za stêp -
stwa przed s¹ da mi po wsze chny mi w spra wach na le ¿¹ cych do w³a œci wo œci s¹ dów re jo -
no wych, z wy ³¹ cze niem spraw z za kre su pra wa kar ne go, ro dzin ne go i opie kuñ cze go.

Pla nu je siê, ¿e 4-le tni okres œwiad cze nia po mo cy pra w nej przez do rad ców pra w -
nych up ra w nia³ bê dzie do przy st¹ pie nia do eg za mi nu II stop nia, któ r e go zda nie po zwo li
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na ubie ga nie siê o wpis na li stê ad wo ka tów lub ra d ców pra w nych, al bo do po wo ³a nia na
sta no wi s ko ase so ra no ta rial ne go.

Po nad to in for mu jê, ¿e oso by, któ re nie zda ³y w tym ro ku eg za mi nu na ap li ka cje, bê -
d¹ mog ³y przy st¹ piæ do eg za mi nu na pra wni cz¹ ap li ka cjê ogól n¹, któ rej ukoñ cze nie bê -
dzie na stê p nie up ra wnia ³o do ubie ga nia siê o przy jê cie na ap li ka cjê s¹ do w¹ lub
pro ku ra tor sk¹. Do prze pro wa dze nia te go eg za mi nu ko nie cz ne jest je dnak szyb kie
uchwa le nie usta wy o Kra jo wej Szko le S¹ do wni ctwa i Pro ku ra tu ry.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Ja cek Cza ja
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Zien tar skie go

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

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
W ni niej szym oœ wiad cze niu prag nê zwró ciæ uwa gê na pro b lem han dlu

w miej scach, gdzie jest to za bro nio ne, a tak ¿e na brak sto so wnych re gu la cji
z za kre su pra wa wy kro czeñ, umo¿ li wia j¹ cych pod jê cie przez je dno stki sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go sku te cz nej wal ki z tym zja wis kiem.

Prak ty ki sto so wa ne przez nie któ rych przed siê bior ców, jak ró w nie¿ oso by 
pro wa dz¹ ce dzia ³al noœæ bez wy ma ga nej re je stra cji, wi¹ ¿¹ siê z nie le gal nym
za jmo wa niem po wie rzchni han dlo wych w miej scach pub li cz nych nie przez na -
czo nych do te go. W re zul ta cie do cho dzi do u sz czup le nia do cho dów je dno stek
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Nad to spra wa ma wy miar ety cz ny i spra wied li wo -
œcio wy, gdy¿ przed siê bior cy, któ rzy le gal nie ko rzy sta j¹ z po wie rzchni han dlo -
wych w miej scach pub li cz nych, mo g¹ czuæ siê po krzyw dze ni wsku tek
dzia ³añ nie u czci wych pod mio tów.

Kon went Wój tów, Bur mi strzów i Pre zy den tów Wo je wó dz twa Za cho dnio -
po mor skie go przed ³o ¿y³ pro po zy cjê zmian ko dek su wy kro czeñ oraz roz po -
rz¹ dze nia mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji z 17 li s to pa da 2003 r.
w spra wie wy kro czeñ, za któ re stra¿ ni cy gmin ni s¹ up ra wnie ni do na k³a da -
nia grzy wien w dro dze man da tów. Sta no wis ko to zo sta ³o prze ka za ne do Pa -
na Mi ni stra w piœ mie z dnia 6 paŸ dzier ni ka 2008 r. Pro po zy cje za k³a da j¹
wpro wa dze nie do ka ta lo gu wy kro czeñ wy kro cze nia po le ga j¹ ce go na han dlu
w miej scu, gdzie jest to za bro nio ne, a tak ¿e roz sze rza j¹ kom pe ten cje stra ¿y
gmin nej do na k³a da nia man da tów kar nych za ten typ czy nu ka ral ne go.

Ma j¹c na uwa dze to, i¿ pro b lem jest za u wa ¿a ny przez du ¿¹ czêœæ je dno -
stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, ko nie cz noœæ wpro wa dze nia tych zmian na le -
¿y po trak to waæ w spo sób prio ry te to wy. I o to wno szê w ni niej szym
oœ wiad cze niu.

Z po wa ¿a niem
Piotr Zien tar ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 13 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 21 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku (sygn.

BPS/DSK-043-973/08), prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra
RP Pa na Pio tra Zien tar skie go pod czas 19. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 16 paŸ dzier -
ni ka 2008 ro ku w spra wie wpro wa dze nia do ka ta lo gu wy kro czeñ wy kro cze nia po le ga -
j¹ ce go na han dlu w miej scu, gdzie jest to za bro nio ne oraz roz sze rze nia up ra wnieñ
stra ¿y gmin nej do na k³a da nia man da tów kar nych za ten czyn, up rzej mie przed sta -
wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie prag nê za u wa ¿yæ, i¿ roz pa tru j¹c kwe stiê ewen tual nych zmian w obo -
wi¹ zu j¹ cych prze pi sach pra wa w za kre sie wska za nym w przed mio to wym wy st¹ pie niu,
tj. zmian w:
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· usta wie z dnia 20 ma ja 1971 ro ku Ko deks wy kro czeñ (t.j.: Dz. U. z 2007 ro ku
Nr 109, poz. 756 z póŸn. zm.), po przez do da nie art. 60

3
 pe na li zu j¹ ce go han del

w miej scu, gdzie jest to za bro nio ne i prze wi du j¹ ce go mo¿ li woœæ orze cze nia prze --
pad ku to wa rów prze zna czo nych do sprze da ¿y, choæ by nie sta no wi ³y w³a s no œci
spraw cy,

· roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 17 li s to pa da
2003 ro ku w spra wie wy kro czeñ, za któ re stra¿ ni cy stra ¿y gmin nych s¹ up ra wnie --
ni do na k³a da nia grzy wien w dro dze man da tu kar ne go (Dz. U. Nr 208, poz. 2026),
po przez upo wa¿ nie nie stra ¿y gmin nych do na k³a da nia grzy wien w dro dze man da --
tów kar nych za to wy kro cze nie wska zaæ na le ¿y na is t nie j¹ ce w obo wi¹ zu j¹ cym sta --
nie pra w nym re gu la cje po zwa la j¹ ce na sku te cz ne prze ciw dzia ³a nie zja wis ku nie le --
gal ne go han dlu.

Sto so wnie do art. 40 ust. 3 usta wy z dnia 8 mar ca 1990 ro ku o sa mo rz¹ dzie gmin -
nym (t.j.: Dz. U. z 2001 ro ku Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), w za kre sie nie u re gu lo wa -
nym w od rêb nych usta wach lub in nych prze pi sach po wsze chnie obo wi¹ zu j¹ cych ra da
gmi ny mo ¿e wy da waæ prze pi sy po rz¹d ko we, je ¿e li jest to nie zbê d ne dla ochro ny ¿y cia
lub zdro wia oby wa te li oraz dla za pe wnie nia po rz¹d ku, spo ko ju i bez pie czeñ stwa pub li cz -
ne go. Dzia ³a j¹c w opar ciu o ww. prze pis, ra da gmi ny mo ¿e miê dzy in ny mi okreœ liæ te re -
ny, na któ rych pro wa dze nie han dlu bê dzie za bro nio ne. Zgo d nie zaœ z art. 54 usta wy
Ko deks wy kro czeñ, oso ba wy kra cza j¹ ca prze ciw ko wy da nym z upo wa¿ nie nia usta wy
prze pi som po rz¹d ko wym o za cho wa niu siê w miej scach pub li cz nych, pod le ga ka rze
grzy wny do 500 z³o tych al bo ka rze na ga ny.

Od no sz¹c siê zaœ do kwe stii up ra wnieñ stra ¿y gmin nych do na k³a da nia grzy wien
w dro dze man da tów kar nych za wy kro cze nia wska zaæ na le ¿y, i¿ sto so wnie do art. 95
§ 1 usta wy z dnia 24 sier pnia 2001 ro ku Ko deks po stê po wa nia w spra wach o wy kro -
cze nia (t.j.: Dz. U. z 2008 ro ku Nr 133, poz. 848 z póŸn. zm.) po stê po wa nie man da to we
pro wa dzi Po li cja, a in ne or ga ny, gdy prze pis szcze gól ny tak sta no wi. W tym miej scu
prag nê pod kreœ liæ, i¿ up ra wnie nie stra¿ ni ków gmin nych do na k³a da nia man da tów za
wy kro cze nia okreœ lo ne w przy wo ³a nym wy ¿ ej art. 54 Ko dek su wy kro czeñ zo sta ³o wy ra -
¿o ne ex pres sis ver bis w § 2 ust. 1 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad -
mi ni stra cji z dnia 17 li s to pa da 2003 ro ku w spra wie wy kro czeñ, za któ re stra¿ ni cy
stra ¿y gmin nych s¹ up ra wnie ni do na k³a da nia grzy wien w dro dze man da tu kar ne go
(Dz. U. Nr 208, poz. 2026 z póŸn. zm.).

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze prag nê za u wa ¿yæ, i¿ two rze nie no wych re gu la cji pra w -
nych ma j¹ cych na ce lu prze ciw dzia ³a nie han dlo wi uli cz ne mu, z uwa gi na obo wi¹ zu -
j¹ ce w tym za kre sie prze pi sy pra wa, nie wy da je siê ce lo we.

Je dno czeœ nie prag nê po in for mo waæ, i¿ or ga nem w³a œci wym w za kre sie wpro wa dze -
nia zmian w usta wie Ko deks wy kro czeñ jest Mi n i s ter Spra wied li wo œci.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Adam Ra pac ki
Pod se kre tarz Sta nu
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20. POSIEDZENIE SENATU
(30 pa Ÿ dzier ni ka 2008 r.)



Oœ wiad cze nie se n a tor Ma³ go rza ty Adam czak

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z wie lo ma py ta nia mi wy bor ców, zwra cam siê do Pa na Mi ni -

stra z up rzej m¹ pro œb¹ o wy jaœ nie nie na stê pu j¹ cej kwe stii.
W ca ³ym kra ju po s³o wie Pra wa i Spra wied li wo œci alar mu j¹ lo kal ne spo ³e cz -

no œci, in for mu j¹c o rz¹ do wych pla nach lik wi da cji s¹ dów re jo no wych.
W Pol sce dzia ³a po nad trzy sta s¹ dów re jo no wych, z cze go po nad sto za tru dnia 
mniej ni¿ dzie siê ciu sê dziów. We d³ug do nie sieñ po nad sto s¹ dów re jo no wych
mia ³o by zo staæ zlik wi do wa nych lub prze kszta³ co nych w fi lie, co ma przy nieœæ 
kil ka mi lio nów z³o tych o sz czê dno œci ro cz nie. Kry te rium rze ko mej lik wi da cji to
li cz ba sê dziów pra cu j¹ cych w da nym s¹ dzie, a nie li cz ba za ³at wia nych
spraw.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym pro szê up rzej mie o od po wiedŸ na mo je py ta nia. 
Czy Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci pra cu je nad pro jek tem usta wy, któ rej
przed mio tem mia ³a by byæ lik wi da cja lub prze kszta³ ce nie w fi lie s¹ dów re jo -
no wych w ca ³ej Pol sce? Je œ li tak, to jak bar dzo za a wan so wa ne s¹ pra ce nad
tym pro jek tem i we d³ug ja kie go kry te rium mia ³a by na stê po waæ lik wi da cja
czy re or ga ni za cja da ne go s¹ du?

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma³ go rza ta Adam czak

OdpowiedŸ

War sza wa, 25.11.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 6 li s to pa da 2008 r. Nr BPS/DSK-043-974/08, przy

któ rym prze ka za ne zo sta ³o oœ wiad cze nie Pa ni Se n a tor Ma³ go rza ty Adam czak w spra -
wie lik wi da cji s¹ dów re jo no wych, z³o ¿o ne pod czas 20. po sie dze nia Se na tu Rze czy po -
spo li tej Pol skiej w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r. – up rzej mie przed sta wiam, co
na stê pu je:

Za gwa ran to wa nie oby wa te lom re a li za cji kon sty tu cyj ne go pra wa do s¹ du, a wiêc
roz pa trze nia spra wy bez nie u za sa dnio nej zw³o ki przez w³a œci wy s¹d, to prio ry tet pañ -
stwa pra wa. Dla osi¹g niê cia te go ce lu, w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci trwa j¹ pra ce
miê dzy in ny mi w kie run ku ra cjo na li za cji i ue la sty cz nie nia struk tu ry or ga ni za cyj nej
s¹ dów po wsze chnych.

Z ze branych da nych wy ni ka, ¿e w s¹ do wni ctwie po wsze chnym wy stê pu j¹ zna cz ne
ró¿ ni ce w za kre sie wiel ko œ ci po szcze gól nych ape la cji, okrê gów i s¹ dów, przy czym nie
ty le pod wzglê dem ob sza rów ich w³a œci wo œci, co li cz by wp³y wa j¹ cych spraw, a tym sa -
mym wiel ko œ ci struk tur or ga ni za cyj nych, ob ci¹ ¿e nia sê dziów i eta ty za cji.

Po nad to, ana li za wp³y wu, za ³at wie nia i po zo sta ³o œci spraw wska zu je, i¿ w s¹ dach
wy stê pu je struk tu ral na za leg ³oœæ, rzu tu j¹ ca ne ga ty wnie na oce nê fun kcjo no wa nia
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s¹ do wni ctwa po wsze chne go. Dla te go te¿ w in te re sie wy mia ru spra wied li wo œci jest jak
naj szyb sza lik wi da cja tej za leg ³o œci przy wy ko rzy sta niu is t nie j¹ cych na k³a dów.

Je d nym z kie run ków pro wa dzo nych w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci prac jest oce -
na wp³y wu up ro sz cze nia struk tur or ga ni za cyj nych s¹ dów po wsze chnych na spra w -
noœæ po stê po wa nia.

W ra mach oma wia nych prac wnik li wej ana li zie pod da wa ne s¹ na stê pu j¹ ce uwa -
run ko wa nia: ob szar w³a œci wo œci s¹ du, li cz ba wp³y wa j¹ cych spraw, li mi ty eta tów we
wszy s t kich gru pach za trud nie nia, stan ob ci¹ ¿e nia pra c¹ sê dziów (w za kre sie w³a œci -
we go roz mie sz cze nia kad ry), wa run ki ko mu ni ka cyj ne (pod k¹ tem mo¿ li wo œci do jaz du
stron do s¹ du), wa run ki lo ka lo we s¹ du (po wie rzchnia, li cz ba sal roz praw), miej sce za -
mie sz ka nia pra co wni ków s¹ du we wszy s t kich gru pach za trud nie nia (w za kre sie ewen -
tual nych utrud nieñ zwi¹ za nych z do jaz dem do pra cy), od le g ³o œci miê dzy
po szcze gól ny mi s¹ da mi, w tym miej sco wo œcia mi znaj du j¹ cy mi siê w ob sza rach ich
w³a œci wo œci (m.in. pod k¹ tem ewen tual nych utrud nieñ zwi¹ za nych z do jaz dem do
s¹ du w spra wach od wo ³aw czych).

Mi n i s ter Spra wied li wo œci nie pod j¹³ do tych czas de cyz ji w za kre sie wpro wa dze nia
sy s te mo wych zmian or ga ni za cyj nych w s¹ do wni ctwie po wsze chnym. Osta te cz ne kie -
run ki re form pod da ne zo sta n¹ kon sul ta cjom z za in te re so wa ny mi œro do wis ka mi.

Prag nê za tem po in for mo waæ Pa ni¹ Se n a tor, ¿e ak tu al nie nie s¹ pro wa dzo ne pra ce
le gis la cyj ne ma j¹ ce na ce lu lik wi da cjê s¹ dów re jo no wych.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Zbi gniew Wro na
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Ben de ra

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

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Do bre imiê, re pu ta cja Rze czy po spo li tej Pol skiej wœród li cz nych po li ty ków

za gra ni c¹, wœród hi sto ry ków, pi sa rzy, pub li cy stów, w pub li ka cjach i w me -
diach elek tro ni cz nych jest co raz czê œciej pod wa ¿a na, a Pol ska oœ mie sza na.
Po la kom im pu to wa ne s¹ wrêcz zbro dnie. Czy ni³ to i czy ni w spo sób k³am li wy
i od ra ¿a j¹ cy miê dzy in ny mi so cjo log Jan To masz Gross. Za milk³ on u nas
w kra ju, przy gwo¿ d¿o ny po le mi cz ny mi pub li ka cja mi, w pier wszym rzê dzie
pro fe so ra do kto ra ha bi li to wa ne go Je rze go Ro ber ta No wa ka.

Je rzy Ro b ert No wak, wy bit ny po li to log i hi sto ryk, nie u stan nie mo ni to ru je
wy pa cza nie hi sto rii na szej oj czyz ny w ksi¹¿ kach hi sto ry ków, naj czê œciej nie -
miec kich, fran cus kich, ro syj skich, ale nie tyl ko w tych. Do ko nu je te go sa mo tnie,
tak jak przed blis ko stu la ty, gdy Pol ska po wsta wa ³a do nie pod leg ³e go by tu,
czy ni³ to pro fe sor Szy mon As ke na zy. Zna ko mi ty pra wnik, hi sto ryk, znaw ca
epo ki na po leoñ skiej bro ni³ do bre go imie nia Pol ski. W tej spra wie mia³ As ke na -
zy pe³ ne poparcie Ko mi te tu Na ro do we go Pol skie go w Pa ry ¿u, nie tyl ko
Ig na ce go Pa de rew skie go, Mau ry ce go Za moys kie go, ale ró w nie¿ Ro ma na
Dmow skie go. Dziê ki nim je go tek s ty t³u ma czo ne na fran cus ki i an giel ski do -
cie ra ³y do zna cz¹ cych krê gów po li ty cz nych Za cho du i sze ro kiej opi nii pub li cz -
nej. Wspie ra³ je go dzia ³a nia po 11 li s to pa da 1918 r. blis ki mu ide owo
na czel nik pañ stwa Jó zef Pi³ sud ski. Ró¿ ni ce po li ty cz ne scho dzi ³y na bok, gdy
sz³o o obro nê do bre go imie nia Pol ski.

Dziœ, Pa nie Pre mie rze, nikt po za pro fe so rem Je rzym Ro ber tem No wa kiem
nie pro stu je wy pa cza nej w Niem czech, Fran cji, Ro sji, a tak ¿e za ocea nem, hi -
sto rii Pol ski. Nie czy ni¹ te go efek ty wnie kra jo we ani za gra ni cz ne in sty tu cje
Mi ni ster stwa Spraw Za gra ni cz nych oraz Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa
Na ro do we go.

Ape lu jê do pa na pre mie ra, a¿e by zle ci³ pan pod leg ³ym mu wy mie nio nym
mi ni ster stwom, aby pub li ka cje pro fe so ra Je rze go Ro ber ta No wa ka jak naj -
szyb ciej prze ³o ¿o no na jê zy ki ob ce i by ³y one pro pa go wa ne, kol por to wa ne za
gra ni c¹. Wy ma ga te go ¿y wot ny in te res Pol ski i Po la ków, szka lo wa nych czê -
sto przez hi sto ry ków i pub li cy stów tak w pañ stwach Unii Eu ro pej skiej, któ rej
sta liœ my siê czê œci¹, jak i po za ni¹.

Li czê, Pa nie Pre mie rze, na pa na ry ch³e i sku te cz ne dzia ³a nie w tej is tot nej
dla Pol ski kwe stii.

Ry szard Ben der

OdpowiedŸ
MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO

War sza wa, 4 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
na pod sta wie ko re spon den cji skie ro wa nej z upo wa¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów

up rzej mie przed k³a dam, na rê ce Pa na Mar sza³ ka, od po wiedŸ z za kre su w³a œci wo œci Mi -
ni stra Na u ki i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ry szar da
Ben de ra na 20. po sie dze niu Se na tu w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r.
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Przed sta wio ny przez se na to ra Ry szar da Ben de ra pro b lem do ty cz¹ cy przy pi sy wa nia 
Pol sce i Po la kom czy nów oce nia nych ne ga ty wnie w ka te go riach mo ral nych i pod wa ¿a -
j¹ cych do bre imiê Rze czy po spo li tej wy ma ga wnik li wej ana li zy i pod jê cia roz wa¿ nych
dzia ³añ. Przy czy ny te go zja wis ka, ob ser wo wa ne go naj czê œciej – choæ nie wy ³¹ cz nie –
w pub li ka cjach pra so wych, mo g¹ mieæ swe Ÿród ³o w bra ku rze tel nej wie dzy hi sto ry cz -
nej au to rów czy nad mier nym up ra sz cza niu pre zen to wa nych fak tów. Zgo dziæ siê na le ¿y 
z po gl¹ dem, ¿e sta no wi¹ one szko dê dla pre sti ¿u pañ stwa i wy ma ga j¹ dzia ³añ ze stro ny
je go or ga nów.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze na le ¿y je d nak za zna czyæ, ¿e kom pe ten cje Mi ni stra
Na u ki i Szkol ni c twa Wy ¿ sze go, zgo d nie z prze pi sa mi re gu lu j¹ cy mi za kres je go up ra -
w nieñ, nie obe j mu j¹ spraw zwi¹ za nych z pro wa dze niem po le mi ki z za gra ni cz ny mi
hi sto ry ka mi b¹dŸ pu b li cy sta mi. Na to miast, na pod sta wie art. 7 usta wy o za sa dach
fi nan so wa nia na u ki (tekst je d no li ty: Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), mo ¿ li we
jest wy st¹ pie nie do Mi ni stra Na u ki i Szkol ni c twa Wy ¿ sze go przez pod miot dzia ³a j¹ cy 
na rzecz na u ki o sfi nan so wa nie dzia ³al no œci wy da w ni czej – w tym ró w ni e¿ t³u ma cze -
nia, dru ku i pro mo cji pu b li ka cji. Wy mo gi for mal ne oraz wzór for mu la rza wnio s ku
do stêp ne s¹ po wsze ch nie na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol ni c twa
Wy ¿ sze go pod ad re sem: http://www.na u ka.gov.pl/rnn/in dex.jsp?pla ce=Me -
nu08&news_cat_id=66&lay o ut=2. Z³o ¿o ne zgo d nie z opi sa n¹ pro ce du r¹ wnio s ki pod -
le ga j¹ oce nie przez ze spó³ nie za le ¿ nych eks pe r t ów wy da j¹ cy re ko men da cje
o ewen tu al nym fi nan so wa niu pro jek tu wy da w ni cze go.

Z wy ra za mi sza cun ku

Barbara Kudrycka

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

War sza wa, 10 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c z upo wa¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów na oœ wiad cze nie Pa na Se na -

to ra Ry szar da Ben de ra (pis mo nr BPS/DSK-043-976/08) z³o ¿o ne pod czas 20. po sie -
dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r., up rzej mie in for mu jê:

W swo jej dzia ³al no œci in for ma cyj nej, kul tu ral nej i pro mo cyj nej Mi ni ster stwo Spraw 
Za gra ni cz nych sta ra siê nie tyl ko re a go waæ na za is t nia ³e sy tua cje, ale przede wszy s t -
kim dzia ³aæ wy prze dza j¹ co, po przez upo wsze chnia nie rze tel nej wie dzy o Pol sce, co sta -
no wi naj lep sz¹ pod sta wê do bu do wa nia w³a œci we go wi ze run ku na sze go kra ju.
Je dno czeœ nie, w mia rê swoich skrom nych mo¿ li wo œci fi nan so wych i kad ro wych, MSZ
mo ni to ru je i re a gu je na kon kret ne za gra ni cz ne pub li ka cje przed sta wia j¹ ce fa³ szy wie
hi sto riê Pol ski i dzie je na ro du pol skie go. Do ty czy to zw³a sz cza ar ty ku ³ów pra so wych
i pro gra mów te le wi zyj nych, któ re ze wzglê du na ma so woœæ od bio ru mo g¹ wy rz¹ dziæ
szcze gól nie du ¿e szko dy wi ze run ko wi Pol ski b¹dŸ utrwa laæ ne ga ty wne ste reo ty py na
jej te mat (przy k³a dem mo ¿e byæ kam pa nia prze ciw ko u¿y wa niu okreœ le nia „pol skie
obo zy œmier ci”, któ ra do pro wa dzi ³a do uchwa le nia sto so wnej re zo lu cji Ko mi te tu Œwia -
to we go Dzie dzi ctwa UNESCO w 2007 r.).
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Zwal cza nie fa³ szy wych wy ob ra ¿eñ na te mat Pol ski i Po la ków w wa run kach wol no -
œci opi nii i wol ne go ryn ku me diów jest je dnak nie zwyk le trud ne, zaœ mo¿ li wo œci in ter -
wen cji na p³a sz czyŸ nie dyp lo ma ty cz nej s¹ bar dzo ogra ni czo ne, je œ li w ogó le mo¿ li we.

Wspo mnia na trud noœæ jest je sz cze wiê k sza w przy pad ku prze k³a mañ lub b³ê dów
za war tych w pub li ka cjach spe cja li sty cz nych lub aka de mic kich, po nie wa¿ naj lep sz¹ na 
nie od po wie dzi¹ s¹ i bê d¹ za wsze pra ce na u ko we – ksi¹¿ ki, ar ty ku ³y czy re cen zje – zna -
nych spe cja li stów, któ rych nie s¹ w sta nie za st¹ piæ dyp lo ma ci b¹dŸ urzê dni cy, naj czê -
œciej niepo sia da j¹ cy od po wie d nich kwa li fi ka cji na u ko wych i ob ci¹ ¿e ni wie lo ma in ny mi 
obo wi¹z ka mi. Wy cho dz¹c z te go za ³o ¿e nia i zda j¹c so bie spra wê z w³a s nych ogra ni -
czeñ, Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych sta ra siê za tem nie an ga ¿o waæ w po le mi ki
na u ko we to czo ne przez eks per tów o uz na nych w da nej dzie dzi nie na zwis kach i do rob -
ku, za k³a da j¹c przy tym, ¿e wszys cy ucze stni cy po do b nych po le mik dzia ³a j¹ z do br¹
wo l¹ i z in ten cj¹ usta le nia pra w dy.

Z wy ra za mi sza cun ku

z up. MI NI STRA
SPRAW ZA GRA NI CZ NYCH
Se kre tarz Sta nu
Jan Bor kow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Ben de ra

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

Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na z pro œb¹, a¿e by w ra mach pla no wa nej re or ga ni za -

cji s¹ dów re jo no wych pod leg ³ych S¹ do wi Okrê go we mu w Za mo œciu nie uleg³
lik wi da cji S¹d Re jo no wy w Ja no wie Lu bel skim. Lik wi da cja te go s¹ du wy -
rz¹ dzi ³a by krzyw dê spo ³e cz no œci Ja no wa Lu bel skie go i po wia tu. Brak te go
S¹ du Re jo no we go ode bra³by mie sz kañ com mia sta i po wia tu, w spo sób trud -
ny do prze wi dze nia i zro zu mie nia, mo¿ li woœæ kom plek so we go za ³at wia nia
ich spraw pod le ga j¹ cych ju rys dyk cji s¹ do wej na miej scu, w po wie cie.

St¹d te¿ ra dy gmin: Ja nów Lu bel ski, Ba torz, Chrza nów, Dzwo la, Go dzi -
szów, Mod li bo rzy ce, Po tok Wiel ki pod jê ³y uchwa ³y, w któ rych pro sz¹ o po zo -
sta wie nie w Ja no wie Lu bel skim is t nie j¹ ce go do t¹d S¹ du Re jo no we go, li cz¹c
na zro zu mie nie przez Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci wa gi spra wy.

Prag nê nad mie niæ, Pa nie Mi ni strze, ¿e Ja nów Lu bel ski po sia da bo ga te
tra dy cje s¹ do wni cze. Ju¿ od cza su Kró le stwa Kon gre so we go, od 1830 r. fun kcjo -
no wa³ w mie œcie S¹d Po li cji Po praw czej. Na stê p nie przez ca ³e miê dzy woj nie,
a wiêc w Pol sce nie pod leg ³ej, Ja nów Lu bel ski po sia da³ w³a dze s¹ do wni cze,
utrzy ma³ je te¿ po woj nie.

Pa nie Mi ni strze, by ³o by rze cz¹ do br¹, w³a œci w¹, gdy by S¹d Re jo no wy
móg³ po zo staæ w Ja no wie Lu bel skim i móg³ ³¹ czyæ sw¹ s¹ do wni cz¹ tra dy cjê
ze wspó³ czes no œci¹. By ³o by to z po ¿yt kiem dla mia sta, po wia tu, wy mie nio -
nych gmin i dla Rze czy po spo li tej.

Wdziê cz ny bê dê Pa nu Mi ni stro wi i Je go urzê do wi, je œ li pro œba mie sz kañ -
ców Ja no wa Lu bel skie go, po wia tu, je go gmin i mo ja uzy s ka ³as ka w¹ zgo dê
i ap ro ba tê.

Z wy ra za mi na dziei i sza cun ku
Ry szard Ben der

OdpowiedŸ

War sza wa, 25.11.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 6 li s to pa da 2008 r. Nr BPS/DSK-043-975/08, przy

któ rym prze ka za ne zo sta ³o oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ry szar da Ben de ra w spra wie
lik wi da cji S¹ du Re jo no we go w Ja no wie Lu bel skim, z³o ¿o ne pod czas 20. po sie dze nia
Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r. – up rzej mie przed sta -
wiam, co na stê pu je:

Na wstê pie prag nê pod nieœæ, ¿e pod sta wo wym ce lem po li ty ki Mi ni stra Spra wied li -
wo œci jest za pe wnie nie oby wa te lom kon sty tu cyj ne go pra wa do s¹ du, ro zu mia ne go ja ko 
roz pa trze nie spra wy bez nie u za sa dnio nej zw³o ki przez w³a œci wy s¹d.

Z ze branych da nych wy ni ka, ¿e w s¹ do wni ctwie po wsze chnym wy stê pu j¹ zna cz ne
ró¿ ni ce w za kre sie wiel ko œ ci po szcze gól nych ape la cji, okrê gów i s¹ dów, przy czym nie
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do ty cz¹ one tyl ko ob sza rów ich w³a œci wo œci miej sco wej, ale przede wszy s t kim li cz by
wp³y wa j¹ cych spraw, a tym sa mym wiel ko œ ci struk tur or ga ni za cyj nych, ob ci¹ ¿e nia sê -
dziów i eta ty za cji.

Po nad to, do ko na na ana li za wp³y wu, za ³at wie nia i po zo sta ³o œci spraw wska zu je, i¿
w s¹ dach wy stê pu je struk tu ral na za leg ³oœæ, rzu tu j¹ ca ne ga ty wnie na oce nê fun kcjo -
no wa nia s¹ do wni ctwa po wsze chne go. Dla te go te¿ w in te re sie wy mia ru spra wied li wo -
œci jest jak naj szyb sza lik wi da cja tej za leg ³o œci przy wy ko rzy sta niu is t nie j¹ cych
na k³a dów.

Je d nym z kie run ków pro wa dzo nych w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci prac jest oce -
na wp³y wu up ro sz cze nia struk tu ry or ga ni za cyj nej s¹ do wni ctwa po wsze chne go na
spra w noœæ po stê po wa nia. Na le ¿y przy tym za u wa ¿yæ, ¿e ¿a den z op ra co wy wa nych
wstêp nych wa rian tów zmian or ga ni za cyj nych nie zo sta³ do tych czas prze s¹ dzo ny.

W oma wia nym kon tek œ cie za zna czyæ trze ba, ¿e pod jê cie de cyz ji o znie sie niu ja kie -
go kol wiek s¹ du re jo no we go wy ma ga prze pro wa dze nia po g³ê bio nej i wnik li wej ana li zy
ob ci¹ ¿e nia sê dziów pra c¹ orze cz ni cz¹, przy je dno czes nym uw zglê dnie niu in nych wa -
run ków fun kcjo no wa nia kon kret nej je dno stki zwi¹ za nych z wiel ko œ ci¹ wp³y wu spraw,
czy te¿ struk tu r¹ lo kal nej spo ³e cz no œci oraz umiej sco wie niem geo gra fi cz nym s¹ du.

Re a su mu j¹c prag nê po in for mo waæ Pa na Se na to ra, ¿e ak tu al nie nie pro wa dzi siê
prac le gis la cyj nych ma j¹ cych na ce lu lik wi da cjê s¹ dów re jo no wych, w tym S¹ du Re jo -
no we go w Ja no wie Lu bel skim.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Zbi gniew Wro na
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Ben de ra

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

Pa nie Mi ni strze!
Alar mo wa ny je s tem ese me sa mi, te le fo na mi od Po la ków ze Lwo wa, ¿e

w dniu 28 paŸ dzier ni ka 2008 r. w bez pra w nie za bra nym przez w³a dze Lwo -
wa miej sco wej pa ra fii ko œcie le œw. Ma rii Mag da le ny od by³ siê kon cert po -
œwiê co ny Zbi gnie wo wi Her ber to wi, zor ga ni zo wa ny pod au spi cja mi pol skie go
Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go. Wy mie nio ny ko œció³ w zgo d -
nej opi nii wier nych i kó³ ko œciel nych jest spro fa no wa ny. Je go na wa g³ó wna
zo sta ³a po zba wio na wy stro ju re li gij ne go, m.in. dro gi krzy ¿o wej, i za mie nio na
na sta ³e w sa lê kon cer to w¹ lwow skiej fil har mo nii. Re li gij ny cha rak ter utrzy -
ma ³o je dy nie prez bi te rium ko œcio ³a, do któ re go wstêp jest ogra ni czo ny i li mi to -
wa ny, gdy¿ w na wie g³ó wnej œwi¹ ty ni od by wa j¹ siê przez pra wie ca ³y dzieñ
kon cer ty mu zy cz ne b¹dŸ pró by z ni mi zwi¹ za ne.

Pra w nym w³a œci cie lem œwi¹ ty ni jest pa ra fia, a jej pro bo sz czem jest
ks. bp Leon Ma ³y, suf ra gan rzym sko ka to lic kiej me tro po lii. Je dnak w ko œcie le
tym msza œwiê ta mo ¿e byæ od pra wia na wy ³¹ cz nie za zgo d¹ w³adz miej skich,
tyl ko o go dzi nie 8.00 ra no w dni po wsze dnie oraz o go dzi nie 10.00 w nie dzie -
le i œwiê ta. Za raz po jej za koñ cze niu wier ni, z po le ce nia miej skiej ad mi ni stra -
cji, mu sz¹ nie tyl ko za mia taæ, ale i zmy waæ na wê g³ó wn¹ ko œcio ³a dla ze spo ³u 
mu zy cz ne go, roz po czy na j¹ ce go pró by kon cer to we.

Pa nie Mi ni strze, pa ra fia nie ko œcio ³a œw. Ma rii Mag da le ny we Lwo wie
uz na j¹ po wsze chnie – a za pe wne w du ¿ej czê œci za sa dnie – zor ga ni zo wa nie
kon cer tu pod au spi cja mi pol skie go Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro -
do we go w spro fa no wa nym ko œcie le œw. Ma rii Mag da le ny za po pie ra nie przez 
kra jo we czyn ni ki pol skie pro fa na cji œwi¹ ty ni rzym sko ka to lic kiej we Lwo wie.
Pro sz¹ mnie o in ter wen cjê w par la men cie pol skim, co ni niej szym czy niê.

Zwra cam siê je dno czeœ nie do Pa na Mi ni stra z pro œb¹, a¿e by w przy sz³o -
œci do po do b nych sy tua cji pod au spi cja mi Pañ skie go wy so kie go urzê du nie
do cho dzi ³o.

Li cz¹c na to, jak te¿ na prze pro sze nie pa ra fian ko œcio ³a œw. Ma rii Mag da -
le ny we Lwo wie, ³¹ czê wy ra zy po wa ¿a nia i cze kam na ³as ka w¹ od po wiedŸ.

Ry szard Ben der

OdpowiedŸ

War sza wa, 26 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na Oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ry szar da Ben de ra, z³o ¿o ne pod czas

20. po sie dze nia Se na tu RP w dn. 30 paŸ dzier ni ka br. (pis mo nr BPS/DSK-043-977/08
z dn. 6 li s to pa da br.), do ty cz¹ ce kon cer tu ze spo ³u Wroc ³aw skich Ka me ra li stów – Can -
to res Mi no re Wra tis la wien sis, ja ki zo sta³ zor ga ni zo wa ny w ko œcie le œw. Ma rii Mag da le -
ny we Lwo wie, pro szê przy j¹æ za pe wnie nie, ¿e pro b lem tej lwow skiej œwi¹ ty ni jest
zna ny Mi ni ster stwu Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go.
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W 2008 r. ze spól Wroc ³aw skich Ka me ra li stów – Can to res Mi no re Wra tis la wien sis,
w ra mach pro gra mu Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go „Pro mo cja kul tu ry
pol skiej za gra ni c¹” uzy s ka³ do fi nan so wa nie pro jek tu pod na zw¹ „Œwid rem w Her ber ta
– tyl ko we Lwo wi!”. Pro jekt ten do ty czy³ wy ko na nia kan ta ty „Pan Co gi to”, skom po no -
wa nej przez Jó ze fa Œwid ra, pod czas kon cer tu za pla no wa ne go w 84 ro cz ni cê uro dzin
Her ber ta, w dniu 29 paŸ dzier ni ka 2008 r. we Lwo wie. Nad mie niam, ¿e osta te cz ny wy -
bór miej sca re a li za cji im pre zy – ko œció³ œw. Ma rii Mag da le ny we Lwo wie – nie by³ kon -
sul to wa ny z Mi ni ster stwem Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go.

Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go od da w na ob ser wu je wy da rze nia
zwi¹ za ne ze sta ra nia mi o od zy s ka nie tej lwow skiej œwi¹ ty ni przez wspól no tê
rzymsko-katolick¹.

Prag nê pod kreœ liæ, i¿ Mi ni ster stwo po dzie la opi niê, ¿e ko œció³ œw. Ma rii Mag da le ny
po wi nien zno wu, w ca ³ej pe³ ni, staæ siê miej scem spra wo wa nia kul tu re li gij ne go, nad
któ rym opie kê spra wo waæ bê d¹ wier ni wy zna nia rzymskokatolickiego – Po la cy
i Ukraiñ cy. Przy wró ce nie sa kral nej fun kcji obie k tu nie po zo sta je w sprze cz no œci z or -
ga ni za cj¹ kon cer tów mu zy ki or ga no wej czy wy stê pa mi chó rów, cze go do wo dem s¹ li cz -
ne œwi¹ ty nie na te re nie Pol ski, gdzie ta kie im pre zy ma j¹ miej sce.

Je dno czeœ nie nad mie niam, ¿e w roz mo wach z w³a dza mi miej ski mi Lwo wa, ja kie
pro wa dzi ³a Ar chi die cez ja Lwow ska oraz JE Ksi¹dz Bis kup Leon Ma ³y, ad mi n i s tra tor
pa ra fii œw. Ma rii Mag da le ny, ucze stni czy³ Pan Wie s³aw Osu chow ski, Kon sul Ge ne ral ny 
RP we Lwo wie. Ja ko pod sta wa pra w na w sta ra niach o od zy s ka nie œwi¹ ty ni wska zy wa -
ne s¹ dwa do ku men ty: usta wa Ra dy Naj wy ¿ szej Ukrai ny z 23 kwiet nia 1991 r.: 

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Pod se kre tarz Sta nu
To masz Mer ta
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

skie ro wa ne do mi ni stra spor tu i tu ry sty ki Mi ro s³a wa Drze wiec kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Up rzej mie pro szê Pa na Mi ni stra o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci do fi nan so wa -

nia przez PP To ta l i za tor Spor to wy pro gra mu Or lik 2012. Do fi nan so wa nie to
mog ³o by na st¹ piæ w for mie re kla my umie sz czo nej na ka¿ dym bois ku b¹dŸ te¿ 
zor ga ni zo wa nia za k³a dów spe c jal nych prze zna czo nych na pro gram Or lik.

Sa mo rz¹ dy, któ re we sz³y do pro gra mu i zrea li zo wa ³y je go ce le, a tak ¿e te, 
któ re uczy ni¹ to w przy sz³o œci, w moim prze ko na niu za s³u gu j¹ na ta ki przy -
wi lej i uz na nie, po nie wa¿ pro mu j¹ one sport ja ko wa¿ ny czyn nik wy cho waw -
czy dzie ci i m³o dzie ¿y, dla te go mam na dzie jê, ¿e Pan Mi n i s ter po zy ty wnie
usto sun ku je siê do mo jej pro po zy cji.

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

OdpowiedŸ

War sza wa, 10 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Sta ni s³a wa Bi szty gê pod -

czas 20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku prze ka za ne pis mem 
z dnia 6 li s to pa da 2008 r. (sygn. BSP/DSK-043-978/08), up rzej mie in for mu jê, co na -
stê pu je.

Zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Mi ni stra Spor tu z dnia 10 lip ca 2006 r. w spra wie do fi -
nan so wa nia za dañ ze œrod ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej (Dz. U. Nr 134,
poz. 944, z póŸn. zm.) dys po nen tem œrod ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej jest 
mi n i s ter w³a œci wy do spraw kul tu ry fi zy cz nej i spor tu. •ród ³a mi do cho du Fun du szu
Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej, zgo d nie z art. 47d usta wy z dnia 29 lip ca 1992 r. o grach
i za k³a dach wza jem nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z póŸn. zm.) jest 80% wp³y wów
z do p³at, o któ rych mo wa w art. 47a ust. 1 (25% staw ki, ce ny lo su lub in ne go do wo du
udzia ³u w grze – w grach li cz bo wych oraz 10% staw ki, ce ny lo su lub in ne go do wo du
udzia ³u w grze – w wi deo lo te riach, lo te riach pie niê¿ nych i grze te le bin go).

Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry stki w ra mach œrod ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi -
zy cz nej re a li zu je czte ry pro gra my in we sty cyj ne:

· pro gram in we sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla spor tu,

· wo je wó dz kie pro gra my roz wo ju ba zy spor to wej,

· pro gram bu do wy boisk wie lo fun kcyj nych ogól no do stêp nych dla dzie ci i m³o dzie ¿y,

· pro gra mu bu do wy boisk pi³ kar skich „Blis ko Bois ko” re a li zo wa ny wspól nie z PZU
SA i PZU ¯y cie SA

Pla ny in we sty cyj ne na la ta 2008 –2009 za k³a da j¹ kon ty nua cjê do fi nan so wa nia re a -
li za cji po wy ¿ szych pro gra mów ze œrod ków Fun du szu oraz do fi nan so wa nie ze œrod ków
bu d¿e to wych je sz cze je d ne go pro gra mu pt. „Mo je Bois ko – Or lik 2012”.

Pro gram „Mo je Bois ko – Or lik 2012” jest rz¹dowo-samorz¹dowym pro jek tem przed -
sta wio nym przez Pre mie ra Rz¹ du Rze czy po spo li tej Pol skiej pod czas Ex po sé w dniu
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23 li s to pa da 2007 ro ku, a przy go to wa nym pod wzglê dem pro gra mo wym
i projektowo-logistycznym przez Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki. Za k³a da on bu do wê ogól -
no do stêp nych, bez p³at nych kom plek sów boisk spor to wych wraz z szat nia mi i za ple -
czem so cjal nym, w ka ¿ dej gmi nie na te re nie ca ³e go kra ju. Prze wi du je siê wy bu do wa nie
do 2012 ro ku nie mniej ni¿ 2012 kom plek sów spor to wych „Mo je Bois ko – Or lik 2012”.
Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki przy go to wa ³o pro jekt ty po wy bu do wy kom plek su
spor to we go do pro gra mu „Mo je Bois ko – Or lik 2012”.

Wy so kie za an ga ¿o wa nie œrod ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej zwi¹ za ne
jest przede wszy s t kim z re a li za cj¹ za dañ zgo d nie z za pla no wa ny mi pro gra ma mi. In we -
sto ra mi s¹ w wiê k szo œci je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, któ re po spe³ nie niu od -
po wie d nich wa run ków roz po rz¹ dze nia mo g¹ ap li ko waæ do do fi nan so wa nia na re mon ty 
i in we sty cje obie k tów spor to wych oraz roz wi ja nie spor tu wœród dzie ci, m³o dzie ¿y i osób 
nie pe³ no spra wnych.

PP To ta l i za tor Spor to wy, ak tu al nie To ta l i za tor Spor to wy Spó ³ka z o.o. (po wsta ³a
w wy ni ku ko mer cja li za cji przed siê bior stwa pañ stwo we go o szcze gól nym zna cze niu dla
go spo dar ki pañ stwa) pro wa dzi dzia ³al noœæ któ rej przed mio tem jest:

1) dzia ³al noœæ zwi¹ za na z gra mi lo so wy mi i za k³a da mi wza jem ny mi,
2) dzia ³al noœæ po moc ni cza fi nan so wa, gdzie in dziej nie skla sy fi ko wa na,
3) po œre dni ctwo fi nan so we po zo sta ³e,
4) po œre dni ctwo pie niê¿ ne po zo sta ³e, gdzie in dziej nie skla sy fi ko wa ne,
5) dzia ³al noœæ ko mer cyj na po zo sta ³a, gdzie in dziej nie skla sy fi ko wa na,
6) sprze da¿ de ta li cz na po zo sta ³a w nie wy spe cja li zo wa nych skle pach,
7) re kla ma,
8) dzia ³al noœæ cen trów te le fo ni cz nych (ca ll cen ter),
9) wy na jem nie ru cho mo œci na w³a s ny ra chu nek,

10) ho te le.
Re a su mu j¹c, Mi n i s ter Spor tu i Tu ry sty ki jest dys po nen tem czê œci wp³y wów z do -

p³at do gier li cz bo wych, któ rej wy ko rzy sta nie okreœ la j¹ co ro cz ne pla ny re a li za cji wdro -
¿o nych pro gra mów do fi nan so wa nia re mon tów i in we sty cji obie k tów spor to wych.

Umie sz cze nie re klam przez uspo ³e cz nio ne pod mio ty go spo dar cze na obie k tach bu -
do wa nych w ra mach pro gra mu „Mo je Bois ko – Or lik 2012” jest bar dzo in te re su j¹ c¹
pro po zy cj¹ ja ko do dat ko we Ÿród ³o po zy s ka nia œrod ków na wy ko na nie in we sty cji. Sa -
mo rz¹ dy re a li zu j¹c swo je pla ny in we sty cyj ne i ap li ku j¹c do do stêp nych pro gra mów
rz¹ do wych przy umie jêt nym wy ko rzy sta niu swo jej ope ra ty wno œci mar ke tin go wej, mo -
g¹ ko rzy staæ z wie lu Ÿró de³ fi nan so wa nia za dañ.

Z po wa ¿a niem

Miros³aw Drzewiecki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

skie ro wa ne do pe³ no moc ni ka rz¹ du do spraw osób nie pe³ no spra wnych Ja ros ³a wa Du dy

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Up rzej mie pro szê o od po wiedŸ na py ta nie o przy sz³oœæ œro do wis ko wych

do mów sa mo po mo cy dla osób z za bu rze niem psy chi cz nym w kon tek œ cie tak
zwa nej usta wy kom pe ten cyj nej, wpro wa dza j¹ cej miê dzy in ny mi zmia ny
w usta wie z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo ³e cz nej. Pro po no wa ne zmia -
ny do ty cz¹ art. 17 ust. 2 pkt 3 wy mie nio nej usta wy, wpro wa dza j¹c ja ko za -
da nie w³a s ne gmi ny pro wa dze nie i roz wój in fra struk tu ry œro do wis ko wych
do mów sa mo po mo cy dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, czy li osób do -
ros ³ych nie pe³ no spra wnych in te lek tual nie i prze wlek le cho rych psy chi cz nie.

Is t nie je po wa ¿ na oba wa, ¿e utrzy ma nie œro do wi s ko wych do m ów sa mo -
po mo cy przez gmi ny sta no wiæ bê dzie dla je d no stek sa mo rz¹ do wych zbyt
du ¿e ob ci¹ ¿e nie fi nan so we. Wie le gmin nie bê dzie w sta nie fi nan so waæ te go
za da nia. Brak œr od ków na ten cel lub ich zmniej sze nie spo wo do waæ mo ¿e
da le ko id¹ ce nie ko rzy st ne skut ki, ta kie na przy k³ad jak ob ni ¿ e nie stan dar -
du us ³ug w fun k cjo nu j¹ cych oœ rod kach wspar cia, po gor sze nie sy tu a cji ma -
te rial nej ro dzin osób cho rych czy li k wi da cja œro do wi s ko wych do m ów
sa mo po mo cy.

Pro szê wiêc Pa na Mi ni stra o od po wiedŸ na py ta nie o przy sz³oœæ tych pla -
có wek w kon tek œ cie pro po no wa nych zmian le gis la cyj nych.

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

OdpowiedŸ

War sza wa, 26 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo Pa na Mar sza³ ka Nr BPS/DSK-043-979-08 z dnia 6 li s to pa -

da 2008 r., do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi, w spra wie
przy sz³o œci œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy w kon tek œ cie tzw. usta wy kom pe -
ten cyj nej, in for mu jê, co po ni ¿ej.

Pro jekt usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji
i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie w art. 28 prze wi du je
m.in. zmia nê cha rak te ru za da nia z za kre su po mo cy spo ³e cz nej, ja kim jest pro wa dze nie 
i roz wój in fra struk tu ry œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy dla osób z za bu rze nia mi
psy chi cz ny mi. Za da nie to, re a li zo wa ne do tej po ry przez gmi nê ja ko za da nie z za kre su
ad mi ni stra cji rz¹ do wej, w myœl za pro jek to wa nych zmian, sta nie siê za da niem w³a s -
nym gmi ny o cha rak te rze ob li ga to ryj nym.

Po wy ¿ sze roz wi¹ za nie wpi su je siê w przy jê t¹ w pro gra mie rz¹ du za sa dê, za k³a da -
j¹ c¹, i¿ ko nie cz ne jest przy wró ce nie sa mo rz¹ do wi ran gi, któ ra przy pa da w³a dzom re -
gio nal nym i lo kal nym w Eu ro pie, gdzie s¹ one wa¿ nym par tne rem rz¹ dów cen tral nych
w osi¹ ga niu wa¿ nych ce lów spo ³e cz nych. Po trzeb ne jest za tem z je d nej stro ny wzmoc -
nie nie pod staw ma j¹t ko wych sa mo rz¹ du, a z dru giej do po sa ¿e nie go w za da nia i kom -
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pe ten cje, któ re po zwo l¹ na od gry wa nie ro li pra w dzi we go go spo da rza na swoim te re nie.
Pro jek to wa ne roz wi¹ za nia pra w ne za war te w pro jek cie tzw. usta wy kom pe ten cyj nej
sta no wi¹ wiêc ko lej ny krok w pro ce sie de cen tra li za cji za dañ pub li cz nych. W tym ce lu
pro po nu je siê dal sze prze ka za nie przede wszy s t kim sa mo rz¹ do wi wo je wó dz twa kom -
pe ten cji i za dañ ak tu al nie wy ko ny wa nych przez wo je wo dów. Czêœæ kom pe ten cji prze -
ka za na zo sta nie ró w nie¿ do sa mo rz¹ du gmin ne go. W pro jek cie przy jê to, ¿e nad rzê dn¹
ro lê pe³ ni kon sty tu cyj na za sa da sub sy diar no œci pañ stwa, co oz na cza, i¿ up ra wnie nia
win ny byæ przy pi sa ne do naj ni¿ sze go szczeb la ad mi ni stra cji bê d¹ ce go w sta nie efek ty wnie 
zrea li zo waæ po sta wio ne za da nia. Po nad to za ³o ¿o no, ¿e prze ka zy wa ne za da nia i kom pe -
ten cje, co do za sa dy po win ny byæ prze jmo wa ne przez sa mo rz¹d ja ko za da nia w³a s ne.
Jak wy ni ka z po wy ¿ sze go pla no wa ne zmia ny nie s¹ w ¿a dnym wy pad ku ce lo wym dzia -
³a niem rz¹ du zmie rza j¹ cym do pry wa ty za cji œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy.

W przy pad ku za dañ z za kre su po mo cy spo ³e cz nej, któ re sta n¹ siê za da nia mi w³a s -
ny mi gmin, w tym tak ¿e w od nie sie niu do za da nia pro wa dze nia i roz wo ju in fra struk tu -
ry œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi,
na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e za da niom tym na da je siê cha rak ter ob li ga to ryj ny. Oz na cza to, ¿e
ka ¿ da gmi na bê dzie mu sia ³a re a li zo waæ to za da nie, nie za le¿ nie od te go czy sta no wi ono 
dla niej prio ry tet w po li ty ce gmin nej, czy nie.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go prag nê po in for mo waæ, ¿e Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki
Spo ³e cz nej w to ku kon sul ta cji miê dzy re sor to wych zg³a sza ³o uwa gi, do ty cz¹ ce zmian
pro po no wa nych w art. 28 przed mio to we go pro jek tu.

Syg na li zo wa no, ¿e zmia ny te mo g¹ spo wo do waæ za gro ¿e nia roz wo ju form po mo cy
oso bom z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, ja ki mi s¹ us ³u gi œwiad czo ne w œro do wis ko wych 
do mach sa mo po mo cy, jak ró w nie¿ ogra ni czyæ do nich do stêp, czy te¿ po gor szyæ ja koœæ
wspar cia udzie la ne go tej gru pie osób. W opi nii tu tej sze go re sor tu, wska za ne by ³o by
prze ka za nie œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy do pie ro po do pro wa dze niu bu do wy 
sie ci opar cia spo ³e cz ne go dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi do koñ ca, a tak ¿e po
okreœ le niu sto so wny mi prze pi sa mi wy ko naw czy mi stan dar dów us ³ug œwiad czo nych
w tych je dno stkach. Za nie po ko j¹ ce uz na no ró w nie¿ oba wy, ¿e prze ka za nie do mów
w chwi li obe c nej mo ¿e dra sty cz nie ob ni ¿yæ po ziom us ³ug œwiad czo nych w tych je dno stkach
lub wy zwo liæ pro ces prze kszta³ ca nia do mów w je dno stki spe³ nia j¹ ce in ne fun kcje –
nies³u ¿¹ ce ce lom wspar cia osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi. Mo ¿e ró w nie¿ dojœæ do
³¹ cze nia opie ki nad ró¿ ny mi gru pa mi pod o pie cz nych – osób cho rych psy chi cz nie, upo -
œle dzo nych umys ³o wo, osób ze spe cy fi cz ny mi za bu rze nia mi ty pu au tyzm czy cho ro ba
Al zhei me ra, co by ³o by pro ce sem nie po ¿¹ da nym.

Po nad to w ww. uwa gach pod no szo no, ¿e czêœæ pla có wek dla osób z za bu rze nia mi
psy chi cz ny mi, w tym ró w nie¿ œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy, jest pro wa dzo na
przez po wia ty ja ko za da nie z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej (art. 20 ust. 1 pkt 2), wo -
bec cze go za pro po no wa na w pro jek cie zmia na do ty cz¹ ca za dañ gmin spo wo du je nie u -
za sa dnio ne ni czym zró¿ ni co wa nie sy tua cji pra w nej œro do wis ko wych do mów
sa mo po mo cy, co z ko lei mo ¿e pro wa dziæ do wy pie ra nia przez gmi ny te go za da nia do po -
wia tów.

Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej pod no si ³o ró w nie¿ ar gu ment, ¿e kon dy cja
fi nan so wa wie lu gmin nych je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go nie gwa ran tu je na le ¿y -
tej re a li za cji za dañ zwi¹ za nych z or ga ni zo wa niem i za pe wnie niem fun kcjo no wa nia ró¿ -
nych ofert opar cia spo ³e cz ne go, tak nie zbê d nych, by oso by z za bu rze nia mi
psy chi cz ny mi i ich ro dzi ny mia ³y szan sê na po pra wê po czu cia bez pie czeñ stwa so cjal -
ne go.

Do dat ko wo in for mo wa no, ¿e obe c nie trwa j¹ pra ce nad no we li za cj¹ usta wy o po mo -
cy spo ³e cz nej, któ ra prze wi du je miê dzy in ny mi zmia ny w za kre sie fun kcjo no wa nia i fi -
nan so wa nia œro do wis ko wych do mów, co ró w nie¿ wska zy wa ³o by na brak za sa dno œci
pro jek to wa nych w usta wie kom pe ten cyj nej zmian.

Je dno czeœ nie wy jaœ niam, ¿e na wet w sy tua cji przy jê cia ww. usta wy w obe c nym
kszta³ cie, za da nie pro wa dze nia œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy bê dzie w 2009 r. 
do to wa ne z bu d¿e tu pañ stwa. W re zer wach ce lo wych bu d¿e tu pañ stwa na 2009 r. za -
pla no wa no tak ¿e œrod ki na uru cho mie nie no wych miejsc w te go ty pu oœ rod kach. Spo -
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sób fi nan so wa nia te go za da nia w la tach póŸ niej szych zo sta nie usta lo ny
naj praw do po dob niej w ra mach zmie nio nej usta wy o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go.

Ta kie roz wi¹ za nie po win no za pe wniæ dal sze fun kcjo no wa nie œro do wis ko wych do -
mów sa mo po mo cy oraz utrzy ma nie stan dar du us ³ug re a li zo wa nych tam us ³ug, a tak ¿e 
kon ty nua cjê roz wo ju tej for my wspar cia dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

Jaros³aw Duda
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

skie ro wa ne do pre zes Urzê du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów
Ma³ go rza ty Kras no dêb skiej -Tom kiel

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Up rzej mie pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o oso bi ste za in te re so wa nie siê spra w¹

i od po wiedŸ na py ta nie, na ja kim eta pie znaj du je siê pro wa dzo ne przez de le -
ga tu rê kra kow sk¹ Urzê du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów po stê po wa -
nie wy jaœ nia j¹ ce, ma j¹ ce na ce lu usta le nie, czy dzia ³a nia fir my Tan de ta
Sp. z o.o. w Kra ko wie na ru sza j¹ prze pi sy usta wy z dnia 16 lu te go 2007 r.
o ochro nie kon ku ren cji i kon su men tów.

W moim prze ko na niu fir ma Tan de ta, zrze sza j¹ ca wie lu kup ców kra kow -
skich, do b rze wpi sa ³a siê w pej za¿ pla ców tar go wych, wy ko nu j¹c rze tel nie
no wo czes ne in we sty cje i do b rze go spo da ru j¹c po wie rzo ny mi te re na mi.

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

OdpowiedŸ

War sza wa, 24 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
od po wia da j¹c na pis mo, znak: BPS/DSK-043-980/08, przy któ rym za ³¹ czo no z³o -

¿o ne przez Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gê na 20. po sie dze niu Se na tu w dniu
30 paŸ dzier ni ka br. oœ wiad cze nie za wie ra j¹ ce za py ta nie, na ja kim eta pie znaj du je siê
pro wa dzo ne przez De le ga tu rê UO KiK w Kra ko wie po stê po wa nie wy jaœ nia j¹ ce, ma j¹ ce
na ce lu usta le nie, czy dzia ³a nia Tan de ta Sp. z o.o. w Kra ko wie mo g¹ na ru szaæ prze pi sy
usta wy z dnia 16 lu te go 2007 r. o ochro nie kon ku ren cji i kon su men tów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331 ze zm.), up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Po stê po wa nie wy jaœ nia j¹ ce w ww. spra wie znaj du je siê w koñ co wej fa zie. Obe c nie
trwa j¹ czyn no œci ma j¹ ce na ce lu usta le nie za kre su ryn ku w³a œci we go w spra wie, a tak -
¿e ana li zo wa ne bê d¹ ma te ria ³y spra wy pod k¹ tem za sa dno œci wszczê cia po stê po wa nia
an ty mo no po lo we go w spra wie na ru sze nia przez ww. przed siê bior cê art. 9 usta wy
o ochro nie kon ku ren cji i kon su men tów.

Z po wa ¿a niem

Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel
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Oœ wiad cze nie se na to ra Zbi gnie wa Ci cho nia

skierowane do mi n i s ter pra cy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Uwa ¿am, ¿e po win na zo staæ pod jê ta ini cja ty wa zmie rza j¹ ca do zmia ny
usta wy o ubez pie cze niach z Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych w za kre sie
do ty cz¹ cym pra wa do re nty ro dzin nej. W tej chwi li obo wi¹ zu je re gu la cja
przy zna j¹ca pra wo do re nty ro dzin nej oso bie, któ ra utra ci ³a oso bê, po któ rej
ma pra wo do tej ¿e re nty, z tym ¿e przy zna je siê jej tê rentê tak ¿e mi mo jej za -
wi nio ne go w³a s ne go dzia ³a nia.

Bazujê tu na kon kret nym przy pa dku, o ja kim nie da w no opo wie dzia³ mi
ko le ga ad wo kat. Otó¿ ¿o na, któ ra spo wo do wa ³a œmieræ w³a s ne go mê ¿a,
otrzy mu je le gal nie, zgo d nie z obe c nym usta wo daw stwem, re ntê ro dzin n¹.
Jest to sy tua cja skan da li cz na, nie do pu sz czal na, nie mo ral na. Uwa ¿am, ¿e po -
win no siê po wró ciæ do re gu la cji usta wo wej, któ ra is t nia ³a przed we jœciem
w ¿y cie obe c nej usta wy z ro ku 1988, mia no wi cie do usta wy z ro ku 1968. By³
w niej prze pis sta no wi¹cy, ¿e pra wo do re nty ro dzin nej nie przy s³u gu je oso -
bie, któ ra spo wo do wa ³a œmieræ lub przy czy ni ³a siê do œmier ci oso by, po któ rej 
for mal nie to up ra wnie nie by jej przy s³u gi wa ³o. Uwa ¿am, ¿e zmia na te go sta -
nu pra w ne go jest ko nie cz na, bo nie po win niœ my do pu sz czaæ do is t nie nia re -
gu la cji pra w nych, któ re s¹ ewi den tnie nie mo ral ne.

Zbigniew Cichoñ

OdpowiedŸ

War sza wa, 5 gru dnia 2008 r.

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

Od po wia da j¹c na pis mo Pa na Mar sza³ ka, z dnia 6 li s to pa da 2008 r. znak
BPS/DSK-043-981/08, do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia Se na to ra Zbi gnie wa Ci cho nia w spra -
wie pod jê cia ini cja ty wy usta wo daw czej zmie rza j¹ cej do zmia ny usta wy o eme ry tu rach
i re ntach z Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych w za kre sie pra wa do re nty ro dzin nej,
prag nê up rzej mie przed sta wiæ, co na stê pu je.

Po stu lo wa na przez Pa na Se na to ra zmia na oz na cza przy wró ce nie re gu la cji, któ ra
obo wi¹ zy wa ³a do gru dnia 1998 r. na pod sta wie art. 77 ust. l uchy lo nej usta wy z dnia
14 gru dnia 1982 r. o za o pa trze niu eme ry tal nym pra co wni ków i ich ro dzin. Prze pis ten
brzmia³: „Pra wa do œwiad czeñ al bo œwiad czeñ w wy ¿ szym wy mia rze nie na by wa oso ba,
któ ra wy wo ³a ³a prze stêp stwem umyœ lnym oko li cz no œci uza sa dnia j¹ ce po wsta nie te go
pra wa”.

Is tot nie, obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy pra wa ubez pie cze nia spo ³e cz ne go nie za wie ra j¹ re -
gu la cji, któ ra unie mo¿ li wia ³a by na by cie pra wa do œwiad cze nia ta kiej oso bie, któ ra po -
przez do ko na nie prze stêp stwa umyœ lne go spo wo do wa ³a po sta nie sta nu fak ty cz ne go
po wo du j¹ ce go po wsta nie ta kie go pra wa.

O tym, ¿e ta kie sy tua cje mo g¹ siê zda rzyæ, œwiad czy cho cia¿ by na g³oœ nio ny w pra -
sie przy pa dek ko bie ty, któ ra zo sta ³a ska za na na ka rê po zba wie nia wol no œci za za bój -
stwo mê ¿a.
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Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej pod jê ³o dwu kro t nie pró bê po wro tu do re -
gu la cji pra w nych obo wi¹ zu j¹ cych przed 1998 ro kiem.

Pier wsza pró ba mia ³a miej sce w 1998 r. Prze s³a ny w dniu 8 ma ja 1998 r. do Se jmu
pro jekt rz¹ do wy za wie ra³ iden ty cz n¹ re gu la cjê jak roz wi¹ za nia art. 77 usta wy o za o pa -
trze niu eme ry tal nym pra co wni ków i ich ro dzin. W trak cie prac par la men tar nych nad
tym pro jek tem z ta kiej re gu la cji je dnak zre zyg no wa no.

Dru ga na to miast pró ba mia ³a miej sce w sty cz niu 2008 ro ku w pro jek cie usta wy
o zmia nie usta wy o eme ry tu rach i re ntach z Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych. Je dnak
w trak cie uz go dnieñ miê dzy re sor to wych te go pro jek tu, na sku tek po wa¿ nych w¹t pli -
wo œci sy s te mo wych Mi ni stra Spra wied li wo œci, re gu la cjê tê usu niê to z pro jek tu. W piœ -
mie z dnia 8 sty cz nia br. Mi n i s ter Spra wied li wo œci pod niós³, ¿e pro po no wa na zmia na
po zo sta wia „zbyt du ¿y mar gi nes uz na nia ad mi ni stra cyj ne go dla oce ny, czy da ne
prze stêp stwo wy wo ³a ³o oko li cz no œci uza sa dnia j¹ ce po wsta nie pra wa do œwiad czeñ”.
Jest to ar gu ment prze ko nu j¹ cy.

MI NI STER
Jo lan ta Fe dak

20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r. 205



Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Daj cza ka

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

Usta wa o s³u¿ bie cy wil nej przy zna je up ra wnie nie do niep o dej mo wa nia
pra cy w go dzi nach nad li czbo wych oraz ogra ni cza do bo wy wy miar cza su pra -
cy do oœ miu go dzin cz³on kom kor pu su s³u¿ by cy wil nej opie ku j¹ cym siê dzieæ -
mi w wie ku do lat oœ miu (art. 67 ust. 9).

In ne usta wy, re gu lu j¹ ce ana lo gi cz ne up ra wnie nia pra co wni cze, ogra ni -
cza j¹ sto so wa nie ko rzy stnych prze pi sów tyl ko do pra co wni ków (fun kcjo na -
riu szy) opie ku j¹ cych siê dzieæ mi do lat czte rech. Ta ka nor ma znaj du je siê
w art. 148 ko dek su pra cy, a do tych prze pi sów ko dek su pra cy od sy ³a j¹ in ne
usta wy (przy k³a do wo art. 79 usta wy o Po li cji, art. 43 usta wy o S³u¿ bie Cel -
nej, art. 93 usta wy o Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go oraz Agen cji
Wy wia du, art. 96 usta wy o Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej, art. 31 usta wy
o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych). Ana lo gi cz ne up ra wnie nia przy zna je s³u¿ -
bie zdro wia usta wa o za k³a dach opie ki zdro wot nej (art. 31 ust. 4 pkt 2).

Z uwa gi na fakt, i¿ na mo cy usta wy o s³u¿ bie cy wil nej pre zes Ra dy Mi ni -
strów spra wu je nad zór nad s³u¿ b¹ cy wil n¹, zwra cam siê do Pa na Pre mie ra
z pro œb¹ o wy jaœ nie nie po wy ¿ ej wska za ne go sta nu usta wo daw stwa. Ja kie
jest ra tio le gis is t nie nia ko rzy stniej szych prze pi sów do ty cz¹ cych kor pu su
s³u¿ by cy wil nej? Je ¿e li ta kie roz ró¿ nie nie jest nie u za sa dnio ne, to pro szê
o szcze gó ³o we wy jaœ nie nie, w ja ki spo sób do sz³o do uchwa le nia ta kich prze -
pi sów?

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
W³a dy s³aw Daj czak

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
SZEFA KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW

War sza wa, 9 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
z upo wa¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se na to ra

W³a dy s³a wa Daj cza ka, prze ka za ne pis mem z dnia 6 li s to pa da 2008 r. znak
BPS/DSK-043-982/08, prag nê przed sta wiæ na stê pu j¹ ce wy jaœ nie nia.

Kwe stie cza su pra cy cz³on ków kor pu su s³u¿ by cy wil nej re gu lu j¹ prze pi sy usta wy
z dnia 24 sier pnia 2006 r. o s³u¿ bie cy wil nej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z póŸn. zm.) oraz 
wy da ne na jej pod sta wie roz po rz¹ dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 25 kwiet nia
2007 r. w spra wie cza su pra cy pra co wni ków urzê dów ad mi ni stra cji rz¹ do wej (Dz. U.
Nr 76, poz. 505, z póŸn. zm.). W za kre sie unor mo wa nym ty mi prze pi sa mi nie sto su je
siê po wsze chnie obo wi¹ zu j¹ cych re gu la cji (art. 7 ust. 1 usta wy o s³u¿ bie cy wil nej).

Zgo d nie z art. 67 ust. 9 usta wy o s³u¿ bie cy wil nej, któ re go do ty czy oœ wiad cze nie Pa -
na Se na to ra, prze pi sów ustê pów 2 i 5 te go ar ty ku ³u nie sto su je siê do ko biet w ci¹ ¿y
oraz – bez ich zgo dy – do cz³on ków kor pu su s³u¿ by cy wil nej spra wu j¹ cych pie czê nad
oso ba mi wy ma ga j¹ cy mi sta ³ej opie ki lub opie ku j¹ cych siê dzieæ mi w wie ku do lat oœ -
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miu. Ust. 2 oma wia ne go ar ty ku ³u umo¿ li wia sto so wa nie w przy pad kach uza sa dnio -
nych ro dza jem pra cy i jej or ga ni za cj¹ roz k³a dy cza su pra cy, w któ rych jest
do pu sz czal ne prze d³u ¿e nie cza su pra cy do 12 go dzin na do bê. W roz k³a dach tych czas
pra cy nie mo ¿e je dnak prze kra czaæ œre dnio 40 go dzin na ty dzieñ w przy jê tym okre sie
roz li cze nio wym nie d³u¿ szym ni¿ 12 ty go dni. Z ko lei ust. 5 te go ar ty ku ³u sta no wi, ¿e je -
¿e li wy ma ga j¹ te go po trze by urzê du, cz³o nek kor pu su s³u¿ by cy wil nej na po le ce nie
prze ³o ¿o ne go wy ko nu je pra cê w go dzi nach nad li czbo wych, w tym w wy j¹t ko wych przy -
pad kach tak ¿e w no cy oraz w nie dzie le i œwiê ta.

Od no sz¹c siê do pod nie sio nych przez Pa na Se na to ra kwe stii na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e
sto su nek pra cy cz³on ków kor pu su s³u¿ by cy wil nej zo sta³ ure gu lo wa ny prze pi sa mi
szcze gól ny mi ja ki mi s¹ prze pi sy usta wy o s³u¿ bie cy wil nej. Zgo d nie z de cyz j¹ usta wo -
daw cy nie któ re up ra wnie nia cz³on ków kor pu su s³u¿ by cy wil nej zo sta ³y usta lo ne
w spo sób mniej ko rzy stny ni¿ w przy pad ku in nych grup pra co wni czych (np. spo sób re -
kom pen so wa nia pra cy w go dzi nach nad li czbo wych, ogra ni cze nie w po de jmo wa niu do -
dat ko we go za trud nie nia, za kaz ³¹ cze nia pra cy z man da tem ra dne go) in ne na to miast
ko rzy stniej ni¿ up ra wnie nia obo wi¹ zu j¹ ce win nych prag ma ty kach s³u¿ bo wych lub te¿
w Ko dek sie pra cy.

Po nad to prag nê zwró ciæ uwa gê, ¿e prze pis art. 67 ust. 9 obo wi¹ zu j¹ cej usta wy
o s³u¿ bie cy wil nej jest po wtó rze niem prze pi sów po prze d nich ustaw o s³u¿ bie cy wil nej –
prze pi sów art. 92 ust. 8 usta wy z dnia 18 gru dnia 1998 r. o s³u¿ bie cy wil nej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póŸn. zm.) oraz art. 64 ust. 4 usta wy z dnia 5 lip ca 1996 r.
o s³u¿ bie cy wil nej (Dz. U. nr 89, poz. 402 z póŸn. zm.).

Re gu la cje te s¹ zgo d ne z ko lei z prze pi sa mi za war ty mi w art. 29 usta wy z dnia
16 wrzeœ nia 1982 r. o pra co wni kach urzê dów pañ stwo wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86,
poz. 953, z póŸn. zm.). War to przy pom nieæ, ¿e kor pus s³u¿ by cy wil nej ut wo rzo ny zo sta³
z pra co wni ków pod le ga j¹ cych wcze œ niej prze pi som usta wy o pra co wni kach urzê dów
pañ stwo wych. Wy da je siê wiêc, ¿e usta wo daw ca uz na³ za ce lo we za cho wa nie na do -
tych cza so wych za sa dach czê œci up ra wnieñ przy s³u gu j¹ cych oso bom ob jê tym prze pi -
sa mi ww. usta wy, w tym ogra ni czeñ do ty cz¹ cych pra cy w go dzi nach nad li czbo wych
oraz w ró wno wa¿ nym sy s te mie cza su pra cy przez oso by opie ku j¹ ce siê dzieæ mi do lat
oœ miu.

War to wska zaæ ró w nie¿ na fakt, ¿e w to ku prac par la men tar nych nad pro jek tem
no wej usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych, w tym nad po praw k¹ Se na tu do prze -
pi su art. 42 ust. 3 tej usta wy, Sejm zde cy do wa³ o za cho wa niu w tej kwe stii re gu la cji
pro po no wa nych w ini cja ty wie Ra dy Mi ni strów, ana lo gi cz nych do re gu la cji za war tych
w usta wie o s³u¿ bie cy wil nej.

Je dno czeœ nie prag nê za u wa ¿yæ, ¿e po do b ne re gu la cje w tej kwe stii za wie ra j¹
m.in. obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy:

– usta wy z dnia 27 lip ca 2001 r. o s³u¿ bie za gra ni cz nej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403,
z póŸn. zm.) – art. 32 ust. 2,

– usta wy z dnia 22 mar ca 1990 r. o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1593, z póŸn. zm.) – art. 24 ust. 3 – ode s³a nie do prze pi sów usta wy
o pra co wni kach urzê dów pañ stwo wych w przy pad ku pra co wni ków sa mo rz¹ do --
wych mia no wa nych,

– usta wy z 18 gru dnia 1998 r. o pra co wni kach s¹ dów i pro ku ra tu ry (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125, z póŸn. zm.) – art. 18 – ode s³a nie do prze pi sów usta wy o pra co wni kach
urzê dów pañ stwo wych,

– usta wy z 25 lip ca 1985 r. o je dno stkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 159, poz. 993) – art. 56 ust. 5.

Z po wa ¿a niem

Pod se kre tarz Sta nu
ZA STÊP CA SZE FA KAN CE LA RII
PRE ZE SA RA DY MI NI STRÓW
Adam Le sz kie wicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Do brzyñ skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Do tar ³y do mnie in for ma cje o na si la j¹ cych siê prze ja wach nie to le ran cji na 

tle ra so wym i na ro do wo œcio wym, wy stê pu j¹ cych co raz czê œciej na te ry to rium 
Rze czy po spo li tej Pol skiej. We d³ug prze ka za nych mi in for ma cji ofia ra mi te go
pa da co raz wiê cej ob co kra jow ców po de jmu j¹ cych stu dia na pol skich uczel -
niach. S¹ to wiêc oso by wy kszta³ co ne, zdo by wa j¹ ce no we umie jêt no œci, ta -
kie, na któ rych po win no nam za le ¿eæ. To w³a œ nie ta kie oso by po win ny byæ
ota cza ne szcze gól n¹ opie k¹ ze stro ny pañ stwa. Ci m³o dzi lu dzie w Pol sce
zdo by wa j¹ wy kszta³ ce nie i wy je¿ d¿a j¹ z kra ju. Od p³yw m³o dych, do b rze wy -
kszta³ co nych lu dzi jest dra ma tem ca ³e go na ro du. Nie mo¿ na ak cep to waæ sy -
tua cji, w któ rej pa to lo gi cz na czêœæ spo ³e czeñ stwa ho³ du je ra si stow skim
has ³om, ta kim jak „Pol ska dla Po la ków”, „Bia ³a Pol ska”, „No yel low peo p le”,
„whi te po wer” et ce t e ra, a re sz ta spo ³e czeñ stwa siê te mu bier nie przy gl¹ da
i nie re a gu je. Nie cho dzi tu je dy nie o oso by o czar nym ko lo rze skó ry. Ofia ra mi
ra siz mu w Pol sce co raz czê œciej s¹ Szwe dzi, Nor we go wie, Duñ czy cy. Nie mo -
g¹ oni w ta kich sy tua cjach skon tak to waæ siê z fun kcjo na riu sza mi Po li cji, bo -
wiem ci naj czê œciej nie zna j¹ jê zy ka an giel skie go! Ta ka sy tua cja jest
nie do pu sz czal na w XXI wie ku, szcze gól nie w kra ju bê d¹ cym od kil ku lat
cz³on kiem Unii Eu ro pej skiej.

Dla te go te¿ zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z na stê pu j¹ cy mi za py ta nia mi.
Czy prze wi du je pan za sto so wa nie ra dy kal nych œrod ków pra w nych w ce -

lu za po bie ¿e nia sze rz¹ cej siê w Pol sce nie to le ran cji na tle ra so wym i na ro do -
wo œcio wym – je ¿e li tak, to ja kich – a tak ¿e zwiê k sze nia ochro ny pra w nej osób 
in nych na ro do wo œci oraz osób o ko lo rze skó ry in nym ni¿ bia ³y na te ry to rium
Rze czy po spo li tej?

Czy prze wi du je siê wpro wa dze nie obo wi¹z ku zna jo mo œci co naj mniej je d -
ne go jê zy ka ob ce go ja ko wy mo gu po zy ty wne go prze jœcia eg za mi nów wstêp -
nych na uczel nie przy go to wu j¹ ce lu dzi do s³u¿ by w Po li cji, a tak ¿e do -
kszta³ ca nia jê zy ko we go fun kcjo na riu szy ju¿ pra cu j¹ cych w Po li cji, tak aby
ka ¿ dy ob co kra jo wiec po trze bu j¹ cy ich po mo cy móg³ swo bo dnie siê z ni mi po -
ro zu mieæ?

Z po wa ¿a niem
Jan Do brzyñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 1 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 6 li s to pa da 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-984/08)

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa na Ja na Do brzyñ skie go
pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku w spra wie prze -
ja wów nie to le ran cji na tle ra so wym i na ro do wo œcio wym na te ry to rium Rze czy po spo li tej
Pol skiej, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.
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Pro ble ma ty kê ochro ny pra w nej osób in nych ras i na ro do wo œci re gu lu j¹ prze pi sy
Ko dek su kar ne go za war te w roz dzia le XVI „Prze stêp stwa prze ciw ko po ko jo wi, lu dz ko -
œci oraz prze stêp stwa wo jen ne” – art. 118 (eks ter mi na cja) i w art. 119 (prze moc i groŸ ba 
bez pra w na) oraz w roz dzia le XXXII „Prze stêp stwa prze ciw ko po rz¹d ko wi pub li cz ne mu” 
– art. 256 (pro pa go wa nie fa szyz mu i to ta li ta ryz mu) i w art. 257 (znie wa ¿e nie gru py
osób lub oso by). Po li cja, obok wy ko ny wa nia obo wi¹z ków w za kre sie usta la nia i œci ga -
nia spraw ców po wy ¿ szych prze stêpstw, okreœ la nych ja ko „prze stêp stwa z nie na wi œci”,
pro wa dzi bie ¿¹ ce roz poz na nie or ga ni za cji i grup o cha rak te rze ra si stow skim i neo na zi -
stow skim. Po nad to, fun kcjo na riu sze Po li cji mo ni to ru j¹ In ter net oraz prze strzeñ ¿y cia
pub li cz ne go pod k¹ tem dzia ³al no œci te go ty pu or ga ni za cji i grup.

Po ni¿ sza ta be la przed sta wia da ne sta ty sty cz ne do ty cz¹ ce wska za nych prze -
stêpstw.

Prze stêp stwa stwier dzo ne we d³ug wy bra nych ar ty ku ³ów Ko dek su kar ne go

Art. kk 1998* 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 01-10-2008

118 7 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0

119 1 9 9 5 8 3 6 16 12 10 4

256 3 12 28 11 8 14 14 18 47 82 69

257 4 20 16 17 17 17 22 34 35 33 41

Ogó ³em 15 44 53 34 34 34 42 68 94 125 114

* da ne za 1998 rok tyl ko we d³ug no we go Ko dek su kar ne go obo wi¹ zu j¹ ce go od 1 wrzeœ nia 1998 ro ku

Po li cyj ne da ne sta ty sty cz ne pre zen tu j¹ ró w nie¿ li cz bê cu dzo ziem ców po krzyw dzo -
nych we wszy s t kich ka te go riach prze stêpstw. Na prze strze ni osta t nich dzie siê ciu lat
wy stê pu je w tym za kre sie wy raŸ na ten den cja spad ko wa. W 1998 ro ku by ³o to 7141
oby wa te li in nych pañstw, w ko lej nych la tach li cz ba ta zmniej sza ³a siê (ko lej ne lata –
6 424, 6 079, 4 811, 4 456, 4 272, 4 290, 4 056, 2 936, 2 161). W pier wszych trzech
kwar ta ³ach 2008 ro ku wy nios ³a 1 123. Po ró w nu j¹c rok 1998 do ro ku 2007, na le ¿y za -
u wa ¿yæ spa dek li cz by po krzyw dzo nych cu dzo ziem ców o 330%.

Zde cy do wa nie naj wiê k sz¹ gru pê po krzyw dzo nych sta no wi¹ oby wa te le Nie miec,
któ rych w oma wia nej sta ty sty ce jest kil ka krot nie wiê cej ni¿ oby wa te li Wiel kiej Bry ta -
nii, Ukrai ny, Fran cji, Ho lan dii, czy le¿ pañstw skan dy naw skich.

Prag nê pod kreœ liæ, i¿ Mi ni ster stwo Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji od wie lu
lat po de jmu je dzia ³a nia na rzecz prze ciw dzia ³a nia zja wis kom ra siz mu, kse no fo bii i dys -
kry mi na cji na tle et ni cz nym. Od li s to pa da 2004 ro ku w struk tu rze MSWiA fun kcjo nu je 
Ze spó³ Mo ni to ro wa nia Ra siz mu i Kse no fo bii, do któ re go g³ó wnych za dañ na le ¿y:

1. pro wa dze nie spraw w za kre sie mo ni to ro wa nia ra siz mu, dys kry mi na cji na tle et ni cz --
nym i kse no fo bii oraz po de jmo wa nie dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu prze ciw dzia ³a nie
tym zja wis kom;

2. pro wa dze nie ba zy da nych o zja wis kach ra siz mu, dys kry mi na cji na tle et ni cz nym
i kse no fo bii;

3. op ra co wa nie i wdro ¿e nie we wspó³ pra cy z in ny mi urzê da mi ad mi ni stra cji rz¹ do --
wej sy s te mu gro ma dze nia i ana li zo wa nia da nych spo³eczno-demograficznych
w ce lu mo ni to ro wa nia zja wisk ra siz mu, dys kry mi na cji na tle et ni cz nym i kse no fo --
bii;

4. op ra co wy wa nie, a na stê p nie ak tua li zo wa nie ma te ria ³ów dy dak ty cz nych dla Po li --
cji, Stra ¿y Gra ni cz nej i or ga nów rz¹ do wej ad mi ni stra cji ze spo lo nej w wo je wó dz --
twie, kszta³ tu j¹ cych po sta wy an ty ra si stow skie oraz zwal cza j¹ cych ra sizm, dys --
kry mi na cjê na tle et ni cz nym, kse no fo biê i nie to le ran cjê;

5. pro wa dze nie ana liz i spo rz¹ dza nie ra por tów na te mat wy stê pu j¹ cych w Pol sce zja --
wisk ra siz mu, dys kry mi na cji na tle et ni cz nym i kse no fo bii;
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6. po de jmo wa nie – w za kre sie re a li za cji za sa dy ró w ne go trak to wa nia osób bez wzglê --
du na po cho dze nie et ni cz ne – dzia ³añ na rzecz mniej szo œci na ro do wych i et ni cz --
nych oraz spo ³e cz no œci po s³u gu j¹ cej siê jê zy kiem re gio nal nym;

7. in i cjo wa nie i wdra ¿a nie pro gra mów oraz stra te gii na rzecz prze ciw dzia ³a nia i zwal --
cza nia ra siz mu, dys kry mi na cji na tle et ni cz nej oraz kse no fo bii.

Po nad to, od 2004 ro ku MSWiA re a li zu je Kra jo wy Pro gram Prze ciw dzia ³a nia Dys -
kry mi na cji Ra so wej, Kse no fo bii i Zwi¹ za nej z Ni mi Nie to le ran cji, w ra mach któ re go
op ra co wy wa ne i wdra ¿a ne s¹ pro gra my szko le nio we dla Po li cji z za kre su prze ciw dzia -
³a nia dys kry mi na cji, a tak ¿e or ga ni zo wa ne s¹ szko le nia uw ra¿ li wia j¹ ce dla przed sta wi -
cie li ad mi ni stra cji rz¹ do wej.

Kie ru j¹c siê szcze gól n¹ tros k¹ o prze strze ga nie praw cz³o wie ka przez Po li cjê i w Po -
li cji, w li s to pa dzie 2007 ro ku na po zio mie cen tral nym (Ko men dy G³ó wnej Po li cji), re -
gio nal nym (ko mend wo je wó dz kich Po li cji) oraz w szko ³ach Po li cji zo sta li po wo ³a ni
eta to wi pe³ no moc ni cy ds. ochro ny praw cz³o wie ka, któ rych za da niem jest m.in. upo -
wsze chnia nie i pro pa go wa nie wœród po li cjan tów pro ble ma ty ki ochro ny praw cz³o -
wie ka oraz mo ni to ro wa nie wszel kich zda rzeñ o cha rak te rze dys kry mi na cyj nym. Po -
nad to, w ko men dach wo je wó dz kich Po li cji op ra co wa no pla ny dzia ³añ an ty dys kry mi na -
cyj nych, któ re obe jmu j¹ sze reg in i cja tyw o cha rak te rze pro fi lak ty cz nym
i pre wen cyj nym.

Pro ble ma ty ka tzw. „prze stêpstw z nie na wi œci” po zo sta je tak ¿e w za in te re so wa niu
in sty tu cji eu ro pej skich, ta kich jak Agen cja Praw Pod sta wo wych UE czy Biu ro In sty tu -
cji De mo kra ty cz nych i Praw Cz³o wie ka OB WE (Of fi ce for De m o cra tic In sti tu tions and
Hu man Rights – OD IHR) z sie dzi b¹ w War sza wie.

Pol ska Po li cja w ka ¿ dym ro ku przy go to wu je wk³ad do ra por tu dla Agen cji Praw
Pod sta wo wych UE na le mat sta nu za gro ¿e nia oma wia n¹ prze stêp czo œci¹ w Pol sce (ra -
port Ra xen), któ ry obe jmu je przede wszy s t kim sta ty sty kê te go ty pu prze stêpstw wraz
z kró t kim opi sem po szcze gól nych czy nów oraz przed siêw ziê cia po de jmo wa ne przez Po -
li cjê w ce lu ich zwal cza nia.

Na to miast dru ga ze wska za nych in sty tu cji – OD IHR, we wspó³ pra cy z po li cyj ny mi
eks per ta mi z sze œciu kra jów na le ¿¹ cych do OB WE, stwo rzy ³a pro gram szko le nio wy dla
fun kcjo na riu szy ochro ny po rz¹d ku pra w ne go, któ re go te ma tem jest zwal cza nie prze -
stêpstw na tle nie na wi œci.

W li s to pa dzie 2006 ro ku MSWiA przy st¹ pi ³o do za i ni cjo wa ne go przez
OBWE-ODIHR Pro gra mu zwal cza nia prze stêpstw na tle nie na wi œci dla fun kcjo na riu -
szy ochro ny po rz¹d ku pub li cz ne go w ce lu upo wsze chnia nia i kszta³ to wa nia po staw an -
ty dys kry mi na cyj nych wœród przed sta wi cie li Po li cji oraz po sze rze nia ich wie dzy
z za kre su zwal cza nia prze stêpstw o cha rak te rze ra si stow skim, kse no fo bi cz nym i dys -
kry mi na cyj nym. Pro gram koor dy no wa ny jest przez MSWiA i wdra ¿a ny we wspó³ pra cy
z Po li cj¹. Je dno czeœ nie w za kre sie ww. pro ble ma ty ki MSWiA wspó³ pra cu je z Mi ni ster -
stwem Spra wied li wo œci.

Pro gram sk³a da siê z czte rech g³ó wnych ele men tów:
1. szko le nie fun kcjo na riu szy po li cji w dzie dzi nie wszel kich aspek tów prze stêpstw na 

tle nie na wi œci: in ter wen cji, pro wa dze nia po stê po wañ przy go to waw czych, po zy s --
ki wa nia i udo stêp nia nia in for ma cji oraz wspó³ pra cy z pro ku ra tu r¹,

2. op ra co wy wa nie stra te gii ma j¹ cych na ce lu zwal cza nie prze stêpstw na tle nie na wi --
œci w opar ciu o czyn ne przy wó dz two po li cji i ini cja ty wy spo ³e cz ne,

3. op ra co wy wa nie sku te cz nej pro ce du ry po zy s ki wa nia i roz pow sze chnia nia da nych
do ty cz¹ cych prze stêpstw na tle nie na wi œci,

4. szko le nie pro ku ra to rów w dzie dzi nie wy ko rzy sty wa nia po zy s ka ne go ma te ria ³u
w ce lu usta le nia, czy do sz³o do prze stêp stwa.

Pro gram ten sta no wi is tot ny el e ment w pra cach nad udos ko na la niem szko le nia
pol skich po li cjan tów, pe³ ni¹ cych za ró wno s³u¿ bê pre wen cyj n¹, jak i kry mi nal n¹. Wa¿ -
nym przed siêw ziê ciem z tym zwi¹ za nym by ³o se mi na rium szko le nio we dla po li cjan tów
pt. „Po li cyj ne fo rum prze ciw ko dys kry mi na cji”, któ re od by ³o siê w dniach 1–3 paŸ dzier -
ni ka 2008 ro ku w Szko le Po li cji w S³up sku. Zor ga ni zo wa no je w po ro zu mie niu
z MSWiA, Ze spo ³em ds. Mo ni to ro wa nia Ra siz mu i Kse no fo bii MSWiA, OD IHR oraz Hel -
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siñ sk¹ Fun da cj¹ Praw Cz³o wie ka. Wziê li w nim udzia³ Pe³ no moc ni cy ds. Ochro ny Praw
Cz³o wie ka re pre zen tu j¹ cy Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji, Ko men dan tów Wo je wó dz -
kich i Sto ³e cz ne go Po li cji oraz Szko ³y Po li cji, przed sta wi cie le szkó³ re a li zu j¹ cy pro ble -
ma ty kê praw cz³o wie ka i pra w n¹ oraz przed sta wi cie le MSWiA, OD IHR, Hel siñ skiej
Fun da cji Praw Cz³o wie ka, or ga ni za cji mniej szo œci na ro do wych oraz Kam pa nii Prze ciw -
ko Ho mo fo bii.

Za ³o ¿e niem se mi na rium by ³o przy go to wa nie ucze stni ków do prze pro wa dze nia, na
ba zie zdo by tej wie dzy i ma te ria ³ów, po do b nych szko leñ dla po li cjan tów „pier wsze go
kon tak tu” s³u¿ by pre wen cji z je dno stek te re no wych Po li cji, a tak ¿e dla s³u cha czy szkó³
po li cyj nych w ra mach za jêæ po za pro gra mo wych. Wa¿ n¹ czê œci¹ se mi na rium by ³a ró w -
nie¿ dys ku sja na te mat pro po zy cji zmian w pro gra mie szko le nia pod sta wo we go po li -
cjan tów w za kre sie praw cz³o wie ka, ety ki za wo do wej oraz prze ciw dzia ³a nia i zwal cza nia 
„prze stêpstw z nie na wi œci”.

Na le ¿y ró w nie¿ wska zaæ, ¿e w struk tu rze obe c ne go Rz¹ du fun kcjo nu je Pe³ no moc -
nik ds. Ró w ne go Trak to wa nia. Trwa j¹ te¿ pra ce nad pro jek tem rz¹ do wym usta wy
w spra wie wdro ¿e nia nie któ rych prze pi sów Unii Eu ro pej skiej w za kre sie ró w ne go trak -
to wa nia.

Od no sz¹c siê na to miast do kwe stii zna jo mo œci jê zy ka ob ce go wœród po li cjan tów
up rzej mie in for mu jê, ¿e z prze pro wa dza nych re gu lar nie wœród s³u cha czy kur sów pod -
sta wo wych ba dañ dia gno sty cz nych wy ni ka, ¿e oko ³o 70% ba da nych s³u cha czy wy ka -
zu je pod sta wo w¹ zna jo moœæ jê zy ka an giel skie go (od po wia da j¹ c¹ po zio mo wi A1 i A2
w eu ro pej skiej ska li CEF), a oko ³o 20% – zna jo mo œci¹ w stop niu ni¿ szym œre dnio za a -
wan so wa nym i wy ¿ szym œre dnio za a wan so wa nym (po ziom B1 i B2 w ska li CEF). Za le -
dwie 10% de kla ru je ca³ ko wi ty brak zna jo mo œci jê zy ka an giel skie go, przy czym
wiê k szoœæ po s³u gu je siê jê zy kiem nie miec kim, fran cus kim, ro syj skim b¹dŸ in nym jê zy -
kiem eu ro pej skim.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e do sko na le nie umie jêt no œci jê zy ko wych fun kcjo na riu -
szy Po li cji od by wa siê w for mie kur sów spe cja li sty cz nych na po zio mach ni¿ szym
œre dnio za a wan so wa nym i wy ¿ szym œre dnio za a wan so wa nym, pro wa dzo nych w opar -
ciu o pro gra my szko le nia zgo d ne z wy mo ga mi do ku men tu Ra dy Eu ro py Com mon Eu ro -
pean Fra me work of Re f e r en ce for Lan gua ges (CEF).

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Adam Ra pac ki
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Dob rzyñ skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Od oko ³o trzech lat szko ³y spe c jal ne, do któ rych uczê sz cza j¹ upo œle dzo ne

dzie ci, nie pro wa dz¹ dzia ³al no œci w week en dy, to jest w so bo ty i w nie dzie le.
Wcze œ niej szko ³y spe c jal ne pro wa dzi ³y dzia ³al noœæ sie dem dni w ty go dniu.

W szko ³ach spe c jal nych, przy któ rych fun kcjo nu j¹ in ter na ty przy sto so -
wa ne dla cho rych dzie ci oraz pra cu je wy kwa li fi ko wa na kad ra, dzie ci czu j¹
siê zna cz nie le piej, gdy¿ ma j¹ za pe wnio n¹ zna cz nie lep sz¹ opie kê. Pod czas
gdy w sy tua cji nie któ rych dzie ci upo œle dzo nych po wy ¿ sze prze pi sy nie czy -
ni¹ ni cze go z³e go, gdy¿ na so bo ty i nie dzie le wra ca j¹ one do swoich ro dzin, to
w sy tua cji upo œle dzo nych sie rot ma to ogrom ne zna cze nie. Te osta t nie w dni
wol ne, kie dy szko ³a jest za mkniê ta, tu ³a j¹ siê po do mach dziec ka, oœ rod kach
opie kuñ czych, któ re nie tyl ko nie za pe wnia j¹ im od po wie dniej opie ki, ale czê -
sto ne ga ty wnie wp³y wa j¹ na ich sa mo o ce nê, po czu cie lu dz kiej war to œci.

Na le ¿y pod j¹æ na tych mia sto we dzia ³a nia, aby zmie niæ tê cho r¹ sy tua cjê.
Je ¿e li szko ³y spe c jal ne nie mo g¹ fun kcjo no waæ ró w nie¿ w week en dy, to na le -
¿y ut wo rzyæ spe c jal ne oœ rod ki, do my opie ki dla cho rych dzie ci sie rot, tak aby
mog ³y one prze by waæ w oto cze niu in nych dzie ci do tkniê tych ka le ctwem oraz
pod opie k¹ spe cja li stów.

Dla te go te¿ zwra cam siê do pa ni mi n i s ter z pro œb¹ o udzie le nie od po wie -
dzi na na stê pu j¹ ce py ta nie: czy w przed sta wio nej kwe stii s¹ po de jmo wa ne
ja kie kol wiek dzia ³a nia, je ¿e li tak, to ja kie i w ja kim kie run ku, a je ¿e li nie, to
pro szê o wska za nie przy czyn ta kie go sta nu rze czy oraz wska za nie, w ja kim
ter mi nie kwe stia ta zo sta nie roz strzyg niê ta?

Jan Do brzyñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.24

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ja na Do brzyñ skie go z³o ¿o ne pod -

czas 20. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r.
(BPS/DSK-043-983/08), do ty cz¹ ce sy tua cji dzie ci upo œle dzo nych umys ³o wo, któ re w cza -
sie dni wol nych od na u ki szkol nej prze by wa j¹ w pla ców kach opiekuñczo-wychowawczych, 
up rzej mie wy jaœ niam.

Kszta³ ce nie spe c jal ne jest in te gral n¹ czê œci¹ sy s te mu edu ka cji.
Or ga ni za cjê te go sy s te mu okreœ la usta wa o sy s te mie oœ wia ty1, któ ra w art. 71b sta -

no wi, ¿e kszta³ ce niem spe c jal nym obe jmu je siê dzie ci i m³o dzie¿ wy ma ga j¹ c¹ sto so wa -
nia spe c jal nej or ga ni za cji na u ki i me tod pra cy, na ka ¿ dym eta pie edu ka cyj nym, na
pod sta wie orze cze nia.
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1
 usta wa z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te mie oœ wia ty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.)



O po trze bie kszta³ ce nia spe c jal ne go wy da ne go na wnio sek ro dzi ców (opie ku nów)
u cz nia przez ze spó³ orze ka j¹ cy dzia ³a j¹ cy w pub li cz nej po ra dni psychologiczno-pe da -
go gi cz nej.

W za le¿ no œci od ro dza ju nie pe³ no spra wno œci, dzie ciom i m³o dzie ¿y, o któ rych mo wa 
po wy ¿ ej, or ga ni zu je siê kszta³ ce nie i wy cho wa nie, któ re sto so wnie do po trzeb umo¿ li -
wia na u kê w do stêp nym dla nich za kre sie, uspra wnia nie za bu rzo nych fun kcji, re wa li -
da cjê i re so cja li za cjê oraz za pe wnia spe cja li sty cz n¹ po moc i opie kê, zgo d nie
z po sia da nym orze cze niem o po trze bie kszta³ ce nia spe c jal ne go, wy da nym przez ze spó³
orze ka j¹ cy dzia ³a j¹ cy w pub li cz nej po ra dni psychologiczno-pedagogicznej.

Kszta³ ce nie to mo ¿e byæ pro wa dzo ne w for mie na u ki w szko ³ach ogól no do stêp nych, 
szko ³ach lub od dzia ³ach in te gra cyj nych, szko ³ach lub od dzia ³ach spe c jal nych i w oœ rod -
kach.

Wa run ki or ga ni zo wa nia kszta³ ce nia, wy cho wa nia i opie ki dla dzie ci i m³o dzie ¿y nie -
pe³ no spra wnych, z uw zglê dnie niem ich szcze gól nych po trzeb psy cho fi zy cz nych i edu -
ka cyj nych, okreœ la j¹ dwa roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z dnia
18 sty cz nia 2005 r.:

1) w spra wie wa run ków or ga ni zo wa nia kszta³ ce nia, wy cho wa nia i opie ki dla dzie ci
i m³o dzie ¿y nie pe³ no spra wnych oraz nie do sto so wa nych spo ³e cz nie w przed szko lach,
szko ³ach i od dzia ³ach ogól no do stêp nych lub in te gra cyj nych2,

2) w spra wie wa run ków or ga ni zo wa nia kszta³ ce nia, wy cho wa nia i opie ki dla dzie ci
i m³o dzie ¿y nie pe³ no spra wnych oraz nie do sto so wa nych spo ³e cz nie w spe c jal nych
przed szko lach, szko ³ach i od dzia ³ach oraz w oœ rod kach3.

Na pod sta wie ww. prze pi sów kszta³ ce nie dzie ci i m³o dzie ¿y nie pe³ no spra wnych
w szko ³ach ogól no do stêp nych, szko ³ach ogól no do stêp nych z od dzia ³a mi in te gra cyj ny -
mi oraz szko ³ach in te gra cyj nych or ga ni zu je siê na ka ¿ dym eta pie edu ka cyj nym, w in -
te gra cji z pe³ no spra wny mi ró wieœ ni ka mi, w œro do wis ku naj bli¿ szym ich miej sca
za mie sz ka nia.

Dla dzie ci i m³o dzie ¿y, któ re z po wo du nie pe³ no spra wno œci nie mo g¹ uczê sz czaæ do
przed szko la lub szko ³y w miej scu za mie sz ka nia, s¹ pro wa dzo ne spe c jal ne oœ rod ki
szkolno-wychowawcze, któ re za pe wnia j¹ wy cho wan kom ca ³o do bo w¹ opie kê, co nie
jest ró wno zna cz ne z opie k¹ ca³ ko wi t¹.

Spe c jal ny oœ ro dek szkolno-wychowawczy pro wa dzi bo wiem dzia ³al noœæ przez ca ³y
rok szkol ny ja ko pla ców ka, w któ rej s¹ prze wi dzia ne prze rwy œwi¹ te cz ne i fe rie szkol ne
(zi mo we i let nie). W zwi¹z ku z tym wy cho wan ko wie oœ rod ka ww. okre sy po win ni spê -
dzaæ w do mach ro dzin nych.

W przy pad ku, je ¿e li w spe c jal nym oœ rod ku szkolno-wychowawczym obo wi¹ zek szkol -
ny lub obo wi¹ zek na u ki spe³ nia wy cho wa nek do mu dziec ka, opie kê i wy cho wa nie or ga ni -
zu je siê dla nie go na za sa dach okreœ lo nych w prze pi sach o po mo cy spo ³e cz nej4. Oz na cza
to, ¿e dla dzie ci i m³o dzie ¿y po zba wio nych ca³ ko wi cie lub czê œ cio wo opie ki ro dzi ciel skiej,
fun kcjê za stêp czej opie ki ro dzi ciel skiej i do mu ro dzin ne go pe³ ni dom dziec ka.

Pod kreœ liæ na le ¿y, ¿e de cyz jê o mo¿ li wo œci pro wa dze nia dzia ³al no œci spe c jal ne -
go oœ rod ka szkolno-wychowawczego w okre sie zi mo wej i wio sen nej prze rwy
œwi¹ te cz nej oraz w okre sie fe rii szkol nych po de jmu je or gan pro wa dz¹ cy ten oœ ro -
dek

5
.
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2 roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z dnia 18 sty cz nia 2005 r. w spra wie wa run ków or -
ga ni zo wa nia kszta³ ce nia, wy cho wa nia i opie ki dla dzie ci i m³o dzie ¿y nie pe³ no spra wnych oraz nie do sto so -

wa nych spo ³e cz nie w przed szko lach, szko ³ach i od dzia ³ach ogól no do stêp nych lub in te gra cyj nych (Dz. U.

z 2005 r. Nr 19, poz. 167)
3 roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z dnia 18 sty cz nia 2005 r. w spra wie wa run ków or -

ga ni zo wa nia kszta³ ce nia, wy cho wa nia i opie ki dla dzie ci i m³o dzie ¿y nie pe³ no spra wnych oraz nie do sto so -
wa nych spo ³e cz nie w spe c jal nych przed szko lach, szko ³ach i od dzia ³ach oraz w oœ rod kach (Dz. U. z 2005 r.

Nr 19, poz. 166)
4 usta wa z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo ³e cz nej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)
5 roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z dnia 7 mar ca 2005 r. w spra wie ro dza jów i szcze gó -

³o wych za sad dzia ³a nia pla có wek pub li cz nych, wa run ków po by tu dzie ci i m³o dzie ¿y w tych pla ców kach

oraz wy so ko œci i za sad od p³at no œci wno szo nej przez ro dzi ców za po byt ich dzie ci w tych pla ców kach (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 52, poz. 467)



Œrod ki fi nan so we na za pe wnie nie swoim wy cho wan kom opie ki ca³ ko wi tej, do my
dziec ka otrzy mu j¹ zgo d nie z prze pi sa mi usta wy o po mo cy spo ³e cz nej oraz roz po rz¹ dze -
nia Mi ni stra Po li ty ki Spo ³e cz nej w spra wie pla có wek opiekuñczo-wy cho waw czych6.
Na to miast na za pe wnie nie kszta³ ce nia i wy cho wa nia do sto so wa ne go do po trzeb edu -
ka cyj nych wy cho wan ka, spe c jal ny oœ ro dek szkolno-wychowawczy otrzy mu je œrod ki fi -
nan so we od je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w ra mach czê œci oœ wia to wej
sub wen cji ogól nej7.

Z po wy ¿ sze go wy ni ka, ¿e spe c jal ne oœ rod ki szkolno-wychowawcze za pe wnia j¹
wszy s t kim dzie ciom spe³ nia j¹ cym w nich obo wi¹ zek szkol ny i obo wi¹ zek na u ki
kszta³ ce nie, wy cho wa nie i opie kê pe da go gi cz n¹ zgo d nie z prze pi sa mi pra wa oœ wia to -
we go. Na to miast opie kê ca³ ko wi t¹ dzie ciom i m³o dzie ¿y po zba wio nym ca³ ko wi cie lub
czê œ cio wo opie ki ro dzi ciel skiej za pe wnia siê na za sa dach okreœ lo nych w prze pi sach
o po mo cy spo ³e cz nej. Nie jest za sa dne za tem two rze nie do dat ko wych spe c jal nych
oœ rod ków oraz do mów opie ki dla dzie ci upo œle dzo nych umys ³o wo, gdy¿ spe c jal ne
oœ rod ki szkolno-wychowawcze fun kcjo nu j¹ ce w obe c nym sy s te mie ró w nie¿ mo g¹ pra -
co waæ w dni wol ne od na u ki szkol nej. De cyz jê w tej spra wie po de jmu je or gan pro wa -
dz¹ cy ten oœ ro dek.

Na to miast ne ga ty wne sy tua cje, któ rych do œwiad cza j¹ nie pe³ no spra wni wy cho wan -
ko wie pod czas po by tu w do mu dziec ka wska zu j¹ na obo wi¹ zek wzmoc nie nia nad zo ru
nad dzia ³al no œci¹ tych pla có wek. Te kwe stie na le ¿¹ do kom pe ten cji Mi ni ster stwa Pra cy 
i Po li ty ki Spo ³e cz nej.

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
pro b lem or ga ni za cji kszta³ ce nia spe c jal ne go dla u cz niów nie pe³ no spra wnych jest

przed mio tem szcze gól nej tros ki Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej. Ma j¹c œwia do moœæ
wa gi pro ble mu, ja kim jest je dno czes ne za pe wnie nie opie ki ca³ ko wi tej w ra mach po mo -
cy spo ³e cz nej dla dzie ci nie pe³ no spra wnych bê d¹ cych wy cho wan ka mi do mów dziec ka
i mo¿ li wo œci spe³ nia nia obo wi¹z ku szkol ne go lub obo wi¹z ku na u ki w spe c jal nym
oœ rod ku szkolno-wychowawczym, Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej pod jê ³o dzia ³a nia
w ce lu wy pra co wa nia no wych roz wi¹ zañ sy s te mo wych zwi¹ za nych z kszta³ ce niem, wy -
cho wa niem i opie k¹ nad u cz nia mi ze spe c jal ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny mi. Roz -
wi¹ za nie tych spraw wy ma ga wy pra co wa nia wspól nych roz wi¹ zañ miê dzy re sor to wych, 
gdy¿ kwe stie te na le ¿¹ za ró wno do Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej oraz Mi ni ster -
stwa Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej.

W tym ce lu z ini cja ty wy Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej w dniu 14 paŸ dzier ni ka
2008 r. od by ³o siê spot ka nie z przed sta wi cie la mi Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz -
nej, Rzecz ni kiem Praw Dziec ka, Pe³ no moc ni kiem Rz¹ du do Spraw Osób Nie pe³ no spra wnych,
dy rek to ra mi do mów dziec ka i spe c jal nych oœ rod ków szkolno-wychowawczych oraz
przed sta wi cie la mi je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Z in for ma cji przed sta wio nych Mi ni ster stwu Edu ka cji Na ro do wej przez Mi ni ster -
stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej prze ka za nych w piœ mie z dnia 20 li s to pa da 2008 r. wy -
ni ka, ¿e:

– Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej ja ko prio ry tet w kszta³ to wa niu sy s te mu
pie czy za stêp czej nad dzieæ mi przy jê ³o roz bu do wa nie sy s te mu ro dzin za stêp czych i ro -
dzin nych do mów dziec ka. Pla ców ki opiekuñczo-wychowawcze (w tym do my dziec ka)
po win ny ule gaæ stop nio we mu ogra ni cze niu i prze kszta³ ce niu w ma ³e pla ców ki o cha -
rak te rze domowym. Dla dzie ci o szcze gól nych po trze bach na le ¿y w pier wszej ko lej no œci 
sta raæ siê za pe wniæ opie kê w ro dzin nych for mach pie czy za stêp czej, przede wszy s t kim
w za wo do wych spe cja li sty cz nych ro dzi nach za stêp czych lub pla ców kach ro dzin nych.
Dla te go te¿ po byt w pla ców ce opiekuñczo-wychowawczej po wi nien byæ jak naj kró t szy,
do ce lo wo dziec ko po win no wy cho wy waæ siê w ro dzi nie.
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6 roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 14 lu te go 2005 r. w spra wie pla có wek opie kuñ -

czo-wychowawczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 331 z póŸn. zm.)
7 roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 21 gru dnia 2007 r. w spra wie spo so bu po dzia ³u czê œci

oœ wia to wej sub wen cji ogól nej dla je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w ro ku 2008 (Dz. U. z 2007 r.

Nr 247, poz. 1825)



– Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej pod jê ³o na po cz¹t ku te go ro ku pra ce nad
no wy mi roz wi¹ za nia mi w za kre sie opie ki nad dziec kiem. Op ra co wa ny zo sta³ pro jekt
„Za ³o ¿eñ do usta wy o wspie ra niu ro dzi ny i sy s te mie pie czy za stêp czej nad dziec kiem”,
któ ry w dniu 25 wrzeœ nia uzy s ka³ re ko men da cjê Ko mi te tu Ra dy Mi ni strów. W naj bli¿ -
szym cza sie pro jekt „Za ³o ¿eñ” skie ro wa ny zo sta nie pod ob ra dy Ra dy Mi ni strów. Na
pod sta wie „Za ³o ¿eñ” przy go to wy wa ny jest pro jekt usta wy o wspie ra niu ro dzi ny i sy s te -
mie pie czy za stêp czej nad dziec kiem. W przy go to wy wa nych unor mo wa niach pra w nych 
za k³a da siê roz wój ro dzin nych form pie czy za stêp czej. Dzie ci nie pe³ no spra wne bê d¹
umie sz cza ne przede wszy s t kim w za wo do wych spe cja li sty cz nych ro dzi nach za stêp -
czych lub pla ców kach ro dzin nych. Je dnak znaj d¹ siê ró w nie¿ prze pi sy umo¿ li wia j¹ ce
umie sz cza nie ta kich dzie ci w spe cja li sty cz nych pla ców kach opiekuñczo-wy cho waw -
czych w przy pad kach, kie dy wy ma ga j¹ one spe c jal nej opie ki me dy cz nej wspo ma ga nej
dro g¹ apa ra tu r¹ me dy cz n¹.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e Mi n i s ter Edu ka cji Na ro do wej ma j¹c na uwa dze nie dos -
ko na ³o œci obe c nie obo wi¹ zu j¹ ce go sy s te mu edu ka cji oraz po trze bê wpro wa dze nia
zmian w sy s te mie kszta³ ce nia u cz niów ze spe c jal ny mi pro ble ma mi edu ka cyj ny mi,
w dniu 8 paŸ dzier ni ka 2008 r. po wo ³a³ Ze spó³ eks per tów ds. spe c jal nych po trzeb edu -
ka cyj nych, do któ re go za dañ na le ¿y op ra co wa nie pro jek tu tych zmian.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Do brzyñ skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Z in for ma cji przed sta wio nych na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa In fra -

struk tu ry wy ni ka, ¿e w zwi¹z ku z Eu ro 2012 jak do t¹d wy bu do wa no je dy nie
699 km z pla no wa nych 1605 km au to strad oraz 317 km z pla no wa nych
2418 km dróg eks pre so wych. Jest to nie w¹t pli wie krop la w mo rzu po trzeb.
W od nie sie niu do au to strad do tej po ry zrea li zo wa no za le dwie 43% pla no wa -
nych tras, w od nie sie niu zaœ do dróg eks pre so wych – je dy nie 13%.

Bio r¹c pod uwa gê, ¿e Eu ro 2012 zbli ¿a siê wiel ki mi kro ka mi, pol skie dro -
gi zaœ nie s¹ w ¿a den spo sób na to wy da rze nie przy go to wa ne, zwra cam siê
do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o za jê cie sta no wis ka w przed mio to wej kwe stii.
Pro szê o wska za nie, na ja kim eta pie znaj du j¹ siê przy go to wa nia in fra struk -
tu ral ne do zor ga ni zo wa nia Eu ro 2012 oraz czy do trzy ma ne zo sta n¹ za ³o ¿o ne
ter mi ny, a tak ¿e w ja ki spo sób re sort za mie rza to osi¹g n¹æ.

Z po wa ¿a niem
Jan Do brzyñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 12 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 6 li s to pa da 2008 r. nr BPS/DSK-043-985/08

w spra wie oœ wiad cze nia se na to ra Ja na Do brzyñ skiego z³o ¿o ne go pod czas dwu dzie ste -
go po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r. do ty cz¹ ce go przy go to wañ do
Eu ro 2012, up rzej mie prze ka zu jê na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Ra da Mi ni strów uchwa ³¹ Nr 163/2007 z dnia 25 wrzeœ nia 2007 r. usta no wi ³a pro -
gram wie lo let ni pod na zw¹ „Pro gram Bu do wy Dróg Kra jo wych na la ta 2008–2012”.
W za ³¹ cz ni ku nr 3 do ww. do ku men tu zo sta ³y okreœ lo ne za da nia, któ rych re a li za cja bê -
dzie przy œpie szo na w zwi¹z ku z Eu ro 2012.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e w przy jê tym Pro gra mie za k³a da siê co ro cz n¹
je go ak tua li za cjê, któ ra ma na ce lu od zwier cied le nie tem pa re a li za cyj ne go, sta nu przy -
go to wañ za dañ do re a li za cji oraz zmian w za kre sie ko sz tów bu do wy. Obe c nie w Mi ni -
ster stwie In fra struk tu ry to cz¹ siê pra ce nad ak tua li za cj¹ Pro gra mu, któ ra uw zglê dnia
po wy ¿ sze czyn ni ki zmian. We ry fi ka cja do ko ny wa na jest w opar ciu o na stê pu j¹ ce kry -
te ria:

– do stêp noœæ 121 mld z³ na Pro gram;
– pe³ n¹ ab sor pcjê œrod ków UE;
– wy mo gi œro do wis ko we zwi¹ za ne z pe³ n¹ im ple men ta cj¹ dy rek tyw œro do wis ko --

wych po przez zmia ny w usta wie o ochro nie przy ro dy oraz przy jê cie usta wy o udo --
stêp nia niu in for ma cji o œro do wis ku i je go ochro nie, udzia le spo ³e czeñ stwa w ochro --
nie œro do wis ka oraz o oce nach od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, co w przy pad ku nie --
któ rych in we sty cji wy d³u ¿a ter min re a li za cji i pod wy¿ sza ko sz ty z uwa gi m.in. na
ko nie cz noœæ prze pro wa dze nia po wtór ne go po stê po wa nia w spra wie oce ny od dzia --
³y wa nia na œro do wis ko;
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– ak tu al ny stan przy go to wa nia in we sty cji;
– wy ni ki prze pro wa dzo nej pro gno zy od dzia ³y wa nia na œro do wis ko Pro gra mu;
– ak tu al na sy tua cja eko no mi cz na w kra ju (w szcze gól no œci na ryn ku ma te ria ³ów bu --

dow la nych i wy ko naw stwa) skut ku j¹ ca zmia na mi w wy ce nie ko sz tów re a li za cyj --
nych /war to œci ko szto ry so wych;

– ak tu al na sy tua cja na ryn kach fi nan so wych.
Prze pro wa dzo na we ry fi ka cja po zwo li na zi den ty fi ko wa nie za gro ¿eñ re a li za cji przed -

mio to we go Pro gra mu i op ra co wa nie sce na riu szy do sto so wu j¹ cych go do rze czy wi stych
wa run ków formalnoprawnych, bu d¿e to wych i ryn ko wych. Na le ¿y za zna czyæ, i¿ we ry fi -
ka cja nie ma na ce lu re duk cji za dañ in we sty cyj nych ujê tych w Pro gra mie, a je dy nie je -
go ureal nie nie. War to do daæ, ¿e ak tu al nie pla no wa ne jest uzu pe³ nie nie Pro gra mu
o pro jek ty, któ re s¹ naj le piej przy go to wa ne, a tym sa mym da j¹ gwa ran cjê wy ko rzy sta -
nia mak sy mal ne go po zio mu do fi nan so wa nia z fun du szy eu ro pej skich.

Po nad to in for mu jê, ¿e re a li za cja wszy s t kich za pla no wa nych in we sty cji do 2012 r.
wy ma ga ³a pod jê cia sze re gu dzia ³añ ze stro ny re sor tu in fra struk tu ry, kt ó re sku pio ne
by ³y na zmia nach ak tów pra w nych (m.in. usta wa o szcz e gól nych za sa dach przy go to -
wa nia i re a li za cji in we sty cji w za kre sie dróg pu b li cz nych, usta wa Pra wo za m ó wieñ
pub li cz nych, usta wa o udzia le spo ³e cze ñ stwa w ochro nie œro do wi s ka oraz o oce nach od -
dzia ³y wa nia na œro do wi s ko, usta wa o kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne lub us ³u gi) oraz we -
w nê trz nej re or ga ni za cji Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad. Wiê k szoœæ
z tych dzia ³añ zo sta ³a ju¿ zre a li zo wa na b¹dŸ znaj du je siê na ko ñ co wym eta pie re a li za cji.

Ak tu al ne in for ma cje o sta nie re a li za cji po szcze gól nych in we sty cji ujê tych w ww.
Pro gra mie, w tym tak ¿e in we sty cji zwi¹ za nych z or ga ni za cj¹ mi strzostw Euro2012, do -
stêp ne s¹ na stro nie in ter ne to wej Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad
http://www.gddkia.gov.pl/da ne/stan dia.pdf.

W za ³¹ cze niu up rzej mie przed sta wiam ze sta wie nie za wie ra j¹ ce in for ma cje o sta nie
przy go to wañ bu do wy dróg i au to strad w zwi¹z ku z Eu ro 2012 ak tu al ne na dzieñ 24 li s -
to pa da 2008 r.

Z powa¿aniem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Do brzyñ skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Wo bec roz po czê cia pro ce du ry pry wa ty za cji Bia ³o stoc kich Za k³a dów Gra -

fi cz nych SA w Bia ³ym sto ku, czy li je d ne go z nie li cz nych w re gio nie pod las kim
przed siê biorstw bê d¹ cych w³a s no œci¹ Skar bu Pañ stwa, któ re nie zo sta ³o
spry wa ty zo wa ne, bio r¹c pod uwa gê je go ogrom ne zna cze nie dla ca ³e go re gio -
nu pod las kie go ja ko za k³a du pra cy za tru dnia j¹ ce go kil ka set osób oraz pre -
sti¿ na ryn ku pol skim i ryn kach za gra ni cz nych, prag nê zwró ciæ siê do Pa na
Mi ni stra z na stê pu j¹ cy mi za py ta nia mi:

1. Na ja kim eta pie znaj du je siê obe c nie po stê po wa nie pry wa ty za cyj ne
do ty cz¹ ce tej fir my?

2. Czy usta lo no, kto i w ja kim ce lu wy ku pi udzia ³y fir my?
3. Czy zo sta nie utrzy ma ny do tych cza so wy pro fil Bia ³o stoc kich Za k³a dów 

Gra fi cz nych SA w Bia ³ym sto ku, czy te¿ pla no wa ne s¹ w nim zmia ny, a je œ li
tak, to w ja kim za kre sie, i ja kie s¹ wo bec te go per spek ty wy do tych cza so -
wych wy kwa li fi ko wa nych pra co wni ków?

Z po wa ¿a niem
Jan Do brzyñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2.12.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Ja na Do brzyñ skie go z dnia 30.10.2008 

ro ku, któ re wp³y nê ³o do Mi ni ster stwa Skar bu Pañ stwa w dniu 12.11.2008 ro ku
w spra wie ak tu al ne go eta pu pry wa ty za cji Bia ³o stoc kich Za k³a dów Gra fi cz nych SA
z sie dzi b¹ w Bia ³ym sto ku up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

W dniu 04.08.2008 r. w ogól no pol skim wy da niu Ga ze ty Wy bor czej, na stro nie in -
ter ne to wej Mi ni ster stwa Skar bu Pañ stwa oraz w Biu le ty nie In for ma cji Pub li cz nej
opub li ko wa ne zo sta ³o za pro sze nie do ro ko wañ do ty cz¹ ce zby cia przez Skarb Pañ stwa
85% ak cji spó ³ki Bia ³o stoc kie Za k³a dy Gra fi cz ne SA z sie dzi b¹ w Bia ³ym sto ku. Ter min
sk³a da nia pi sem nych od po wie dzi na pub li cz nie og ³o szo ne za pro sze nie do ro ko wañ
up ³y n¹³ 01.09.2008 r. W wy zna czo nym ter mi nie do Mi ni ster stwa Skar bu Pañ stwa
wp³y nê ³y trzy ofer ty od na stê pu j¹ cych po ten cjal nych in we sto rów:

– War saw Equi ty Hol ding Sp. z o.o. z sie dzi b¹ w War sza wie,
– Za k³ad Po li gra fi cz no-Wy da wni czy PO ZKAL Ta de usz Chê sy z sie dzi b¹ w Ino wroc ³a wiu,
– LCL SA z sie dzi b¹ w £o dzi.
Wszys cy ww. in we sto rzy nie spe³ ni li ocze ki wañ Mi ni stra Skar bu Pañ stwa, w zwi¹z -

ku z czym zo sta ³a pod jê ta de cyz ja o od rzu ce niu z³o ¿o nych ofert.
Od no sz¹c siê do kwe stii pro fi lu dzia ³al no œci Bia ³o stoc kich Za k³a dów Gra fi cz nych

SA up rzej mie in for mu jê, i¿ Spó ³ka na dal pro wa dzi dzia ³al noœæ w do tych cza so wym za -
kre sie i Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa nie prze wi du je zmian.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
Alek san der Grad
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Do brzyñ skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Od 17 kwiet nia 2007 r. zo sta³ w Pol sce usan kcjo no wa ny obo wi¹ zek jaz -

dy z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi rów nie¿ od 1 mar ca do 30 wrzeœ nia. Tym sa mym
od kwiet nia 2007 r. kie row cy ma j¹ usta wo wy obo wi¹ zek jaz dy z w³¹ czo ny mi 
œwia t³a mi przez ca ³y rok. We d³ug mnie zna cz nie wiê cej jest plu sów ni¿ mi nu -
sów jaz dy z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi przez ca ³y rok.

Bio r¹c je dnak pod uwa gê g³o sy prze ciw ni ków wspo mnia nej usta wy,
zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o udzie le nie od po wie dzi na po ni¿ sze
py ta nia:

1. Czy wpro wa dze nie w kwiet niu 2007 r. zmian le gis la cyj nych w za kre -
sie obo wi¹z ku jaz dy z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi przez ca ³y rok spo wo do wa ³o wi -
do cz ne zmia ny w bez pie czeñ stwie na dro gach, a je œ li tak, to w ja kim
za kre sie?

2. Czy po wpro wa dze niu tych zmian li cz ba wy pad ków, za ró wno z udzia -
³em sa mych po jaz dów sa mo cho do wych, jak i pie szych, w sto sun ku ro cz nym
siê zwiê k szy ³a, czy te¿ zmniej szy ³a? Pro szê o po da nie sto so wnych liczb.

3. Czy wo bec te go pla no wa ne s¹ zmia ny le gis la cyj ne w tej kwe stii, a je -
¿e li tak, to ja kie i w ja kim ter mi nie?

Jan Do brzyñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 1 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 6 li s to pa da 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-984/08)

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa na Ja na Do brzyñ skie go
pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku w spra wie obo -
wi¹z ku jaz dy z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi mi ja nia przez ca ³y rok, up rzej mie przed sta wiam
na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie war to za zna czyæ, ¿e wpro wa dze nie obo wi¹z ku u¿y wa nia œwia te³ mi ja nia 
w ci¹ gu dnia nie za le¿ nie od au ry na le ¿y trak to waæ ja ko ko lej ny krok w sze re gu przed -
siêw ziêæ po de jmo wa nych na rzecz po pra wy bez pie czeñ stwa na pol skich dro gach.

Po jazd z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi jest zde cy do wa nie bar dziej wi do cz ny (na wet w s³o -
ne cz ny dzieñ) z du ¿o wiê k szej od le g ³o œci, ani ¿e li po jazd po ru sza j¹ cy siê bez tych œwia -
te³. Zwiêk sza siê za tem szan sa na do strze ¿e nie w od po wie d nim cza sie po jaz du, któ ry
wy ko nu je ma new ry na dro dze (zmia na pa sa ru chu, zmia na kie run ku jaz dy, wy prze -
dza nie itp.) i pod jê cia od po wie dniej re ak cji w sy tua cji za gro ¿e nia.

Pod kreœ liæ na le ¿y, ¿e na stan bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go ma wp³yw bar dzo
wie le czyn ni ków. Zwiê k sze nie wi do cz no œci po jaz du po przez u¿y cie sto so wnych œwia te³
w ci¹ gu dnia jest tyl ko je d nym z ele men tów w d¹ ¿e niu do ogra ni cza nia li cz by wy pad -
ków dro go wych i ich skut ków.

Z uwa gi na fakt, i¿ przed zmia n¹ prze pi sów jaz da bez w³¹ czo nych œwia te³ mi ja nia
w ci¹ gu dnia do pu sz czal na by ³a w okre sie od 1 mar ca do koñ ca wrzeœ nia, w ce lu do ko -
na nia oce ny wp³y wu jaz dy na œwia t³ach na stan bez pie czeñ stwa w ru chu dro go wym
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na le ¿y braæ pod uwa gê wy pad ki dro go we, do któ rych do sz³o w po rze dzien nej, a przy
tym w okre sie od dnia wpro wa dze nia prze pi su tj. od 17 kwiet nia do koñ ca wrzeœ nia.
B³ê dnym jest na to miast for mu ³o wa nie wnios ków na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych
w ujê ciu ca ³o ro cz nym.

Dla lep sze go zob ra zo wa nia sy tua cji dro go wej po wpro wa dze niu obo wi¹z ko wej jaz -
dy na œwia t³ach mi ja nia w ci¹ gu ca ³ej do by, do ko na no po ró w na nia li cz by wy pad ków
wraz z li cz b¹ osób za bi tych, ma j¹ cych miej sce w okre sie od 17 kwiet nia do koñ ca
wrzeœ nia 2006 ro ku (okres w któ rym nie by ³o obo wi¹z ku jaz dy na œwia t³ach w po rze
dzien nej) do ana lo gi cz ne go okre su ro ku 2008 (tj. dru gie go ro ku obo wi¹z ku jaz dy na
œwia t³ach).

„Bio r¹c pod uwa gê wy ³¹ cz nie po wy ¿ szy okres 5 mie siê cy i 13 dni oraz zda rze nia, do
któ rych do sz³o tyl ko w po rze dzien nej to oka zu je siê, ¿e w tym cza sie wpraw dzie li cz ba
wy pad ków nie zna cz nie wzros ³a o 0,4%, ale zde cy do wa nie zma la ³a li cz ba osób za bi tych
(o 11,6%).

W efek cie wpro wa dze nia obo wi¹z ko wej jaz dy na œwia t³ach mi ja nia w ci¹ gu ca ³ej do -
by nie zna cz nie zmniej szy ³a siê li cz ba wy pad ków spo wo do wa nych wy ³¹ cz nie przez kie -
ru j¹ cych po jaz da mi, któ re mu to wa rzy szy je dnak wy raŸ ny i zna cz¹ cy spa dek li cz by
ofiar œmier tel nych o 13,2%.

Wie lo kro t nie pod no szo no, ¿e wpro wa dze nie przed mio to wej re gu la cji spo wo do wa ³o
zna cz ny wzrost za gro ¿e nia dla ro we rzy stów, któ rzy nie ma j¹ obo wi¹z ku po ru sza nia siê
w po rze dzien nej z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi. Tym cza sem w po ró w na niu z ro kiem 2006, po 
wpro wa dze niu obo wi¹z ku jaz dy na œwia t³ach, w ana li zo wa nym okre sie 2008 ro ku od -
no to wa no 21,1% spa dek wy pad ków dro go wych z udzia ³em ro we rzy stów i blis ko 30%
spa dek li cz by osób za bi tych.

Po do b ny trend od no to wa no w od nie sie niu do wy pad ków dro go wych z udzia ³em pie -
szych. W tym ob sza rze na st¹ pi³ spa dek li cz by wy pad ków o 13,8%, a osób za bi tych
o 23,3%. Na le ¿y s¹ dziæ, i¿ w³¹ czo ne œwia t³a po jaz dów w wie lu przy pad kach po zwo li ³y
w³a œ nie pie szym na od po wie d nio wczes ne do strze ¿e nie po jaz du, a tym sa mym po -
wstrzy ma nie siê od we jœcia na jez dniê i unik niê cie sy tua cji za gro ¿e nia.

Szcze gó ³o we da ne w przed mio to wym za kre sie przed sta wia po ni¿ sza ta be la, w któ rej 
do dat ko wo za mie sz czo no ró w nie¿ rok 2007.

2006 2007 2008

Wy pad ki Za bi ci Wy pad ki Za bi ci Wy pad ki Za bi ci

Ogó ³em I–IX 33 355 3 553 36 345 4 025 36 169 3 858

17 kwie cieñ–wrzesieñ

2006

17 kwie cieñ–wrzesieñ

2007

17 kwie cieñ–wrzesieñ

2008

Wy pad ki Za bi ci Wy pad ki Za bi ci Wy pad ki Za bi ci

Ogó ³em 23 531 2 557 23 830 2 640 23 836 2 413

w po rze dzien nej 18 627 1608 18 621 1617 18 704 1 422

Udzia³ % wy pad ków
i ofiar œmier tel nych
w po rze dzien nej
w ogól nej li cz bie wy pad ków

79,2% 62,9% 78,1% 61,2% 78,5% 58,9%

Wy pad ki spo wo do wa ne

przez kie ru j¹ cych

w po rze dzien nej

15 347 1288 15 215 1229 15 324 1 119

Wy pad ki z udzia ³em

ro we rzy stów w po rze

dzien nej

3 651 210 2 938 223 2 884 152
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Wy pad ki z udzia ³em

pie szych w po rze dzien nej
4 934 357 4 500 361 4 256 274

Przed sta wio na wy ¿ ej ana li za wska zu je, ¿e wpro wa dze nie obo wi¹z ku jaz dy z w³¹ czo -
ny mi œwia t³a mi mi ja nia w ci¹ gu dnia w wie lu ka te go riach wy pad ków wp³y nê ³o na
zna cz n¹ po pra wê sta nu bez pie czeñ stwa. Na le ¿y mieæ je dnak na wzglê dzie, i¿ for mu ³o -
wa nie je dno zna cz nych ocen do ty cz¹ cych za sa dno œci wpro wa dze nia tej re gu la cji jest
zde cy do wa nie przed wczes ne z uwa gi na zbyt kró t ki okres obo wi¹ zy wa nia prze pi su.

Od no sz¹c siê do po sel skich pro jek tów ustaw o zmia nie usta wy z dnia 20 czer wca
1997 ro ku – Pra wo o ru chu dro go wym (t.j.: Dz. U. z 2005 ro ku Nr 108, poz. 908), za k³a -
da j¹ cych znie sie nie obo wi¹z ku ca ³o do bo wej jaz dy na œwia t³ach mi ja nia, na le ¿y wska -
zaæ, i¿ do cza su wy ko na nia przez in sty tu cje naukowo-badawcze sto so wnych ba dañ
w za kre sie oce ny wp³y wu jaz dy na œwia t³ach na stan bez pie czeñ stwa w ru chu dro go -
wym, do ko ny wa nie zmian le gis la cyj nych w przed mio to wym za kre sie by ³o by przed -
wczes ne.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AMI NI STRA CJI
z up. Adam Ra pac ki
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Gor czy cy

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

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Chcia³ bym zwró ciæ pa na uwa gê na wspó³ pra cê sa mo rz¹ du lo kal ne go

z je dno stka mi ad mi ni stra cji rz¹ do wej w te re nie, a do k³a dnie z wo je wo d¹
i z wo je wó dz kim kon ser wa to rem przy ro dy.

Pro jek ty roz po rz¹ dzeñ wo je wo dy w spra wie ob sz a rów chro nio ne go kra j -
ob ra zu przed sta wia ne przez wo je wó dz kie go kon ser wa to ra przy ro dy czê sto
spo ty ka j¹ siê z ostr¹ kry ty k¹ sa mo rz¹ du gmin ne go. Ta ka sy tu a cja jest na
War mii i Ma zu rach. Wpro wa dza ne w roz po rz¹ dze niach za pi sy czê sto ude -
rza j¹ w roz wój gmin.

Ja ko przy k³ad po dam za pis o za ka zie lo ka li zo wa nia obie k tów bu dow la -
nych w pa sie o sze ro ko œci 100 m od li nii brze go wej rzek i je zior oraz wpro wa -
dze nie stre fy bu fo ro wej. W gmi nach, gdzie ob sza ry chro nio ne go kra job ra zu
za jmu j¹ wiê k szoœæ po wie rzchni gmi ny, jest to w za sa dzie ha mu lec ja kie go -
kol wiek roz wo ju, na wet roz wo ju ba zy tu ry sty cz nej. A jak za zna cza j¹ wój to -
wie, w za ³o ¿e niu par ki kra job ra zo we oz na cza j¹ tak ¿e re a li za cjê dzia ³añ
w za kre sie tu ry sty ki i re krea cji. Jak spe³ niaæ tê fun kcjê bez in fra struk tu ry
i obie k tów tu ry sty cz nych? Ja k¹ bê dzie my mie li re krea cjê bez od po wie d nich
obie k tów?

Zda jê so bie spra wê, ¿e kon ser wa to rzy przy ro dy dba j¹ o œro do wis ko i za -
cho wa nie wa lo rów przy ro dni czych, ale prze cie¿ je dno stki gmin ne re a li zu j¹
ró w nie¿ wie le za dañ z za kre su ochro ny œro do wis ka. Je œ li gmi ny bê d¹ mia ³y
mniej sze mo¿ li wo œci in we sty cyj ne i roz wo jo we, po ci¹ g nie to za so b¹ zmniej -
sze nie ich do cho dów, a w kon sek wen cji zmniej sze nie wy dat ków na ochro nê
œro do wis ka. W wy ni ku ta kich dzia ³añ otrzy ma my te re ny ob jê te ochro n¹, z ob -
sza ra mi chro nio ne go kra job ra zu, ale bez ka na li za cji, bez wo do ci¹ gów i bez
in fra struk tu ry tu ry sty cz nej.

A kto zre kom pen su je w³a œci cie lom pry wat nych nie ru cho mo œci zmniej sze -
nie war to œci ich zie mi, je œ li wia do mo bê dzie, ¿e nie mo g¹ tam po wstaæ ¿a dne
in we sty cje? ¯e gmi na, w któ rej mie sz ka j¹, ma ma ³e mo¿ li wo œci roz wo ju?

Ape lu jê do wo je wo dów i kon ser wa to rów przy ro dy o roz wa¿ ne i opar te na 
œcis ³ej wspó³ pra cy z sa mo rz¹ da mi wy da wa nie roz po rz¹ dzeñ do ty cz¹ cych
ob sza rów chro nio ne go kra job ra zu.

Ma my ta k¹ oto sy tua cjê, ¿e go spo da rze tej sa mej zie mi, wo je wo da i sa -
mo rz¹ dow cy, sto j¹ po dwóch stro nach ba ry ka dy. Po co? Dla cze go?

Tyl ko œcis ³a wspó³ pra ca i za bez pie cze nie in te re sów wszy s t kich stron to
gwa ran cje roz wo ju i po pra wy stan dar du ¿y cia mie sz kañ ców gmin.

Sta ni s³aw Gor czy ca

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

War sza wa, 11 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 6 li s to pa da 2008 ro ku (sygn.

BPS/DSK-043-986/08), skie ro wa ne go do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Pa na Do nal da Tus -
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ka, prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia Se na to ra RP Pa na Sta ni s³a wa Gor czy cy z³o ¿o -
ne go pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku w spra wie
œcis ³ej wspó³ pra cy sa mo rz¹ du lo kal ne go z je dno stka mi ad mi ni stra cji rz¹ do wej w te re -
nie w za kre sie wy da wa nia roz po rz¹ dzeñ do ty cz¹ cych ob sza rów chro nio ne go kra job ra -
zu, prze ka za ne go pis mem z dnia 17 li s to pa da (sygn. DSPA-4404-76(l)/08) przez Pa na
S³a wo mi ra No wa ka Se kre ta rza Sta nu Sze fa Ga bi ne tu Po li ty cz ne go Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów – z upo wa¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, w po ro zu mie niu z Mi ni strem Œro do -
wis ka, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie wska zaæ na le ¿y, i¿ zgo d nie z art. 23 ust. 2 usta wy z dnia 16 kwiet nia
2004 ro ku o ochro nie przy ro dy (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póŸn. zm.), wy zna cze nie ob sza -
ru chro nio ne go kra job ra zu na stê pu je w dro dze roz po rz¹ dze nia wo je wo dy, któ re okreœ -
la je go na zwê, po ³o ¿e nie, ob szar, spra wu j¹ ce go nad zór, usta le nia do ty cz¹ ce czyn nej
ochro ny eko sy ste mów oraz za ka zy w³a œci we dla da ne go ob sza ru chro nio ne go kra job -
ra zu lub je go czê œci wy bra ne spoœ ród za ka zów wy mie nio nych w art. 24 ust. 1 ww.
usta wy, wy ni ka j¹ ce z po trzeb je go ochro ny. Lik wi da cja lub zmia na gra nic ob sza ru
chro nio ne go kra job ra zu na stê pu je w dro dze roz po rz¹ dze nia wo je wo dy, po za o pi nio wa -
niu przez wo je wó dz k¹ ra dê ochro ny przy ro dy oraz w³a œci we miej sco wo ra dy gmin, z po -
wo du bez po wrot nej utra ty wy ró¿ nia j¹ ce go siê kra job ra zu o zró¿ ni co wa nych
eko sy ste mach i mo¿ li wo œci za spo ka ja nia po trzeb zwi¹ za nych z tu ry sty k¹ i wy po czyn -
kiem. War to za u wa ¿yæ, i¿ w myœl art. 23 ust. 3 ww. usta wy, pro jekt roz po rz¹ dze nia
w spra wie wy zna cze nia lub po wiê k sze nia ob sza ru chro nio ne go kra job ra zu wy ma ga
uz go dnie nia z w³a œci w¹ miej sco wo ra d¹ gmi ny.

Pod kreœ le nia wy ma ga, i¿ roz po rz¹ dze nia wo je wo dów do ty cz¹ ce ut wo rze nia ob sza ru 
chro nio ne go kra job ra zu s¹ ak ta mi pra wa miej sco we go i pod le ga j¹ kon tro li zgo d nie
z prze pi sa mi roz po rz¹ dze nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 24 gru dnia 1998 ro ku
w spra wie try bu kon tro li ak tów pra wa miej sco we go usta no wio nych przez wo je wo dê
i or ga ny ad mi ni stra cji nie ze spo lo nej (Dz. U. Nr 162, poz. 1149). Po nad to, zgo d nie
z art. 44 ust. 1 usta wy z dnia 5 czer wca 1998 ro ku o ad mi ni stra cji rz¹ do wej w wo je wó dz -
twie (t.j.: Dz. U. z 2001 ro ku Nr 80, poz. 872 z póŸn. zm.) – ka ¿ dy, czyj in te res pra w ny
lub up ra wnie nie zo sta ³y na ru szo ne prze pi sem ak tu pra wa miej sco we go wy da nym
w spra wie z za kre su ad mi ni stra cji pub li cz nej, mo ¿e – po bez sku te cz nym wez wa niu or -
ga nu, któ ry wy da³ prze pis, lub or ga nu upo wa¿ nio ne go do uchy le nia prze pi su w try bie
nad zo ru, do usu niê cia na ru sze nia – za skar ¿yæ prze pis do s¹ du ad mi ni stra cyj ne go.

Do daæ je dno czeœ nie na le ¿y, i¿ zgo d nie z art. 24 ust. 4 ww. usta wy o ochro nie przy ro -
dy, ra dzie gmi ny przy s³u gu je kom pe ten cja sub sy diar na – mo¿ li wa do re a li za cji w przy -
pad ku, gdy wo je wo da nie wy zna czy³ ob sza ru chro nio ne go kra job ra zu, ob szar ten mo ¿e
byæ wy zna czo ny przez ra dê gmi ny, w dro dze uchwa ³y, któ ra okreœ la je go na zwê, po ³o ¿e -
nie, ob szar, spra wu j¹ ce go nad zór, usta le nia do ty cz¹ ce czyn nej ochro ny eko sy ste mów
oraz za ka zy w³a œci we dla da ne go ob sza ru chro nio ne go kra job ra zu lub je go czê œci wy -
bra ne spoœ ród za ka zów wy mie nio nych w art. 24 ust. 1 tej usta wy, wy ni ka j¹ ce z po trzeb 
je go ochro ny. Lik wi da cja lub zmia na gra nic ob sza ru chro nio ne go kra job ra zu na stê pu -
je w dro dze uchwa ³y ra dy gmi ny.

Nie za le¿ nie je dnak ¿e od po wy ¿ sze go, prag nê zwró ciæ uwa gê na to cz¹ ce siê obe c nie
w Se jmie RP pra ce nad rz¹ do wym pro jek tem usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw
w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je -
wó dz twie (druk sej mo wy nr 1073). W przed mio to wym pro jek cie przy jê to, ¿e nad rzê dn¹
ro lê pe³ ni kon sty tu cyj na za sa da sub sy diar no œci pañ stwa, co oz na cza, i¿ up ra wnie nia
win ny byæ przy pi sa ne do naj ni¿ sze go szczeb la ad mi ni stra cji bê d¹ ce go w sta nie efek ty wnie 
zrea li zo waæ po sta wio ne za da nia. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, art. 29 ww. pro jek tu
wpro wa dza li cz ne zmia ny w cy to wa nej po wy ¿ ej usta wie o ochro nie przy ro dy, po le ga j¹ ce 
m.in. na prze ka za niu sej mi kom wo je wództw do tych cza so wych kom pe ten cji wo je wo -
dów w za kre sie ob sza rów chro nio ne go kra job ra zu. Wy zna cze nie ob sza ru chro nio ne go
kra job ra zu, zgo d nie z przed ³o ¿e niem rz¹ do wym, na stê po waæ bê dzie w dro dze uchwa ³y
sej mi ku wo je wó dz twa. Przy czym lik wi da cja lub zmia na gra nic ob sza ru chro nio ne go
kra job ra zu mo¿ li wa bê dzie ró w nie¿ w dro dze uchwa ³y sej mi ku wo je wó dz twa, po za o pi -
nio wa niu przez wo je wo dê oraz w³a œci we miej sco wo ra dy gmin, z po wo du bez po wrot nej
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utra ty wy ró¿ nia j¹ ce go siê kra job ra zu o zró¿ ni co wa nych eko sy ste mach i mo¿ li wo œci za -
spo ka ja nia po trzeb zwi¹ za nych z tu ry sty k¹ i wy po czyn kiem. Rz¹ do wy pro jekt usta wy
za k³a da tak ¿e ko nie cz noœæ uz ga dnia nia z w³a œci wym wo je wo d¹ pro jek tów uchwa³ sej -
mi ku wo je wó dz twa. Nie mniej, w kon tek œ cie zmian przy jê tych w usta wie z dnia 3 paŸ -
dzier ni ka 2008 ro ku o udo stêp nia niu in for ma cji o œro do wis ku i je go ochro nie, udzia le
spo ³e czeñ stwa w ochro nie œro do wis ka oraz o oce nach od dzia ³y wa nia na œro do wis ko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227), or ga nem uz ga dnia j¹ cym w tym przy pad ku bê dzie re gio nal -
ny dy rek tor ochro ny œro do wis ka.

Zmia na kom pe ten cji w za kre sie wy zna cza nia, czy lik wi da cji lub zmia ny gra nic ob -
sza ru chro nio ne go kra job ra zu win na za cieœ niæ wspó³ pra cê or ga nów sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go z re gio nal ny mi dy rek to ra mi ochro ny œro do wis ka. Wo je wo da zo sta nie za tem
wy ³¹ czo ny z pro ce su two rze nia czy lik wi da cji ob sza rów chro nio ne go kra job ra zu. Zgo d -
nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 5 czer wca 1998 ro ku o sa mo rz¹ dzie wo je wó dz twa
(t.j.: Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z póŸn. zm.), ro la wo je wo dy ogra ni czy siê do ro li or ga nu
nad zo ru nad dzia ³al no œci¹ sa mo rz¹ du wo je wó dz twa. Po nad to zwró ciæ na le ¿y uwa gê, ¿e 
art. 93 ww. usta wy o ochro nie przy ro dy sta no wi¹ cy, i¿ „wo je wo da wy ko nu je za da nia
or ga nu ad mi ni stra cji rz¹ do wej w za kre sie ochro ny przy ro dy przy po mo cy wo je wó dz kie -
go kon ser wa to ra przy ro dy”, uchy lo ny zo sta³ z dniem 15 li s to pa da 2008 ro ku przez
art. 150 pkt 11 usta wy z dnia 3 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku o udo stêp nia niu in for ma cji
o œro do wis ku i je go ochro nie, udzia le spo ³e czeñ stwa w ochro nie œro do wis ka oraz o oce -
nach od dzia ³y wa nia na œro do wis ko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Od no sz¹c siê na to miast do kwe stii za ka zu lo ka li zo wa nia obie k tów bu dow la nych
w pa sie sze ro ko œci 100 m od li nii brze go wej rzek, je zior i in nych zbior ni ków wo dnych
za u wa ¿yæ na le ¿y, i¿ ww. usta wa o ochro nie przy ro dy nie na rzu ca obo wi¹z ku wpro wa -
dza nia wszy s t kich wy mie nio nych w niej za ka zów na two rzo nym ob sza rze chro nio nym,
lecz tyl ko tych, któ re wy ni ka j¹ z re al nych po trzeb ochro ny przy ro dy na da nym te re nie.
Nie ma ró w nie¿ obo wi¹z ku wpro wa dza nia okreœ lo ne go za ka zu usta wo we go na ca ³ym
ob sza rze chro nio nym.

W przy pad ku wy zna cza nia ob sza ru chro nio ne go, na któ rym obo wi¹ zy waæ bê dzie
za kaz bu do wa nia no wych obie k tów bu dow la nych w pa sie sze ro ko œci 100 m od li nii
brze gów rzek, je zior i in nych zbior ni ków wo dnych, za sa dnym wy da je siê wy szcze gól -
nie nie wszy s t kich cie ków i zbior ni ków wo dnych, któ rych on do ty czy, jak ró w nie¿ od -
stêpstw od ww. za ka zu. Pod sta w¹ zaœ do ich wy zna cze nia win na byæ wnik li wa ana li za
te re no wa eko sy ste mów wo dnych na ob sza rze obe jmo wa nym ochro n¹, któ rej wy ni ki
uza sa dnia ³y by ko nie cz noœæ wpro wa dze nia te go za ka zu, w kon tek œ cie re al nych po trzeb 
ochro ny kon kret nych eko sy ste mów wo dnych.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WEWNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Gor czy cy

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Prag nê zwró ciæ Pa ni uwa gê na pe wien fakt, któ ry zo sta³ mi przed sta wio -

ny przez pro du cen ta wy ro bów ty to nio wych. Oka zu je siê, ¿e Pol ska do dnia
dzi siej sze go nie zg³o si ³a Ko mi sji Eu ro pej skiej ¿a dne go la bo ra to rium ba daw -
cze go w za kre sie prze pro wa dza nia ba dañ za war to œci sub stan cji smo li stych,
ni ko ty ny i tlen ku wêg la w wy ro bach ty to nio wych. Ta ki obo wi¹ zek wy ni ka
z art. 4 dy rek ty wy 2001/37/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia
5 czer wca 2001 r. w spra wie zbli ¿a nia prze pi sów usta wo wych, wy ko naw -
czych i ad mi ni stra cyj nych pañstw cz³on kow skich, do ty cz¹ cych pro duk cji,
pre zen ta cji i sprze da ¿y wy ro bów ty to nio wych.

Zgo d nie z usta w¹ z dnia 9 li s to pa da 1995 r. o ochro nie zdro wia przed na -
stêp stwa mi u¿y wa nia ty to niu i wy ro bów ty to nio wych oraz wy da nym na jej
pod sta wie roz po rz¹ dze niem mi ni stra zdro wia z dnia 24 lu te go 2004 r. w spra -
wie ba da nia za war to œci nie któ rych sub stan cji smo li stych w dy mie pa pie ro so -
wym oraz in for ma cji i ostrze ¿eñ za mie sz cza nych na opa ko wa niach wy ro bów
ty to nio wych, któ re sta no wi trans po zy cjê wspo mnia nej dy rek ty wy, mi n i s ter
w³a œci wy do spraw zdro wia by³ zo bo wi¹ za ny do usta no wie nia, w dro dze roz -
po rz¹ dze nia, li sty la bo ra to riów kon trol nych, co te¿ uczy ni³, wska zu j¹c ja ko la -
bo ra to rium kon trol ne Od dzia³ La bo ra to ryj ny do spraw Kra jo wej Kon tro li
Sub stan cji Szkod li wych w Wy ro bach Ty to nio wych przy Wo je wó dz kiej Sta cji
Sa ni tar no -Epi de mio lo gi cz nej w £o dzi.

Je dnak ¿e, jak wy ni ka z dru gie go spra wo zda nia Ko mi sji Eu ro pej skiej dla
Par la men tu Eu ro pej skie go, Ra dy i Eu ro pej skie go Ko mi te tu Eko no mi cz no -Spo -
³e cz ne go z dnia 27 li s to pa da 2007 r. w spra wie sto so wa nia dy rek ty wy o wy -
robach ty to nio wych, kwe stia au to ry za cji la bo ra to riów ba daw czych bu dzi
w¹t pli wo œci in ter pre ta cyj ne wœród pañstw cz³on kow skich. Ka ¿ de pañ stwo
ina czej in ter pre tu je prze pi sy dy rek ty wy w tym za kre sie. Wy star czy za u wa ¿yæ, 
¿e w wy ka zie la bo ra to riów przed sta wio nym przez Ko mi sjê Eu ro pej sk¹ znaj -
du j¹ siê za ró wno la bo ra to ria pañ stwo we, jak i la bo ra to ria na le ¿¹ ce do pro du -
cen tów wy ro bów ty to nio wych.

W zwi¹z ku z tym po wo ³a ny na mo cy dy rek ty wy Ko mi tet Re gu la cyj ny do
spraw Wy ro bów Ty to nio wych usta no wi³ gru pê ro bo cz¹, w sk³ad któ rej we szli
eks per ci z piê ciu pañstw cz³on kow skich, Wspól ne Cen trum Ba daw cze Ko mi sji,
a tak ¿e prze wo dni cz¹ cy Eu ro pej skiej Sie ci La bo ra to riów Rz¹ do wych do spraw 
Ty to niu i Wy ro bów Ty to nio wych („Go To Lab”). Gru pa ta, w wy da nym przez Dy -
rek cjê Ge ne ral n¹ do spraw Zdro wia i Ochro ny Kon su men tów prak ty cz nym
prze wo dni ku o nie wi¹ ¿¹ cym cha rak te rze „Ba da nie za war to œci sub stan cji
w pa pie ro sach i nie któ re pod sta wo we eta py za twier dza nia la bo ra to riów”, za -
pro po no wa ³a sze reg kry te riów roz ró¿ nie nia la bo ra to riów ba daw czych i kon -
trol nych. Za sto so wa nie tych kry te riów po zwo li ³o by na roz wój wspó³ pra cy
po miê dzy la bo ra to ria mi w po szcze gól nych pañ stwach cz³on kow skich.

We wska za nym prze wo dni ku gru pa ro bo cza roz ró¿ ni ³a dwa ty py la bo ra to -
riów: ba daw cze oraz kon trol ne.

La bo ra to ria ba daw cze ma j¹ za za da nie prze pro wa dza nie ba dañ wy ro -
bów ty to nio wych. La bo ra to ria te mo g¹ byæ pro wa dzo ne przez pro du cen tów
wy ro bów ty to nio wych.

Dru gi ro dzaj la bo ra to riów, kon trol ne, ma j¹ za za da nie oce nê wy ni ków ba -
dañ prze pro wa dzo nych przez la bo ra to ria ba daw cze. Ten typ la bo ra to riów po -
wi nien za pe wniaæ nie za le¿ noœæ dzia ³a nia oraz obiek ty wizm wy ni ków, zaœ
sa me la bo ra to ria po win ny na le ¿eæ do ad mi ni stra cji rz¹ do wej b¹dŸ te¿ nie po -
win ny na le ¿eæ do prze mys ³u ty to nio we go lub byæ kon tro lo wa ne bez po œre dnio
lub po œre dnio przez prze mys³ ty to nio wy, jak ró w nie¿ po win ny za pe wniaæ mo¿ -
li woœæ nad zo ro wa nia in nych pod mio tów ba daw czych.

W zwi¹z ku z tym chcia³ bym za py taæ, czy Mi ni ster stwo Zdro wia roz wa ¿a -
³o mo¿ li woœæ zmia ny roz po rz¹ dze nia z dnia 24 lu te go 2004 r. tak, aby wpro -
wa dziæ roz ró¿ nie nie ty pów la bo ra to riów, oraz umo¿ li wie nie akre dy ta cji
la bo ra to riów ba daw czych pro wa dzo nych przez pro du cen tów wy ro bów ty to -
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nio wych. W obe c nej sy tua cji eko no mi cz nej, w któ rej dzia ³al noœæ pol skich firm
wy cho dzi po za gra ni ce RP, ta kie ogra ni cze nia po wo du j¹ brak kon ku ren cyj no -
œci na szych pro du cen tów oraz to, ¿e wy ni ki ba dañ prze pro wa dza nych w Pol -
sce, aby mog ³y byæ uz na ne przez in ne pañ stwa cz³on kow skie, mu sz¹ zo staæ
zwe ry fi ko wa ne przez la bo ra to ria na przy k³ad w Niem czech czy Wiel kiej Bry -
ta nii.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Gor czy ca

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.12.16

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Gor czy cy w spra wie au -

to ry za cji la bo ra to riów fun kcjo nu j¹ cych w fir mach ty to nio wych prze ka za ne przy piœ mie 
Pa na Mar sza³ ka BPS/DSK-043-987/08 wy jaœ niam, ¿e nie znaj du jê pod staw pra w -
nych, ani uza sa dnie nia dla ja kiej kol wiek for my po rê cza nia przez Mi ni stra Zdro wia za
la bo ra to ria prze mys ³u ty to nio we go lub ich pro mo wa nia na te re nie Eu ro py. Wa run ki
pra w ne dzia ³a nia Mi ni stra Zdro wia w przed mio cie la bo ra to riów kon trol nych okreœ la
w spo sób niebu dz¹ cy w¹t pli wo œci art. 10 usta wy z 9 li s to pa da 1995 r. o ochro nie zdro -
wia przed na stêp stwa mi u¿y wa nia ty to niu i wy ro bów ty to nio wych (Dz. U. z 1996 r.
Nr 10, poz. 55 z póŸn. zm.), któ ry nie da je upo wa¿ nie nia do au to ry za cji lub za twier dza -
nia la bo ra to riów po za usta no wie niem li sty la bo ra to riów kon trol nych. Obe c nie tyl ko
je d no la bo ra to rium (Od dzia³ La bo ra to ryj ny WSSE w £o dzi) spe³ nia od po wie d nie
wy ma ga nia dla la bo ra to rium kon trol ne go – po sia da od po wie d nie wa run ki te chni cz ne
i kad ro we do prze pro wa dza nia obiek ty wnych, wia ry go dnych ba dañ, a po nad to pod le ga 
nad zo ro wi od po wie d nich w³adz pañ stwo wych. Cy to wa na usta wa wraz z roz po rz¹ dze -
niem Mi ni stra Zdro wia z 24 lu te go 2004 r. w spra wie ba da nia za war to œci nie któ rych
sub stan cji w dy mie pa pie ro so wym oraz in for ma cji i ostrze ¿eñ za mie sz cza nych na opa -
ko wa niach wy ro bów ty to nio wych (Dz. U. Nr 31, poz. 275 z póŸn. zm.) sta no wi im ple -
men ta cjê dy rek ty wy 2001/37/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie
zbli ¿e nia prze pi sów usta wo wych, wy ko naw czych i ad mi ni stra cyj nych Pañstw Cz³on -
kow skich do ty cz¹ cych pro duk cji, pre zen to wa nia i sprze da ¿y wy ro bów ty to nio wych
(Dz.U.UE.L.194. str. 26–35 z 18 lip ca 2001 r.). Spo sób i za kres do sto so wa nia pol skich
prze pi sów do dy rek ty wy nie jest kwe stio no wa ny.

Mo¿ na ze zro zu mie niem in te re su ko mer cyj ne go od no siæ siê do za bie gów firm ty to -
nio wych o ry nek us ³ug la bo ra to ryj nych na te re nie Wspól no ty Eu ro pej skiej i po za ni¹.
To zro zu mie nie nie mo ¿e je dnak oz na czaæ w³¹ cza nia siê Mi ni stra Zdro wia w mar ke t ing
us ³ug la bo ra to ryj nych przez re ko men do wa nie np. in sty tu cjom eu ro pej skim la bo ra to -
riów prze mys ³u ty to nio we go lub ich au to ry za cjê, do cze go Mi n i s ter Zdro wia nie jest
up ra wnio ny. Akre dy ta cjê – ja ko po twier dze nie przez w³a œci w¹ je dno stkê akre dy tu j¹ c¹
(np. Pol skie Cen trum Akre dy ta cji, lub po do b ne in sty tu cje w in nych kra jach) kom pe -
ten cji do wy ko ny wa nia okreœ lo nych dzia ³añ – uzy s ku j¹ la bo ra to ria na pod sta wie od po -
wie d nich pro ce dur niema j¹ cych zwi¹z ku z kom pe ten cja mi Mi ni stra Zdro wia.
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Kil ka firm ty to nio wych po de jmo wa ³o sta ra nia o au to ry za cjê przez Mi ni stra Zdro wia 
swoich la bo ra to riów od 2006 ro ku, ale po stê po wa nia w tej spra wie zo sta ³y umo rzo ne
ja ko bez przed mio to we na pod sta wie art. 105 § 1 k.p.a., z od wo ³a niem siê do wy ro ku
NSA z dnia 25 sty cz nia 1990 r., II S.A. 1240/89, ON SA 1990, nr 1, poz. 16 oraz wy ro ku
NSA z dnia 22 ma ja 2001 r., II S.A. 1223/00 (nie publ.). Za sa dnoœæ tych de cyz ji zo sta ³a
po twier dzo na wy ro kiem Wo je wó dz kie go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go oraz Na czel ne go
S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go w po stê po wa niu ka sa cyj nym.

Bio r¹c pod uwa gê przed sta wio ne oko li cz no œci nie wi dzê mo¿ li wo œci spe³ nie nia
ocze ki wañ pro du cen ta wy ro bów ty to nio wych.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Adam Fron czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
oraz se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Bu do wê Cen trum Kli ni cz no -Dy dak ty cz ne go (CKD) Aka de mii Me dy cz nej

w £o dzi roz po czê to w 1975 r. Nie ste ty, kry zys eko no mi cz no -po li ty cz ny
w PRL, a tak ¿e in i cjo wa na przez ów czes ne w³a dze pro pa gan do wa bu do wa
In sty tu tu Cen trum Zdro wia Mat ki Pol ki w £o dzi sku te cz nie za ha mo wa ³y re a li -
za cjê CKD. Na dzie ja dla CKD po ja wi ³a siê w ma ju 1999 r., gdy mi n i s ter zdro -
wia i opie ki spo ³e cz nej Fran ci sz ka Ce giel ska za twier dzi ³a „Za ktua li zo wa ne
za ³o ¿e nia te chni cz no -eko no mi cz ne” przed siêw ziê cia in we sty cyj ne go o na -
zwie „Cen trum Kli ni cz no -Dy dak ty cz ne Aka de mii Me dy cz nej w £o dzi” o zdol -
no œci us ³u go wej na po zio mie ty si¹ ca piê ciu set czter dzie stu dzie wiê ciu ³ó ¿ek
wraz ze zbior czym ze sta wie niem ko sz tów na kwo tê 766 464 543 z³, w tym ro -
bo ty bu dow la no -mon ta ¿o we na kwo tê 410 089 333 z³. War to za u wa ¿yæ, ¿e
ce ny ma te ria ³ów bu dow la nych i in ne ko sz ty bez po œre dnie w bu do wni ctwie
by ³y wów czas wie lo kro t nie ni¿ sze ni¿ obe c nie.

Po po ³¹ cze niu AM z WAM w³a dze uczel ni do pro wa dzi ³y do zmniej sze nia
roz mia rów in we sty cji i obni¿enia jej fi nan so wa nia o 465 685 000 z³. Pro gram
za k³a da³ uru cho mie nie szpi ta la li cz¹ ce go trzy sta szeœæ dzie si¹t sie dem ³ó ¿ek,
za jmu j¹ ce go 60% ca³ ko wi tej ku ba tu ry w sta nie su ro wym za mkniê tym, bez dal -
szych pla nów i bu d¿e tu. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e prze pis mó wi¹ cy o do pu sz czal -
nej wy so ko œci bu dyn ku szpi tal ne go obo wi¹ zy wa³ w la tach 1992–2005,
a na stê p nie zo sta³ uchy lo ny.

Re a li za cja za pro po no wa ne go pro jek tu, po le ga j¹ ce go na od da niu do u¿yt -
ku szpi ta la je dy nie czê œci bu dyn ku i po zo sta wie niu oko ³o 3/5 ³¹ cz nej po wie rzchni 
u¿y t ko wej w sta nie su ro wym za mkniê tym spo wo du je, ¿e wy koñ cze nie tej
czê œci w przy sz³o œci bê dzie siê wi¹ zaæ z ogrom ny mi trud no œcia mi or ga ni za cyj -
ny mi i eko no mi cz ny mi – po wa¿ ne pra ce bu dow la ne obok fun kcjo nu j¹ ce go
obie k tu s³u¿ by zdro wia i nad nim – lub na wet z ko nie cz no œci¹ za mkniê cia czê -
œci lub ca ³o œci szpi ta la na czas do koñ cze nia bu do wy.

W re a li zo wa nym ak tu al nie pro gra mie me dy cz nym szpi tal nie by³ by
w sta nie zró wno wa ¿yæ siê eko no mi cz nie. Pro po no wa ny ze staw kli nik ma
szan sê przy nieœæ oko ³o 50 mi lio nów z³ przy cho du ro cz ne go, pod czas gdy sza -
cun ko wo na le ¿y oce niæ, ¿e tej wiel ko œ ci szpi tal mu si dys po no waæ bu d¿e tem
na po zio mie oko ³o 90–100 mi lio nów z³ ro cz nie. Pro sty ra chu nek wska zu je, ¿e
za d³u ¿e nie wzra sta ³o by co ro cz nie o 40–50 mi lio nów z³.

Po prze a na li zo wa niu aspek tów ar chi tek to ni cz nych, me dy cz nych, fun kcjo -
nal nych i fi nan so wych w³a dze uczel ni pod jê ³y de cyz jê o nie za sied la niu szpi -
ta la w obe c nym kszta³ cie i ko nie cz no œci pod jê cia pró by kon ty nuo wa nia
in we sty cji cen tral nej.

De cyz ja nie wy ni ka tyl ko z oce ny do tych cza so we go pro jek tu, ale ma g³ê -
bo kie uza sa dnie nie spo ³e cz ne. £ódŸ jest mia stem sta rych lu dzi, a pro gno zy
de mo gra fi cz ne wska zu j¹ na sta ³e i szyb kie po g³ê bia nie siê tej ten den cji. Ba za 
le cz ni cza w wie lu dzie dzi nach jest za nie dba na, co po wo du je mi gra cjê cho -
rych.

W³a dze wo je wó dz kie sto j¹ wo bec ko nie cz no œci do sto so wa nia wie lu szpi -
ta li do wy mo gów unij nych do 2012 r., a koszt tych dzia ³añ zna cz nie prze kra -
cza koszt ukoñ cze nia no wo czes nej in we sty cji CKD. Z pun ktu wi dze nia
fi nan so wych in te re sów pañ stwa i wo je wó dz twa, a tak ¿e in te re sów cho rych,
do koñ cze nie CKD i prze nie sie nie tam je dno stek UM z op ró¿ nia nych szpi ta li
pod leg ³ych mar sza³ ko wi wo je wó dz twa sta no wi je dy n¹ roz s¹ dn¹ pro po zy cjê.
Wspól ne siêg niê cie po fi nan so wa nie cen tral ne sta no wi o do dat ko wej war to -
œci pro jek tu.

Pro po zy cja za k³a da in ny pro gram dzia ³a nia CKD, uw zglê dnia j¹ cy nie tyl -
ko dy dak ty cz ne i na u ko we po trze by uni wer sy te tu, ale przede wszy s t kim ak -
tu al ne i przy sz³e po trze by spo ³e cz ne, któ re wy ni ka j¹ z ana li zy
de mo gra fi cz nej oraz pro gno zy za cho ro wal no œci i umie ral no œci mie sz kañ ców
re gio nu œrod ko wo pol skie go. W kon tek œ cie tych wy zwañ pro gram in we sty cyj -
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ny wi dzieæ na le ¿y g³ó wnie w per spek ty wie prze nie sie nia do CKD zna cz¹ cej
czê œci kli nik fun kcjo nu j¹ cych obe c nie na „ba zie ob cej”. Prze wi du je siê za go -
spo da ro wa nie cen tral nej, ju¿ wy bu do wa nej (stan su ro wy za mkniê ty), czê œci
bu dyn ku A -2 na do dat ko we sa le ope ra cyj ne, po ra dnie, za k³ad dia gno sty ki
ob ra zo wej, dru gi w £o dzi za k³ad ra dio te ra pii. Ta czêœæ bu dyn ku nie jest obe c -
nie prze wi dzia na w pro jek cie cen trum dy dak ty cz ne go UM.

Ana li za mo¿ li wo œci prze nie sie nia tam po szcze gól nych kli nik po zwa la na
ut wo rze nie szpi ta la od po wia da j¹ ce go po trze bom spo ³e cz nym o ob ro cie w wy -
so ko œci oko ³o 200 mi lio nów z³. Szcze gó ³o wy plan za sied le nia wy ma ga usta -
leñ z mar sza³ kiem wo je wó dz twa, Mi ni ster stwem Zdro wia i NFZ.

Ju¿ po bie¿ na ana li za per spek tyw in we sty cyj nych w re gio nie wska zu je,
¿e nie ma lep sze go ni¿ CKD miej sca, za ró wno spe³ nia j¹ ce go obe c ne stan dar -
dy me dy cz ne, jak i od po wia da j¹ ce go roz wo jo wym wy ma ga niom w przy sz³o -
œci. Jest to za tem naj tañ szy spo sób po ten cjal ne go in we sto wa nia w po trze by
zdro wot ne w naj bli¿ szych kil ku dzie siê ciu la tach. Przed sta wio ny pro gram
umo¿ li wi ra cjo nal ne za go spo da ro wa nie ju¿ wznie sio nych bu dyn ków CKD oraz 
po zwo li na unik niê cie roz po czy na nia prac bu dow la nych po nad fun kcjo nu -
j¹ cym szpi ta lem.

Nie bez zna cze nia jest prze nie sie nie do CKD wie lu kli nik z ba zy miej skiej, 
dziê ki cze mu zo sta nie ca³ ko wi cie op ró¿ nio nych wie le bu dyn ków. W³a dze re -
gio nu bê d¹ mia ³y du ¿¹ swo bo dê w dal szym ich za go spo da ro wa niu nie tyl ko
na ce le le cz ni cze. Unik n¹ te¿ ko nie cz no œci ko szto wnych in we sty cji do sto so -
waw czych.

Ca ³oœæ ko sz tów, ³¹ cz nie z eta po wym uru cha mia niem tak wiel kie go szpi -
ta la, sza cu je siê na oko ³o 700 mi lio nów z³. Ro bo ty bu dow la ne i wy koñ cze nio -
we w czê œci bu dyn ku A -1, nie ob jê tej do tych cza so wym pro jek tem, po ch³o n¹
155 mi lio nów z³. Ro bo ty bu dow la ne i wy koñ cze nio we w czê œci A -2 (do dat ko -
wy blok ope ra cyj ny, po ra dnie, dia gno sty ka) sza cu je siê na 90 mi lio nów z³.
Wy po sa ¿e nie oby dwu bu dyn ków to koszt rzê du 130 mi lio nów z³. Wy po sa ¿e -
nie blo ku ope ra cyj ne go sza cu je siê na 50 mi lio nów z³, Za k³a du Dia gno sty ki
Ob ra zo wej – na 25 mi lio nów z³, Pra co wni PET (ska ner, cyk lo tron, la bo ra to -
rium FDG) – na 32 mi lio ny z³. W przy pad ku wy po sa ¿e nia Za k³a du Ra dio te ra -
pii ko sz ty (122 mi liony z³) s¹ wir tual ne, gdy¿ sprzêt mo¿ na uzy s kaæ
nie od p³at nie z NPZChN. Koszt uru cho mie nia szpi ta la (ap li ka cja o te œrod ki
pro wa dzo na od dziel nie) to 100 mi lio nów z³. Do ko sz tów na le ¿y do li czyæ 2 mi -
lio ny z³, któ re po ch³o nie ko rek ta sko mu ni ko wa nia CKD z uli c¹ Na ru to wi cza.
Sko rzy sta nie z obe c nie fun kcjo nu j¹ ce go Pro gra mu Zwal cza nia Cho rób No wo -
two ro wych, któ ry za k³a da ku po wa nie sprzê tu do ra dio te ra pii z bu d¿e tu pañ -
stwa, po zwo li pla no wo ob ni ¿yæ ko sz ty in we sty cji do 580 mi lio nów z³.

Re a li za cja przed sta wio ne go pro jek tu przy nios ³a by ró w nie¿ ko rzy œci dla
UM. Przede wszy s t kim gwa ran cjê lep sze go za rz¹ dza nia kli ni ka mi, mo¿ li -
woœæ in we sto wa nia UM w kli ni ki, co pod nios ³o by stan dard le cze nia cho rych
i wa run ki na u cza nia stu den tów, do po sa ¿e nie kli nik w sprzêt, lik wi da cjê roz -
pro sze nia je dno stek dy dak ty cz nych UM, a tym sa mym lep sz¹ efek ty wnoœæ
pro ce su kszta³ ce nia. Po nad to po pra wa wi ze run ku ca ³ej uczel ni zwiê k szy ³a by 
mo¿ li wo œci re al nej wspó³ pra cy z uczel nia mi za gra ni cz ny mi.

Ma j¹c na uwa dze do b ro pa cjen tów, ko rzy œci spo ³e cz ne, na u ko we, jak
i eko no mi cz ne zwi¹ za ne z re a li za cj¹ tej in we sty cji, zwra ca my siê do Pa ni Mi -
n i s ter z up rzej m¹ pro œb¹ o poparcie przed mio to we go pro jek tu oraz prze zna -
cze nie w bu d¿e cie pañ stwa œrod ków fi nan so wych na je go zrea li zo wa nie.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski
Krzy sztof Kwiat kow ski
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OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.12.04

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
na wi¹ zu j¹c do pis ma z dnia 6 li s to pa da 2008 r., znak: BPS/DSK-043-993/08

w spra wie oœ wiad cze nia Pa na Krzy szto fa Kwiat kow skic go i Pa na Ma cie ja Grub skie go
se na to rów Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej, o udzie le nie po par cia do ty cz¹ ce go zmia ny 
pro gra mu me dy cz ne go in we sty cji wie lo let niej re a li zo wa nej z do ta cji bu d¿e to wej pn.:
„Cen trum Kliniczno-Dydaktycznego Uni wer sy te tu Me dy cz ne go w £o dzi” oraz prze zna -
cze nie w bu d¿e cie pañ stwa œrod ków fi nan so wych na je go re a li za cjê, up rzej mie in for -
mu jê, co na stê pu je.

We d³ug usta wy bu d¿e to wej na 2008 r. kwo ta na re a li za cjê za da nia in we sty cyj ne go
pn. „Cen trum Kliniczno-Dydaktyczne Uni wer sy te tu Me dy cz ne go w £o dzi” wy no si
70.000 tys. z³, a w pro jek cie bu d¿e tu na rok 2009 prze wi dzia no kwo tê 100.586 tys. z³
przy war to œci ko szto ry so wej za da nia 483.282 tys. z³ w ce nach 2009 r. Za koñ cze nie re a li -
za cji ww. in we sty cji wie lo let niej jest pla no wa ne zgo d nie z usta w¹ bu d¿e to w¹ na 2009 r.

Za twier dzo ny pro gram me dy cz ny z dnia 7 ma ja 2004 ro ku dla za da nia in we sty cyj -
ne go pn. „Cen trum Kliniczno-Dydaktyczne Uni wer sy te tu Me dy cz ne go w £o dzi” de cyz j¹ 
Mi ni stra Zdro wia z dnia 12 ma ja 2004 ro ku, w swoich za ³o ¿e niach prze wi du je uru cha -
mia ne Kli nik w no wej ba zie lo ka lo wej, bez ge ne ro wa nia no wych ko sz tów. Pro ces prze -
nie sie nia Kli nik z ob cej ba zy po wi nien od by waæ siê suk ce sy wnie, tj. po wy bu do wa niu
i wy po sa ¿e niu po mie sz czeñ Cen trum po win ny byæ do niej wpro wa dzo ne Kli ni ki z ob cej
ba zy lo ka lo wej. Ww. dzia ³a nie umo¿ li wi uzy s ka nie i wy ko na nie kon trak tu na us ³u gi
me dy cz ne, zgo d nie z opi ni¹ Na ro do we go Fun du szu Zdro wia za ³¹ czo n¹ do ww. pro gra -
mu me dy cz ne go. Od po wie dzial nym za re a li za cjê pro gra mu me dy cz ne go in we sty cji
oraz or ga ni za cjê lo ka li za cji szpi ta la wraz z prze nie sie niem Kli nik jest in we stor – Uni -
wer sy tet Me dy cz ny w £o dzi.

We d³ug ana li zy eko no mi cz nej za war tej w za twier dzo nym pro gra mie me dy cz nym
uru cho mie nie Cen trum Kliniczno-Dydaktycznego Uni wer sy te tu Me dy cz ne go w £o dzi
w pla no wa nym kszta³ cie mia ³o umo¿ li wiæ sta bi li za cjê eko no mi cz n¹ fun kcjo no wa nia
no we go szpi ta la.

Z przy kro œci¹ in for mu jê, ¿e zgo d nie z art. 114 usta wy z dnia 30 czer wca 2005 r. o fi -
nan sach pub li cz nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.), we ry fi ka cja oraz ewen tual -
ne zmia ny w pro gra mie me dy cz nym za da nia pn.: „Cen trum Kliniczno-Dydaktycznego
Uni wer sy te tu Me dy cz ne go w £o dzi”, zwi¹ za ne ze zwiê k sze niem za kre su rze czo we go in -
we sty cji lub zmia na w do ku men ta cji pro jek to wej – nie sta no wi pod sta wy do zwiê k sze -
nia ³¹ cz nej kwo ty do ta cji ce lo wej.

Ka ¿ da zmia na pro gra mu in we sty cji wy ma ga uz go dnie nia z dys po nen tem. Zgo d nie
z § 6 roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 3 lip ca 2006 r. w spra wie szcze gó ³o we go
spo so bu i try bu fi nan so wa nia in we sty cji z bu d¿e tu pañ stwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 120,
poz. 831), pro gram in we sty cji po wi nien za wie raæ co naj mniej: uza sa dnie nie ce lo wo œci
in we sty cji i jej lo ka li za cji, da ne o pla no wa nym za kre sie rze czo wym in we sty cji i okre sie
re a li za cji in we sty cji, oce nê eko no mi cz nej efek ty wno œci in we sty cji, da ne o pla no wa -
nych efek tach rze czo wych in we sty cji, har mo no gram re a li za cji in we sty cji, pla no wa ny
³¹ cz ny koszt in we sty cji, zwa ny da lej „war to œci¹ ko szto ry so w¹ in we sty cji”, oraz da ne
o pla no wa nych z po szcze gól nych Ÿró de³ œrod kach na jej fi nan so wa nie w ko lej nych la -
tach re a li za cji, da ne o pla no wa nym okre sie za go spo da ro wa nia obie k tów bu dow la nych
i in nych sk³a dni ków ma j¹t ko wych, po za koñ cze niu re a li za cji in we sty cji, oraz o pla no -
wa nej kwo cie œrod ków fi nan so wych i Ÿród ³ach ich po cho dze nia, któ re umo¿ li wia j¹ za -
go spo da ro wa nie tych efek tów rze czo wych in we sty cji w pla no wa nym okre sie.

230 20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r.



Po nad to in for mu jê, ¿e fi nan so wa nie ze œrod ków bu d¿e tu pañ stwa ko lej ne go eta pu
re a li za cji in we sty cji, mo ¿e byæ kon ty nuo wa ne wy ³¹ cz nie po po zy ty wnej oce nie przez
dys po nen ta do tych cza so we go prze bie gu re a li za cji in we sty cji i wy ko rzy sta nia jej efek -
tów rze czo wych, któ re in we stor uzy s ka³ w wy ni ku za koñ cze nia po prze d nich eta pów in -
we sty cji.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rio la Dwor ni kow ska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
oraz se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do minister zdrowia Ewy Kopacz, do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha
oraz do kierownika Urzêdu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusza Krupskiego

Sza no wni Pañstwo!
Za pe wnie nie w³a œci we go do stê pu do wy so ko spe cja li sty cz nych pro ce dur

me dy cz nych kom ba tan tom i we te ra nom jest je d nym z pod sta wo wych za dañ
pañ stwa w sfe rze zdro wot nej i pra w nej. Od sty cz nia 2006 r. na ba zie Uni -
wer sy tec kie go Szpi ta la Kli ni cz ne go nr 2 im. Woj sko wej Aka de mii Me dy cz nej
w £o dzi fun kcjo nu je w spo sób zin sty tu cjo na li zo wa ny Cen tral ny Szpi tal We te -
ra nów. Od po cz¹t ku je go is t nie nia do koñ ca czer wca br. ho spi ta li zo wa no po -
nad dwa ty si¹ ce oœ miu set we te ra nów. Udzie lo no im dwa dzie œcia osiem
ty siê cy sto czter na œcie po rad spe cja li sty cz nych, a li cz ba po rad udzie lo nych
przez le ka rzy pier wsze go kon tak tu wy nios ³a szes na œcie ty siê cy sie dem set
sie dem dzie si¹t je den.

Fi nan so wa nie dzia ³al no œci Cen tral ne go Szpi ta la We te ra nów od by wa siê
je dy nie po przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia i jest wy so ce nie wy star cza j¹ ce,
a tym cza sem kom ba tan ci RP s¹ ju¿ w po de sz³ym wie ku – œre dnia wie ku to
osiem dzie si¹t piêæ lat – za tem wie lu z nich wy ma ga wdro ¿e nia na tych mia sto -
wej te ra pii, w³¹ cz nie z ko nie cz no œci¹ prze pro wa dze nia kil ku za bie gów ope ra -
cyj nych, co skut ku je prze d³u ¿o n¹ ho spi ta li za cj¹ oraz wie lo ma mie si¹ ca mi
re ha bi li ta cji. Œwiad cze nia me dy cz ne udzie la ne tej gru pie spo ³e cz nej, ze
wzglê du na ura zy i kon tuz je do zna ne pod czas walk o nie pod leg ³oœæ, nie je dno -
krot nie spo wo do wa ne tak ¿e po by tem w obo zach i wiê zie niach, z za sa dy
wy ma ga j¹ sto so wa nia wie lo pro fi lo wej dia gno sty ki oraz li cz nych pro ce dur te -
ra peu ty cz nych, je dnak Na ro do wy Fun dusz Zdro wia re fun du je koszt je dy nie
je d nej wdro ¿o nej pro ce du ry me dy cz nej. Oso by w po de sz³ym wie ku, a ta ki mi
s¹ kom ba tan ci i we te ra ni, nie ma j¹ ju¿ cza su i nie mo g¹ wie lo kro t nie wra caæ
do szpi ta la na ko lej ne za bie gi ope ra cyj ne. W wiê k szo œci s¹ oni, z ra cji od nie -
sio nych ran i kon tuz ji, a tak ¿e wie ku, oso ba mi nie pe³ no spra wny mi.

Cen tral ny Szpi tal We te ra nów jest pla ców k¹ wio d¹ c¹, wpi sa n¹ na mo cy
uchwa ³y Ra dy Mi ni strów na li stê szpi ta li o stra te gi cz nym zna cze niu. Mo ¿e po -
szczy ciæ siê wie lo ma pro fe sjo nal nie za rz¹ dza ny mi kli ni ka mi, dla te go sta³ siê
miej scem, gdzie pa cjen ci, po mi mo cho ro by, czer pi¹ ra doœæ z te go, ¿e jest ktoœ, kto 
chce siê ni mi za j¹æ, za o pie ko waæ. Je dnak ¿e ten szpi tal nie zo sta³ w ¿a den spo -
sób do fi nan so wa ny z bu d¿e tu pañ stwa w ce lu do sto so wa nia obie k tów dla po -
trzeb osób nie pe³ no spra wnych, jak ró w nie¿ pro wa dze nia le cze nia osób w tak
po de sz³ym wie ku. Wy da je siê za tem, ¿e pil nym za da niem or ga nów pañstwa
jest do ko na nie ta kich za pi sów w dro dze usta wy, na mo cy któ rych dzia ³al noœæ
i fun kcje Cen tral ne go Szpi ta la We te ra nów zo sta n¹ ja s no okreœ lo ne. Cho dzi miê -
dzy in ny mi o fi nan so wa nie za ku pu nie zbê d ne go sprzê tu u³at wia j¹ ce go po ru sza -
nie siê osób nie pe³ no spra wnych ru cho wo, jak ró w nie¿ in ne go sprzê tu
o cha rak te rze so cjal no -by to wym, a tak ¿e me dy cz nym. Okreœ liæ na le ¿y tak ¿e
wy so koœæ fi nan so wa nia nie zbê d ne go ser wi su te chni cz ne go i ko nie cz nych na -
praw. Spra wa jest pil na, po nie wa¿ wiek kom ba tan tów nie po zwa la na jej dal sze 
od su wa nie w cza sie.

Pa miê taæ na le ¿y tak ¿e, ¿e po wsta je no wa usta wa o we te ra nach, któ ra
ma okreœ liæ, miê dzy in ny mi, sta tus in wa li dy wo jen ne go dla ucze stni ków mi -
sji, któ rzy do zna li u sz czer bku na zdro wiu, po moc w adaptacji do wa run ków
¿y cia po po wro cie z mi sji i za koñ cze niu s³u¿ by, po moc dla wdów i sie rot po po -
leg ³ych na mi sji lub zmar ³ych w wy ni ku cho ro by tro pi kal nej. Tak wiêc li cz ba
osób up ra wnio nych do ob jê cia ich szcze gól n¹ opie k¹ (art. 19 Kon sty tu cji RP)
uleg nie zwiê k sze niu.

Sza no wni Pañstwo, po ni ¿ej przed sta wia my pro jekt no we li za cji usta wy
o up ra wnie niach kom ba tan tów, ucze stni ków wal ki cy wil nej z lat 1914–1945,
dzia ³a czach opo zy cji wo bec dyk ta tu ry ko mu ni sty cz nej oraz nie któ rych ofia rach
re pre sji sy s te mów to ta li tar nych (pro jekt z dnia 11 lu te go 2008 r.), któ ry roz wi¹ ¿e 
przed sta wio ny pro b lem. Je dno czeœ nie zwra ca my siê do Pa ñstwa z up rzej m¹
pro œb¹ o po moc we wpro wa dze niu przed mio to we go pro jek tu w ¿y cie.
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In for mu je my, ¿e pis mo w tej spra wie zo sta ³o z³o ¿o ne na rê ce: pani Ewy
Kopacz, min is ter zdrowia; pana Bogdana Klicha, ministra obrony na ro do wej;
pa na Ja nu sza Krup skie go, kie ro wni ka Urzê du do spraw Kom ba tan tów
i Osób Re pre sjo no wa nych.

Art. 17 ust. 1. Sa mo dziel ny Pub li cz ny Za k³ad Opie ki Zdro wot nej Uni wer -
sy tec ki Szpi tal Kli ni cz ny nr 2 im. Woj sko wej Aka de mii Me dy cz nej Uni wer sy -
te tu Me dy cz ne go w £o dzi – Cen tral ny Szpi tal We te ra nów, zwa ny da lej
Cen tral nym Szpi ta lem We te ra nów, udzie la œwiad czeñ opie ki zdro wot nej po -
za ko lej no œci¹ kom ba tan tom, o któ rych mo wa w art. 2 usta wy, a tak ¿e ucze stni -
kom wal ki cy wil nej, o któ rych mo wa w art. 3 usta wy.

Ust. 2. Cen tral ny Szpi tal We te ra nów udzie la œwiad czeñ opie ki zdro wot -
nej po za ko lej no œci¹ kom ba tan tom, o któ rych mo wa w art. 4 ust. 1 usta wy
oraz dzia ³a czom opo zy cji, o któ rych mo wa w art. 5 ust. 1, ofia rom re pre sji sy s -
te mów to ta li tar nych, o któ rych mo wa w art. 6 usta wy, a tak ¿e oso bom po szko -
do wa nym w kon flik tach zbroj nych, mi sjach po ko jo wych i sta bi li za cyj nych.

Art. 39 ust. 5. Mi n i s ter w³a œci wy do spraw za bez pie cze nia spo ³e cz ne go
w po ro zu mie niu z mi ni strem zdro wia okreœ li w dro dze roz po rz¹ dze nia spo -
sób re fun da cji zwiê k szo nych ko sz tów po no szo nych przez Cen tral ny Szpi tal
We te ra nów, zwi¹ za nych z ko nie cz no œci¹ za bez pie cze nia od po wie dniej apa -
ra tu ry me dy cz nej, a tak ¿e wa run ków so cjal no -by to wych gwa ran tu j¹ cych
pra wid ³o wy prze bieg pro ce su dia gno sty cz no -le cz ni cze go kom ba tan tów,
uw zglê dnia j¹c ter mi ny i spo so by przed sta wie nia spra wo zdañ oraz wzo ry
tych spra wo zdañ.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski
Krzy sztof Kwiat kow ski

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2008.11.20

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa nów Se na to rów Ma cie ja Grub skie go i Krzy szto fa

Kwiat kow skie go z³o ¿o ne na po sie dze niu Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku
prze ka zu jê na rê ce Pa na Mar sza³ ka po ni¿ sz¹ in for ma cjê:

Spra wa od rêb nych za pi sów re gu lu j¹ cych za sa dy fi nan so wa nia Uni wer sy tec kie go
Szpi ta la Kli ni cz ne go Nr 2 – Cen tral ne go Szpi ta la We te ra nów w £o dzi by ³a ju¿ przed mio -
tem wy st¹ pie nia Dy rek to ra tej pla ców ki do Mar sza³ ka Se jmu Pa na Bro ni s³a wa Ko mo -
row skie go. W od po wie dzi udzie lo nej Pa nu Mar sza³ ko wi dnia 9 czer wca 2008 ro ku
prze ka za no in for ma cje o dzia ³a niach mo¿ li wych do pod jê cia w przed mio to wej spra wie ze
stro ny Mi ni ster stwa Zdro wia, w œwiet le obo wi¹ zu j¹ ce go sta nu pra w ne go (vi de za³. 1).

Wo bec te go, i¿ au to rem pro jek tu usta wy o up ra wnie niach kom ba tan tów, ucze stni -
ków wal ki cy wil nej lat 1914 –1945, dzia ³a czy opo zy cji wo bec dyk ta tu ry ko mu ni sty cz nej 
oraz nie któ rych re pre sji sy s te mów to ta li tar nych jest Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz -
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nej, Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Zdro wia Pa ni Ma rio la Dwor ni kow ska prze ka -
za ³a Pa ni Mi n i s ter Ch³oñ-Domiñczak do ku men ty w spra wie, za wie ra j¹ ce wnio sek
o uw zglê dnie nie w no we li za cji usta wy o kom ba tan tach od rêb nych prze pi sów re gu lu -
j¹ cych za sa dy i Ÿród ³a fi nan so wa nia w tym ob sza rze de kla ru j¹c je dno czeœ nie ewen -
tual n¹ po moc me ry to ry cz n¹ ze stro ny Urzê du Mi ni stra Zdro wia (vi de za³. 2).

Z od po wie dzi udzie lo nej Dy rek to ro wi Cen tral ne go Szpi ta la We te ra nów przez Mi ni -
stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej wy ni ka, ¿e pro jekt usta wy zo sta³ przy jê ty przez Ko mi tet
Ra dy Mi ni strów i re ko men do wa ny Ra dzie Mi ni strów, a na ta kim eta pie prac le gis la cyj -
nych nie za k³a da siê me ry to ry cz nych zmian pro jek tu usta wy (vi de za³. 3).

W œwiet le po wy ¿ sze go jak kol wiek w pe³ ni po dzie lam sta no wis ko, i¿ kom ba tan ci
i we te ra ni po win ni byæ ob jê ci szcze gól n¹ opie k¹ Pañ stwa, to mu szê skon sta to waæ, ¿e
Mi n i s ter Zdro wia w ra mach po sia da nych kom pe ten cji nie ma mo¿ li wo œci za doœæ u czy -
nie nia wnios kom Pa nów Se na to rów – au to rów wy st¹ pie nia.

Wy da je siê je dnak s³u sznym, aby wnio sek zo sta³ zg³o szo ny i roz pa trzo ny w ra mach
pro ce dur sej mo wych.

Z powa¿aniem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Adam Fron czak

Za³¹cznik

Pi smo
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2008.06.03

Pa ni
Ag nie sz ka Ch³oñ-Domiñczak
Pod se kre tarz Sta nu
w Mi ni ster stwie Pra cy
i Po li ty ki Spo ³e cz nej

Zgo d nie z kom pe ten cja mi Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej wy ni ka j¹ cy mi z usta -
wy z dnia 8 sier pnia 1996 r. o Ra dzie Mi ni strów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) prze -
sy ³am w za ³¹ cze niu wy st¹ pie nie (wraz z do ku men ta cj¹) do ty cz¹ ce Cen tral ne go Szpi ta la 
We te ra nów, prze ka za ne Mi ni stro wi Zdro wia przez Mar sza³ ka Se jmu RP – Pa na Bro ni -
s³a wa Ko mo row skie go, za wie ra j¹ ce wnio sek o uw zglê dnie nie w no we li za cji usta wy
o kom ba tan tach od rêb nych prze pi sów re gu lu j¹ cych za sa dy i Ÿród ³a fi nan so wa nia tej
pla ców ki.

Je dno czeœ nie de kla ru jê po moc me ry to ry cz n¹ urzê du Mi ni stra Zdro wia przy pro ce -
do wa niu spra wy.

w z. Ma rio la Dwor ni kow ska
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Za³¹cznik

Pi smo
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2008.06.09

Pan
Bro ni s³aw Ko mo row ski
Mar sza ³ek Se jmu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Up rzej mie dziê ku jê Pa nu Mar sza³ ko wi za za in te re so wa nie pro ble ma mi Uni wer sy -
tec kie go Szpi ta la Kli ni cz ne go Nr 2 – Cen tral ne go Szpi ta la We te ra nów w £o dzi.

Prag nê za pe wniæ, ¿e pro ble my pod no szo ne przez au to rów wy st¹ pie nia skie ro wa ne -
go do Pa na Mar sza³ ka, le ¿¹ w cen trum uwa gi Mi ni stra Zdro wia i po de jmo wa ne s¹
wszel kie dzia ³a nia w ob sza rze na szych kom pe ten cji, aby mi mo zna nej, bar dzo trud nej
sy tua cji fi nan so wej s³u¿ by zdro wia, za pe wniæ pa cjen tom tej pla ców ki op ty mal n¹ opie kê.

Je dno czeœ nie prag nê wy jaœ niæ, ¿e fi nan so wa nie za dañ in we sty cyj nych ze œrod ków
bu d¿e tu pañ stwa od by wa siê na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 30 czer wca 2005
ro ku o fi nan sach pub li cz nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póŸn. zm.), roz po rz¹ dze nia
Ra dy Mi ni strów z dnia 3 lip ca 2006 ro ku w spra wie szcze gó ³o wych za sad fi nan so wa -
nia in we sty cji bu d¿e tu pañ stwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 1120, poz. 831 z póŸn. zm.) oraz
usta wy z dnia 30 sier pnia 1991 ro ku o za k³a dach opie ki zdro wot nej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 89 z póŸn. zm.).

Za tem Sa mo dziel ny Pub li cz ny Za k³ad Opie ki Zdro wot nej Uni wer sy tec ki Szpi tal Kli -
ni cz ny Nr 2 im. Woj sko wej Aka de mii Me dy cz nej Uni wer sy te tu Me dy cz ne go w £o dzi –
Cen tral ny Szpi tal We te ra nów, mo ¿e tak jak przed sta wio no w piœ mie De par ta men tu
Bu d¿e tu, Fi nan sów i In we sty cji (MZ-BFI-079-5875-150/GL/08), ubie gaæ siê o przy -
zna nie œrod ków z bu d¿e tu pañ stwa na in we sty cje, w for mie do ta cji za po œre dni ctwem
uczel ni me dy cz nej, któ ra ut wo rzy ³a za k³ad, sto so wnie do tre œci art. 55 usta wy o za k³a -
dach opie ki zdro wot nej.

Od no sz¹c siê do po stu la tu no we li za cji usta wy z dnia 24 sty cz nia 1991 o kom ba tan -
tach oraz nie któ rych oso bach bê d¹ cych ofia ra mi re pre sji wo jen nych oraz okre su po wo -
jen ne go (Dz. U. z 2002 ro ku Nr 42, poz. 371 z póŸn. zm.) – pod no szo ne go w tre œci
wy st¹ pie nia Cen tral ne go Szpi ta la We te ra nów, to w³a œci wy do pod jê cia ini cja ty wy
w tym za kre sie jest Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej, do któ re go prze ka zu je my
spra wê.

Je dno czeœ nie tak jak to za zna czo no w piœ mie do Pod se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster -
stwie Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej Pa ni Ag nie sz ki Ch³oñ-Domiñczak, nad zo ru j¹ cej spra -
wy zwi¹ za ne ze œro do wis kiem kom ba tan tów – Urz¹d Mi ni stra Zdro wia de kla ru je
me ry to ry cz n¹ po moc przy pro ce do wa niu spra wy.

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rio la Dwor ni kow ska
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Za³¹cznik

Pi smo
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

War sza wa, 22 sier p nia 2008 r.

Pan
Le szek Mar ku szew ski
Dy rek tor Uni wer sy tec kie go
Szpi ta la Kli ni cz ne go
im. Woj sko wej Aka de mii Me dy cz nej
– Cen tral ne go Szpi ta la We te ra nów

Od po wia da j¹c na wy st¹ pie nie Pa na Dy rek to ra do ty cz¹ ce uw zglê d nie nia w pro jek -
cie usta wy o up ra w nie niach kom ba tan tów, ucze s tni ków wal ki cy wil nej lat 1914 –1945, 
dzia ³a czy opo zy cji wo bec dyk ta tu ry ko mu ni sty cz nej oraz ni e k tó rych ofiar re pre sji sy s -
te mów to ta li tar nych pr ze pi sów re gu lu j¹ cych za sa dy i Ÿród ³a fi nan so wa nia Uni wer sy -
tec kie go Szpi ta la Kli ni cz ne go Nr 2 w £o dzi – Cen tral ne go Szpi ta la We te ra nów, po
za siê g niê ciu opi nii Mi ni stra Fi na n sów, up rzej mie wy ja œ niam:

Z za ³¹ czo ne go do spra wy za pi su § 1 Sta tu tu Cen tral ne go Szpi ta la We te ra nów wy ni -
ka, ¿e jest on sa mo dziel nym pu b li cz nym za k³a dem opie ki zdro wot nej, dla któ r e go or ga -
nem za ³o ¿y ciel skim jest Uni wer sy tet Me dy cz ny w £o dzi. Za sa dy go spo dar ki fi nan so wej
pu b li cz nych za k³a dów opie ki zdro wot nej re gu lu j¹ prze pi sy art. 49–62 usta wy z dnia
30 sier p nia 1991 r. o za k³a d ach opie ki zdro wot nej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89,
z póŸn. zm.). Za da nia, na re a li za cjê kt ó ry ch sa mo dziel ny pu b li cz ny za k³ad opie ki zdro -
wot nej mo ¿e otrzy my waæ do ta cje bu d¿ e to we, okre œ lo ne zo sta ³y w art. 55 ust. 1 ww.
usta wy. Za k³ad opie ki zdro wot nej pro wa dzo ny w for mie sa mo dziel ne go pu b li cz ne go
za k³a du opie ki zdro wot nej mo ¿e otrzy my waæ do ta cje bu d¿ e to we m.in. na re mon ty, in -
we sty cje, w tym na za kup apa ra tu ry i sprzê tu me dy cz ne go. Do ta cje mo ¿e przy znaæ
pod miot, któ ry ut wo rzy³ za k³ad, a w przy pad ku sa mo dziel ne go pu b li cz ne go za k³a du
opie ki zdro wot nej, dla któ r e go pod mio tem, któ ry ut wo rzy³ za k³ad, jest pu b li cz na uczel -
nia me dy cz na al bo pu b li cz na uczel nia pro wa dz¹ ca dzia ³al noœæ dy dak ty cz n¹ i ba daw cz¹
w dzie dzi nie na uk me dy cz nych lub Cen trum Me dy cz ne Kszta³ ce nia Po dy p lo mo we go,
ta k ¿e mi ni ster w³a œci wy do spraw zdro wia.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e w dniu 10 lip ca br. pro jekt usta wy o up ra wnie -
niach kom ba tan tów, ucz e stni ków wal ki cy wil nej lat 1914–1945, dzia ³a czy opo zy cji
wo bec dyk ta tu ry ko mu ni sty cz nej oraz ni e k tó rych ofiar re pre sji sy s te mów to ta li tar -
nych zo sta³ przy jê ty przez Ko mi tet Ra dy Mi ni strów i re ko men do wa ny Ra dzie Mi ni -
strów. Pi s mem z dnia 17 lip ca 2008 r. Mi ni ster Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej prze ka za³
pro jekt usta wy pod ob ra dy Ra dy Mi ni strów. Na ta kim eta pie prac le gi s la cyj nych nie za -
k³a da siê me ry to ry cz nych zmian pro jek tu usta wy.

MI NI STER
Jo lan ta Fe dak
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OdpowiedŸ
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ

War sza wa, 2008.12.01

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa nów Se na to rów Ma cie ja Grub skie -

go i Krzy szto fa Kwiat kow skie go pod czas 20. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol -
skiej w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r. do ty cz¹ ce dzia ³al no œci Cen tral ne go Szpi ta la
We te ra nów w £o dzi (BPS/DSK-043-991/08), up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu -
j¹ cych wy jaœ nieñ.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e re sort ob ro ny na ro do wej w pe³ ni po pie ra ini cja ty wê Pa nów
Se na to rów Ma cie ja Grub skie go i Krzy szto fa Kwiat kow skie go, zmie rza j¹ c¹ do po pra wy
ja ko œci œwiad czeñ opie ki zdro wot nej, udzie la nych we te ra nom walk o nie pod leg ³oœæ
Rze czy po spo li tej Pol skiej, przez do sto so wa nie wy po sa ¿e nia Cen tral ne go Szpi ta la We -
te ra nów w szcze gól no œci do po trzeb nie pe³ no spra wnych osób w po de sz³ym wie ku.

Pra g nê je d nak po in for mo waæ, ¿e or ga nem za ³o ¿y ciel skim dla Cen tral ne go Szpi ta la
We te ra nów jest Re k tor Uni wer sy te tu Me dy cz ne go w £o dzi i wo bec po wy ¿ sze go re sort ob -
ro ny na ro do wej nie ma ¿a d ne go wp³y wu na dzia ³al noœæ te go za k³a du opie ki zdro wot nej.

Niech mi wol no bê dzie wska zaæ, i¿ w pro po no wa nych przez se na to rów za pi sach
w³a œci wym by ³o by usu niê cie z tek s tu no we li za cji sfor mu ³o wa nia w art. 17 ust. 2 „a tak -
¿e oso bom po szko do wa nym w kon flik tach zbroj nych, mi sjach po ko jo wych i sta bi li za -
cyj nych”, po nie wa¿ na pod sta wie usta wy z dnia 13 kwiet nia 2007 r. o zmia nie usta wy
o za o pa trze niu eme ry tal nym ¿o³ nie rzy za wo do wych oraz ich ro dzin oraz o zmia nie nie -
któ rych in nych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 559), oso by te ma j¹ ju¿ za pe wnio ne œwiad cze -
nia zdro wot ne w pe³ nym za kre sie i po za ko lej no œci¹ we wszy s t kich pla ców kach s³u¿ by
zdro wia na te re nie kra ju.

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

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

Bog dan Klich
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OdpowiedŸ
KIEROWNIKA
URZÊDU DO SPRAW
KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH

War sza wa, 28 sty cz nia 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pis mem Sza no wne go Pa na Mar sza³ ka z dnia 6 li s to pa da 2008 r., do ty -

cz¹ cym spraw po ru sza nych w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra Ma cie ja Grub skie go i Pa na
Se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go, z³o ¿o nym na po sie dze niu Se na tu RP w dniu
30 paŸ dzier ni ka 2008 r., pro szê przy j¹æ po ni¿ sze wy jaœ nie nia.

W dniu 3 gru dnia 2008 r. od by ³o siê w Se jmie I czy ta nie po sel skie go pro jek tu usta -
wy o up ra wnie niach kom ba tan tów, ucze stni ków wal ki cy wil nej lat 1914–1945, dzia ³a -
czy opo zy cji wo bec dyk ta tu ry ko mu ni sty cz nej oraz nie któ rych ofiar re pre sji sy s te mów
to ta li tar nych. Te go¿ sa me go dnia ukon sty tuo wa ³a siê pod ko mi sja do roz pa trze nia ww.
pro jek tu pod prze wo dni ctwem Pa ni Po se³ Te re sy Pio trkow skiej.

Ró wno czeœ nie w koñ co w¹ fa zê wcho dz¹ pra cê nad rz¹ do w¹ wer s j¹ no we go pra wa
kom ba tan ckie go, któ ra ró¿ ni siê od pro jek tu po sel skie go w nie wiel kich szcze gó ³ach
(g³ó wnie o cha rak te rze le gis la cyj nym).

Nie mam w¹t pli wo œci, ¿e za pe wnie nie w³a œci wej opie ki zdro wot nej nad we te ra na mi
jest obe c nie je d nym z naj wa¿ niej szych za dañ pañ stwa wo bec tej gru py spo ³e cz nej.
Fun kcjo no wa nie ta kiej wy j¹t ko wej pla ców ki jak Cen tral ny Szpi tal We te ra nów is tot nie
wy ma ga w mo jej opi nii do dat ko we go wspar cia fi nan so we go z bu d¿e tu pañ stwa. Je dnak
ewen tual ne za pro po no wa nie prze ze mnie Mi ni ster stwu Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej (za
po œre dni ctwem któ re go mo ¿e my zg³a szaæ na sze pro po zy cje le gis la cyj ne) do dat ko wych
po pra wek do pro jek tu rz¹ do we go, zwiêk sza j¹ cych wy dat ki bu d¿e to we i wy ma ga j¹ cych
kon sul ta cji z in ny mi mi ni ster stwa mi, skut ko wa ³o by dal sz¹ wie lo mie siê cz n¹ zw³o k¹
w pra cach nad usta w¹.

Dla te go w moim prze ko na niu sto so wn¹ po praw kê win ni zg³o siæ po s³o wie lub se na -
to ro wie w trak cie prac le gis la cyj nych w par la men cie, gdy¿ je dy nie ta kie roz wi¹ za nie nie 
spo wol ni prac nad no wym pra wem kom ba tan ckim.

Z wy ra za mi sza cun ku

Za stêp ca Kie ro w ni ka
Urzê du Do Spraw Kom ba t ant ów
i Osób Re pre sjo no wa nych
z up. dr Jan Sta ni s³aw Cie cha now ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
oraz se na to ra Ja na Ole cha

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W dniu 25 paŸ dzier ni ka 2008 r. ty go dnik „Po li ty ka” w ar ty ku le „Na re szcie

wra ca my” za mie œci³ in for ma cjê, ¿e w trak cie na tow skich æwi czeñ do wo dze -
nia pan ge n e ra³ Mie czy s³aw Sta cho wiak stra ci³ 90% od dzia ³ów pod czas je d -
ne go dnia æwi czeñ. Ar ty ku³ za wie ra ró w nie¿ przy pu sz cze nie, ¿e pan ge n e ra³
Mie czy s³aw Sta cho wiak ma ob j¹æ fun kcjê no we go sze fa Szta bu Ge ne ral ne go
WP. W zwi¹z ku z tym up rzej mie pro si my Pa na Mi ni stra o udzie le nie na stê pu -
j¹ cych in for ma cji:

Po pier wsze, czy po twier dza Pan opi sa ne w tym ar ty ku le in for ma cje do ty -
cz¹ ce pa na ge n e ra ³a Sta cho wia ka?

Po dru gie, je ¿e li tak, to czy prze pro wa dzo no ana li zê po wo dów tak dra ma -
ty cz ne go u sz czer bku je dno stek bo jo wych bio r¹ cych udzia³ w æwi cze niach?

Po trze cie, czy wy ty po wa no oso by od po wie dzial ne za za is t nia ³e wy da -
rze nie?

Po czwar te, czy i ja kie wy ci¹ g niê to kon sek wen cje w sto sun ku do win -
nych tej sy tua cji?

Li czymy na pil n¹ od po wiedŸ Pa na Mi ni stra. Je dno czeœ nie wy ra ¿a my na -
dzie jê, ¿e treœæ ma te ria ³u dzien ni kar skie go przy naj mniej w du ¿ej czê œci mi ja
siê z pra w d¹. Je ¿e li tak nie jest, to zna czy, ¿e na dzie ja, któ r¹ Po la cy wi¹ za li
z pod nie sie niem ja ko œci na szych je dno stek w opar ciu o kon tyn gent w Ira ku
i Af ga ni sta nie nie do ty czy wszy s t kich struk tur na szej ar mii.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski
Jan Olech

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.12.02

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na wspól ne oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa nów Se na to rów Ma cie ja Grub -

skie go i Ja na Ole cha pod czas 20. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu
30 paŸ dzier ni ka 2008 r. (BPS/DSK-043-988/08), do ty cz¹ ce in for ma cji za mie sz czo nych
w pub li ka cji ty go dni ka „Po li ty ka”, up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.

Au to rzy ar ty ku ³u w ty go dni ku „Po li ty ka” nr 43 z dnia 25 paŸ dzier ni ka 2008 r. pt.:
„Na re szcie wra ca my” za mie œci li w je go tek œ cie wy po wiedŸ Pa na S³a wo mi ra Pe te lic kie go
– „Plot ka g³o si, ¿e no wym sze fem szta bu mo ¿e zo staæ ge n e ra³ Mie czy s³aw Sta cho wiak,
któ ry na na tow skich æwi cze niach do wo dze nia stra ci³ 90% od dzia ³ów w je den dzieñ”.

Au tor tej wy po wie dzi praw do po dob nie na wi¹ zu je do so ju szni cze go æwi cze nia
dowódczo-sztabowego pod kryp to ni mem „Can non Cloud '02”, któ re od by ³o siê w li s to -
pa dzie 2002 r.

W æwi cze niu tym ucze stni czy³ m.in. 2. Kor pus Zme cha ni zo wa ny (2 KZ), pod do wó dz -
twem gen. bro ni Mie czy s³a wa Sta cho wia ka. W efek cie te go æwi cze nia kor pus, ja ko
pier wszy w hi sto rii Woj ska Pol skie go zwi¹ zek szczeb la operacyjno-taktycznego, uzy s -
ka³ tzw. afir ma cjê Or ga ni za cji Trak ta tu Pó³ noc no at lan tyc kie go, tj. po twier dzi³ swo j¹
go to woœæ do fun kcjo no wa nia i wspó³ dzia ³a nia z in ny mi je dno stka mi NATO w ope ra -
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cjach bo jo wych w ra mach je dno li tych pro ce dur. By³ to du ¿y suk ces Si³ Zbroj nych Rze -
czy po spo li tej Pol skiej w pro ce sie in te gra cji na ro do we go sy s te mu do wo dze nia ze
struk tu ra mi so ju szni czy mi. Suk ces ten w du ¿ej mie rze jest za s³u g¹ do wo dz¹ ce go wów -
czas kor pu sem gen. bro ni Mie czy s³a wa Sta cho wia ka. Po twier dza on je go umie jêt no œci
do wód cze, wie dzê i do œwiad cze nie.

In for ma cja o rze ko mej utra cie w trak cie æwi czeñ „Can non Cloud '02” przez do wód -
cê kor pu su 90% wojsk jest ab sur dal na i nie zgo d na z pra w d¹.

Æwi cze nie by ³o wspo ma ga ne kom pu te ro wo sy s te mem sy mu la cyj nym Joint The a ter 
Le vel Si m u la tion (JTLS). Sy s tem ten ge ne ru je wir tual ne œro do wis ko ope ra cyj ne, sy mu -
lu je dzia ³a nia bo jo we i oce nia sku te cz noœæ po de jmo wa nych de cyz ji przez æwi cz¹ ce
szta by. W trak cie æwi cze nia „Can non Cloud '02” do sz³o do sy tua cji, kie dy sy s tem wy ka -
za³, ¿e ugru po wa nie bo jo we 2. Kor pu su Zme cha ni zo wa ne go utra ci ³o dwa ba ta lio ny 6.
Bry ga dy Desantowo-Szturmowej (6 BDSz). Na le ¿y w tym miej scu za zna czyæ, i¿ po ten -
cja³ bo jo wy tych ba ta lio nów móg³ sta no wiæ ok. 65% po ten cja ³u bry ga dy, w sk³ad któ rej
wcho dzi ³y, a nie ca ³e go kor pu su, gdy¿ w je go sk³ad wcho dzi ³o w tym æwi cze niu kil ka na -
œcie in nych zwi¹z ków tak ty cz nych, w tym dwie dy wiz je sta no wi¹ ce za sa dni cz¹ si ³ê
ude rze nio w¹ kor pu su. Wy ka za nie przez sy s tem JTLS utra ty dwóch ba ta lio nów nie by -
³o wy ni kiem b³ê du w sztu ce do wo dze nia lecz efek tem wa dy sy s te mu. Nie uw zglê dnia³
on w ba zie da nych spe cy fi cz ne go ro dza ju dzia ³añ 6 BDSz, tzw. dzia ³añ nie re gu lar nych.
Po le ga j¹ one na pla no wym roz pro sze niu wojsk i ich prze jœciu do dzia ³añ par ty zan ckich 
w opar ciu o do go dny te ren (w przy pad ku æwi cze nia by³ to te ren gór ski) – w sy tua cji, gdy 
pod jê cie bez po œre dniej wal ki gro zi ³o by zni sz cze niem po sia da ne go po ten cja ³u. Tak wiêc 
kom pu te ro wy sy s tem JTLS uz na³ pod od dzia ³y 6 BDSz za wy e li mi no wa ne z wal ki, pod -
czas gdy w rze czy wi sto œci za cho wa ³y one swój bo jo wy po ten cja³ i by ³y w sta nie sku te cz -
nie od dzia ³y waæ na prze ciw ni ka.

Kie ru j¹ cy æwi cze niem „Can non Cloud '02” do wód ca so ju szni cze go do wó dz twa po -
³¹ czo ne go w Hei del ber gu gen. bro ni Goetz Glie me roth, pod czas wi zy ta cji w trak cie æwi -
cze nia sta no wis ka do wo dze nia 2 KZ w dniu 12 li s to pa da 2002 r., po za poz na niu siê
z sy tua cj¹, przy zna³ ra cjê æwi cz¹ ce mu do wód cy kor pu su i po le ci³ przy wró ciæ w sy s te -
mie kom pu te ro wym wy e li mi no wa ne ba ta lio ny 6 BDSz. Je dno czeœ nie je d nym z je go
wnios ków po æwi cze niu by ³o wpro wa dze nie po praw ki do sy s te mu JTLS, tak by uw zglê dnia³
on w przy sz³o œci spe cy fi kê dzia ³añ nie re gu lar nych.

War to w tym miej scu za zna czyæ, ¿e w chwi li za koñ cze nia æwi cze nia pod wzglê dem
ope ra cyj nym 2 KZ uzy s ki wa³ po wo dze nie w ob sza rze swo jej od po wie dzial no œci. We
wspó³ dzia ³a niu z je dno stka mi So ju szu po wstrzy ma³ na tar cie prze ciw ni ka si ³a mi 1. Dy wiz -
ji Zme cha ni zo wa nej, 10. Bry ga dy Ka wa le rii Pan cer nej, 25. Bry ga dy Ka wa le rii Po wie trznej
oraz je dno stka mi wspar cia ar ty le ryj skie go i in ¿y nie ryj ne go oraz wy pro wa dza³ prze ciw u de -
rze nie si ³a mi 11. Dy wiz ji Ka wa le rii Pan cer nej. Ta ka sy tua cja operacyjno-taktyczna ca³ ko -
wi cie za prze cza te zie o utra cie 90% po ten cja ³u bo jo we go kor pu su.

Efek tem æwi cze nia „Can non Cloud '02” jest po sia da nie w struk tu rze do wo dze nia
Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej œwiet nie wy szko lo ne go do wó dz twa szczeb la
kor pu su, go to we go do re a li za cji za dañ w sy s te mie na ro do wym i so ju szni czym. Od
chwi li za koñ cze nia æwi cze nia umie jêt no œci do wó dz twa i szta bu 2 KZ by ³y wie lo kro t nie
we ry fi ko wa ne i po twier dza ne, m.in. w trak cie pla no wa nych i pro wa dzo nych przez to
do wó dz two æwi czeñ spraw dza j¹ cych dla ko lej nych zmian pol skich kon tyn gen tów woj -
sko wych wy sy ³a nych do Af ga ni sta nu czy Ira ku.

Wnios ki wy ni ka j¹ ce z u¿y cia w æwi cze niu „Can non Cloud '02” sy s te mu JTLS spo -
wo do wa ³y, i¿ wpro wa dzo no go w 2007 r. do u¿y cia w Cen trum Sy mu la cji i Kom pu te ro -
wych Gier Wo jen nych Aka de mii Ob ro ny Na ro do wej, z uw zglê dnie niem po pra wek
do ty cz¹ cych spe cy fi ki dzia ³añ nie re gu lar nych.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia po zo sta jê w prze ko na niu, ¿e uz na je Pan
Mar sza ³ek za za sa dne.

Z wy ra za mi sza cun ku i powa¿ania
Bog dan Klich
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
oraz se na to ra Ja na Ole cha

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

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W zwi¹z ku ze zg³o szo ny mi przez przed sta wi cie li œro do wis ko wych do -

mów sa mo po mo cy za strze ¿e nia mi do ty cz¹ cy mi pro po no wa nych zmian
zawar tych w pro jek cie usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze
zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz -
twie, czy li tak zwa nej usta wy kom pe ten cyj nej – cho dzi o art. 17 ust.1 pkt 3
na k³a da j¹ cy na gmi ny obo wi¹ zek pro wa dze nia i roz wi ja nia in fra struk tu ry
œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy dla do ros ³ych osób nie pe³ no spra wnych
in te lek tual nie i prze wlek le cho rych psy chi cz nie – zwra ca my siê do Pa ni Mi n i s -
ter z up rzej m¹ pro œb¹ o prze a na li zo wa nie i od nie sie nie siê do przed sta wio -
nych kwe stii.

Zgo d nie z pro po no wa nym za pi sem usta wy obo wi¹ zek utrzy ma nia œro do -
wis ko wych do mów sa mo po mo cy prze jdzie na gmi ny. Re a li za cja te go za da nia 
mo ¿e oka zaæ siê zbyt du ¿ym ob ci¹ ¿e niem dla je dno stek sa mo rz¹ do wych.
Mie sz kañ cy œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy, ich ro dzi ny oraz pra co wni -
cy tych pla có wek ob a wia j¹ siê, ¿e wie le gmin nie bê dzie w sta nie fi nan so waæ
te go za da nia, a brak œrod ków na ten cel lub ich zmniej sze nie mo ¿e przy czy niæ 
siê do: ob ni ¿e nia stan dar du us ³ug wy ko ny wa nych w oœ rod kach; po gor sze nia 
sta nu psy chi cz ne go osób nie pe³ no spra wnych, po zba wio nych sy s te ma ty cz nej 
re ha bi li ta cji i te ra pii; po gor sze nia sy tua cji ma te rial nej ro dzin z uwa gi na ko -
nie cz noœæ za pe wnie nia opie ki i te ra pii cho re mu cz³on ko wi ro dzi ny; na wet lik -
wi da cji œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy. Po zba wie nie osób nie pe³ no -
spra wnych mo¿ li wo œci ko rzy sta nia z pla ców ki dzien ne go po by tu mo ¿e
w wie lu przy pad kach spo wo do waæ po gor sze nie sta nu psy chi cz ne go cho rych
i ich ho spi ta li za cjê na od dzia ³ach psy chia trii. Ko nie cz noœæ za pe wnie nia oso -
bom nie pe³ no spra wnym opie ki zmu si ro dzi ny do re zyg na cji z pra cy lub umie -
sz cza nia cho rych w do mach po mo cy spo ³e cz nej. Oby dwa roz wi¹ za nia
ogra ni cz¹ ucze stni cze nie osób nie pe³ no spra wnych w ¿y ciu spo ³e cz nym, za -
wo do wym i oso bi stym.

Za pe wnie nie cho rym go d nych wa run ków do ¿y cia, sta ³ej i pro fe sjo nal nej
opie ki, re ha bi li ta cji, te ra pii oraz mo¿ li wo œci swo bo dne go ucze stni cze nia we
wszy s t kich wy mia rach ¿y cia jest prio ry te tem i na le ¿y do obo wi¹z ków w³adz
pañ stwa, dla te go nie mo¿ na do pu œciæ do sy tua cji za gra ¿a j¹ cej is t nie niu i fun kcjo -
no wa niu pal có wek, ja ki mi s¹ œro do wis ko we do my sa mo po mo cy.

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter, w zwi¹z ku z przed sta wio nym pro ble mem zwra -
ca my siê do Pa ni z up rzej m¹ pro œb¹ o za gwa ran to wa nie œrod ków fi nan so -
wych, któ re po zwo l¹ na pro wa dze nie i roz wój in fra struk tu ry œro do wis ko wych
do mów po mo cy w pe³ nym za kre sie.

Li sta wraz z pod pi sa mi osób, któ re z³o ¿y ³y pe ty cjê: osób nie pe³ no spra wnych,
cz³on ków ich ro dzin i opie ku nów oraz pra co wni ków œro do wis ko wych do mów
sa mo po mo cy, zo sta nie prze s³a na po czt¹ na ad res Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty -
ki Spo ³e cz nej.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski
Jan Olech
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OdpowiedŸ

War sza wa, 8 gru dnia 2008 r.

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

Od po wia da j¹c na pis mo Pa na Mar sza³ ka Nr BPS/DSK-043-989/08 z dnia 6 li s to -
pa da 2008 r., do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia Pa nów Se na to rów Ma cie ja Grub skie go i Ja na
Ole cha, w spra wie za gwa ran to wa nia œrod ków fi nan so wych, któ re po zwo l¹ na pro wa -
dze nie i roz wój in fra struk tu ry œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy, in for mu jê, co po -
ni ¿ej.

Pro jekt usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji
i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie w art. 28 prze wi du je m.in.
zmia nê cha rak te ru za da nia z za kre su po mo cy spo ³e cz nej, ja kim jest pro wa dze nie i roz -
wój in fra struk tu ry œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy dla osób z za bu rze nia mi psy -
chi cz ny mi. Za da nie to, re a li zo wa ne do tej po ry przez gmi nê ja ko za da nie z za kre su
ad mi ni stra cji rz¹ do wej, w myœl za pro jek to wa nych zmian, sta nie siê za da niem w³a s -
nym gmi ny o cha rak te rze ob li ga to ryj nym.

Po wy ¿ sze roz wi¹ za nie wpi su je siê w przy jê t¹ w pro gra mie Rz¹ du za sa dê, za k³a da -
j¹ c¹, i¿ ko nie cz ne jest przy wró ce nie sa mo rz¹ do wi ran gi, któ ra przy pa da w³a dzom re -
gio nal nym i lo kal nym w Eu ro pie, gdzie s¹ one wa¿ nym par tne rem rz¹ dów cen tral nych
w osi¹ ga niu wa¿ nych ce lów spo ³e cz nych. Po trzeb ne jest za tem z je d nej stro ny wzmoc -
nie nie pod staw ma j¹t ko wych sa mo rz¹ du, a z dru giej do po sa ¿e nie go w za da nia i kom -
pe ten cje, któ re po zwo l¹ na od gry wa nie ro li pra w dzi we go go spo da rza na swoim te re nie.
Pro jek to wa ne roz wi¹ za nia pra w ne za war te w pro jek cie tzw. usta wy kom pe ten cyj nej
sta no wi¹ wiêc ko lej ny krok w pro ce sie de cen tra li za cji za dañ pub li cz nych. W tym ce lu
pro po nu je siê dal sze prze ka za nie przede wszy s t kim sa mo rz¹ do wi wo je wó dz twa kom -
pe ten cji i za dañ ak tu al nie wy ko ny wa nych przez wo je wo dów. Czêœæ kom pe ten cji prze -
ka za na zo sta nie ró w nie¿ do sa mo rz¹ du gmin ne go. W pro jek cie przy jê to, ¿e nad rzê dn¹
ro lê pe³ ni kon sty tu cyj na za sa da sub sy diar no œci pañ stwa, co oz na cza, i¿ up ra wnie nia
win ny byæ przy pi sa ne do naj ni¿ sze go szczeb la ad mi ni stra cji bê d¹ ce go w sta nie efek ty wnie 
zrea li zo waæ po sta wio ne zadania. Po nad to za ³o ¿o no, ¿e prze ka zy wa ne za da nia i kom pe -
ten cje, co do za sa dy po win ny byæ prze jmo wa ne przez sa mo rz¹d ja ko za da nia w³a s ne.
Jak wy ni ka z po wy ¿ sze go pla no wa ne zmia ny nie s¹ w ¿a dnym wy pad ku ce lo wym dzia -
³a niem rz¹ du zmie rza j¹ cym do pry wa ty za cji œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy.

W przy pad ku za dañ z za kre su po mo cy spo ³e cz nej, któ re sta n¹ siê za da nia mi w³a s -
ny mi gmin, w tym tak ¿e w od nie sie niu do za da nia pro wa dze nia i roz wo ju in fra struk tu -
ry œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi,
na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e za da niom tym na da je siê cha rak ter ob li ga to ryj ny. Oz na cza to, ¿e
ka ¿ da gmi na bê dzie mu sia ³a re a li zo waæ to za da nie, nie za le¿ nie od te go czy sta no wi ono 
dla niej prio ry tet w po li ty ce gmin nej, czy nie.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go prag nê po in for mo waæ, ¿e Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki
Spo ³e cz nej w to ku kon sul ta cji miê dzy re sor to wych zg³a sza ³o uwa gi, do ty cz¹ ce zmian
pro po no wa nych w art. 28 przed mio to we go pro jek tu.

Syg na li zo wa no, ¿e zmia ny te mo g¹ spo wo do waæ za gro ¿e nia roz wo ju form po mo cy
oso bom z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, ja ki mi s¹ us ³u gi œwiad czo ne w œro do wis ko wych 
do mach sa mo po mo cy, jak ró w nie¿ ogra ni czyæ do nich do stêp, czy te¿ po gor szyæ ja koœæ
wspar cia udzie la ne go tej gru pie osób. W opi nii tu tej sze go re sor tu, wska za ne by ³o by
prze ka za nie œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy do pie ro po do pro wa dze niu bu do wy 
sie ci opar cia spo ³e cz ne go dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi do koñ ca, a tak ¿e po
okreœ le niu sto so wny mi prze pi sa mi wy ko naw czy mi stan dar dów us ³ug œwiad czo nych
w tych je dno stkach. Za nie po ko j¹ ce uz na no ró w nie¿ oba wy, ¿e prze ka za nie do mów
w chwi li obe c nej mo ¿e dra sty cz nie ob ni ¿yæ po ziom us ³ug œwiad czo nych w tych je dno stkach
lub wy zwo liæ pro ces prze kszta³ ca nia do mów w je dno stki spe³ nia j¹ ce in ne fun kcje –
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nies³u ¿¹ ce ce lom wspar cia osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi. Mo ¿e ró w nie¿ dojœæ do
³¹ cze nia opie ki nad ró¿ ny mi gru pa mi pod o pie cz nych – osób cho rych psy chi cz nie, upo -
œle dzo nych umys ³o wo, osób ze spe cy fi cz ny mi za bu rze nia mi ty pu au tyzm czy cho ro ba
Al zhei me ra, co by ³o by pro ce sem nie po ¿¹ da nym.

Po nad to w ww. uwa gach pod no szo no, ¿e czêœæ pla có wek dla osób z za bu rze nia mi
psy chi cz ny mi, w tym ró w nie¿ œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy, jest pro wa dzo na
przez po wia ty ja ko za da nie z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej (art. 20 ust. 1 pkt 2), wo -
bec cze go za pro po no wa na w pro jek cie zmia na do ty cz¹ ca za dañ gmin spo wo du je nie u -
za sa dnio ne ni czym zró¿ ni co wa nie sy tua cji pra w nej œro do wis ko wych do mów
sa mo po mo cy, co z ko lei mo ¿e pro wa dziæ do wy pie ra nia przez gmi ny te go za da nia do po -
wia tów.

Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej pod no si ³o ró w nie¿ ar gu ment, ¿e kon dy cja
fi nan so wa wie lu gmin nych je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go nie gwa ran tu je na le ¿y -
tej re a li za cji za dañ zwi¹ za nych z or ga ni zo wa niem i za pe wnie niem fun kcjo no wa nia ró¿ -
nych ofert opar cia spo ³e cz ne go, tak nie zbê d nych, by oso by z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi 
i ich ro dzi ny mia ³y szan sê na po pra wê po czu cia bez pie czeñ stwa so cjal ne go.

Do dat ko wo in for mo wa no, ¿e obe c nie trwa j¹ pra ce nad no we li za cj¹ usta wy o po mo -
cy spo ³e cz nej, któ ra prze wi du je miê dzy in ny mi zmia ny w za kre sie fun kcjo no wa nia i fi -
nan so wa nia œro do wis ko wych do mów, co ró w nie¿ wska zy wa ³o by na brak za sa dno œci
pro jek to wa nych w usta wie kom pe ten cyj nej zmian.

Je dno czeœ nie wy jaœ niam, ¿e na wet w sy tua cji przy jê cia ww. usta wy w obe c nym
kszta³ cie, za da nie pro wa dze nia œro do wis ko wych do mów sa mo po mo cy bê dzie w 2009 r. 
do to wa ne z bu d¿e tu pañ stwa. W re zer wach ce lo wych bu d¿e tu pañ stwa na 2009 r. za -
pla no wa no tak ¿e œrod ki na uru cho mie nie no wych miejsc w te go ty pu oœ rod kach. Spo -
sób fi nan so wa nia te go za da nia w la tach póŸ niej szych zo sta nie usta lo ny naj praw do po -
dob niej w ra mach zmie nio nej usta wy o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Ta kie roz wi¹ za nie po win no za pe wniæ dal sze fun kcjo no wa nie œro do wis ko wych do -
mów sa mo po mo cy oraz utrzy ma nie stan dar du re a li zo wa nych tam us ³ug, a tak ¿e kon -
ty nua cjê roz wo ju tej for my wspar cia dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi.

MI NI STER
z up. Ja ros ³aw Du da
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
oraz se na to ra Ja na Ole cha

skierowane do min is ter nauki i szkolnictwa wy¿szego Bar bary Kudryckiej

Szanowna Pani Min is ter!
Mamy przyjemnoœæ przedstawiæ Pani Min is ter propozycjê utworzenia

w £odzi miêdzywydzia³owego oœrodka badañ nad regionem ³ódzkim.
Pomys³ ten zrodzi³ siê w gronie naukowców Uniwersytetu £ódzkiego.
Doskonale wpisuje siê w strategiê rozwoju miasta i regionu, stanowi¹c
jednoczeœnie wspólne przedsiêwziêcie uczelni i parlamentarzystów ³ódzkich. 
Warto podkreœliæ, ¿e inicjatywa ta wychodzi naprzeciw rosn¹cemu
zainteresowaniu histori¹ „ma³ej ojczyzny” wœród wielu mieszkañców £odzi.

£ódŸ jest modelowym przyk³adem miasta wielokulturowego
i wielonarodowoœciowego, którego dynamiczny rozwój rozpocz¹³ siê
u zarania XIX wieku, co stanowi pewn¹ odmiennoœæ w stosunku do innych
miast tego rodzaju (Gdañsk, Wroc³aw). Specyfika £odzi przejawia siê w wielu 
elementach. Warta podkreœlenia jest niespotykana na innych obszarach
kraju mozaika narodowoœciowa (Polacy, Niemcy, ¯ydzi, a tak¿e Rosjanie),
doskona³y stan zachowania Ÿróde³, sta³e interakcje miêdzy polityk¹
a gospodark¹, a przy tym ich zmienny kierunek, a tak¿e to, ¿e by³ to re gion
przoduj¹cy gospodarczo w okresie zaborów i w II Rzeczypospolitej; obok
Œl¹ska by³ to najwiêkszy obszar przemys³owy Polski w II po³owie XIX wieku 
i I po³owie XX wieku. Inne takie elementy to dominacja przemys³u lekkiego –
ko³a zamachowego rozwoju w XIX wieku, specyfika stosunków
narodowoœciowych podczas II wojny œwiatowej, getto ³ódzkie, polityka
wobec Polaków, „przebudowa” struktury narodowoœciowo-spo³ecznej,
utopijne plany dotycz¹ce „niemieckiego Warthegau”, £ódŸ – „druga stolica
Polski” 1945–1946/1948, re gion zaniedbany w PRL (przemys³ lekki, „obszar
ju¿ przemys³owy”).

Dzieje £odzi sta³y siê przedmiotem licznych prac naukowych, z których
pierwsze powsta³y jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹. Niemniej jednak, bior¹c pod 
uwagê wybiórczoœæ podejmowanych w okresie komunistycznym zagadnieñ
badawczych oraz wp³yw wymogów politycznych na powstaj¹c¹ wówczas
produkcjê naukow¹, historia £odzi i regionu ³ódzkiego stanowi ogromne i nadal
niezagospodarowane pole badawcze.

Oœrodek mia³by charakter miêdzywydzia³owego centrum, skupiaj¹cego
naukowców U£ zajmuj¹cych siê £odzi¹ i regionem, œciœle wspó³pracuj¹cego
z Archiwum Pañstwowym w £odzi, Biurem Edukacji Publicznej Instytutu
Pamiêci Narodowej oraz Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ im. marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego.

Doskona³y stan zachowania Ÿróde³ archiwalnych oraz specyfika regionu
pozwalaj¹ na prowadzenie badañ z zakresu historii, kulturoznawstwa,
filologii, geografii, ekonomii czy socjologii. Istotnym warunkiem
prowadzonych badañ ma staæ siê ich komplementarnoœæ. Powa¿nym
uchybieniem dotychczasowych prac z zakresu problematyki mniejszoœci
narodowych jest, niestety, brak badañ porównawczych i oderwanie od
kontekstu historycznego, czego efektem jest tworzenie fa³szywego obrazu
poszczególnych grup narodowoœciowych. Oœrodek sta³by siê jednoczeœnie
centrum informacji archiwalnej i bibliograficznej. Powsta³e prace naukowe
ukazywa³yby siê w periodyku. Prowadzone w ramach oœrodka studia
licencjackie, magisterskie i podyplomowe mog¹ kszta³ciæ nastêpuj¹ce
umiejêtnoœci zawodowe: orientacja w historii regionu od czasów
œredniowiecznych do chwili obecnej; znajomoœæ dziedzictwa kulturowego
regionu; znajomoœæ stanu, rozmieszczenia i przydatnoœci badawczej zasobu
archiwalnego i bibliotecznego dotycz¹cego regionu; prowadzenie
samodzielnych poszukiwañ Ÿród³owych z zakresu historii regionu i ¿yj¹cych
w nim narodowoœci; przygotowanie publikacji popularnonaukowych
z podanego wczeœniej zakresu; pe³nienie funkcji przewodnika po regionie,
tak¿e dla grup czy osób spoza Polski, na przyk³ad Niemców, ¯ydów; pomoc
dla potomków danych mieszkañców, poszukuj¹cych swych korzeni;
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przygotowanie wniosków o granty z zakresu dziedzictwa kulturowego;
umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê jêzykami niemieckim i angielskim na poziomie
zaawansowanym, a tak¿e znajomoœæ rosyjskiego, jidysz i hebrajskiego na
poziomie pozwalaj¹cym na korzystanie ze Ÿróde³ i literatury.

Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwentów tego kierunku bêd¹
urzêdy miast i gmin, regionalne instytucje kulturalne, przedsiêbiorstwa
turystyczne. Absolwenci bêd¹ równie¿ przygotowani do prowadzenia w³asnych
przedsiêbiorstw turystycznych czy genealogicznych – podró¿e „œladami
przodków” itp.

Szanowna Pani Min is ter, przedstawiona propozycja utworzenia
miêdzywydzia³owego oœrodka badañ nad regionem ³ódzkim jest niezwykle
istotna dla mieszkañców £odzi, zw³aszcza tych najm³odszych, którzy
dopiero bêd¹ poznawaæ historiê swojego miasta. Powstanie oœrodka
ma s³u¿yæ rozwojowi i upowszechnianiu wiedzy na temat historii regionu,
ma daæ komplementarny jego obraz oraz przyczyniæ siê do jego promocji.
Poparcie tej inicjatywy jest niezwykle wa¿ne z naukowego punktu widzenia,
dlatego liczymy, ¿e Pani Min is ter poprze propozycjê utworzenia
przedmiotowego oœrodka badañ.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Jan Olech

OdpowiedŸ

War sza wa, 18 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez Se na to rów Pa na Ma cie ja Grub skie go

oraz Pa na Ja na Ole cha w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r. pod czas 20. po sie dze nia Se na -
tu RP, nr BPS/DSK-043-990/08, do ty cz¹ cym mo¿ li wo œci ut wo rze nia w £o dzi miê dzy -
wy dzia ³o we go oœ rod ka ba dañ nad re gio nem ³ó dz kim, prag nê up rzej mie wska zaæ, ¿e
za k³a da ne ce le i za da nia oœ rod ka przed sta wio ne w ww. oœ wiad cze niu ko re spon du j¹
w okreœ lo nym za kre sie z prio ry te ta mi za pi sa ny mi w klu czo wych do ku men tach z ob -
sza ru ba dañ na u ko wych.

Pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ stra te gi cz ne ce le do ty cz¹ ce roz wo ju na u ki w Rze czy po spo li tej
Pol skiej obe jmu j¹ m.in. pe³ niej sze wy ko rzy sta nie po ten cja ³u na u ki dla edu ka cji na ro -
do wej, kul tu ry i pod nie sie nia po zio mu cy wi li za cyj ne go kra ju.

Po nad to prag nê wska zaæ, ¿e dnia 30 paŸ dzier ni ka 2008 r. Mi n i s ter Na u ki i Szkol ni ctwa
Wy ¿ sze go og ³o si³ Kra jo wy Pro gram Ba dañ Na u ko wych i Prac Roz wo jo wych. Ce lem
nad rzê dnym Pro gra mu jest zin ten sy fi ko wa nie ro li œro do wis ka na u ko we go w kszta³ to -
wa niu ra cjo nal nych, no wo czes nych i d³u go fa lo wych prze s³a nek zró wno wa ¿o ne go roz -
wo ju spo ³e czeñ stwa i go spo dar ki. Okreœ la on prio ry te to we ob sza ry ba daw cze, któ re
obe jmu j¹ ce le d³u go o kre so we oraz re a li zu j¹ d³u go o kre so w¹ po li ty kê pañ stwa zmie rza -
j¹ c¹ do na da nia dzia ³a niom ba daw czym, go spo dar czym i spo ³e cz nym cech zró wno wa -
¿o ne go i sko re lo wa ne go roz wo ju. W ra mach prio ry te to we go ob sza ru ba daw cze go
„Spo ³e czeñ stwo w wa run kach bez pie cz ne go, przy spie szo ne go i zró wno wa ¿o ne go roz -
wo ju spo³eczno-gospodarczego” okreœ lo ny zo sta³ stra te gi cz ny pro gram ba dañ na u ko -
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wych i prac roz wo jo wych o te ma cie; „Po li ty ki to¿ sa mo œci – po li ty ki pa miê ci.
Kszta³ to wa nie wzo rów to¿ sa mo œci w Pol sce w kon tek œ cie wie lo na ro do wej i wie lo kul tu -
ro wej tra dy cji oraz pro ce sów glo ba li za cyj nych prze ³o mu XX i XXI wie ku”. Pro gram ten
obe jmu je kom plek so we i trans dys cyp li nar ne ba da nia nad men tal no œci¹ je dno stko w¹
i spo ³e cz n¹, jej noœ ni ka mi oraz kul tu ro wy mi prak ty ka mi w za kre sie: to¿ sa moœæ i pa -
miêæ, po li ty ki to¿ sa mo œci, po li ty ki pa miê ci. Pro po zy cja za pre zen to wa na w oœ wiad cze -
niu Se na to ra Ma cie ja Grub skie go i Se na to ra Ja na Ole cha w pe³ ni ko re spon du je z ty mi
za ³o ¿e nia mi.

Je dno czeœ nie na pod sta wie z³o ¿o ne go oœ wiad cze nia mo¿ na przy pu sz czaæ, ¿e oœ ro -
dek ba dañ nad re gio nem ³ó dz kim mia³ by cha rak ter „miê dzy wy dzia ³o we go cen trum”
zlo ka li zo wa ne go w Uni wer sy te cie £ó dz kim we wspó³ pra cy z in ny mi in sty tu cja mi. Prag -
nê up rzej mie wy jaœ niæ, ¿e kwe stie two rze nia przez szko ³y wy ¿ sze je dno stek wspól nych
i za sa dy pro wa dze nia stu diów okreœ la usta wa z dnia 27 lip ca 2005 r. – Pra wo o szkol ni ctwie 
wy ¿ szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.). Sto so wnie do art. 31 ust. 2 tej usta wy
uczel nia mo ¿e – na pod sta wie po ro zu mie nia – two rzyæ je dno stki wspól ne z in ny mi ni¿
uczel nie pod mio ta mi, w szcze gól no œci z in sty tu cja mi na u ko wy mi, w tym ró w nie¿ za -
gra ni cz ny mi. Po ro zu mie nie ta kie okreœ la or ga ni za cjê, spo sób fun kcjo no wa nia i fi nan -
so wa nia je dno stki wspól nej, za sa dy pro wa dze nia stu diów i kszta³ ce nia w in nych
for mach oraz za sa dy wy da wa nia dyp lo mów ukoñ cze nia stu diów i œwia dectw ukoñ cze -
nia kszta³ ce nia w in nych for mach. Wy da wa nie dyp lo mów ukoñ cze nia stu diów lub
œwia dectw w przy pad ku kszta³ ce nia w in nych for mach, pro wa dzo ne go w je dno stce
wspól nej wy ma ga zgo dy mi ni stra w³a œci we go do spraw szkol ni ctwa wy ¿ sze go. Na to -
miast w przy pad ku pla no wa nia ut wo rze nia ww. oœ rod ka ja ko je dno stki we wnê trz nej
Uni wer sy te tu £ó dz kie go up rzej mie wy jaœ niam, ¿e je dno stki ta kie two rzo ne s¹ przez
w³a œci we or ga ny uczel ni w try bie wska za nym w usta wie – Pra wo o szkol ni ctwie wy ¿ -
szym oraz sta tu cie Uczel ni.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze, prag nê za pe wniæ, i¿ w przy pad ku wy st¹ pie nia Uczel ni
z ini cja ty w¹ w po wy ¿ szym za kre sie zo sta nie ona szcze gó ³o wo prze a na li zo wa na.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
prof. Gra ¿y na Prawelska-Skrzypek
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Gru sz ki

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Na osiem na stym po sie dze niu Se na tu w dniu 25 wrzeœ nia 2008 r. skie ro -

wa ³em do mi n i s ter na u ki i szkol ni ctwa wy ¿ sze go Bar ba ry Kud ryc kiej
oœ wiad cze nie, w któ rym pi sa ³em: „Ko lej na spra wa, któ r¹ chcia³ bym za in te re -
so waæ pa ni¹ mi n i s ter, to zni¿ ki dla stu den tów na prze jaz dy po ci¹ ga mi PKP.
Bar dzo li cz na gru pa stu den tów de cy du je siê na co dzien ny do jazd do uczel ni
i ko rzy sta wte dy z us ³ug PKP. W zwi¹z ku z tym chcia³ bym za py taæ, czy is t nie -
je mo¿ li woœæ zwiê k sze nia zni¿ ki z obe c nych 37% do 50%. Aby u³at wiaæ m³o -
dym lu dziom do stêp do us ³ug edu ka cyj nych, po win niœ my wspo ma gaæ ich na
wszy s t kie spo so by, ró w nie¿ w for mie zwiê k szo nej zni¿ ki na prze jaz dy po -
ci¹ ga mi”.

Zwra ca j¹c siê do Pa ni Mi n i s ter, któ rej wszel kie spra wy do ty cz¹ ce stu -
den tów po win ny byæ bar dzo blis kie, mia ³em na dzie jê, ¿e oso bi œcie za an ga ¿u -
je siê w spra wê pod jê t¹ w oœ wiad cze niu. Udzie lo na od po wiedŸ nie
po zo sta wia je dnak ¿a dnych w¹t pli wo œci, ¿e po stro nie mi ni ster stwa nie ma
wo li za jê cia siê spra w¹, a z pro ble mem od sy ³a siê mnie do mi ni stra in fra -
struk tu ry.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z na stê pu j¹ cym py ta -
niem: czy is t nie je mo¿ li woœæ zwiê k sze nia zni¿ ki dla stu den tów na prze jaz dy
po ci¹ ga mi PKP z obe c nych 37% do 50%, aby u³at wiæ m³o dym lu dziom do stêp
do us ³ug edu ka cyj nych?

Z wy ra za mi sza cun ku
Ta de usz Gru sz ka

OdpowiedŸ

War sza wa, 25 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Gru sz ki, otrzy ma ne przy piœ mie 

Pa na Mar sza³ ka z dnia 6 li s to pa da 2008 r. znak BPS/DSK-043-994/08, w spra wie zni -
¿ek na prze jaz dy PKP dla stu den tów, up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, ¿e Mi n i s ter
In fra struk tu ry od po wia da za pra wid ³o w¹ re a li za cjê ulg usta wo wych przez up ra wnio -
nych prze woŸ ni ków, w tym przy zna nych m.in. usta w¹ z dnia 20 czer wca 1992 r.
o up ra wnie niach do ul go wych prze jaz dów œrod ka mi pub li cz ne go trans por tu
zbio ro we go (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z póŸn. zm.), na to miast po li ty ka
spo ³e cz na pañ stwa wo bec stu den tów na le ¿y do w³a œci wo œci Mi ni stra Na u ki i Szkol ni ctwa
Wy ¿ sze go, któ ry re a li zu je j¹ w po ro zu mie niu z Mi ni strem Fi nan sów od po wia da j¹ cym
za stan fi nan sów pañ stwo wych.

W sty cz niu br. z ini cja ty w¹ roz sze rze nia ulg dla stu den tów wy st¹ pi li po s³o wie op ra -
co wu j¹c po sel ski pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o up ra wnie niach do bez p³at nych
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i ul go wych prze jaz dów œrod ka mi pub li cz ne go trans por tu zbio ro we go (druk nr 474),
prze wi du j¹ cy wpro wa dze nie od dnia 1 paŸ dzier ni ka 2009 r. 50% ul gi przy prze jaz dach
œrod ka mi pub li cz ne go trans por tu zbio ro we go ko le jo we go w po ci¹ gach oso bo wych i po -
spie sznych na pod sta wie bi le tów je dno ra zo wych z miej sca za mie sz ka nia do szko ³y wy ¿ -
szej i z po wro tem. Pro jekt ten je dnak ¿e zo sta³ od rzu co ny pod czas dru gie go czy ta nia na
26. po sie dze niu Se jmu w dniu 24 paŸ dzier ni ka 2008 r.

W obo wi¹ zu j¹ cym sta nie pra w nym, zgo d nie z po wo ³a n¹ usta w¹ z dnia 20 czer wca 
1992 r., stu den ci ma j¹ pra wo do:

– ul gi 49% przy prze jaz dach w kla sie 2 po ci¹ gów oso bo wych i po spie sznych, na pod --
sta wie imien nych bi le tów mie siê cz nych,

– ul gi 49% przy prze jaz dach œrod ka mi pub li cz ne go trans por tu zbio ro we go au to bu --
so we go w ko mu ni ka cji zwyk ³ej i przy spie szo nej, na pod sta wie bi le tów imien nych
mie siê cz nych szkol nych,

– ul gi 37% przy prze jaz dach w kla sie 2 po ci¹ gów oso bo wych, po spie sznych i eks pre --
so wych, na pod sta wie bi le tów je dno ra zo wych.

Obe c na 49% ul ga przy prze jaz dach na pod sta wie imien nych bi le tów mie siê cz nych,
zgo d nie z in ten cj¹ usta wo daw cy za pe wnia stu den tom ob ni ¿e nie ko sz tów prze jaz dów
ko le j¹, od by wa nych re gu lar nie w tych sa mych re la cjach. Z ul gi tej mo g¹ za tem ko rzy -
staæ stu den ci przy co dzien nych do jaz dach do uczel ni, o czym mo wa w oœ wiad cze niu
Pa na se na to ra.

Przy zna nie stu den tom ja ko je dy nej gru pie up ra wnio nych ul gi 50% jest nie u za sa dnio -
ne, al bo wiem obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy nie prze wi du j¹ ul gi 50% dla ¿a dnej z grup up ra -
wnio nych, w tym tak ¿e z mo cy in nych ustaw – np. dla in wa li dów wo jen nych,
kom ba tan tów i osób re pre sjo no wa nych oraz cy wil nych nie wi do mych ofiar dzia ³añ wo -
jen nych.

Po nad to prag nê pod kreœ liæ, ¿e zmia ny usta wo we wpro wa dzo ne w 2002 r. mia ³y nie
tyl ko zmniej szyæ wy dat ki po no szo ne przez bu d¿et pañ stwa na do fi nan so wa nie prze -
woŸ ni kom utra ty wp³y wów z ty tu ³u obo wi¹z ku sto so wa nia ulg usta wo wych, ale ró w -
nie¿ ogra ni czyæ nad u ¿y cia po pe³ nia ne przez prze woŸ ni ków przy re a li za cji ulg
usta wo wych w ce lu uzy s ka nia nie na le¿ nej do ta cji (dru ko wa nie bi le tów bez wy ko na nia
us ³u gi prze wo zu przy prze jaz dach bez p³at nych oraz ³¹ cze nie 2-ch bi le tów z ul g¹ 50%
dla uzy s ka nia bi le tu nor mal ne go). Nie uleg³ wów czas zmia nie kr¹g osób ko rzy sta -
j¹ cych z ulg, na to miast zlik wi do wa no up ra wnie nia do bez p³at nych prze jaz dów oraz
z ul g¹ 50%, w za mian któ rych wpro wa dzo no ul gi w wy so ko œci: 100%, 78%, 49% i 37%
w ró¿ nym za kre sie, jak ró w nie¿ ogra ni czo no mo¿ li woœæ ko rzy sta nia z ul go wych prze -
jaz dów wy ³¹ cz nie przy prze jaz dach w 2 kla sie po ci¹ gów. St¹d przy wró ce nie b¹dŸ przy -
zna nie ul gi 50% któ rej kol wiek gru pie up ra wnio nych, w tym tak ¿e stu den tom, nie jest
po ¿¹ da ne.

Re a su mu j¹c, ani Mi n i s ter In fra struk tu ry ani Rz¹d nie s¹ prze ci w ni wspie ra niu
stu den tów, w tym tak ¿e przy do jaz dach ko le ja mi do uczel ni po przez sy s tem ulg prze -
jaz do wych, je dnak ¿e wszel kie po de jmo wa ne dzia ³a nia po win ny byæ przede wszy s t kim
spój ne z po li ty k¹ spo ³e cz n¹ pañ stwa w sto sun ku do ró¿ nych grup spo ³e cz nych re a li zo -
wa n¹ przez Pañ stwo sto so wnie do po sia da nych mo¿ li wo œci ich sfi nan so wa nia z bu d¿e -
tu pañ stwa.

Zda niem Mi ni stra Fi nan sów w chwi li obe c nej nie jest mo¿ li we zwiêk sza nie wy dat -
ków pub li cz nych na re kom pen so wa nie prze woŸ ni kom utra co nych przy cho dów z ty tu -
³u ho no ro wa nia usta wo wych ulg prze jaz do wych, al bo wiem fi nan so wa nie ulg ju¿ te raz
sta no wi je d n¹ z wy ¿ szych po zy cji bu d¿e to wych po stro nie wy dat ków. W 2008 ro ku
w bu d¿e cie pañ stwa na ul gi usta wo we do pa sa ¿er skich prze wo zów ko le jo wych oraz
w ko mu ni ka cji au to bu so wej miê dzy mia sto wej prze zna czo no kwo tê po nad 900 mln z³.
Obo wi¹ zu j¹ cy sy s tem up ra wnieñ do ul go wych prze jaz dów pub li cz nym trans por tem
zbio ro wym i wy so ko œci sa mych ulg s¹ wy ra zem kom pro mi su miê dzy po trze ba mi oraz
in te re sa mi ró¿ nych grup spo ³e cz nych. Sta le je dnak po ja wia j¹ siê po stu la ty zwiê k sze -
nia wy so ko œci obo wi¹ zu j¹ cych ulg lub ob jê cia sy s te mem ulg no wych grup spo ³e cz -
nych. Ja kie kol wiek zmia ny w tym sy s te mie za wsze po wo du j¹ ro sz cze nia
i nie za do wo le nie ró¿ nych czê œci spo ³e czeñ stwa. W opi nii Mi ni ster stwa Fi nan sów wiel -
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koœæ i za kres sto so wa nia obo wi¹ zu j¹ cych ulg usta wo wych w prze jaz dach pub li cz ne go
trans por tu ko le jo we go jest pro por cjo nal na do ran gi roz wi¹ zy wa ne go pro ble mu, ja k¹
jest ko nie cz noœæ za pe wnie nia ul go wych prze jaz dów dla okreœ lo nych grup pa sa ¿e rów.
Wy so koœæ tych ulg gwa ran tu je ró w nie¿, i¿ us ³u gi prze wo zo we, dziê ki przy stêp nym ce -
nom, s¹ rze czy wi œcie po wsze chnie do stêp ne.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Iwa na

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Mo je oœ wiad cze nie do ty czy za ³o ¿eñ pro jek tu bu d¿e tu na rok 2009 od no -

sz¹ cych siê do za dañ na ³o ¿o nych na In spek cjê Sa ni tar n¹.
Z po sia da nych prze ze mnie in for ma cji do ty cz¹ cych pro jek tu bu d¿e tu Pañ -

stwo wej In spek cji Sa ni tar nej na 2009 r. wy ni ka, ¿e bê dzie to ko lej ny rok,
w któ rym mo ¿e wy st¹ piæ zna cz ne nie do sza co wa nie bu d¿e tu, a prze wi dzia ne
w pro jek cie œrod ki fi nan so we nie za pe wni¹ re a li za cji na ³o ¿o nych na in spek -
cjê za dañ. Nie mo¿ li we sta nie siê za tem za rz¹ dza nie ry zy kiem epi de mio lo gi cz -
nym, jak ró w nie¿ nie zo sta nie za pe wnio ne bez pie czeñ stwo zdro wot ne kra ju.

War to w tym miej scu za u wa ¿yæ, ¿e w Se jmie od by wa siê pier wsze czy ta -
nie pro jek tu usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi
w or ga ni za cji i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie. Na -
le ¿y stwier dziæ, ¿e po raz ko lej ny mo ¿e siê zda rzyæ tak, ¿e sa mo rz¹ dom prze -
ka za ne bê d¹ za da nia bez od po wie d nie go za bez pie cze nia fi nan so we go.

Z in for ma cji uzy s ka nych od dy rek to rów PSSE, jak i z wo je wó dz kiej sta cji
w Go rzo wie wy ni ka, ¿e od kil ku lat nie zmie nia siê po ziom przy zna wa ne go
bu d¿e tu do ty cz¹ ce go wy dat ków po za p³a co wych, mi mo wy stê pu j¹ cej in fla cji,
zna cz ne go wzro stu cen ener gii, us ³ug, ma te ria ³ów i od czyn ni ków do prze pro -
wa dza nych ba dañ la bo ra to ryj nych. Œrod ki fi nan so we na in we sty cje, jak ró w -
nie¿ za ku py in we sty cyj ne w Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej prze zna cza ne
s¹ spo ra dy cz nie, po mi mo ogrom ne go za po trze bo wa nia. Zwra cam ró w nie¿
uwa gê na to, ¿e wszy s t kie la bo ra to ria s¹ akre dy to wa ne, co wy mu sza po trze bê 
za pe wnie nia po mie sz czeñ, sprzê tu la bo ra to ryj ne go, jak ró w nie¿ przy go to wa -
nia me ry to ry cz ne go pra co wni ków na œwia to wym po zio mie.

Ró w nie¿ za³o ¿o ny w pro jek cie bu d¿e tu w czê œci do ty cz¹ cej wy dat ków
p³a co wych wzrost wy na gro dzeñ na po zio mie 2% nie spe³ nia zo bo wi¹ za nia
mi ni stra zdro wia do za pe wnie nia œrod ków fi nan so wych umo¿ li wia j¹ cych
spe³ nie nie usta leñ po nad zak ³a do we go uk ³a du zbio ro we go oraz de kla ro wa ne -
go w po ro zu mie niu wzro stu wy na gro dzeñ w 2009 r. o 10% w sto sun ku do ro ku
po prze d nie go. Wp³y nie to nie w¹t pli wie de sta bi li zu j¹ co na struk tu rê za trud nie -
nia w Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej i spo wo du je ode jœcie z niej do b rze
przy go to wa nych me ry to ry cz nie i wy spe cja li zo wa nych pra co wni ków, co zre -
szt¹ ju¿ ma miej sce. W zwi¹z ku z tym pro szê o udzie le nie od po wie dzi na na -
stê pu j¹ ce py ta nia:

Po pier wsze, jak przy za ³o ¿e niach pro jek tu bu d¿e tu na 2009 r. za pe wniæ
pra wid ³o we i p³yn ne wy ko na nie za dañ na ³o ¿o nych na Pañ stwo w¹ In spek cjê
Sa ni tar n¹?

Po dru gie, czy opi sa na sy tua cja fi nan so wa nie wp³y nie ne ga ty wnie na
bez pie czeñ stwo zdro wot ne kra ju?

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Iwan
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OdpowiedŸ

War sza wa, 15.12.2008 r.

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

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Iwa na z dnia 30.10.2008 r.

do ty cz¹ cym za pe wnie nia re a li za cji za dañ Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej przy wy so -
ko œci bu d¿e tu za pla no wa ne go w pro jek cie usta wy bu d¿e to wej na 2009 r., up rzej mie
przed k³a dam sta no wis ko w tej spra wie.

Bu d¿et in spek cji sa ni tar nej na 2009 r. zo sta³ skon struo wa ny zgo d nie z wy ty cz ny mi 
Mi ni stra Fi nan sów i za ³o ¿e nia mi przy jê ty mi przez Ra dê Mi ni strów oraz mo¿ li wo œcia mi
fi nan so wy mi bu d¿e tu pañ stwa, tj. wy dat ki na wy na gro dze nia wzra sta j¹ o 2%, wy dat ki
po za p³a co we po zo sta j¹ zbli ¿o ne do po zio mu 2008 r.

Zna j¹c trud n¹ sy tua cjê je dno stek Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej co ro ku Mi n i s -
ter Zdro wia czy ni sta ra nia, aby zwiê k szyæ po ziom fi nan so wa nia i za pe wniæ re a li za cjê
usta wo wych za dañ.

Dla te go te¿ pod jê to de cyz jê o czê œ cio wej zmia nie prze zna cze nia re zer wy ce lo wej
w 2008 r., z któ rej do fi nan so wa no dzia ³al noœæ bie ¿¹ c¹ in spek cji sa ni tar nej w wy so ko -
œci 10 mln z³, na to miast w gru dniu zo sta³ do dat ko wo zwiê k szo ny bu d¿et in spek cji sa -
ni tar nej na wy dat ki po za p³a co we o 20 mln z³ z o sz czê dno œci uzy s ka nych przy re a li za cji
in nych za dañ w czê œci 46 – Zdro wie.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rio la Dwor ni kow ska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Ka le ty

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

Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z przy go to wa nym pro jek tem zmia ny art. 91 usta wy z dnia

5 czer w ca 1998 r. o sa mo rz¹ dzie po wia to wym (DzU z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z póŸn. zm.) zmie rza j¹ cej do na da nia sta tu su po wia tu mia stom,
w któ rym pre zy dent by³ w dniu 31 gru d nia 1998 r. i bê dzie w dniu 31 gru d nia
2008 ro ku or ga nem wy ko naw czym, przed sta wiam na stê pu j¹ ce oœ wiad cze nie.

Na da nie w³a dzom miast z mo cy pra wa mo¿ li wo œci przy zna nia so bie
praw po wia tu na wa run kach okreœ lo nych w pro jek cie no we li za cji usta wy
spo wo du je roz pad bu do wa nych od lat wspól not po wia to wych oraz po wa¿ ne
prze su niê cia gra nic po wia tów, a na wet wo je wództw.

Wspól no tê po wia to w¹ two rz¹ wspól ne przed siêw ziê cia o cha rak te rze po -
nad gmin nym, za ró wno w dzie dzi nie trans por tu, ochro ny œro do wis ka, jak
i s³u¿ by zdro wia, a tak ¿e zbu do wa ne struk tu ry, op ra co wa ne za sa dy i pro ce -
du ry ochro ny zdro wia, po mo cy spo ³e cz nej itd., itd. Na le ¿y te¿ za zna czyæ, ¿e
sa mo rz¹d po wia to wy ak tu al nie re a li zu je lub roz li cza za koñ czo ne in we sty cje,
a tak ¿e ap li ku je o œrod ki unij ne w ra mach pro gra mów ope ra cyj nych.

Za po wia da ne zmia ny, któ re w kon sek wen cji spo wo du j¹ roz pad czê œci
po wia tów oraz zmia ny te ry to rial ne w ich gra ni cach, przy czy ni¹ siê do chao su 
kom pe ten cyj ne go oraz sta n¹ siê re al n¹ groŸ b¹ nie mo¿ li wo œci roz li cze nia lub
kon ty nuo wa nia pro jek tów unij nych.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z na stê pu j¹ cy mi
py ta nia mi: czy jest pla no wa ne po ³¹ cze nie po wia tu ka lis kie go ziem skie go
(wo je wó dz two wiel ko pol skie) z po wia tem ka lis kim gro dz kim? Ja kie s¹ pla no -
wa ne ko rek ty ma py sa mo rz¹ do wej wo je wó dz twa wiel ko pol skie go? Ja kie s¹
pla ny mi ni ster stwa w tej spra wie do ty cz¹ ce ob sza ru ca ³e go na sze go kra ju?

Z po wa ¿a niem
Piotr Ka le ta

Od po wie dŸ

War sza wa, 9 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 6 li s to pa da 2008 ro ku (sygn.

BPS/DSK-043-996/08), prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra
RP Pa na Pio tra Ka le tê pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka
2008 ro ku w spra wie pro jek to wa nej zmia ny art. 91 usta wy z dnia 5 czer wca 1998 ro ku
o sa mo rz¹ dzie po wia to wym up rzej mie in for mu jê, ¿e w Mi ni ster stwie Spraw We wnê trz -
nych i Ad mi ni stra cji nie s¹ pro wa dzo ne pra ce le gis la cyj ne w przed mio to wym za kre sie.

W dniu 25 czer wca 2008 ro ku w Mi ni ster stwie Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra -
cji od by ³o siê spot ka nie przed sta wi cie li miast li cz¹ cych po wy ¿ ej 50 tys. mie sz kañ ców,
w któ rych or ga nem wy ko naw czym jest pre zy dent mia sta, a któ re nie ma j¹ sta tu su
mia sta na pra wach po wia tu z Wi ce pre ze sem Ra dy Mi ni strów, Mi ni strem Spraw We -
wnê trz nych i Ad mi ni stra cji, Pa nem Grze go rzem Sche ty n¹. W trak cie spot ka nia po in -
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for mo wa no, i¿ obe c nie nie s¹ pro wa dzo ne pra ce nad no we li za cj¹ usta wy z dnia
5 czer wca 1998 ro ku o sa mo rz¹ dzie po wia to wym (t.j.: Dz. U. z 2001 ro ku Nr 142,
poz. 1592 z póŸn. zm.), któ re da ³y by mo¿ li woœæ na da nia sta tu su mia sta na pra wach
po wia tu mia stom, któ re nie spe³ nia j¹ dziœ kry te riów usta wo wych. Ana li za przed mio to -
wej kwe stii wska zu je, i¿ w chwi li obe c nej nie ma mo¿ li wo œci ut wo rze nia dwu dzie stu
kil ku no wych je dno stek po wia to wych, a do te go de fa cto spro wa dza siê pro po zy cja na -
da nia sta tu su mia sta na pra wach po wia tu oma wia nej gru pie miast. Po szu ki waæ na le -
¿y za tem in nych roz wi¹ zañ za ró wno na p³a sz czyŸ nie ustro jo wej, jak i po przez prze gl¹d
kom pe ten cji po szcze gól nych szczeb li je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Na le ¿y przy tym za u wa ¿yæ, ¿e zgo d nie ze sta no wis kiem Pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
Pa na Do nal da Tus ka pre zen to wa nym miê dzy in ny mi w ex po sé oraz na po sie dze niu Ko -
mi sji Wspól nej Rz¹ du i Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go w dniu 30 sty cz nia 2008 ro ku, obe c -
ny Rz¹d nie jest zwo len ni kiem re wo lu cyj nych zmian w po dzia le te ry to rial nym
pañ stwa. Is t nie j¹ ce obe c nie roz wi¹ za nia in sty tu cjo nal ne pod le gaæ na to miast bê d¹ oce -
nie pod k¹ tem ich efek ty wno œci i spra w no œci wy ko ny wa nia za dañ pub li cz nych.

Zgo d nie z uchwa ³¹ Ra dy Mi ni strów Nr 13 z dnia 22 sty cz nia 2008 ro ku (M.P. Nr 8,
poz. 99) w spra wie do koñ cze nia re for my ad mi ni stra cji pub li cz nej oraz za sad pro wa dze -
nia prac w tym za kre sie, do czer wca 2009 ro ku trwaæ bê dzie roz po czê ta ju¿ dia gno za
kom pe ten cji re gio nal nej i lo kal nej ad mi ni stra cji pub li cz nej, ma j¹ ca na ce lu wspar cie
re for my ad mi ni stra cji pub li cz nej. Re a li za cja te go za da nia roz po cz nie siê od prze gl¹ du
ba rier pra w nych w fun kcjo no wa niu sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Pla no wa na jest tak ¿e
oce na sy s te mu sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, któ ra do star czyæ ma in for ma cji o po ten cja le
in sty tu cjo nal nym i in fra struk tu ral nym je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, ja kim
dys po nu j¹ je dno stki nie spe³ na 10 lat po wpro wa dze niu w ¿y cie re for my ad mi ni stra cyj -
nej kra ju oraz o ja ko œci wy ko ny wa nych przez nie us ³ug pub li cz nych. Wnios ki p³y n¹ ce
z wy mie nio nych wy ¿ ej dzia ³añ zo sta n¹ wy ko rzy stane dla od po wie d nich dzia ³añ Rz¹ du
w ce lu po pra wy kon dy cji je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w Rze czy po spo li tej Pol -
skiej.

Od no sz¹c siê do po ru szo nej w wy st¹ pie niu kwe stii do ty cz¹ cej po ³¹ cze nia po wia tu
ka lis kie go i mia sta na pra wach po wia tu Ka li sza up rzej mie in for mu jê, ¿e jak kol wiek
art. 3 ust. 1 pkt 1 usta wy o sa mo rz¹ dzie po wia to wym prze wi du je mo¿ li woœæ ³¹ cze nia
przez Ra dê Mi ni strów po wia tów w dro dze roz po rz¹ dze nia, do tych czas te go ty pu zmia ny 
nie by ³y prze pro wa dza ne z ini cja ty wy stro ny rz¹ do wej. Po nad to prag nê za u wa ¿yæ, ¿e do 
Mi ni ster stwa Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji nie wp³y n¹³ w przed mio to wej spra -
wie wnio sek za in te re so wa nych stron, wska za ny w art. 3 ust. 2 ww. usta wy.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZNYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu

20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r. 253



Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Pro jekt usta wy – Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wê o zmia nie nie któ rych

ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji
pub li cz nej w wo je wó dz twie oraz pro jekt usta wy o wo je wó dz twie i ad mi ni stra -
cji rz¹ do wej w wo je wó dz twie s¹ nie spój ne z za ³o ¿e nia mi do tych pro jek tów.

Je d no z ure gu lo wañ wspo mnia ne go pro jek tu po wie rza wo je wo dzie
wp³yw na ob sa dê sta no wisk w ad mi ni stra cji ze spo lo nej. W¹t pli wo œci bu dzi
je dnak to, co ro zu mie siê przez zgo dê cen tral ne go or ga nu ad mi ni stra cji na de -
cyz jê wo je wo dy w tym za kre sie. Ja ki by³ by tryb roz strzy ga nia spo rów? Czy
zgo da or ga nu cen tral ne go mia ³a by je dy nie cha rak ter nie wi¹ ¿¹ cej opi nii?

Ko lej n¹ nie po ko j¹ c¹ kwe sti¹ jest pla no wa na lik wi da cja G³ó wne go In -
spek to ra In spek cji Han dlo wej i prze ka za nie je go kom pe ten cji Pre ze so wi Urzê -
du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów. To sa mo mia ³o by do ty czyæ spraw
i do ku men ta cji pro wa dzo nych przez g³ó wne go in spek to ra, mie nia Skar bu
Pañ stwa znaj du j¹ ce go siê w je go w³a da niu, cho dzi te¿ o prze jœcie pra co wni -
ków do UO KiK. Wy da je siê, ¿e pro ble ma ty ka grun to wej re or ga ni za cji tej in -
spek cji po win na zo staæ ure gu lo wa na w od rêb nej usta wie.

Je ¿e li cho dzi o pro jek to wa ne prze pi sy do ty cz¹ ce prze jœcia pra co wni ków
urzê du wo je wó dz kie go do urzê dów mar sza³ kow skich i je dno stek sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go w zwi¹z ku z prze nie sie niem tam za dañ, to wy da je siê, ¿e przy -
jê to zbyt kró t kie ter mi ny zmian w sy tua cji pra co wni ków.

Nie prze wi dzia no w ogó le lub wpro wa dza siê zbyt kró t kie va ca tio le gis
dla pro jek to wa nych prze pi sów pra w nych.

Za strze ¿e nia bu dz¹ pla ny do ty cz¹ ce prze ka zy wa nia mie nia i na le¿ no œci
lik wi do wa nych lub re or ga ni zo wa nych je dno stek.

W¹t pli wo œci dotycz¹ tak ¿e ko nie cz noœci po ³¹ cze nia przed mio to we go pro -
jek tu usta wy – Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wê o zmia nie nie któ rych ustaw
w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz -
nej w wo je wó dz twie z pro jek tem usta wy kom pe ten cyj nej.

Na pro œbê osób oraz or ga ni za cji za in te re so wa nych pra wid ³o wym
kszta³ tem pro po no wa nych ustaw zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹
o prze a na li zo wa nie przed sta wio nych za ga dnieñ i uw zglê dnie nie ich w pro ce -
sie le gis la cyj nym.

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

OdpowiedŸ

War sza wa, 5 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
na wi¹ zu j¹c do pis ma z dnia 6 li s to pa da 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-997/08)

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia Se na to ra RP Pa na Sta ni s³a wa Kar czew skie go z³o -
¿o ne go pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku w spra -
wie or ga ni za cji i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie oraz pro jek tu
usta wy o wo je wo dzie i ad mi ni stra cji rz¹ do wej w wo je wó dz twie, up rzej mie przed sta -
wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie wska zaæ na le ¿y, ¿e Rz¹d nie przy j¹³, a na stê p nie nie skie ro wa³ do Se jmu 
RP pro jek tu usta wy – Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wê o zmia nie nie któ rych ustaw
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w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je -
wó dz twie oraz usta wê o wo je wo dzie i ad mi ni stra cji rz¹ do wej w wo je wó dz twie. Pro jekt
przed mio to wej usta wy skie ro wa ny zo sta³ do uz go dnieñ miê dzy re sor to wych w czer wcu
2008 ro ku wraz z pro jek ta mi ustaw: o wo je wo dzie i ad mi ni stra cji rz¹ do wej w wo je wó dz -
twie oraz o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le
za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie (tzw. usta wa kom pe ten cyj na). Je dnak -
¿e, na wnio sek Rz¹ do we go Cen trum Le gis la cji prze pi sy te go pro jek tu usta wy (po
up rze d niej mo dy fi ka cji) zo sta ³y w³¹ czo ne do oby dwu ww. pro jek tów ustaw.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, nie któ re stwier dze nia za war te w przed mio to wym oœ wiad -
cze niu nie znaj du j¹ ju¿ od zwier cied le nia w prze pi sach skie ro wa nych do Se jmu RP. Na -
le ¿y pod kreœ liæ, ¿e w pro jek cie tzw. usta wy kom pe ten cyj nej nie prze wi du je siê ¿a dnych
zmian w od nie sie niu do In spek cji Han dlo wej.

W od nie sie niu do po wie rze nia wo je wo dzie wp³y wu na ob sa dê sta no wisk kie ro wni -
ków ze spo lo nych s³u¿b, in spek cji i stra ¿y wo je wó dz kich up rzej mie in for mu jê, ¿e na
pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 5 czer wca 1998 ro ku o ad mi ni stra cji rz¹ do wej
w wo je wó dz twie (t.j.: Dz. U z 2001 ro ku Nr 80, poz. 872 z póŸn. zm.), wo je wo da ma ju¿
obe c nie wp³yw na ob sa dê sta no wisk kie ro wni ków s³u¿b, in spek cji i stra ¿y wo je wó dz -
kich. Zgo d nie z art. 31 ust. 1 ww. usta wy, kie ro wni ków ze spo lo nych s³u¿b, in spek cji
i stra ¿y wo je wó dz kich po wo ³u je i od wo ³u je wo je wo da, z usta wo wo wska za ny mi wy j¹t -
ka mi do ty cz¹ cy mi Po li cji, Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej i In spek cji We te ry na ryj nej. Za -
sa dy po wo ³y wa nia i od wo ³y wa nia oraz szcze gól ne wa run ki i tryb za tru dnia nia
i zwal nia nia kie ro wni ków s³u¿b, in spek cji i stra ¿y wo je wó dz kich okreœ la j¹ od rêb ne
prze pi sy (art. 31 ust. 3). Na to miast w pro jek cie no wej usta wy przy jê to za sa dê, ¿e tryb
po wo ³y wa nia i od wo ³y wa nia or ga nów rz¹ do wej ad mi ni stra cji ze spo lo nej w wo je wó dz twie
re gu lu j¹ usta wy od rêb ne, a w prze pi sach zmie nia j¹ cych za mie sz czo no za pi sy uje dno li -
ca j¹ ce ten tryb w od nie sie niu do wiê k szo œci or ga nów rz¹ do wej ad mi ni stra cji ze spo lo nej
w wo je wó dz twie, z wy j¹t kiem ko men dan ta wo je wó dz kie go Po li cji i ko men dan ta wo je wó -
dz kie go Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej oraz wo je wó dz kie go le ka rza we te ry na rii. W po zo sta -
³ych przy pad kach oso by pe³ ni¹ ce fun kcje or ga nów rz¹ do wej ad mi ni stra cji ze spo lo nej
w wo je wó dz twie bê d¹ po wo ³y wa ne i od wo ³y wa ne przez wo je wo dê za zgo d¹ w³a œci we go
or ga nu cen tral ne go lub w³a œci we go mi ni stra. Wy móg wy ra ¿e nia zgo dy na le ¿y trak to waæ
ja ko wa ru nek ko nie cz ny dla sku te cz ne go po wo ³a nia lub od wo ³a nia or ga nu rz¹ do wej
ad mi ni stra cji ze spo lo nej w wo je wó dz twie. Je dno czeœ nie na le ¿y wska zaæ, ¿e w przy pad ku 
za is t nie nia spo rów po miê dzy wo je wo d¹ a mi ni strem lub cen tral nym or ga nem ad mi ni -
stra cji rz¹ do wej, spór ta ki roz strzy gaæ bê dzie Pre zes Ra dy Mi ni strów.

W od nie sie niu do va ca tio le gis dla wpro wa dze nia w ¿y cie pro jek to wa nych zmian
na le ¿y wska zaæ, ¿e pro jek ty oby dwu ww. ustaw prze wi du j¹ wpro wa dze nie zmian w ad -
mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie co do za sa dy z dniem 1 sty cz nia 2009 ro ku. Ma -
j¹c je dnak ¿e na uwa dze prze d³u ¿a j¹ ce siê sej mo we pra ce le gis la cyj ne nad
przed mio to wy mi pro jek ta mi ustaw, mo¿ li wym jest prze su niê cie te go ter mi nu.

Trud no je dno czeœ nie od nieœæ siê do za strze ¿eñ do ty cz¹ cych prze ka zy wa nia mie nia
i na le¿ no œci re or ga ni zo wa nych je dno stek, al bo wiem Pan Se n a tor po za wska za niem, i¿
ma za strze ¿e nia nie ze chcia³ okreœ liæ na czym one kon kret nie po le ga j¹. W tym kon tek -
œ cie na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e prze pi sy prze jœcio we do ty cz¹ ce re gu la cji w za kre sie prze cho -
dze nia pra co wni ków oraz prze ka zy wa nia mie nia do je dno stek sa mo rz¹ du
wo je wó dz twa za pe wnia j¹ cych re a li za cjê prze jmo wa nych za dañ s¹ wzo ro wa ne na prze -
pi sach sto so wa nych do tych czas przy do ko ny wa niu po do b nych zmian kom pe ten cyj -
nych i or ga ni za cyj nych w ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZNYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Otrzy mu jê wie le pism, ape li i próœb o in ter wen cjê od stu den tów oraz ab -

sol wen tów stu diów me dy cz nych wy dzia ³ów le kar skich. Z za nie po ko je niem
przy gl¹ da j¹ siê pra com Mi ni ster stwa Zdro wia i przy go to wy wa nym pro jek -
tom ustaw i in nych ak tów pra w nych, któ re nie uw zglê dnia j¹ zmian zwiêk -
sza j¹ cych do stêp do za wo du. Le kar ski Eg za min Pañ stwo wy oraz
Pañ stwo wy Eg za min Spe cja li za cyj ny, nie œcis ³o œci w py ta niach i nie je dnoz na -
cz noœæ od po wie dzi stwa rza j¹ wie le trud no œci. Nie je dno krot nie zna cz nie
utrud nia j¹ m³o dym lu dziom za pla no wa nie ¿y cia oso bi ste go i za wo do we go.

Ju¿ po raz ko lej ny zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z ape lem o uw zglê dnie -
nie po stu la tów m³o dych le ka rzy! Ja ko ab sol went me dy cy ny i chi rurg wiem,
jak trud na jest dro ga ka rie ry za wo do wej le ka rza. Na war stwie nie ko lej nych
eg za mi nów spraw dza j¹ cych teo re ty cz n¹ wie dzê ab sol wen tów me dy cy ny
jest zbê d ne! Ich umie jêt no œci pod da wa ne s¹ szcze gó ³o wej we ry fi ka cji przez
okres sze œciu lat trud nych stu diów, wy ma ga j¹ cych ciê¿ kiej pra cy oraz po -
œwiê ce nia. Jest to spra wa tym is tot niej sza, ¿e lu ka po ko le nio wa wœród le ka -
rzy spe cja li stów jest co raz bar dziej wi do cz na.

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

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.26

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew -

skie go pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r., prag nê
usto sun ko waæ siê do pod nie sio nych kwe stii i up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu -
j¹ cych wy jaœ nieñ.

W Mi ni ster stwie Zdro wia trwa j¹ pra ce w za kre sie kie run ku zmian kszta³ ce nia po -
dyp lo mo we go le ka rzy. Roz wa ¿a na jest kwe stia prze su niê cia za kre su sta ¿u po dyp lo mo -
we go do kszta³ ce nia przed dyp lo mo we go.

Pla no wa ne zmia ny ma j¹ na ce lu uspra wnie nie sy s te mu kszta³ ce nia po dyp lo mo we -
go le ka rzy i le ka rzy den ty stów oraz po win ny do pro wa dziæ do ko nie cz nych zmian wy -
cho dz¹ cych na prze ciw ocze ki wa niom œro do wis ka.

Dziê ki osta t niej no we li za cji roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 24 mar ca
2004 r. w spra wie sta ¿u po dyp lo mo we go le ka rza i le ka rza den ty sty (Dz. U. Nr 81,
poz. 486) le ka rze mo g¹ przy stê po waæ do LEP i LDEP w dwóch ter mi nach w trak cie sta -
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¿u po dyp lo mo we go, co po zwo li ³o skró ciæ okres od za koñ cze nia sta ¿u do roz po czê cia
spe cja li za cji i wy e li mi no waæ kil ku mie siê cz ny okres od zda nia LEP do przy st¹ pie nia do
po stê po wa nia kwa li fi ka cyj ne go do spe cja li za cji.

W ww. roz po rz¹ dze niu o sta ¿u up ro sz czo ne zo sta ³y ró w nie¿ pro ce du ry zg³o sze nia
do LEP (re je stra cja elek tro ni cz na w CEM).

Po nad to w roz po rz¹ dze niu tym zo sta ³a wpro wa dzo na pro ce du ra zg³a sza nia za strze -
¿eñ do py tañ w LEP, m.in. po przez upub li cz nie nie py tañ po eg za mi nie i stwo rze nie pro -
ce du ry od wo ³aw czej w Cen trum Eg za mi nów Me dy cz nych.

Za kres wie dzy, ja k¹ eg zek wu je ten eg za min, wy ni ka j¹ cy z ra mo we go pro gra mu sta -
¿u po dyp lo mo we go, zo sta³ uz go dnio ny z kon sul tan ta mi kra jo wy mi w od po wie d nich
dzie dzi nach me dy cy ny, a py ta nia do nie go s¹ ka¿ do ra zo wo przy go to wy wa ne przez ze -
spó³ eks per tów po wo ³a nych przez CEM.

Eg za min przy go to wy wa ny jest przez ze spó³ osób po sia da j¹ cych wie dzê i kwa li fi ka -
cje w dzie dzi nach me dy cy ny ob jê tych eg za mi nem. Ze wzglê du na to, i¿ po sia da on for -
mê te stu, jest obiek ty wnym zwe ry fi ko wa niem wie dzy le ka rza. Umo¿ li wia ró w nie¿
uje dno li ce nie tej oce ny wo bec wszy s t kich zda j¹ cych.

W przy pad ku, gdy le karz nie uzy s ka wy ni ku po zy ty wne go al bo te¿ wy nik ten jest
dla le ka rza nie sa tys fak cjo nu j¹ cy, mo ¿e przy st¹ piæ do LEP/LDEP po no w nie w ko lej -
nym ter mi nie.

Roz po rz¹ dze nie nie okreœ la li cz by ko lej nych ter mi nów eg za mi nu.
Spra wa LEP by ³a dys ku to wa na na wie lu fo rach (m.in. przez Kon fe ren cjê Re kto rów

Uczel ni Me dy cz nych, sa mo rz¹d le kar ski) i ge ne ral nie nie ma obe c nie opi nii o po trze bie
je go lik wi da cji, prze ci w nie, wie lo kro t nie pod kreœ la na jest po zy ty wna ro la LEP i je go
wp³yw na zwiê k sze nie po zio mu wy szko le nia le ka rzy (w tym le ka rzy, któ rzy ukoñ czy li
uczel nie me dy cz ne po za gra ni ca mi na sze go kra ju, a ubie ga j¹ siê o pra wo wy ko ny wa nia 
za wo du w Pol sce).

Za pis w Dy rek ty wie 2005/36/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia
7 wrzeœ nia 2005 r. w spra wie uz na wa nia kwa li fi ka cji za wo do wych, wska zu j¹ cy LEP
i LDEP ja ko nie zbê d ny wa ru nek uzy s ka nia pra wa wy ko ny wa nia za wo du wy ni ka z obo -
wi¹ zu j¹ cych prze pi sów w Pol sce.

W wie lu kra jach Unii Eu ro pej skiej le ka rze zda j¹ eg za mi ny ana lo gi cz ne do Le kar -
skie go Eg za mi nu Pañ stwo we go, na to miast zgo d nie z ww. dy rek ty w¹ we ry fi ka cja w po -
sta ci LEP jest dla le ka rzy spo za Unii Eu ro pej skiej. Nie rzad ko s¹ to dwa eg za mi ny
w cza sie stu diów – jed en z czê œci przed kli ni cz nej i dru gi z czê œci kli ni cz nej, za tem roz -
wi¹ za nie przy jê te w usta wie o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty, nie jest wy j¹t ko we
ani pre ce den so we. We d³ug op ra co wa nia „Me d i ci ne and Me d i cal Ed u ca tion In Eu ro pe –
The Eu ro do ctor” z 1998 r. Dr Gun ther Ey sen bach, eg za mi ny sta no wi¹ ce wa ru nek za li -
cze nia pe w ne go eta pu kszta³ ce nia prze pro wa dza ne s¹ w na stê pu j¹ cych kra jach:

– Nie mcy (wie lo e ta po we eg za mi ny w cza sie stu diów – Pre cli n i cal Sta te Ex a m i na tion,
First Cli n i cal Ex a m i na tion, Se c ond Cli n i cal Ex a m i na tion, Third Cli n i cal Ex a m i na --
tion),

– Szwe cja (kraj EOG nie UE – teo re ty cz ny eg za min po sta ¿u),
– Ho lan dia (fi nal li cen cing exam),
– Lu xem burg,
– Wiel ka Bry ta nia (MB exam – eg za min koñ co wy stu diów),
– Fran cja (po II eta pie stu diów Cer ti f i ca te of Cli n i cal and The r a peu tic Syn the sis),
– W³o chy (3 dnio wy Na tio nal Le vel Exam z 6 dzie dzin).

Sta¿ obo wi¹ zu je (6–24 mie siê cy) w na stê pu j¹ cych kra jach: Au s tria, Nie mcy, Da nia, 
Nor we gia, Szwe cja, Ir lan dia, Wiel ka Bry ta nia, Por tu ga lia i W³o chy.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym up rzej mie in for mu jê, ¿e w œwiet le obe c nie obo wi¹ zu j¹ cych
prze pi sów pra w nych nie jest mo¿ li we od st¹ pie nie od prze pro wa dza nia LEP i LDEP, ani
zwol nie nie z nie go czê œci zda j¹ cych le ka rzy.

Przy go to wu j¹c pro jekt no we li za cji roz po rz¹ dze nia w spra wie spe cja li za cji le ka rzy
i le ka rzy den ty stów przy jê to za ³o ¿e nie, aby przy ter mi no wym za koñ cze niu sta ¿u
31 paŸ dzier ni ka mo¿ li we by ³o roz po czê cie spe cja li za cji zw³a sz cza w try bie re zy den tu ry
do 15 li s to pa da. Je dy nie w ro ku 2008 ze wzglê du na doœæ póŸ ne we jœcie w ¿y cie
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ww. prze pi sów Wo je wó dz kie Cen tra Zdro wia Pub li cz ne go kie ru j¹ le ka rzy do od by wa nia 
spe cja li za cji do dnia 30 li s to pa da.

Up rzej mie in for mu jê, i¿ ww. roz wi¹ za nia zo sta ³y wpro wa dzo ne roz po rz¹ dze niem
Mi ni stra Zdro wia z dnia 19 wrzeœ nia 2008 r. zmie nia j¹ cym roz po rz¹ dze nie w spra wie
spe cja li za cji le ka rzy i le ka rzy den ty stów (Dz. U. nr 170, poz. 1050).

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Adam Fron czak

258 20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r.



Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Pro po no wa na zmia na op ³at ro cz nych z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go

grun tów Skar bu Pañ stwa w Ra do miu bu dzi ogrom ne kon tro wer sje i oba wy.
Po ci¹ g nie za so b¹ sze reg nie ko rzy stnych i druz go c¹ cych dla go spo dar ki mia -
sta kon sek wen cji.

Wzrost war to œci nie ru cho mo œci, wzrost op ³at z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie -
czy ste go wi¹ ¿e siê z na ³o ¿o nym na pre zy den ta mia sta Ra do mia obo wi¹z kiem 
wy ni ka j¹ cym z usta wy z dnia 21 sier pnia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo -
œcia mi, DzU z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ niej szy mi zmia na mi, oraz za le ce -
niem wo je wo dy ma zo wiec kie go, a tak ¿e wy ni kiem kon tro li prze pro wa dzo nej
przez pra co wni ków Ma zo wiec kie go Urzê du Wo je wó dz kie go i Naj wy ¿ sz¹ Iz bê
Kon tro li – De le ga tu rê w War sza wie.

Efek tem na ³o ¿o nych na pre zy den ta za le ceñ jest ko lo sal ny wzrost war to -
œci nie ru cho mo œci oraz op ³at ro cz nych dla u¿y t ko wni ków wie czy stych. Pod -
mio ty go spo dar cze pro wa dz¹ ce dzia ³al noœæ na te re nie Ra do mia do tkli wie
od czu j¹ zmia ny oraz ich kon sek wen cje fi nan so we. Dla wie lu z nich bê dzie to
nie do za ak cep to wa nia. Skut ki tej sy tua cji bê d¹ tra gi cz ne, spo wo du je to od -
p³yw ka pi ta ³u z Ra do mia oraz zmniej szy atrak cyj noœæ in we sty cyj n¹ mia sta.
Bez po œre dnim na stêp stwem sta nie siê wzrost bez ro bo cia i na ra sta j¹ ce nie za -
do wo le nie spo ³e cz ne.

Ra dom jest by ³ym mia stem wo je wó dz kim, za mie sz ki wa nym przez po nad 
dwie œcie dwa dzie œcia piêæ ty siê cy mie sz kañ ców, gdzie wskaŸ nik bez ro bo cia
jest wci¹¿ bar dzo wy so ki. Nie mo ¿e my do pu œciæ do sy tua cji, w któ rej po de jmo -
wa ne de cyz je bê d¹ po gar sza ³y i tak nie ko rzy stn¹ sy tua cjê Ra do mia oraz je go 
mie sz kañ ców.

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o po moc dla Ra do mia oraz pod jê -
cie zde cy do wa nych dzia ³añ w kie run ku zmia ny nie ko rzy stnych de cyz ji.

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

Stanowisko
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

War sza wa, 17 li s to pa da 2008 r.

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

W na wi¹ za niu do pis ma Pa na Mar sza³ ka do ty cz¹ ce go oœ wiad cze nia se na to ra Sta ni -
s³a wa Kar czew skie go z dnia 6 li s to pa da 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-999/08) w spra -
wie gwa³ to wne go wzro stu war to œci nie ru cho mo œci oraz op ³at ro cz nych dla
u¿y t ko wni ków wie czy stych w Ra do miu, up rzej mie in for mu jê, ¿e zo sta ³o one prze ka za -
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ne, we d³ug kom pe ten cji, Mi ni stro wi In fra struk tu ry. Te ma ty ka oœ wiad cze nia do ty czy
go spo dar ki nie ru cho mo œcia mi, któ ra zgo d nie z art. 9a pkt 7 dnia 4 wrzeœ nia 1997 r.
o dzia ³ach ad mi ni stra cji rz¹ do wej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z póŸn. zm.) znaj -
du je siê w kom pe ten cjach mi ni stra w³a œci we go do spraw bu do wni ctwa.

MI NI STER
SKAR BU PAÑ STWA
z up. Se kre tarz Sta nu
Jan Bu ry

Od po wie dŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

War sza wa, 16 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z prze ka za niem przez Mi ni stra Skar bu Pañ stwa przy piœ mie z dnia 17 li -

s to pa da, znak MSP/BM/6667/08/MN oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Kar -
czew skie go, do ty cz¹ ce go wzro stu op ³at ro cz nych z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go
nie ru cho mo œci sta no wi¹ cych w³a s noœæ Skar bu Pañ stwa po ³o ¿o nych w mie œcie Ra do -
miu, prze s³a ne go przez Pa na Mar sza³ ka pis mem z dnia 6 li s to pa da 2008 r., znak
Nr BPS/DSK-043-999/08, up rzej mie przed sta wiam wy jaœ nie nia w po wy ¿ szym za kre sie.

Za sa dy i tryb do ko ny wa nia ak tua li za cji (zmia ny) wy so ko œci op ³a ty ro cz nej z ty tu ³u
u¿y t ko wa nia wie czy ste go zo sta ³y ure gu lo wa ne w art. 77–81 usta wy z dnia 21 sier pnia
1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póŸn.
zm.). Sto so wnie do po sta no wieñ tych prze pi sów ak tua li za cji, tj. pod wy¿ sze nia lub ob -
ni ¿e nia wy so ko œci op ³a ty ro cz nej mo¿ na do ko naæ w przy pad ku zmia ny war to œci nie ru -
cho mo œci od da nej w u¿y t ko wa nie wie czy ste, nie czê œciej je dnak ni¿ raz w ro ku.
W przy pad ku nie ru cho mo œci sta no wi¹ cych w³a s noœæ Skar bu Pañ stwa ak tua li za cji do -
ko nu je sta ro sta (w mia stach na pra wach po wia tu – prezydent mia sta). Na mo cy bo -
wiem prze pi su art. 11 ust. 1 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi, z za strze ¿e niem
wy j¹t ków wy ni ka j¹ cych z prze pi sów tej usta wy oraz od rêb nych ustaw, or ga nem re pre -
zen tu j¹ cym Skarb Pañ stwa w spra wach go spo da ro wa nia nie ru cho mo œcia mi jest sta -
ro sta, wy ko nu j¹ cy za da nie z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej. Na to miast nad zór nad
go spo da ro wa niem przez sta ro stê za so bem nie ru cho mo œci Skar bu Pañ stwa spra wu je
w³a œci wy miej sco wo wo je wo da.

Sta ro sta, na mo cy prze pi su art. 12 oma wia nej usta wy, ja ko or gan dzia ³a j¹ cy za
Skarb Pañ stwa, zo sta³ zo bo wi¹ za ny do go spo da ro wa nia nie ru cho mo œcia mi w spo sób
zgo d ny z za sa da mi pra wid ³o wej go spo dar ki.

Zgo d nie z art. 23 ust. 1 pkt 3 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi w ra mach
go spo da ro wa nia nie ru cho mo œcia mi, sta ro sta zo sta³ zo bo wi¹ za ny do spo rz¹ dza nia pla -
nów wy ko rzy sta nia za so bu. W pla nach tych za mie sz cza siê w szcze gól no œci pro gno zê
wp³y wów osi¹ ga nych z op ³at z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go oraz pro gno zê do ty -
cz¹ c¹ ak tua li za cji op ³at z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go nie ru cho mo œci Skar bu Pañ -
stwa od da nych w u¿y t ko wa nie wie czy ste (art. 23 ust. 1d pkt 2 lit. c i d).
Z go spo da ro wa nia za so bem nie ru cho mo œci Skar bu Pañ stwa sta ro sta spo rz¹ dza ro cz -
ne spra wo zda nia, któ re prze ka zu je wo je wo dzie (art. 23 ust. la usta wy o go spo dar ce
nie ru cho mo œcia mi).
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Jak wska za no wy ¿ ej, wa run kiem do ko na nia ak tua li za cji op ³a ty ro cz nej jest zmia na 
war to œci nie ru cho mo œci od da nej w u¿y t ko wa nie wie czy ste. Za tem w sy tua cji, gdy ak -
tua li za cja op ³at ro cz nych z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go do ko ny wa na jest po d³u¿ -
szym okre sie, ni¿ wska za ny w usta wie, czy li np. po up ³y wie kil ku lat, mo ¿e siê oka zaæ,
¿e wzrost wy so ko œci ww. op ³a ty bê dzie zna cz ny.

Zgo d nie z art. 77 i na stê p ny mi usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi zmia na wy -
so ko œci op ³a ty ro cz nej na stê pu je w for mie wy po wie dze nia, któ re u¿y t ko wnik wie czy sty
mo ¿e za skar ¿yæ do sa mo rz¹ do we go ko le gium od wo ³aw cze go, sk³a da j¹c wnio sek
o usta le nie, ¿e ak tua li za cja jest nie u za sa dnio na al bo jest uza sa dnio na, ale w in nej wy -
so ko œci (art. 78). W sy tua cji, gdy u¿y t ko wnik wie czy sty by³ by nie za do wo lo ny ró w nie¿
z orze cze nia sa mo rz¹ do we go ko le gium od wo ³aw cze go, od te go orze cze nia mo ¿e wnieœæ
sprze ciw do s¹ du po wsze chne go (art. 80), któ ry osta te cz nie roz strzyg nie spor ne kwe -
stie. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e za ró wno w po stê po wa niu przed sa mo rz¹ do wym ko le gium
od wo ³aw czym, jak te¿ przed s¹ dem is t nie je mo¿ li woœæ za war cia ugo dy przez stro ny,
tj. sta ro stê, wy ko nu j¹ ce go za da nie z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej oraz u¿y t ko wni ka
wie czy ste go, w któ rej stro ny mo g¹ uz go dniæ wy so koœæ op ³a ty ro cz nej.

Na le ¿y te¿ wska zaæ, ¿e usta wa o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi w art. 71 ust. 4
stwa rza mo¿ li woœæ usta le nia przez sta ro stê, na wnio sek u¿y t ko wni ka wie czy ste go, in -
ne go ter mi nu za p³a ty pier wszej op ³a ty, nie prze kra cza j¹ ce go da ne go ro ku. Po nad to
w prze pi sie art. 74 prze wi dzia no 50% bo ni fi ka tê od op ³a ty ro cz nej w przy pad ku osób fi -
zy cz nych, któ rych do chód mie siê cz ny na je d ne go cz³on ka go spo dar stwa do mo we go nie 
prze kra cza 50% prze ciêt ne go wy na gro dze nia w go spo dar ce na ro do wej w ro ku po prze -
dza j¹ cym rok, za któ ry op ³a ta ma byæ wno szo na, og ³a sza ne go przez Pre ze sa G³ó wne go
Urzê du Sta ty sty cz ne go w Dzien ni ku Urzê do wym Rze czy po spo li tej Pol skiej „Mo n i tor
Pol ski”, na pod sta wie art. 20 pkt 1 lit. a usta wy z dnia 17 gru dnia 1998 r. o eme ry tu -
rach i re ntach z Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z póŸn. zm.).

Opi sa ny po wy ¿ ej tryb do ko ny wa nia ak tua li za cji op ³a ty ro cz nej nie prze wi du je mo¿ -
li wo œci in ter wen cji mi ni stra w³a œci we go do spraw bu do wni ctwa, go spo dar ki prze -
strzen nej i mie sz ka nio wej w tym za kre sie. Od po wia da j¹c za tem na pro œbê Pa na
Se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go, do ty cz¹ c¹ pod jê cia dzia ³añ, ma j¹ cych na ce lu
zmia nê nie ko rzy stnych de cyz ji w przed sta wio nej w oœ wiad cze niu spra wie, na le ¿y za u -
wa ¿yæ, ¿e Mi n i s ter In fra struk tu ry nie po sia da usta wo wych kom pe ten cji do in ge ro wa -
nia w pra w n¹ pro ce du rê ak tua li za cji op ³a ty ro cz nej z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go
nie ru cho mo œci. Mi n i s ter In fra struk tu ry bo wiem, któ re go kom pe ten cje wy ni ka j¹
w szcze gól no œci z prze pi sów usta wy z dnia 8 sier pnia 1996 r. o Ra dzie Mi ni strów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póŸn. zm.) oraz usta wy z dnia 4 wrzeœ nia 1997 r.
o dzia ³ach ad mi ni stra cji rz¹ do wej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z póŸn. zm.), nie po -
sia da up ra wnieñ do in ge ro wa nia w spra wy in dy wi dual ne, za strze ¿o ne prze pi sa mi do
w³a œci wo œci in nych or ga nów ad mi ni stra cji pub li cz nej oraz s¹ dów.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia wy ra ¿am na dzie jê, ¿e przy czy ni¹ siê one do
wy e li mi no wa nia w¹t pli wo œci Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go, za is t nia ³ych
na tle spra wy przed sta wio nej w oœ wiad cze niu.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ol gierd Dzie koñ ski
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na z pro œb¹ o po chy le nie siê nad spra w¹ lo ka to rów

bu dyn ku ko le jo we go przy uli cy S³u¿ bo wej 15 w £o dzi.
Je d nym z wiê k szych pro ble mów wy stê pu j¹ cych w pro ce sach pry wa ty -

za cyj nych przed siê biorstw pañ stwo wych by ³a – we d³ug li cz nych de kla ra cji
przed sta wi cie li ad mi ni stra cji – nie chêæ lo ka to rów do prze jê cia od po wie dzial -
no œci za swo je mie sz ka nia, brak wo li ich wy ku pu i fi nan so wa nia utrzy ma nia. 
W tym upa try wa no mo ty wa cjê do przy jê cia roz wi¹ zañ usta wo wych umo¿ li -
wia j¹ cych prze ka zy wa nie nie ru cho mo œci je dno stkom sa mo rz¹ du te ry to rial -
ne go.

Mie sz kañ cy te go bu dyn ku, któ re go do ty czy mo je oœ wiad cze nie, pre zen tu -
j¹ od mien ne sta no wis ko, ni¿ wy ni ka ³o by z przy jê tych ste reo ty pów. Chc¹
prze j¹æ od po wie dzial noœæ za swo je miej sce do ¿y cia, chc¹ ku piæ swo je mie sz -
ka nia na za sa dach usta lo nych usta w¹ o ko mer cja li za cji PKP. Tym cza sem,
jak wy ni ka z otrzy ma nej przeze mnie ko re spon den cji, ad mi ni stra cja ko le jo -
wa z je d nej stro ny nie jest w sta nie za dbaæ o za cho wa nie stan dar du te chni cz -
ne go obie k tu, z dru giej zaœ nie chce pójœæ na rê kê lo ka to rom i sprze daæ im
mie sz kañ.

Pro szê Pa na Mi ni stra o przy jrze nie siê tej spra wie i pil ne po in for mo wa nie
mnie o usta le niach.

Prze sy ³am Pa nu Mi ni stro wi otrzy ma n¹ przez mnie ko re spon den cjê.

Sta ni s³aw Ko gut

OdpowiedŸ

War sza wa, 19 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z na de s³a nym przy piœ mie z dnia 6 li s to pa da br. znak:

BPS/DSK-043-1000/08 oœ wiad cze niem Se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta do ty cz¹ cym pro -
ble mów lo ka to rów bu dyn ku ko le jo we go przy uli cy S³u¿ bo wej 15 w £o dzi, po ni ¿ej
przed sta wiam in for ma cje w przed mio to wej spra wie.

Zgo d nie z wy jaœ nie nia mi prze ka za ny mi przez Za rz¹d Pol skich Ko lei Pañ stwo wych
S.A., up rzej mie in for mu jê, ¿e PKP SA nie mog ³a do ko naæ zby cia przed mio to wych lo ka li, 
gdy¿ nie po sia da ty tu ³u pra w ne go do nie ru cho mo œci w po sta ci de cyz ji po twier dza j¹ cej
na by cie pra wa u¿y t ko wa nia wie czy ste go grun tu i w³a s no œci bu dyn ków.

O wy da nie ta kiej de cyz ji PKP wy st¹ pi ³o wnios kiem z dnia 15.11.1996 r., a na stê p -
nie po we jœciu w ¿y cie usta wy z dnia 8 wrzeœ nia 2000 r. o ko mer cja li za cji, re struk tu ry -
za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pañ stwo we go PKP w dniu 22.03.2001 r. po no wi ³o 
wnio sek w try bie art. 34 ww. usta wy. Wo je wo da £ó dz ki de cyz j¹ z dnia 9 mar ca 2006 r.
nr SP.VII/GN.V.7723/£/4267/2001/EG po twier dzi³ na by cie w³a s no œci nie ru cho mo -
œci przez Gmi nê £ódŸ.

W tej sy tua cji Od dzia³ Go spo da ro wa nia Nie ru cho mo œcia mi w £o dzi wy st¹ pi³ do Pre -
zy den ta Mia sta £o dzi o prze jê cie nie ru cho mo œci po przez za war cie umo wy no ta rial nej.
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Na jem cy lo ka li mie sz kal nych bê d¹ up ra wnie ni do na by cia za jmo wa nych przez sie -
bie mie sz kañ ze wszy s t ki mi ul ga mi i po mniej sze nia mi ce ny okreœ lo ny mi w art. 42
ust. 2 i 3 oraz art. 43–46 w zwi¹z ku z art. 47a usta wy z dnia 8 wrzeœ nia 2000 r. o ko -
mer cja li za cji, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pañ stwo we go PKP.

Po mi mo mo ni tów kie ro wa nych do Urzê du Mia sta £o dzi przez ww. Od dzia³ w czer -
wcu i lip cu br., Urz¹d Mia sta do chwi li obe c nej nie pod j¹³ de cyz ji w tej spra wie. Po osta t -
nim spot ka niu, któ re od by ³o siê w dniu 1 paŸ dzier ni ka br. Od dzia³ ten uzy s ka³ in for -
ma cjê, ¿e kwe stia do ty cz¹ ca nie ru cho mo œci przy ul. S³u¿ bo wej 15 i 19 w £o dzi zo sta nie
omó wio na na naj bli¿ szym ko le gium Pre zy den ta Mia sta £o dzi w tym mie si¹ cu.

Je dno czeœ nie, prag nê po in for mo waæ, ¿e na prze strze ni lat 2000–2008 w ww. bu -
dyn ku wy ko na no sze reg prac re mon to wych (m.in. ka pi tal ny re mont hyd ro for ni, mo -
der ni za cja wêz ³a ciep lne go, ma lo wa nie kla tek scho do wych, wy mia na po kry cia
da cho we go, wy mia na drzwi we jœcio wych) o ³¹ cz nym ko sz cie po nad 250 tys. z³.

Po nad to chcia³ bym wy jaœ niæ, ¿e mie sz kañ cy rze czo ne go bu dyn ku wie lo kro t nie by li
in for mo wa ni o za sa dach roz li cza nia ener gii ciep lnej, re mon tach bu dyn ku, jak ró w nie¿
prze bie gu i eta pach przy go to wañ lo ka li do sprze da ¿y.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ju liusz En gel hardt
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mar ka Kon op ki
oraz se na to ra Sta ni s³a wa Gor czy cy

skie ro wa ne do ko men dan ta g³ó wne go Po li cji An drze ja Ma te ju ka

Sza no wny Pa nie Ko men dan cie!
Z wiel kim za nie po ko je niem przy jê liœ my in for ma cje do ty cz¹ ce pla nów re -

duk cji stu piê ciu eta tów po li cyj nych w wo je wó dz twie war miñ sko -ma zur skim. 
In for ma cje te wy wo ³a ³y wiel kie zdu mie nie i oba wy wœród spo ³e cz no œci lo kal -
nej. War mia i Ma zu ry to spe cy fi cz ny re gion na sze go kra ju. W okre sie let nim
do na sze go wo je wó dz twa przy by wa li cz ne gro no tu ry stów, a to wi¹ ¿e siê nie -
od zo wnie z kwe sti¹ bez pie czeñ stwa. Ogra ni cze nie li cz by po li cjan tów dba -
j¹ cych o to bez pie czeñ stwo bar dzo ne ga ty wnie wp³y nie za ró wno na
mie sz kañ ców, jak i na oso by od wie dza j¹ ce nasz re gion. Ro zu mie my, ¿e wiel -
kie ag lo me ra cje miej skie bo ry ka j¹ siê z pro ble ma mi kad ro wy mi, lecz nie jest
to po wód, by pro ble my te roz wi¹ zy waæ ko sz tem tych wo je wództw, w któ rych
sy tua cja jest w mia rê sta bil na.

Po de jmu j¹c tak wa¿ n¹, brze mien n¹ w skut ki de cyz jê, nie wol no za po mi -
naæ, ¿e wo je wó dz two war miñ sko -ma zur skie to ze wnê trz na gra ni ca Unii Eu -
ro pej skiej. Zna mien ne jest te¿, ¿e tak du ¿a re duk cja eta tów do ty czy g³ó wnie
wo je wództw war miñ sko -ma zur skie go, pod las kie go i pod kar pac kie go. Sa mo -
czyn nie na su wa siê wnio sek, ¿e zmniej sze nie li cz by eta tów do ty czy naj bie dniej -
szych i naj s³a biej roz wi niê tych re gio nów. Chce my wie rzyæ, ¿e ten czyn nik nie
by³ ar gu men tem i nie by³ bra ny przez Pa na Ko men dan ta pod uwa gê przy
po de jmo wa niu wy wo ³u j¹ cej tak is tot ne skut ki de cyz ji.

Zwra ca my siê do Pa na Ko men dan ta z pro œb¹ o po no w ne prze a na li zo wa -
nie sy tua cji i za nie cha nie kon cep cji re duk cji eta tów w war miñ sko -ma zur skiej
ko men dzie wo je wó dz kiej Po li cji.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma rek Kon op ka
Sta ni s³aw Gor czy ca

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.14

Sza no wna Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na pis mo Pa ni Mar sza ³ek z dnia 6 li s to pa da 2008 r., do ty cz¹ ce wspól -

ne go oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Mar ka Kon op kê i se na to ra Sta ni s³a wa
Gor czy cê w spra wie zmian w po li cyj nych od dzia ³ach pre wen cji, up rzej mie przed sta -
wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Od dzia ³y Pre wen cji Po li cji (OPP) oraz Sa mo dziel ne Pod od dzia ³y Pre wen cji Po li cji
(SPPP) zo sta ³y ut wo rzo ne w ce lu za pe wnie nia mo¿ li wo œci re a go wa nia na za gro ¿e nia
nad zwy czaj ne na te re nie kra ju. Je dno stki wy ko nu j¹ za da nia od wo du cen tral ne go,
pod po rz¹d ko wa ne go i za rz¹ dza ne go przez Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji. Z te go ty tu ³u
usta la on struk tu rê, roz mie sz cze nie i uz bro je nie tych je dno stek, okreœ la tak ty kê i or -
ga ni za cjê dzia ³añ pod od dzia ³ów oraz wy dat ku je œrod ki bu d¿e tu cen tral ne go Po li cji na
od po wie d nie i je dno li te za bez pie cze nie materia³owo-techniczne. Na le ¿y przy tym szcze -
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gól nie pod kreœ liæ, ¿e sta ny eta to we od dzia ³ów pre wen cji Po li cji nie s¹ wli cza ne do eta -
tów ko mend wo je wó dz kich (Sto ³e cz nej) Po li cji.

Obo wi¹ zu j¹ ce w Po li cji za sa dy na li cza nia eta tów ko mend wo je wó dz kich (Sto ³e cz -
nej) Po li cji do ty cz¹ wszy s t kich je dno stek i opar te s¹ na je dno li tych za sa dach. Okreœ la
je za rz¹ dze nie nr 21 Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji z dnia 15 li s to pa da 2001 r. w spra -
wie za sad na li czeñ eta to wych w Po li cji. Za wie ra ono zo biek ty wi zo wa ne kry te ria, we -
d³ug któ rych do ko nu je siê na li czeñ eta tów Po li cji. Na le ¿¹ do nich: li cz ba lu dno œci,
wskaŸ nik prze stêp czo œci, li cz ba lu dno œci miej skiej, li cz ba lu dno œci w mia stach li -
cz¹ cych co naj mniej 300 tys. mie sz kañ ców, ob szar, a tak ¿e sto ³e cz noœæ.

Po nad to ana li za da nych i in for ma cji sta ty sty cz nych do ty cz¹ cych ob ci¹ ¿e nia s³u¿ b¹ 
wska zu je, ¿e zna cz na czêœæ za dañ pre wen cyj nych mo ¿e byæ sku te cz nie wy ko ny wa na
przez sta ny oso bo we je dno stek te re no wych Po li cji i nie wy ma ga an ga ¿o wa nia, w ta kim
stop niu jak do tych czas, fun kcjo na riu szy od dzia ³ów pre wen cji. Szcze gól nie wa¿ na jest
tak ¿e wspó³ pra ca z sa mo rz¹ da mi te ry to rial ny mi, któ rych wspar cie fi nan so we, obok
efek ty wnej or ga ni za cji s³u¿ by, od gry wa bar dzo wa¿ n¹ ro lê w utrzy ma niu wy so kie go po -
czu cia bez pie czeñ stwa wœród oby wa te li.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e li cz ba eta tów OPP i SPPP nie zo sta nie zmniej szo na, je dnak ¿e
wo bec zi den ty fi ko wa nych za gro ¿eñ Ko men da G³ó wna Po li cji mu si po de jmo waæ
wszech stron ne dzia ³a nia ukie run ko wa ne na efek ty wne i ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie po -
sia da nych za so bów. Pla no wa ne zmia ny w roz mie sz cze niu od dzia ³ów pre wen cji Po li cji
s¹ trak to wa ne ja ko je d no z ta kich przed siêw ziêæ, a je go za sa dni czym ce lem jest przy -
wró ce nie za sa dy wy ko rzy sta nia te go za so bu Po li cji do re a li za cji re gu la mi no wych za dañ 
s³u¿ bo wych. W tym kon tek œ cie na pier wszy plan wy su wa siê ko nie cz noœæ przy go to wa -
nia Po li cji do za bez pie cze nia EU RO 2012. Zgo d nie z kon cep cj¹ zmian roz mie sz cze nia
eta tów w je dno stkach OPP i SPPP, eta ty po li cyj ne z 10 wo je wództw prze no szo ne s¹ do
6 wo je wództw. Naj wiê cej eta tów po li cyj nych pla nu je siê prze su n¹æ z na stê pu j¹ cych
wo je wództw: warmiñsko-mazurskiego (105 eta tów), pod kar pac kie go (95 eta tów) i pod -
las kie go (105 eta tów) – naj wiê cej do wo je wództw: lu bel skie go (40), wiel ko pol skie go
(106), ma ³o pol skie go (106) i ma zo wiec kie go (92). Wska za ne wzmoc nie nie sta nu oso bo -
we go lu bel skie go od dzia ³u za pe wni uje dno li ce nie struk tur or ga ni za cyj nych w je dno stkach
sta cjo nu j¹ cych we wscho dnich wo je wó dz twach, sta no wi¹ cych ze wnê trz n¹ gra ni cê
Unii Eu ro pej skiej. Na le ¿y przy tym pa miê taæ, ¿e ochro na gra ni cy oraz kon tro la ru chu
gra ni cz ne go, a tak ¿e zwal cza nie prze stêpstw zwi¹ za nych z t¹ pro ble ma ty k¹, sta no wi
za da nie Stra ¿y Gra ni cz nej.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e je dno stka Od dzia ³u Pre wen cji Po li cji w Ol -
szty nie, zgo d nie ze sta nem eta tów wpro wa dzo nym Roz ka zem Or ga ni za cyj nym Ko men -
dan ta G³ó wne go Po li cji nr 100/07 z dnia 30 paŸ dzier ni ka 2007 r., li czy 349 eta tów
po li cyj nych i 6 eta tów pra co wni czych. Jej struk tu ra or ga ni za cyj na sk³a da siê z 3 kom -
pa nii pre wen cji, plu to nu wzmoc nie nia oraz ze spo ³ów: or ga ni za cji s³u¿ by, trans por tu,
szko le nia i me dy cz ne go. Ka ¿ da kom pa nia pre wen cji li czy 100 eta tów po li cyj nych po -
dzie lo nych na 4 plu to ny pre wen cji i dru ¿y nê au to ma ty cz nej wy rzut ni ga zów ³za -
wi¹ cych. Ka ¿ dy plu ton po dzie lo ny jest na 3 dru ¿y ny. Je dno stk¹ kie ru je do wód ca
od dzia ³u i je go dwóch za stêp ców.

Zmniej sze nie li cz by eta tów od dzia ³u pre wen cji w Ol szty nie jest ró wno wa ¿o ne od
2007 r. zwiêk sza niem przez Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji li mi tu sta no wisk kor pu su
s³u¿ by cy wil nej i pra co wni czych nie ob jê tych mno¿ ni ko wym sy s te mem wy na gro dzeñ,
w ra mach re a li za cji Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji, Stra ¿y Gra ni cz nej, Pañ stwo wej Stra ¿y
Po ¿ar nej i Biu ra Ochro ny Rz¹ du w la tach 2007 –2009. Zgo d nie z je go za ³o ¿e nia mi, Ko men -
dant G³ó wny Po li cji za rz¹ dze niem or ga ni za cyj nym nr 15/07 z dnia 15 ma ja 2007 r. zwiê k -
szy³ dla wo je wó dz twa warmiñsko-mazurskiego li mit sta no wisk pra co wni czych o 120
eta tów (111 w kor pu sie i 9 nie mno¿ ni ko wych). Na to miast w 2008 r. li cz ba sta no wisk „kor -
pu so wych” wzros ³a o 22 eta ty. S³u ¿¹ one re a li za cji pro ce su za stê po wa nia po li cjan tów
w pio nie lo gi sty ki pra co wni ka mi cy wil ny mi i kie ro wa niu fun kcjo na riu szy przede wszy s t -
kim do s³u¿ by pa tro lo wej. Pro ces ten bê dzie kon ty nuo wa ny tak ¿e w 2009 r.

Za ga dnie nie okre so we go wzro stu za po trze bo wa nia na s³u¿ bê pa tro lo w¹, zwi¹ za ne
z se zo nem tu ry sty cz nym, do ty czy kil ku re gio nów Pol ski. Wy pra co wa ne w Po li cji for my
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i me to dy za spo ka ja nia tych po trzeb, po le ga j¹ ce przede wszy s t kim na cza so wym prze -
mie sz cza niu si³ i œrod ków z in nych czê œci kra ju, mo g¹ byæ sku te cz nie wy ko rzy sty wa ne
tak ¿e dla zwiêk sza nia po czu cia bez pie czeñ stwa mie sz kañ ców War mii i Ma zur oraz tu -
ry stów przy je¿ d¿a j¹ cych na te ren te go wo je wó dz twa.

W zwi¹z ku z pra ca mi do ty cz¹ cy mi pro po zy cji prze kszta³ ceñ w struk tu rach od dzia -
³ów pre wen cji, w dniu 29 sier pnia do Prze wo dni cz¹ ce go Za rz¹ du G³ó wne go NSZZ Po li -
cjan tów skie ro wa ne zo sta ³o pis mo Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji, przed sta wia j¹ ce
in for ma cjê o przy go to wy wa nych zmia nach.

Na le ¿y ró w nie¿ za zna czyæ, ¿e na dzieñ 1 paŸ dzier ni ka 2008 r. w je dno stkach Po li cji
wo je wó dz twa warmiñsko-mazurskiego na 3725 po sia da nych eta tów wy stê pu j¹ 32 wa -
ka ty. Dla te go te¿ wy da je siê, ¿e spo so bem na roz wi¹ za nie kwe stii zró wno wa ¿e nia eta -
tów po li cyj nych, któ re pla nu je siê prze su n¹æ w ra mach od dzia ³ów pre wen cji Po li cji,
jest pro wa dze nie sku te cz ne go do bo ru do s³u¿ by przez Ko men dê Wo je wó dz k¹ Po li cji
w Ol szty nie.

Pod su mo wu j¹c prag nê pod kreœ liæ, ¿e przed pod jê ciem osta te cz nej de cyz ji do ko na -
na zo sta nie ana li za in for ma cji prze s³a nych przez ko men dan tów wo je wó dz kich Po li cji
na te mat mo¿ li wo œci do ko na nia prze mie sz czeñ.

Je dno czeœ nie za pe wniam, ¿e po wy ¿ sza de cyz ja za pa dnie w wy ni ku sta ran ne go
i wnik li we go roz pa trze nia wszy s t kich in for ma cji oraz ar gu men tów obe jmu j¹ cych oma -
wia n¹ pro ble ma ty kê.

Z po wa ¿a niem

gen. insp. An drzej Ma te juk
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Oœ wiad cze nie se na to ra S³a wo mi ra Ko wal skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Ze wzglê du na li cz ne py ta nia dy rek to rów oraz pra co wni ków szkó³

zwi¹ za ne ze zmia na mi brzmie nia art. 71b usta wy o sy s te mie oœ wia ty, do ty -
cz¹ cy mi mo¿ li wo œci z³o ¿e nia od wo ³a nia przez ro dzi ców w ter mi nie czter na stu 
dni od wy da nia orze czeñ, o któ rych mo wa w ust. 3, zwra cam siê z za py ta -
niem, czy is t nie je mo¿ li woœæ ut wo rze nia try bu od wo ³aw cze go od wy ¿ ej wy -
mie nio nej de cyz ji dla oby dwu stron, a wiêc za ró wno ro dzi ców, jak i szkó³.

Do tych czas is t nie j¹ cy prze pis na ru sza prze pi sy ko dek su po stê po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go, któ ry za pe wnia wszy s t kim stro nom po stê po wa nia tryb
od wo ³aw czy. Ze wzglê du na na ka zo wy cha rak ter orze czeñ, po wo du j¹ cy wy -
mier ne ko sz ty spo ³e cz ne oraz ma j¹t ko we dla pla ców ki, któ rej zle co no wy ko -
na nie ta kie go orze cze nia, szko ³y po zba wio ne s¹ od wo ³a nia od ta kie go
orze cze nia. Zgo d nie z za pi sem usta wy ta ka mo¿ li woœæ przy s³u gu je tyl ko je d -
nej stro nie, ro dzi com. Na ru sza to pod sta wo w¹ za sa dê kon sty tu cyj n¹ ró wno -
œci pod mio tów i stron, jak ró w nie¿ k.p.a., któ ry okreœ la tryb od wo ³aw czy na
eta pie wy da wa nia de cyz ji na ka zo wych, a ta k¹ jest orze cze nie po ra dni psy -
cho lo gi cz no -pe da go gi cz nej.

Z po wa ¿a niem
S³a wo mir Ko wal ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.24

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to ra S³a wo mi ra Ko wal skie go na

20. po sie dze niu Se na tu w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r. w spra wie mo¿ li wo œci ut wo rze -
nia try bu od wo ³aw cze go dla szkó³ przy od wo ³y wa niu siê od orze czeñ wy da wa nych przez 
ze spo ³y orze ka j¹ ce dzia ³a j¹ ce w po ra dniach psychologiczno-pedagogicznych, up rzej -
mie wy jaœ niam.

W po ró w na niu z do tych cza so wym sta nem pra w nym, usta wa z dnia 7 wrzeœ nia
2007 r. o zmia nie usta wy o sy s te mie oœ wia ty (Dz. U. Nr 181, poz. 1292) wpro wa dzi ³a do 
art. 71 b ust. 3 zmia nê po le ga j¹ c¹ na po sze rze niu up ra wnieñ ze spo ³ów orze ka j¹ cych
dzia ³a j¹ cych w pub li cz nych po ra dniach psychologiczno-pedagogicznych do wy da wa nia
orze czeñ o po trze bie in dy wi dual ne go obo wi¹z ko we go ro cz ne go przy go to wa nia przed -
szkol ne go dzie ci sze œcio let nich, któ rych stan zdro wia unie mo¿ li wia lub zna cz nie utrud -
nia uczê sz cza nie do przed szko la lub od dzia ³u przed szkol ne go w szko le pod sta wo wej
(art. 71 b w ust. 1a usta wy o sy s te mie oœ wia ty). Na to miast nie no we li zo wa no w ¿a dnym
za kre sie prze pi su art. 71b ust. 4, zgo d nie z któ rym tyl ko ro dzi ce dziec ka mo g¹ z³o ¿yæ
w ter mi nie 14 dni od dnia otrzy ma nia orze cze nia, od wo ³a nie do ku ra to ra oœ wia ty.

Szko ³a nie mo ¿e byæ stro n¹ w spra wie, po nie wa¿ tyl ko ro dzic ja ko przed sta wi ciel
usta wo wy dziec ka, po sia da j¹ cy pe³ niê w³a dzy ro dzi ciel skiej (art. 98 § 1, art. 95 § 1 ko -
dek su ro dzin ne go i opie kuñ cze go, Dz. U. z 1964 Nr 9, poz. 59) al bo opie kun pra w ny,
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mo ¿e z³o ¿yæ wnio sek do po ra dni o wy da nie orze cze nia. Po nad to, ro dzic ja ko dys po nent
orze cze nia mo ¿e, ale nie mu si go przed ³o ¿yæ w przed szko lu, szko le lub pla ców ce.

W przy pad ku stwier dze nia przez szko³ê, i¿ w orze cze niu is t nie j¹ uchy bie nia
formalno-merytoryczne, dy rek tor szko ³y mo ¿e po wia do miæ o tym fak cie ku ra to ra oœ wia -
ty, ja ko or gan spra wu j¹ cy nad zór pe da go gi cz ny nad po ra dnia mi. Ku ra tor oœ wia ty po
za siêg niê ciu in for ma cji o nie pra wid ³o wo œciach w pra cy ze spo ³u orze ka j¹ ce go dzia ³a -
j¹ ce go w po ra dni psychologiczno-pedagogicznej po wi nien uru cho miæ me cha niz my
kon trol ne, o któ rych mo wa w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia
15 gru dnia 2006 r. w spra wie szcze gó ³o wych za sad spra wo wa nia nad zo ru pe da go gi cz -
ne go, wy ka zu sta no wisk wy ma ga j¹ cych kwa li fi ka cji pe da go gi cz nych, kwa li fi ka cji
nie zbê d nych do spra wo wa nia nad zo ru pe da go gi cz ne go, a tak ¿e kwa li fi ka cji osób, któ -
rym mo¿ na zle caæ pro wa dze nie ba dañ i op ra co wy wa nie eks per tyz (Dz. U. Nr 235,
poz. 1703). W przy pad ku po twier dze nia nie pra wid ³o wo œci ku ra tor oœ wia ty mo ¿e
wszcz¹æ po stê po wa nie w spra wie stwier dze nia nie wa¿ no œci orze cze nia, na pod sta wie
prze pi sów art. 156 § 1 oraz art. 157 § 1 i 2 usta wy z dnia 14 czer wca 1960 r. – Ko deks
po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071). Za wia do mie nie
o wszczê ciu po stê po wa nia kie ru je siê do dy rek to ra po ra dni, któ ra wy da ³a orze cze nie
oraz do ro dzi ców dziec ka (pra w nych opie ku nów), któ re go do ty czy orze cze nie.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra S³a wo mi ra Ko wal skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W zwi¹z ku z pra ca mi nad zmia n¹ usta wy o sy s te mie oœ wia ty zwra cam

siê z pro po zy cj¹ zmia ny za pi su art. 81 usta wy o sy s te mie oœ wia ty z dnia
7 wrzeœ nia 1991 r. (DzU Nr 95, poz. 425, tekst je dno li ty z dnia 19 li s to pa da
2004 r., DzU Nr 256, poz. 2572), uzu pe³ nia j¹c ten za pis o do da nie s³o wa
„dzier ¿a wy” po s³o wach „za rz¹ du, u¿y t ko wa nia lub u¿y t ko wa nia wie czy ste -
go”. Zmia na ta zró w na ³a by szko ³y pub li cz ne, nie pub li cz ne, pro wa dzo ne przez 
je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, a tak ¿e or ga ny ad mi ni stra cji pañ stwo -
wej, miê dzy in ny mi Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go, ze szko -
³a mi, któ re s¹ pra w ny mi w³a œci cie la mi nie ru cho mo œci lub je u¿y t ku j¹.
W obe c nej sy tua cji szko ³y, któ re za rz¹ dza j¹ nie ru cho mo œcia mi dzier ¿a wio ny -
mi, po no sz¹ do dat ko we ko sz ty ob ci¹ ¿a j¹ ce ich bu d¿et. Tych ob ci¹ ¿eñ nie po -
no sz¹ szko ³y, na wet nie pub li cz ne, bê d¹ ce w³a œci cie la mi lub u¿y t ko wni ka mi
grun tów, na któ rych po sa do wio ne s¹ obie k ty szkol ne.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e wy st¹ pi ³em ró w nie¿ do mi ni stra fi nan sów
o zmia nê za pi su w usta wie z dnia 12 sty cz nia 1991 r. o po dat kach i op ³a tach
lo kal nych (DzU Nr 121, poz. 844 z 2006 r., tekst je dno li ty z póŸ niej szy mi
zmia na mi) o uzu pe³ nie nie art. 7 ust. 2 pktu 2 o s³o wo „dzier ¿a wy”.

Z po wa ¿a niem
S³a wo mir Ko wal ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.24

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na S³a wo mi ra Ko wal skie go na

20. po sie dze niu Se na tu w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 br. w spra wie pro po zy cji zmia ny
za pi su art. 81 usta wy o sy s te mie oœ wia ty z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. (Dz. U. Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.) up rzej mie in for mu jê:

w dniu 21 paŸ dzier ni ka br. Ra da Mi ni strów przy jê ³a oraz skie ro wa ³a do Par la men tu 
RP pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o sy s te mie oœ wia ty oraz o zmia nie nie któ rych in -
nych ustaw. Pro jekt zo sta nie skie ro wa ny do roz pa trze nia przez Wy so k¹ Iz bê na za sa -
dach wy ni ka j¹ cych z re gu la mi nu Se jmu. Od po wie d nio do po wy ¿ sze go wszy s t kie
mo¿ li we uwa gi i w¹t pli wo œci w za kre sie pro jek tu mo g¹ byæ zg³o szo ne i roz pa trzo ne
przez od po wie d nie ko mi sje i pod ko mi sje.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia up rzej mie pro szê Pa na Mar sza³ ka o ich przy -
jê cie.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Se kre tarz Stanu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra S³a wo mi ra Ko wal skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê o po no w ne roz pa trze nie pro œby mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa

na ro do we go o umie sz cze nie w art. 191 usta wy o fi nan sach pub li cz nych
za pi su umo¿ li wia j¹ ce go je dno stkom szkol ni ctwa ar ty sty cz ne go po zy s ki wa -
nie œrod ków po cho dz¹ cych miê dzy in ny mi z da ro wizn, spad ków i za pi sów
w brzmie niu: „Je dno stki szkol ni ctwa ar ty sty cz ne go, dla któ rych or ga nem
pro wa dz¹ cym jest mi n i s ter w³a œci wy do spraw kul tu ry i ochro ny dzie dzi ctwa 
na ro do we go, mo g¹ gro ma dziæ na wy dzie lo nym ra chun ku do cho dy ze Ÿró de³
okreœ lo nych przez or gan pro wa dz¹ cy”.

Ar gu men ta cj¹ od rzu ce nia przez mi ni stra fi nan sów po wy ¿ szej pro po zy cji
by ³a ogól nie przy jê ta za sa da ca³ ko wi tej lik wi da cji ra chun ku do cho dów w³a s -
nych. Mo¿ li woœæ ta k¹ po zo sta wio no je dnak szko ³om, dla któ rych or ga nem
pro wa dz¹ cym s¹ je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, po przez pod jê cie od po -
wie dniej uchwa ³y przez or gan sta no wi¹ cy ta kiej je dno stki.

Chcia³ bym zwró ciæ uwa gê, ¿e nie uz wglê dnie nie po wy ¿ szych po stu la tów
pro wa dzi do sy tua cji, w któ rej nie bê dzie mo¿ li we nie tyl ko stwo rze nie wy -
dzie lo ne go ra chun ku, ale ró w nie¿ unie mo¿ li wi to przy jmo wa nie przez szko ³y
ar ty sty cz ne ja kich kol wiek da ro wizn, za pi sów lub spad ków, tak od osób fi zy cz -
nych, jak i pra w nych, co zna cz nie u sz czup li do cho dy w³a s ne po szcze gól nych
pla có wek. Zgo d nie z pro jek tem no wej usta wy o fi nan sach pub li cz nych wp³y -
wy te go ty pu ma j¹ byæ uw zglê dnia ne na ra chun ku do cho dów i tym sa mym
bê d¹ pod le gaæ au to ma ty cz ne mu prze ka za niu do bu d¿e tu pañ stwa. Mo ¿e to
wiêc do ty czyæ tak ¿e da ro wizn rze czo wych, ta kich jak na przy k³ad in stru men -
ty mu zy cz ne.

Wy da je siê, ¿e szko ³y ar ty sty cz ne, dla któ rych or ga nem pro wa dz¹ cym
jest mi n i s ter w³a œci wy do spraw kul tu ry i ochro ny dzie dzi ctwa na ro do we go,
po win ny po sia daæ ta kie sa me in stru men ty pra w ne umo¿ li wia j¹ ce po zy s ka -
nie do dat ko wych œrod ków fi nan so wych, ja kie przy s³u gu j¹ szko ³om sa mo -
rz¹ do wym.

Z wy ra za mi sza cun ku
S³a wo mir Ko wal ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 28 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 6 li s to pa da 2008 r. (Sygn. BPS/DSK-043-1002/08)

przy któ rym za ³¹ czo no oœ wiad cze nie Se na to ra RP S³a wo mi ra Ko wal skie go z³o ¿o ne na
20. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r., up rzej mie in for mu jê co na -
stê pu je.

Na wstê pie prag nê po in for mo waæ, ¿e pro jekt usta wy o fi nan sach pub li cz nych wraz
z pro jek tem usta wy – Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wê o fi nan sach pub li cz nych zo sta ³y
przy jê te przez Ra dê Mi ni strów na po sie dze niu w dniu 17 paŸ dzier ni ka br. i skie ro wa ne
pod ob ra dy Se jmu RP (dru ki sej mo we Nr 1181 i 1182). Obe c nie s¹ przed mio tem prac
par la men tar nych.
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Na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ je d nym z za sa dni czych ce lów re for my fi nan sów pub li cz nych,
znaj du j¹ cym swo je od zwier cied le nie w pro jek cie no wej usta wy o fi nan sach pub li cz -
nych, jest wzmoc nie nie oraz po pra wa prze jrzy sto œci fi nan sów pub li cz nych oraz zwiê k -
sze nie kon tro li i ra cjo na li za cja wy dat ko wa nia œrod ków pub li cz nych, któ r¹ za pe wniæ
ma przede wszy s t kim re or ga ni za cja sek to ra fi nan sów pub li cz nych, po le ga j¹ ca m.in. na 
re zyg na cji z czê œci do tych cza so wych form organizacyjno-prawnych sek to ra fi nan sów
pub li cz nych. Wœród sze re gu zmian w za kre sie or ga ni za cji i za sad fun kcjo no wa nia sek -
to ra fi nan sów pub li cz nych, w pro jek cie usta wy o fi nan sach pub li cz nych nie prze wi du -
je siê za tem fun kcjo no wa nia ra chun ków do cho dów w³a s nych, okreœ la j¹c ter mi ny ich
fun kcjo no wa nia i za sa dy lik wi da cji.

Z uwa gi na po wy ¿ sze prag nê za u wa ¿yæ, i¿ pod nie sio na przez Pa na Se na to ra pro po -
zy cja Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go do ty cz¹ ca za mie sz cze nia we wspo -
mnia nym wy ¿ ej pro jek cie za pi su umo¿ li wia j¹ ce go je dno stkom szkol ni ctwa
ar ty sty cz ne go po zy s ki wa nie œrod ków po cho dz¹ cych m.in. z da ro wizn, spad ków i za pi -
sów, po wo do wa ³a by ko nie cz noœæ gro ma dze nia tych œrod ków na wy dzie lo nym ra chun -
ku do cho dów okreœ lo nych przez or gan pro wa dz¹ cy ww. je dno stki, co w efek cie
sta no wi ³o by swoi st¹ kon ty nua cjê dzia ³al no œci re a li zo wa nej do t¹d w opar ciu o ra chu -
nek do cho dów w³a s nych. In ny mi s³o wy na st¹ pi ³o by za st¹ pie nie je d nej for my or ga ni za -
cyj nej dru g¹, któ ra jest ró w nie ma ³o ela sty cz na, nie przej rzy sta i nie e fek ty wna, a ta kie
dzia ³a nie by ³o by tym sa mym dzia ³a niem prze ci w nym za ³o ¿o ne mu ce lo wi re for my or ga -
ni za cji sek to ra fi nan sów pub li cz nych.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Se kre tarz Sta nu
El ¿bie ta Suchocka-Roguska
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Oœ wiad cze nie se na to ra S³a wo mi ra Ko wal skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z li cz ny mi in ter wen cja mi dy rek to rów pla có wek oœ wia to wych

zwra cam siê z pro po zy cj¹ zmia ny za pi su usta wy z dnia 12 sty cz nia 1991 r.
o po dat kach i op ³a tach lo kal nych (DzU Nr 121, poz. 844 z 2006 r., tekst je dno -
li ty z póŸ niej szy mi zmia na mi). Cho dzi o uzu pe³ nie nie art. 7 ust. 2 pkt 2 przez
do da nie po s³o wach „z ty tu ³u za rz¹ du, u¿y t ko wa nia lub u¿y t ko wa nia wie -
czy ste go” s³o wa „dzier ¿a wy”.

Zmia na ta zró w na ³a by szko ³y pub li cz ne, nie pub li cz ne, pro wa dzo ne tak
przez je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, jak i przez or ga ny ad mi ni stra cji
pañ stwo wej, miê dzy in ny mi Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we -
go, ze szko ³a mi, któ re s¹ pra w ny mi w³a œci cie la mi nie ru cho mo œci lub je u¿y t -
ku j¹. W obe c nej sy tua cji szko ³y, któ re za rz¹ dza j¹ nie ru cho mo œcia mi
dzier ¿a wio ny mi, po no sz¹ do dat ko we ko sz ty ob ci¹ ¿a j¹ ce ich bu d¿et. Tych ob -
ci¹ ¿eñ nie po no sz¹ na wet szko ³y nie pub li cz ne, któ re s¹ w³a œci cie la mi lub
u¿y t ko wni ka mi grun tów, na któ rych po sa do wio ne s¹ obie k ty szkol ne.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e wy st¹ pi ³em ró w nie¿ do Mi ni ster stwa Edu ka -
cji Na ro do wej z pro po zy cj¹ zmia ny brzmie nia za pi su usta wy o sy s te mie
oœ wia ty z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. (DzU Nr 95, poz. 425; tekst je dno li ty
DzU Nr 256, poz. 2572) przez do da nie w art. 81 s³o wa „dzier ¿a wy”.

Z wy ra za mi sza cun ku
S³a wo mir Ko wal ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 19 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na S³a wo mi ra Ko wal skie go – Se na to ra Rze czy po -

spo li tej Pol skiej, prze s³a ne przy piœ mie Mar sza³ ka Se na tu z dnia 6 li s to pa da 2008 r.
znak: BPS/DSK-043-1002/08, do ty cz¹ ce pro po zy cji uzu pe³ nie nia o dzier ¿a wê ka ta lo -
gu form po sia da nia nie ru cho mo œci szkol nych (tj. za rz¹ du, u¿y t ko wa nia lub u¿y t ko wa -
nia wie czy ste go) up ra wnia j¹ cych do zwol nie nia z po dat ku od nie ru cho mo œci szkó³,
pla có wek, za k³a dów kszta³ ce nia i pla có wek do sko na le nia na u czy cie li – pub li cz nych
i nie pub li cz nych, oraz or ga nów je pro wa dz¹ cych, up rzej mie in for mu jê.

Na po sie dze niu w dniu 21.10.2008 r. Ra da Mi ni strów przy jê ³a pro jekt usta wy
o zmia nie usta wy o sy s te mie oœ wia ty oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw. Zgo d nie
z pro jek to wa n¹ w art. 5 tej usta wy zmia n¹ art. 7 ust. 2 pkt 2 usta wy z dnia 12 sty cz nia
1991 r. o po dat kach i op ³a tach lo kal nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) z po -
dat ku od nie ru cho mo œci bê d¹ zwol nio ne:

„pub li cz ne i nie pub li cz ne je dno stki or ga ni za cyj ne ob jê te sy s te mem oœ wia ty oraz
pro wa dz¹ ce je or ga ny, w za kre sie nie ru cho mo œci za jê tych na dzia ³al noœæ oœ wia to w¹”.

Art. 4 i art. 6 przy jê te go pro jek tu usta wy prze wi du j¹ ta kie sa mo zwol nie nie od po -
wie d nio od po dat ku rol ne go oraz po dat ku leœ ne go.
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Usta wa o po dat kach i op ³a tach lo kal nych w obe c nym brzmie niu zwal nia od po dat -
ku od nie ru cho mo œci szko ³y i pla ców ki oraz or ga ny je pro wa dz¹ ce w przy pad ku ko rzy -
sta nia z nie ru cho mo œci na pod sta wie za rz¹ du, u¿y t ko wa nia lub u¿y t ko wa nia
wie czy ste go. Pro po no wa na zmia na zró w na sy tua cjê pod mio tów pro wa dz¹ cych szko ³y
i pla ców ki oœ wia to we wy ko rzy stu j¹ cych nie ru cho mo œci bê d¹ ce ich w³a s no œci¹ z sy tua -
cj¹ pro wa dz¹ cych je pod mio tów, któ rych po sia da nie wy ni ka z ogra ni czo ne go pra wa
rze czo we go do nie ru cho mo œci.

Okreœ le nie tre œci zwol nie nia pro po no wa ne w brzmie niu przy jê tym przez Ra dê Mi ni -
strów przy czy ni siê do wy e li mi no wa nia od mien ne go trak to wa nia nie ru cho mo œci szkol -
nych ze wzglê du na for mê ich po sia da nia przez pro wa dz¹ ce je pod mio ty.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Lu d wik Ko tec ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Wal de ma ra Kras ki

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Zwró ci³ siê do mo je go biu ra pre zes Pol skie go Sto wa rzy sze nia Dia be ty -
ków pan An drzej Bau man w imie niu osób cho rych na cu krzy cê z pro œb¹ o in -
ter wen cjê w spra wie bra ku do stê pu pa cjen tów do d³u go dzia ³a j¹ cych
ana lo gów in su lin.

We d³ug ran kin gu miê dzy na ro do wej or ga ni za cji Eu ro Con su mer Di a be tes
In dex ze Szwe cji, oce nia j¹ cej opie kê i le cze nie cho rych na cu krzy cê w trzy -
dzie stu kra jach Eu ro py, Pol ska jest na dwu dzie stym pi¹ tym miej scu. Nasz
kraj zo sta³ naj ni ¿ej oce nio ny za brak re fun da cji no wo czes nych œrod ków le -
cze nia cu krzy cy jak ano lo gi in su lin i pom py in su li no we, brak usan kcjo no wa -
ne go pra w n ie sy s te mu edu ka cji cho rych na cu krzy cê oraz bar dzo s³a bo
roz wi niê t¹ sieæ po ra dni za jmu j¹ cych siê le cze niem sto py cu krzy co wej.

Cu krzy ca jest cho ro b¹ cy wi li za cyj n¹. Obe c nie w Pol sce cho ru je oko ³o
2 mi lio nów 500 ty siê cy osób i nie ste ty we d³ug pro gnoz li cz ba cho rych bê dzie
z ro ku na rok wzra staæ. Je dy nym sku te cz nym roz wi¹ za niem w ul ¿e niu w tej
cho ro bie s¹ in su li no te ra pie, do któ rych na le ¿¹ d³u go dzia ³a j¹ ce ana lo gi in su -
lin. Po pra wia j¹ one zna cz¹ co ja koœæ ¿y cia osób z cu krzy c¹ i chro ni¹ przed po -
wik ³a nia mi. Nie ste ty s¹ dro gie i nie li cz nych pa cjen tów staæ na ich za kup.

Zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z za py ta niem: czy obe c nie w Mi ni ster stwie
Zdro wia s¹ pro wa dzo ne pra ce ma j¹ ce na ce lu wpro wa dze nie na li stê le ków
re fun do wa nych d³u go dzia ³a j¹ cych ana lo gów in su lin? Je ¿e li nie, to wno szê
o za in te re so wa nie siê tym pro ble mem.

Z po wa ¿a niem
Wal de mar Kras ka

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.12.03

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez Se na to ra Wal de ma ra Kras kê pod czas

20. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku,
prze s³a nym przy piœ mie z dnia 6 li s to pa da 2008 ro ku (BPS/DSK-043-1004/08),
w spra wie wpi sa nia na wy kaz le ków re fun do wa nych d³u go dzia ³a j¹ cych ana lo gów in su -
lin, up rzej mie prze sy ³am na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Wa run ki udzie la nia i za kres œwiad czeñ opie ki zdro wot nej, a tak ¿e za sa dy i tryb fi -
nan so wa nia tych œwiad czeñ okreœ la usta wa z dnia 27 sier pnia 2004 ro ku o œwiad cze -
niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027) oraz ak ty wy ko naw cze do usta wy.

Zgo d nie z prze pi sa mi wy mie nio nej usta wy, œwiad cze nia opie ki zdro wot nej s¹ fi nan -
so wa ne ze œrod ków po zo sta j¹ cych w dys po zy cji Na ro do we go Fun du szu Zdro wia. Le -
cze nie œwiad cze nio bior ców z roz poz na niem cu krzy cy mo ¿e od by waæ siê za ró wno
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w wa run kach szpi tal nych, jak ró w nie¿ am bu la to ryj nych. Swiad cze nio bior cy przy jê te -
mu do szpi ta la lub in ne go za k³a du opie ki zdro wot nej, prze zna czo ne go dla osób wy ma -
ga j¹ cych ca ³o do bo wych lub ca ³o dzien nych œwiad czeñ opie ki zdro wot nej, zgo d nie z art.
35 wska za nej usta wy, za pe wnia siê bez p³at nie le ki i wy ro by me dy cz ne, je ¿e li s¹ one ko -
nie cz ne do wy ko na nia œwiad cze nia. W wa run kach am bu la to ryj nych, na pod sta wie
prze pi sów wy mie nio nej usta wy, Na ro do wy Fun dusz Zdro wia re fun du je pro du k ty le cz -
ni cze do pu sz czo ne do ob ro tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej na za sa dach
okreœ lo nych w prze pi sach usta wy o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej.

Cu krzy ca zo sta ³a uz na na przez Mi ni stra Zdro wia za je den z prio ry te to wych ce lów
dzia ³añ w za kre sie zdro wia pub li cz ne go. Mi n i s ter Zdro wia po de jmu je wszel kie dzia ³a -
nia, aby pa cjen tom do tkniê tym cu krzy c¹ za pe wniæ naj sku te cz niej sze me to dy le cze nia.

Uw zglê dnia j¹c po trze bê in ter dys cyp li nar nej opie ki nad pa cjen ta mi z cu krzy c¹ le -
czo ny mi in su li n¹, od 2008 ro ku Na ro do wy Fun dusz Zdro wia wpro wa dzi³ do kon tra kto -
wa nia w ra mach am bu la to ryj nej opie ki spe cja li sty cz nej no we œwiad cze nie –
Kom plek so w¹ am bu la to ryj n¹ opie kê spe cja li sty cz n¹ nad pa cjen tem z cu krzy c¹. Ce lem 
wdro ¿e nia kom plek so wej opie ki, jest po pra wa sku te cz no œci le cze nia pa cjen tów cho -
rych na cu krzy cê, pro wa dzo ne go w opar ciu o ak tu al nie obo wi¹ zu j¹ ce stan dar dy opie ki 
dia be to lo gi cz nej, a w na stêp stwie zmniej sze nie li cz by ho spi ta li za cji z po wo du cu krzy cy 
i jej po wik ³añ. Mo¿ li woœæ je dno zna cz ne go okreœ le nia gru py pa cjen tów ob jê tych pro gra -
mem, jak ró w nie¿ je dno zna cz ne zde fi nio wa nie stan dar dów po stê po wa nia przez Pol skie 
To wa rzy stwo Dia be to lo gi cz ne, do ty cz¹ cych tej gru py cho rych, by ³y pod sta w¹ wpro wa -
dze nia te go œwiad cze nia do kon tra kto wa nia i roz li cza nia w ra mach am bu la to ryj nej
opie ki spe cja li sty cz nej.

Zgo d nie z za ³o ¿e nia mi przy jê ty mi do kon tra kto wa nia oma wia nych œwiad czeñ pa -
cjent ma pra wo wy bo ru, w ja kim try bie or ga ni za cyj nym chce byæ le czo ny – w ra mach
po rad w po ra dniach spe cja li sty cz nych lub w ra mach pro gra mu Kom plek so wej am bu -
la to ryj nej opie ki nad pa cjen tem z cu krzy c¹.

Ma j¹c na uwa dze wie lo let ni prze bieg cho ro by, któ ry mo ¿e pro wa dziæ do po wsta nia
prze wlek ³ych po wik ³añ wy ni ka j¹ cych z u sz ko dze nia ró¿ nych tka nek i na rz¹ dów, Na ro -
do wy Fun dusz Zdro wia, w opar ciu o Za rz¹ dze nie Pre ze sa NFZ z 19 wrzeœ nia 2007 ro -
ku, za war³ z wy ko naw ca mi œwiad czeñ opie ki zdro wot nej ró w nie¿ umo wy w za kre sie:
le cz ni ctwa szpi tal ne go, re ha bi li ta cji le cz ni czej, opie ki d³u go ter mi no wej.

Je dno czeœ nie w 2006 ro ku zo sta³ przy jê ty przez Kie ro wni ctwo Mi ni ster stwa Zdro -
wia „Pro gram Pre wen cji i Le cze nia Cu krzy cy w Pol sce” na la ta 2006–2008, fi nan so wa -
ny z bu d¿e tu Mi ni ster stwa Zdro wia. G³ó wnym ce lem wy mie nio ne go Pro gra mu jest
zin ten sy fi ko wa nie dzia ³añ pre wen cyj nych, po zwa la j¹ cych na zmniej sze nie ry zy ka za -
cho ro wa nia, op ty ma li za cjê le cze nia cu krzy cy i jej po wik ³añ.

Wy mie nio ny Pro gram re a li zo wa ny by³ w za kre sie na stê pu j¹ cych za dañ: „Pro mo cja” 
pro ble ma ty ki cu krzy cy i zdro we go try bu ¿y cia w me diach, op ra co wa nie uje dno li co ne go 
pro gra mu szko le nio we go dla le ka rza ro dzin ne go (POZ), op ra co wa nie pro gra mu edu ka -
cyj ne go dla na u czy cie li i opie ku nów dzie ci, op ra co wa nie kon cep cji wdro ¿e nia i fun kcjo -
no wa nia Re je stru cho rych na cu krzy cê i Re je stru wie ku roz wo jo we go. Je dno czeœ nie
roz wa ¿a na jest mo¿ li woœæ dal sze go fi nan so wa nia okreœ lo nych za dañ w 2009 ro ku.

Pro ble ma ty ka cu krzy cy nie zo sta ³a ró w nie¿ po mi niê ta w Na ro do wym Pro gra mie
Zdro wia na la ta 2007–2015. W to ku przy sz³ych prac Ze spo ³u Koor dy nu j¹ ce go Na ro do -
wy Pro gram Zdro wia pro ble ma ty ka cu krzy cy na pe w no nie zo sta nie po mi niê ta nie tyl -
ko z ra cji na wy miar spo ³e cz ny, jak i zdro wot ny, ale ró w nie¿ z po wo du za pi sa nych
w Na ro do wym Pro gra mie Zdro wia wska zañ do ty cz¹ cych po li ty ki zdro wot nej pañ stwa.

Od noœ nie pomp in su li no wych wraz z osprzê tem in for mu jê, ¿e zo sta³ uru cho mio ny
pro gram w Na ro do wym Fun du szu Zdro wia, do ty cz¹ cy za o pa trze nia pa cjen tów w pom -
py in su li no we, ze wska za niem osób z cu krzy c¹.

Pre zes Na ro do we go Fun du szu Zdro wia pod pi sa³ w dniu 26 li s to pa da 2008 r. Za -
rz¹ dze nie Nr 106/2008/DSOZ zmie nia j¹ ce za rz¹ dze nie w spra wie okreœ le nia wa run -
ków za wie ra nia i re a li za cji umów w ro dza ju œwiad cze nia zdro wot ne kon tra kto wa ne
od rêb nie, w zwi¹z ku z wpro wa dze niem œwiad cze nia „Le cze nie cu krzy cy z za sto so wa -
niem pom py in su li no wej”.
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Osta te cz na treœæ pro ce du ry za k³a da is t nie nie kil ku na stu oœ rod ków le cz¹ cych cu -
krzy cê z za sto so wa niem pom py in su li no wej. Pro ce du ra za k³a da za o pa trze nie w pom py
dzie ci i m³o dzie ¿y do ukoñ cze nia 18 ro ku ¿y cia. Pier wsze pom py zo sta n¹ prze ka za ne
pa cjen tom je sz cze w gru dniu bie ¿¹ ce go ro ku.

Od no sz¹c siê do py ta nia do ty cz¹ ce go ob jê cia re fun da cj¹ d³u go dzia ³a j¹ cych ana lo -
gów in su li ny lu dz kiej, up rzej mie in for mu jê.

Umie sz cze nie le ków in no wa cyj nych lub wy ro bów me dy cz nych w od po wie d nich wy -
ka zach, wy ma ga wy pe³ nie nia okreœ lo nej pro ce du ry wy ni ka j¹ cej z prze pi sów, w tym
art. 39 usta wy o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz -
nych. Po nad to, w ce lu zdiag no zo wa nia ko nie cz no œci ob jê cia le ku fi nan so wa niem ze
œrod ków pub li cz nych, za sa dna jest zna jo moœæ sku te cz no œci pre pa ra tu, je go pro fi lu
bez pie czeñ stwa, op ³a cal no œci te ra pii. W zwi¹z ku z tym, z³o ¿o ne wnios ki pod mio tów od -
po wie dzial nych o ob jê cie re fun da cj¹ le ków in no wa cyj nych (za wie ra j¹ cych no we sub -
stan cje far ma ceu ty cz ne), s¹ kie ro wa ne do oce ny Agen cji Oce ny Te chno lo gii Me dy cz -
nych – zgo d nie z za rz¹ dze niem Mi ni stra Zdro wia z dnia 30 czer wca 2006 ro ku.
Usta le nia Mi ni stra Zdro wia ma j¹ na ce lu zwiê k sze nie prze jrzy sto œci po li ty ki re fun da -
cyj nej pañ stwa i do pro wa dze nie pol skie go pra wa do pe³ nej zgo d no œci z wy mo ga mi
okreœ lo ny mi w Dy rek ty wie Prze jrzy sto œci (Dy rek ty wa Ra dy 89/105/EWG z dnia
21 gru dnia 1988 ro ku). Is tot n¹ ro lê spe³ nia Agen cja Oce ny Te chno lo gii Me dy cz nych.

Wnios ki pod mio tów od po wie dzial nych o umie sz cze nie w wy ka zie le ków re fun do wa -
nych d³u go dzia ³a j¹ cych ana lo gów in su li ny lu dz kiej (Lan tus i Le ve mir), wraz z do ku -
men ta cj¹ na u ko w¹, zo sta ³y prze ka za ne do oce ny Agen cji Oce ny Te chno lo gii
Me dy cz nych. Pra ce Agen cji do ty cz¹ ce oce ny do ku men ta cji wy mie nio nych in su lin zo -
sta n¹ za koñ czo ne do koñ ca gru dnia 2008 ro ku. W opar ciu o re ko men da cjê eks per tów
Agen cji, Mi n i s ter Zdro wia po de jmie de cyz jê od noœ nie umie sz cze nia tych in su lin w wy -
ka zie le ków re fun do wa nych, a tym sa mym ich fi nan so wa nia ze œrod ków pub li cz nych.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nia se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
oraz do pre ze sa Za rz¹ du Pol skich Ko lei Pañ stwo wych SA An drze ja Wa cha

Oœ wiad cze nie do ty czy za my ka nych na noc po cze kal ni i kas dwor co -
wych.

Mo je za nie po ko je nie wzbu dza co raz wiê k sza li cz ba dwor co wych po cze -
kal ni oraz kas bi le to wych za my ka nych w go dzi nach noc nych. Z da nych, kt ó -
re po sia dam, wy ni ka, ¿e w sa mym wo je wó dz twie ³ó d z kim od no to wa no
dzie wiêæ ta kich pr zy pad ków.

Po nad mi lion pa sa ¿e rów od pra wia j¹ ro cz nie dwa ³ó dz k ie dwor ce: £ódŸ
Fa b ry cz na oraz £ódŸ Ka li s ka. Po ka Ÿ ny pro cent pa s a ¿e rów sta no wi¹ po d ró -
¿u j¹ cy no c¹. Nie ste ty, po d ró¿ nych, któ rzy mu sz¹ lub chc¹ wy braæ siê w po -
dró¿ po ci¹ giem no c¹, cze ka nie mi ³a nie spo dzian ka: nie bê d¹ mo g li za cze kaæ
na od jazd w po cze kal ni, a je dy nie na ze wn¹trz, czê sto pod go ³ym nie bem
i w desz czu. Per spek ty wê po gar sza zbli¿ a j¹ ca siê zi ma i mro zy. W tej chwi li
w wo je wó dz twie ³ó dz k im od go dzin wie czor nych do ra na nie czyn ne s¹ po cze -
kal nie i ka sy na dwor cach £ódŸ Fa b ry cz na, Zdu ñ ska Wo la, Wie luñ, Kut no,
¯y chlin, £ê czy ca, Zgierz, Pa bia ni ce i £ódŸ ̄ a bie niec. Po ja wia j¹ siê in for ma cje, 
¿e do nich do ³¹ cz¹ ko lej ne dwor ce.

W zwi¹z ku z za is t nia ³¹ sy tu a cj¹ zwra cam siê do Pa nów z pro œb¹ o prze a -
na li zo wa nie mo ¿ li wo œci po zo sta wia nia w no cy ot war tych po cze kal ni, w kt ó -
ry ch pa sa ¿e ro wie w cie p le oraz pod da chem bê d¹ mo g li ocze ki waæ na swo je
po ci¹ gi.

Krzy sz tof Kwiat kow ski

Mo je oœ wiad cze nie do ty czy sta nu dwor ców ko le jo wych w £o dzi.
Za poz na ³em siê z naj now szym ra por tem Naj wy ¿ szej Iz by Kon tro li do ty -

cz¹ cym sta nu dwor ców ko le jo wych w Pol sce. Z wiel kim smut kiem przy j¹ ³em
wia do moœæ, ¿e ³ó dz kie dwor ce za li czo ne s¹ w nim do naj gor szych w kra ju.
Nie ste ty po twier dzi ³o to tyl ko prze ka zy wa ne mi pod czas dy ¿u rów se na tor -
skich in for ma cje o fa tal nym sta nie dwor ców ko le jo wych w £o dzi.

Sy tua cja jest o ty le po wa¿ na, ¿e £ódŸ, ja ko mia sto po ³o ¿o ne w cen trum
Pol ski, jest wa¿ nym przy stan kiem dla po dró¿ nych za ró wno z kra ju jak i zza
gra ni cy. Fakt ten na bie rze szcze gól nej wa gi pod czas Mis trzostw Eu ro py
w 2012 r., kie dy to £ódŸ bê dzie wa¿ nym pun ktem po dró ¿y dla ki bi ców z ca ³ej
Eu ro py. Wte dy dwor ce bê d¹ za ró wno este ty cz n¹, jak i fun kcjo nal n¹ wi zy -
tów k¹ na sze go mia sta.

Zwra cam siê do Pa nów z pro œb¹ o in for ma cjê, w ja ki spo sób Za rz¹d Pol -
skich Ko lei Pañ stwo wych pla nu je po pra wiæ obe c ny stan rze czy. Czy zgo d nie
z przy go to wy wa n¹ usta w¹ zo sta ³y za bez pie czo ne na ten cel wy star cza j¹ ce
œrod ki w bu d¿e cie pañ stwa? Czy zo sta n¹ pod jê te in ne dzia ³a nia ma j¹ ce na
ce lu po pra wê fun kcjo nal no œci i wy gl¹ du ³ó dz kich dwor ców ko le jo wych?

Krzy sztof Kwiat kow ski
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OdpowiedŸ
CZ£ONKA ZARZ¥DU
PKP SA

War sza wa, 3.12.2008 r.

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

Od po wia da j¹c na pis mo nr BPS/DSK-043-1006/08 z dnia 6 li s to pa da 2008 r. przy
któ rym prze ka za no treœæ dwóch oœ wiad czeñ z³o ¿o nych przez se na to ra RP Krzy szto fa
Kwiat kow skie go na po sie dze niu Se na tu w dniu 30 paŸ dzier ni ka br. a do ty cz¹ cych
dwor ców ko le jo wych na te re nie wo je wó dz twa ³ó dz kie go, przed k³a dam po ni¿ sze in for -
ma cje wy jaœ nia j¹ ce po ru szo ne w oœ wiad cze niach kwe stie.

PKP SA dys po nu je obe c nie ok. 3 ty si¹ ca mi bu dyn ków pe³ ni¹ cych obe c nie lub
w prze sz³o œci fun kcje dwor ców ko le jo wych. Obie k ty te s¹ bar dzo zró¿ ni co wa ne pod
wzglê dem wiel ko œ ci, za kre su pe³ nio nych fun kcji oraz sta nu te chni cz ne go i este ty cz ne -
go. Za ró wno stan te chni cz ny, jak i po ziom este ty ki po szcze gól nych dwor ców ko le jo -
wych jest uza le¿ nio ny przede wszy s t kim od mo¿ li wo œci fi nan so wa nia ich eks ploa ta cji,
bie ¿¹ ce go utrzy ma nia oraz nie zbê d nych re mon tów i in we sty cji. Nie ste ty, wiel koœæ
œrod ków fi nan so wych prze zna cza nych na ten cel nie po zwa la na utrzy ma nie ca ³e go za -
so bu nie ru cho mo œci dwor co wych w ocze ki wa nym przez spo ³e czeñ stwo stan dar dzie
este ty cz nym, te chni cz nym i fun kcjo nal nym. Czêœæ obie k tów te go ty pu ma cha rak ter
za byt ko wy, co w is tot ny spo sób pod no si ko sz ty nie zbê d nych re mon tów, mo der ni za cji
i in we sty cji.

Wy cho dz¹c na prze ciw ko nie cz nym zmia nom w za kre sie or ga ni za cji pro ce su za -
rz¹ dza nia, jak i fi nan so wa nia nie ru cho mo œci dwor co wych pod jê te zo sta ³y przez PKP
SA pra ce zmie rza j¹ ce do op ra co wa nia kom plek so wej stra te gii:

· utrzy ma nia i fun kcjo no wa nia dwor ców ko le jo wych oraz ich za go spo da ro wa nia
i roz wo ju,

· po zy s ka nia in we sto rów ze wnê trz nych, wspó³ pra ca z któ ry mi za pe wni efek ty wne,
ryn ko we i zgo d ne z ocze ki wa niem spo ³e cz nym za go spo da ro wa nie obie k tów dwor --
co wych.

W od nie sie niu do ma ³ych i œre dnich obie k tów te go ty pu dzia ³a nia sa na cyj ne ukie -
run ko wa ne s¹ przede wszy s t kim w stro nê roz sze rze nia i zin ten sy fi ko wa nia wspó³ pra cy 
z sa mo rz¹ da mi te ry to rial ny mi, w szcze gól no œci szczeb la pod sta wo we go.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e wiel koœæ œrod ków prze zna cza nych do tych czas na re mon ty
i in we sty cje by ³a i jest zde ter mi no wa na sy tua cj¹ fi nan so w¹ PKP SA i Gru py PKP, wy ni -
ka j¹ c¹ z sze re gu uwa run ko wañ – i tak:

1. Pol skie Ko le je Pañ stwo we SA (PKP SA) po wsta ³y w dniu 01.01.2001 r. w wy ni ku prze --
kszta³ ce nia przed siê bior stwa pañ stwo we go Pol skie Ko le je Pañ stwo we (p.p. PKP) na
pod sta wie art. 2 ust. 1 usta wy z dnia 8 wrzeœ nia 2000 r. o ko mer cja li za cji, re struk tu --
ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pañ stwo we go „Pol skie Ko le je Pañ stwo we”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948 z póŸ niej szy mi zmia na mi), zwa nej da lej „usta w¹ o PKP”.

2. Na pod sta wie tej usta wy, w myœl po sta no wieñ art. 2 ust. 2, PKP SA wst¹ pi ³a we
wszel kie sto sun ki pra w ne, któ rych pod mio tem by ³o p.p. PKP, w tym za leg ³e zo bo --
wi¹ za nia o war to œci 7,2 mld z³.

Na le ¿y zwró ciæ uwa gê na fakt, ¿e zo bo wi¹ za nie spó ³ki pra wa han dlo we go do ure gu -
lo wa nia za leg ³ych zo bo wi¹ zañ przed siê bior stwa pañ stwo we go, na ba zie któ re go po wo -
³a no Spó ³kê, by ³o roz wi¹ za niem szcze gól nym, no wa tor skim i do tych czas
nie sto so wa nym, a je go przy jê cie w is tot ny spo sób ob ci¹ ¿y ³o fi nan se PKP SA po wo du -
j¹c, ¿e Spó ³ka op rócz pro wa dze nia swo jej dzia ³al no œci sta tu to wej prze jê ³a na sie bie fi -
nan so wa nie czyn no œci zwi¹ za nych z lik wi da cj¹ przed siê bior stwa pañ stwo we go PKP,
pod czas gdy no wo ut wo rzo ne spó ³ki Gru py PKP, nie zo sta ³y ob ci¹ ¿o ne za leg ³y mi zo bo -
wi¹ za nia mi z okre su fun kcjo no wa nia przed siê bior stwa pañ stwo we go.
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Uw zglê dniw szy oko li cz noœæ, i¿ re struk tu ry za cja in nych bran¿ go spo dar ki ta kich
jak hut ni ctwo czy gór ni ctwo, wi¹ za ³a siê z umo rze niem ich za leg ³ych zo bo wi¹ zañ, wy -
pa da za u wa ¿yæ, ¿e PKP SA – ja ko pod miot go spo dar czy pe³ ni¹ cy is tot n¹ fun kcjê spo ³e -
cz n¹ – po sta wio na zo sta ³a w szcze gól nie trud nej sy tua cji. Przy jê cie bo wiem za ³o ¿e nia,
¿e za leg ³e zo bo wi¹ za nia zo sta n¹ sp³a co ne przy cho da mi PKP SA ze sprze da ¿y ma j¹t ku,
w tym g³ó wnie nie ru cho mo œci oraz udzia ³ów i ak cji pry wa ty zo wa nych spó ³ek Gru py
PKP, przy uw zglê dnie niu pro ble mów zwi¹ za nych z ko nie cz no œci¹ ure gu lo wa nia sta nu
pra w ne go nie ru cho mo œci i do pro wa dze nia ich do tzw. sta nu „zdol no œci do ob ro tu” oraz 
cza so ch³on no œci pro ce su przy go to wa nia spó ³ek do efek ty wnej pry wa ty za cji spo wo do -
wa ³o, ¿e œrod ki uzy s ki wa ne ze sprze da ¿y ma j¹t ku oka za ³y siê nie wy star cza j¹ ce w sto -
sun ku do rze czy wi stych po trzeb.

3. W myœl prze pi sów usta wy o PKP, du ¿ym na k³a dem si³ i ko sz tów Spó ³ka prze pro --
wa dzi ³a re struk tu ry za cjê:
a) or ga ni za cyj n¹, w ra mach któ rej ut wo rzo no spó ³ki prze wo zo we, dzia ³a j¹ ce w za --

kre sie prze wo zów pa sa ¿er skich i to wa ro wych, spó ³kê za rz¹ dza j¹ c¹ li nia mi ko --
le jo wy mi (PKP Pol skie Li nie Ko le jo we SA) oraz in ne spó ³ki pro wa dz¹ ce dzia ³al --
noœæ zwi¹ za n¹ z trans por tem ko le jo wym. Do spó ³ek tych, po cz¹w szy od ro ku
2001, PKP SA wnios ³a ma j¹ tek ru cho my nie zbê d ny do pro wa dze nia dzia ³al --
no œci sta tu to wej, o ³¹ cz nej war to œci ok. 6, 3 mld z³. W ce lu umo¿ li wie nia dzia --
³al no œci, spó ³kom tym od da no w dzier ¿a wê, na jem oraz ob jê to in n¹ for m¹ od --
p³at ne go u¿y wa nia (umo wy dot. li nii ko le jo wych) nie ru cho mo œci o ³¹ cz nej
po wie rzchni ok. 91 tys. ha. Nie ru cho mo œci te, w mia rê po stê pu pro ce su re --
gu lo wa nia sta nu pra w ne go oraz uzy s ki wa nia „zdol no œci do ob ro tu”, sy s te --
ma ty cz nie wno szo ne s¹ apor tem do po szcze gól nych spó ³ek Gru py PKP. Do --
tych czas apor ta mi ob jê to nie ru cho mo œci o ³¹ cz nej war to œci 304.412.495 z³
oraz li nie ko le jo we o war to œci 5,06 mld z³ i li nie te le ko mu ni ka cyj ne o war to --
œci 192.473.130 z³o tych.

b) za trud nie nia – ³¹ cz ne za trud nie nie w Gru pie PKP wg sta nu na 31.12.2007 r.
wy nios ³o 122.568 osób, pod czas, gdy w chwi li prze kszta³ ce nia p.p. PKP w spó ³kê 
pra wa han dlo we go (stan na 31.12.2000 r.) wy no si ³o 169.471 pra co wni ków. Na --
le ¿y za zna czyæ, ¿e ko sz ty zwi¹ za ne z re struk tu ry za cj¹ za trud nie nia zo sta ³y po --
kry te ze œrod ków w³a s nych PKP SA i po zo sta ³ych spó ³ek Gru py PKP.

c) ma j¹t ko w¹ – w wy ni ku któ rej udzia³ po wie rzchni nie ru cho mo œci o ure gu lo wa --
nym sta nie pra w nym zwiê k szy³ siê z 24,1% w ro ku 2001 do 69,7% obe c nie, co
umo¿ li wia bar dziej efek ty wn¹ dzia ³al noœæ w za kre sie ob ro tu nie ru cho mo œcia --
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mi, za ró wno w od nie sie niu do wy po sa ¿a nia spó ³ek Gru py PKP w ma j¹ tek nie --
zbê d ny do wy ko ny wa nia za dañ sta tu to wych jak i zby wa nia nie ru cho mo œci na
ryn ku ze wnê trz nym.

d) fi nan so w¹ – któ rej za sa dni czy mi ce la mi by ³o uzy s ka nie p³yn no œci fi nan so wej
przez spó ³ki z Gru py PKP oraz ob ni ¿e nie i po pra wa struk tu ry zo bo wi¹ zañ po --
przez za st¹ pie nie zo bo wi¹ zañ krót ko ter mi no wych zo bo wi¹ za nia mi d³u go ter mi --
no wy mi. Pod jê te przez PKP SA dzia ³a nia do pro wa dzi ³y do ure gu lo wa nia za leg --
³ych zo bo wi¹ zañ z ty tu ³ów okreœ lo nych usta w¹ o PKP oraz po zy s ka nia œrod ków
na ob s³u gê zo bo wi¹ zañ z okre su fun kcjo no wa nia p.p. PKP. Za d³u ¿e nie p.p. PKP
po czê œci sp³a co no, je dnak ¿e w zna cz¹ cej czê œci za d³u ¿e nie to pod le ga ³o kon wer --
sji.

Pod sta wo wym pro ble mem w okre sie pro wa dzo ne go przez PKP SA pro ce su re struk -
tu ry za cji fi nan so wej by ³o po wsta wa nie za to rów p³at ni czych w Gru pie PKP w zwi¹z ku
z nie pe³ nym do fi nan so wa niem PKP Prze wo zy Re gio nal ne Sp. z o.o. przez Pañ stwo i sa -
mo rz¹ dy wo je wództw. W ce lu utrzy ma nia p³yn no œci fi nan so wej ko nie cz ne by ³o za si le -
nie spó ³ki PKP Prze wo zy Re gio nal ne Sp. z o.o. w po sta ci:

· pod wy¿ sze nia ka pi ta ³u za k³a do we go spó ³ki przez PKP SA w kwo cie 750 mln z³:

Þ w 2002 r. – 300,0 mln z³;

Þ w 2003 r. – 300,0 mln z³;

Þ w 2004 r. – 150,0 mln z³.

· po ¿y cz ki udzie lo nej przez PKP SA ze œrod ków z emi sji ob li ga cji:

Þ 14 gru dnia 2004 r. – 150,0 mln z³;

Þ 3 lu te go 2005 r. – 150,0 mln z³.

Dzia ³a nia te pro wa dzo ne w opar ciu o za pi sy usta wy prze ³o ¿y ³y siê na zwiê k sze nie
za d³u ¿e nia PKP SA.

Po mi mo zna cz¹ cych trud no œci w re a li za cji re struk tu ry za cji fi nan so wej PKP SA
w okre sie od 2001 r. do koñ ca wrzeœ nia 2008 r. zmniej szy ³a po ziom za d³u ¿e nia ogó ³em
o 23%, tj. o 1.688, 7 mln z³, co pre zen tu je po ni¿ sza ta be la. Du ¿ym osi¹g niê ciem pro wa -
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dzo nej przez PKP SA re struk tu ry za cji fi nan so wej by ³o utrzy ma nie w ca ³ym tym okre sie
po pra w nej struk tu ry za d³u ¿e nia.

mln z³ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
9m

2008*

Zo bo wi¹ za nia
ogó ³em

7 205,4 7 900,0 8 333,6 7 135,0 6 876,7 6 186,2 5 720,5 7 477,0

D³u go ter mi no we 3 676,2 4 402,2 5 281,2 5 306,2 5 414,3 5 072,1 4 779,2 5 122,1

Krót ko ter mi no we 3 529,2 3 497,8 3 052,4 1 828,8 1 462,4 1 114,1 941,3 2 354,9

* Po ziom za d³u ¿e nia po od jê ciu zo bo wi¹ zañ opi sa nych po ni ¿ej wy nie sie 5.516,7 mln z³.

No mi nal ny wzrost zo bo wi¹ zañ ogó ³em w 2008 ro ku o kwo tê 1.960,3 mln z³ spo wo -
do wa ny jest m.in.:

Þ uzy s ka niem po ¿y cz ki w kwo cie 1.383,0 mln z³ od Skar bu Pañ stwa, re pre zen to wa --
ne go przez Mi ni ster stwo Fi nan sów, na pod wy¿ sze nie ka pi ta ³u za k³a do we go PKP
PLK SA i prze ka za niem tej kwo ty ww. spó ³ce. Zo bo wi¹ za nie to wraz z od set ka mi
zo sta nie sp³a co ne w gru dniu 2008 ro ku po przez prze ka za nie udzia ³ów spó ³ki PKP
Prze wo zy Re gio nal ne oraz czê œci ak cji PKP PLK SA.

Þ za war ciem umo wy ze spó ³k¹ PKP CAR GO SA, z dnia 29 kwiet nia 2008 r. do ty --
cz¹ cej za ku pu lo ko mo tyw elek try cz nych i spa li no wych oraz urz¹ dzeñ za ple cza te chni --
cz ne go s³u ¿¹ ce go do ob s³u gi lo ko mo tyw o war to œci 227,3 mln z³ i wnie sie niem
ak ty wów za ku pio nych do spó ³ki PKP In ter ci ty SA oraz spó ³ki PKP Prze wo zy Re gio --
nal ne sp. z o.o. ja ko aport na po kry cie od po wie d nio ak cji/udzia ³ów w pod wy¿ sza --
nym ka pi ta le za k³a do wym. Zo bo wi¹ za nie to zo sta nie skom pen so wa ne ob ni ¿e --
niem ka pi ta ³u za k³a do we go PKP CAR GO SA.

Þ za ci¹ g niê ciem kre dy tu d³u go ter mi no we go w wy so ko œci 104,0 mln EU RO na sp³a --
tê czê œci zo bo wi¹ zañ gwa ran to wa nych w 2009 ro ku. Sp³a ta zo bo wi¹ za nia z ty tu ³u
za ci¹ g niê te go kre dy tu na st¹ pi w okre sie 10 lat.

Po ziom za d³u ¿e nia na ko niec wrzeœ nia 2008 r., po ko rek cie o zo bo wi¹ za nia opi sa ne
po wy ¿ ej, wy niós³ 5.516,7 mln z³, co skut ku je spad kiem zo bo wi¹ zañ ogó ³em wzglê dem
2007 ro ku o 203,8 mln z³o tych.
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Wg sta nu na ko niec wrze œ nia 2008 ro ku zo bo wi¹ za nia ogó ³em (bez roz li czeñ miê -
dzy o kre so wych) PKP SA wy nios ³y 7.477,0 mln z³, na co sk³a da j¹ siê na stê pu j¹ ce po -
zy cje:

Po mi mo zna cz nych ob ci¹ ¿eñ fi nan so wych wy ni ka j¹ cych z re a li za cji pro ce su re -
struk tu ry za cji, pro ble mów p³at ni czych zwi¹ za nych m.in. z li cz ny mi, w prze sz³o œci, za -
jê cia mi ko mor ni czy mi ra chun ków PKP SA, w okre sie od 01.01.2001 r. do
30.09.2008 r. Spó ³ka sp³a ci ³a ³¹ cz nie po nad 4,9 mld z³ zo bo wi¹ zañ z ty tu ³u kre dy tów
i ob li ga cji.

mln z³ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 30.09.2008 Ogó ³em

kre dy ty
ka pi ta³

508,69 233,51 447,17 1483,88 142,39 155,05 164,65 85, 97 3221,31

Kredyty
od set ki

143,34 153,94 171,96 164,41 157,21 123,41 122,01 89,67 1125,95

ob li ga cje 
od set ki

0,00 0,00 77,71 70,09 179,89 121,86 122,46 60,49 632,5

Ra zem 652,03 387,45 696,83 1718,38 479,48 400,32 409,13 236,13 4979,75

4. Nie za le¿ nie od pro ce su re gu lo wa nia za leg ³ych zo bo wi¹ zañ ob jê tych re struk tu ry --
za cj¹ fi nan so w¹, w ra mach wy ko na nia prze pi sów usta wy o PKP, Spó ³ka z w³a s --
nych œrod ków ure gu lo wa ³a, nie ob jê te tym pro ce sem, za leg ³e zo bo wi¹ za nia z  ty --
tu ³u:
a) sk³a dek na ubez pie cze nia eme ry tal ne,
b) po dat ków od nie ru cho mo œci,
c) po dat ków od to wa rów i us ³ug (VAT), po wsta ³ych po 30 czer wca 2002 r.

5. Is tot nym ele men tem ma j¹ cym wp³yw na stan fi nan sów spó ³ek Gru py PKP,
a w szcze gól no œci k³o po ty z utrzy ma niem p³yn no œci we wza jem nych roz li cze niach, 
by ³a nie pe³ na re a li za cja gwa ran to wa nych usta wo wo do p³at z bu d¿e tu pañ stwa
i bu d¿e tów sa mo rz¹ do wych do prze wo zów re gio nal nych w la tach 2001 –2003.
W po ró w na niu do pier wot nych za pi sów usta wy o PKP w za kre sie œrod ków prze --
zna czo nych na re gio nal ne prze wo zy pa sa ¿er skie oraz bio r¹c pod uwa gê brak
pe³ ne go wy ró w na nia utra co nych przy cho dów z ty tu ³u sto so wa nia ulg usta wo --
wych, su ma nieprze ka za nych œrod ków wy nios ³a w tym okre sie pra wie 1,2 mld z³o --
tych.

282 20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r.



Do ta cje na le¿ ne i otrzy ma ne w la tach 2001–2003 (w mln z³)

Przed mio to wa (do ulg) 2001 2002 2003

Na le¿ na 536,7 365,1 354,1

Otrzy ma na 536,7 238,4 200,0

Ró¿ ni ca    0,0 126,7 154,1

Sa mo rz¹ do wa 2001 2002 2003

Za pi sa na w usta wie 300,0 500,0 800,0

Otrzy ma na 199,3 264,2 253,5

Ró¿ ni ca 100,7 235,8 546,5

W ce lu utrzy ma nia p³yn no œci fi nan so wej ko nie cz ne by ³o za si le nie spó ³ki PKP Prze -
wo zy Re gio nal ne Sp. z o.o. w po sta ci:

· ugo dy re struk tu ry za cyj nej za war tej w dniu 29.03.2004 r., w wy ni ku któ rej umo --
rzo no 762, 5 mln z³ zo bo wi¹ zañ Spó ³ki wo bec in nych spó ³ek Gru py PKP, w tym:

· PKP PLK SA – 458,8 mln z³.

· PKP CAR GO SA – 229,8 mln z³.

· PKP Ener ge ty ka sp. z o.o. – 63,3 mln z³.

· PKP In ter ci ty sp. z o.o. – 2,6 mln z³.

· PKP SA – 3,9 mln z³.

· po ¿y cz ki udzie lo nej przez PKP SA ze œrod ków z emi sji ob li ga cji:

· 14 gru dnia 2004 r. – 150,0 mln z³.

· 3 lu te go 2005 r. – 150,0 mln z³.

Do pie ro usta wa z dnia 25 kwiet nia 2008 r. o zmia nie usta wy o PKP (Dz. U. Nr 97,
poz. 624) kom plek so wo re gu lu je kwe stie zwi¹ za ne z roz li cze niem strat po nie sio -
nych przez PKP Prze wo zy Re gio nal ne sp. z o.o. w zwi¹z ku z wy ko ny wa niem prze -
wo zów pa sa ¿er skich, w ra mach obo wi¹z ku œwiad cze nia us ³ug pub li cz nych
w okre sie od dnia 1 paŸ dzier ni ka 2001 do dnia 30 kwiet nia 2004 r. Wp³y nie to
w is tot ny spo sób na po pra wê fi nan sów PKP SA (sp³a ta 300,0 mln z³ po ¿y czek
udzie lo nych przez PKP SA) oraz Gru py PKP (sp³a ta za leg ³ych zo bo wi¹ zañ wo bec
tych spó ³ek), po zwa la j¹c tym sa mym na wy ge ne ro wa nie wiê k szych œrod ków na
eks ploa ta cjê, utrzy ma nie i in we sty cje na dwor cach ko le jo wych.

6. Po mi mo zna cz nych ob ci¹ ¿eñ fi nan so wych wy ni ka j¹ cych z przy jê tej usta w¹ o PKP
for mu ³¹ re struk tu ry za cji, sy tua cja fi nan so wa Gru py PKP oraz Spó ³ki PKP SA ule --
ga ³a sy s te ma ty cz nej po pra wie, na co wska zu j¹ wy ni ki na dzia ³al no œci go spo dar --
czej osi¹g niê te w la tach 2002 –2007:

Gru pa PKP PKP S.A.

a) 2002 rok - 2.588,1 mln z³ - 883,9 mln z³

b) 2003 rok - 2.187,2 mln z³ - 695,9 mln z³

c) 2004 rok - 2.155,0 mln z³ - 2.600,1 mln z³

d) 2005 rok - 721,3 mln z³ + 20,0 mln z³

e) 2006 rok - 238,5 mln z³ + 228,4 mln z³

f) 2007 rok - 198,8 mln z³ + 84, 6 mln z³

Mia ³o to miej sce w sy tua cji, gdy PKP SA by ³a prak ty cz nie po zba wio na mo¿ li wo œci
po zy s ki wa nia kre dy tów na ce le in ne, ni¿ re gu lo wa ne i ob s³uga za leg ³ych zo bo wi¹ zañ.
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7. Czyn ni kiem utrud nia j¹ cym za rz¹ dza nie nie ru cho mo œcia mi PKP SA, w tym szcze --
gól nie obie k ta mi dwor co wy mi, by³ tak ¿e brak sta bil nej po li ty ki pañ stwa w od nie --
sie niu do za sa dni czych kie run ków re struk tu ry za cji ko lei, a w tym m.in.:
a) nie u re gu lo wa nie w sto so wnych prze pi sach spraw zwi¹ za nych z za rz¹ dza niem

dwor ca mi ko le jo wy mi. Wpro wa dzo na z dniem 25 ma ja 2003 r. zmia na do usta --
wy o PKP wy ³¹ czy ³a z przed mio tu dzia ³a nia PKP PLK SA bu dyn ki i bu dow le prze --
zna czo ne do ob s³u gi prze wo zu osób i rze czy;

b) zmia na kon cep cji fun kcjo no wa nia PKP SA i do ce lo we go przy pi sa nia ro li za rz¹d --
cy dwor ców ko le jo wych – pro jekt lik wi da cji PKP SA i ut wo rze nia „Fun du szu
Mie nia Ko le jo we go” oraz od rêb nej spó ³ki „Dwor ce Ko le jo we”, przy jê ty w „Stra te --
gii re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji Gru py PKP”  w lu tym 2005  r., a na stê p nie (po
kil ku mie si¹ cach) od st¹ pie nie od nie go w zwi¹z ku z pod jê ciem prac nad no w¹
„Stra te gi¹ dla trans por tu ko le jo we go do ro ku 2013 r.” przy jê t¹ osta te cz nie przez
Ra dê Mi ni strów w kwiet niu 2007 r.;

c) nie pre cy zyj ne prze pi sy re gu lu j¹ ce pro ces uzy s ki wa nia przez PKP SA de cyz ji po --
twier dza j¹ cych pra wo wie czy ste go u¿y t ko wa nia grun tów pod in fra struk tu r¹
ko le jo w¹ po wo du j¹ ce, ¿e w sze re gu przy pad kach gmi ny, pró bu j¹c sko mu na li --
zo waæ nie ru cho mo œci ko le jo we, opóŸ nia j¹ pro ces re gu la cji sta nu pra w ne go
nie ru cho mo œci PKP SA, utrud nia j¹c tym sa mym ra cjo nal ne go spo da ro wa nie
mie niem. Przy k³a dem mo ¿e byæ te ren s¹ sia du j¹ cy z dwor cem ko le jo wym w Po --
zna niu, o pow. ok. 18 ha (tzw. wol ne to ry), gdzie nie mo¿ li woœæ uzy s ka nia przez
PKP SA de cyz ji po twier dza j¹ cej pra wo wie czy ste go u¿y t ko wa nia grun tu unie --
mo¿ li wia ra cjo nal ne za go spo da ro wa nie cen nej nie ru cho mo œci. Ko nie cz na by --
³a by ta ka zmia na tych prze pi sów, któ ra w is tot ny spo sób przy spie szy i up ro œci
tryb po stê po wa nia, po do b nie jak w przy pad ku Po czty Pol skiej. Aby wy ko rzy --
staæ po ten cja³ tkwi¹ cy w nie ru cho mo œciach ko le jo wych, ko nie cz na by ³a by ró w --
nie¿ zmia na ko dek su cy wil ne go w za kre sie usta no wie nia pra wa za bu do wy, ja --
ko ogra ni czo ne go pra wa rze czo we go, na pod sta wie któ re go mo¿ na by ³o by usta --
no wiæ moc ne pra wo dla w³a œci cie la na k³a dów in we sty cyj nych na grun tach,
któ rych w³a s noœæ lub pra wo wie czy ste go u¿y t ko wa nia win no po zo staæ w PKP
SA lub PKP PLK SA.

Wy pa da pod kreœ liæ, ¿e w okre sie po prze dza j¹ cym ut wo rze nie PKP SA oraz w cza sie
fun kcjo no wa nia Spó ³ki za sa dni czym prze mia nom uleg ³a sy tua cja go spo dar cza i spo ³e -
cz na Pol ski. W wy ni ku tych prze mian sze reg obie k tów ko le jo wych utra ci ³o swo j¹ przy -
dat noœæ. Po stêp te chni cz ny w zna cz nym stop niu ogra ni czy³ li cz bê ko nie cz nych do
utrzy ma nia obie k tów za ple cza te chni cz ne go nie zbê d nych do eks ploa ta cji i utrzy ma nia
ta bo ru.

Spó ³ki Gru py PKP op ty ma li zu j¹c swo j¹ dzia ³al noœæ zna cz nie zmniej szy ³y po wie rzchniê 
u¿y t ko wa nych nie ru cho mo œci.

Wzrost li cz by sa mo cho dów oso bo wych ogra ni czy³ li cz bê pa sa ¿e rów, szcze gól nie na
li niach lo kal nych, co spo wo do wa ³o, i¿ sze reg li nii ko le jo wych oraz to wa rzy sz¹ cych im
obie k tów in fra struk tu ry zo sta ³o wy ³¹ czo nych z eks ploa ta cji.

Zmia ny w wiel ko œ ci i struk tu rze za trud nie nia ogra ni czy ³y ma so we nie gdyœ do jaz dy
do pra cy. W wy ni ku tych prze mian po nad po ³o wa obie k tów pe³ ni¹ cych nie gdyœ fun kcjê
dwor ców ko le jo wych zo sta ³o opu sz czo nych, a za tem nie ucze stni cz¹ one w pro ce sie
prze wo zo wym i – po mi mo prób ze stro ny PKP SA – nie s¹ one przed mio tem ryn ko we go
za in te re so wa nia. W tej sy tua cji ko nie cz noœæ efek ty wne go za rz¹ dza nia ma j¹t kiem spo -
wo do wa ³a, ¿e po sia da ne œrod ki fi nan so we mu sia ³y byæ w pier wszej ko lej no œci kie ro wa -
ne na dzia ³al noœæ przy no sz¹ c¹ op ty mal ny i szyb ki efekt eko no mi cz ny.

Si ³¹ rze czy oko li cz no œci te prze ³o ¿y ³y siê na po ziom te chni cz ny i este ty cz ny dwor -
ców ko le jo wych.

Oko li cz noœæ, ¿e obie k ty dwor co we ja ko zlo ka li zo wa ne w miej scach eks po no wa nych 
– choæ czê sto – nie a trak cyj nych z ko mer cyj ne go pun ktu wi dze nia, w prze ci wieñ stwie
do opu sz czo nych obie k tów prze mys ³o wych, po-PGR-owskich czy woj sko wych, po wo -
du je, i¿ ich stan jest przed mio tem szcze gól ne go za in te re so wa nia i kry ty ki za ró wno spo -
³e cz no œci lo kal nej, jak i klien tów ko lei w ogó le.
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Bio r¹c pod uwa gê po wy ¿ sze uwa run ko wa nia, a w szcze gól no œci ko nie cz noœæ prio -
ry te to we go trak to wa nia obo wi¹z ków PKP SA w za kre sie re struk tu ry za cji wy ni ka j¹ cych 
z usta wy o PKP, Za rz¹d PKP SA:

· w sty cz niu 2004 r. spo rz¹ dzi³ op ra co wa nie pt. „Pro gram dwor ców ko le jo wych PKP
SA”, za wie ra j¹ ce ana li zê sy tua cji w za kre sie eks ploa ta cji i utrzy ma nia oraz efek ty --
wno œci za go spo da ro wa nia nie ru cho mo œci dwor co wych;

· w ma ju 2005 r. wy od rêb ni³ w struk tu rze PKP SA je dno stkê or ga ni za cyj n¹ pod na --
zw¹ Od dzia³ Dwor ce Ko le jo we, któ ra za rz¹ dza i ad mi ni stru je 83 obie k ta mi dwor co --
wy mi;

· wdro ¿y³ pro ces in wen ta ry za cji i ana li zy spo so bu za go spo da ro wa nia nie ru cho mo œci
ce lem po dzia ³u na gru py, w za le¿ no œci od ich po ten cja ³u de ter mi nu j¹ ce go op ty mal ne prze --
zna cze nie (nie ru cho mo œci dwor co we, biurowo-biznesowe, magazynowo-logistyczne, 
mie sz ka nio we itp.);

· w sty cz niu 2007 r. przy j¹³ wstêp nie „Stra te giê za go spo da ro wa nia nie ru cho mo œci
PKP SA”, od no sz¹ c¹ siê m.in. do dwor ców ko le jo wych;

· po mi mo ogra ni czo nych mo¿ li wo œci fi nan so wych in ten sy fi ku je dzia ³al noœæ re mon --
to w¹ i in we sty cyj n¹ w za kre sie nie zbê d nym do utrzy ma nia obie k tów dwor co wych
w sta nie gwa ran tu j¹ cym bez pie czeñ stwo ich u¿y t ko wa nia. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e li cz --
ba pro wa dzo nych re mon tów g³ó wnych, o du ¿ym za kre sie prac bu dow la nych, sy s --
te ma ty cz nie wzra sta ³a – z 22 obie k tów w ro ku 2002, do 48 w ro ku 2003, a z chwi l¹
uzy s ka nia przez PKP SA do dat nie go wy ni ku fi nan so we go, od 180 obie k tów w ro ku
2004 do 250 w ro ku 2006. W tym sa mym cza sie li cz ba re mon tów bie ¿¹ cych wzros --
³a z 168 obie k tów w ro ku 2001 do 359 obie k tów w ro ku 2006. W ra mach wy go spo --
da ro wa nych œrod ków w³a s nych PKP SA Od dzia³ Dwor ce Ko le jo we w 2008 r. za pla --
no wa³ re mon ty bie ¿¹ ce na za rz¹ dza nych dwor cach na kwo tê 2.576,0 tys. z³o tych,
przy czym – wg sta nu na 31.10 br. – war toœæ te go ro dza ju prac re mon to wych za --
mknê ³a siê kwo t¹ – 3.226,0 tys. z³o tych. Re mon ty bie ¿¹ ce w la tach 2009–2013 sza --
co wa ne s¹ na po zio mie 3.500,0 tys. z³ ro cz nie, a ich za kres rze czo wy bê dzie usta la --
ny ka¿ do ra zo wo po prze gl¹ dach ro cz nych obie k tów dwor co wych;

· w ra mach „Stra te gii za rz¹ dza nia nie ru cho mo œcia mi PKP SA” pod j¹³ dzia ³a nia ma --
j¹ ce na ce lu po pra wê efek ty wno œci za rz¹ dza nia ma ³y mi i œre dni mi dwor ca mi ko le --
jo wy mi ad mi ni stro wa ny mi przez w³a œci we te re no wo od dzia ³y go spo da ro wa nia nie --
ru cho mo œcia mi;

· za i ni cjo wa³ pra ce in ter dys cyp li nar ne go ze spo ³u z udzia ³em przed sta wi cie li spó ³ek
Gru py PKP zmie rza j¹ ce do przy go to wa nia „Stra te gii utrzy ma nia i fun kcjo no wa nia
dwor ców ko le jo wych”, któ rej ce lem jest ra dy kal na po pra wa stan dar dów ob s³u gi
pa sa ¿e rów z uw zglê dnie niem stan dar dów sto so wa nych w Unii Eu ro pej skiej. Dzia --
³a nia te ma j¹ do pro wa dziæ do:

Þ usta no wie nia je d ne go za rz¹d cy ca ³e go ob sza ru dwor ca ko le jo we go, nie za le¿ nie
od przy na le¿ no œci po szcze gól nych ele men tów in fra struk tu ry ko le jo wej do ró¿ --
nych spó ³ek Gru py PKP, co umo¿ li wi sy s te ma ty cz n¹ po pra wê za ró wno sta nu
sanitarno-estetycznego obie k tów, jak i ja ko œci ob s³u gi pa sa ¿e rów ze szcze gól --
nym uw zglê dnie niem pa sa ¿e rów nie pe³ no spra wnych, a w tym do tkniê tych dys --
fun kcj¹ ru cho w¹;

Þ za pe wnie nia, z uw zglê dnie niem stan dar dów unij nych, in ter mo dal no œci po --
przez po wi¹ za nie z po zo sta ³y mi œrod ka mi ko mu ni ka cji w da nym mie œcie;

Þ zin te gro wa nych sy s te mów ob s³u gi po dró¿ nych, w tym sy s te mów in for ma cji;

Þ okreœ le nia za sad za rz¹ dza nia obie k ta mi dwor co wy mi przy uw zglê dnie niu dzia --
³al no œci pod mio tów ob s³u gu j¹ cych prze wo zy pa sa ¿er skie oraz fun kcjo nu --
j¹ cych na dwor cach pod mio tów o pro fi lu ko mer cyj nym;

Þ przy jê cia okreœ lo nych spo so bów i har mo no gra mów za go spo da ro wa nia nie ru --
cho mo œci dwor co wych z uw zglê dnie niem kry te riów od zwier cied la j¹ cych po --
trze by prze wo zo we, obe jmu j¹ cych gwa ran cje w za kre sie re a li zo wa nia nie zbê d --
nych fun kcji w sfe rze ob s³u gi po dró¿ nych i wy ko ny wa nia za dañ sta tu to wych
spó ³ek Gru py PKP;
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· czy ni sku te cz ne sta ra nia o po zy s ka nie œrod ków pub li cz nych w ra mach „Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Œro do wis ko” na re a li za cjê in we sty cji zwi¹ za nych
z pod wy¿ sze niem stan dar dów dwor ców ko le jo wych w Kra ko wie, Wroc ³a wiu i Gdy ni;

· za i ni cjo wa³ zmia nê usta wy o trans por cie ko le jo wym w za kre sie umo¿ li wia j¹ cym
po zy s ki wa nie œrod ków pub li cz nych na fi nan so wa nie lub wspó³ fi nan so wa nie wy --
dat ków na bu do wê lub prze bu do wê dwor ców ko le jo wych w za kre sie bez po œre dnio
zwi¹ za nym z ob s³u g¹ po dró¿ nych, któ re to zmia ny we jd¹ w ¿y cie w dniu 6 gru dnia br.;

· op ra co wa³ pro ce du rê, wg któ rej wdra ¿a ne s¹ ko lej ne pro jek ty zwi¹ za ne z prze bu --
do w¹ dwor ców w for mu le de we lo per skiej;

· pro wa dzi pra ce zmie rza j¹ ce do stwo rze nia mo¿ li wo œci wno sze nia nie ru cho mo œci
do ut wo rzo ne go fun du szu in we sty cyj ne go dla po zy s ka nia œrod ków fi nan so wych
nie zbê d nych dla re wi ta li za cji nie ru cho mo œci dwor co wych;

· do k³a da wszel kich sta rañ w kie run ku ra cjo nal ne go za go spo da ro wa nia bu dyn ków
dwor co wych wy ³¹ czo nych z eks ploa ta cji. Je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go do --
tych czas wy ka za ³y za in te re so wa nie 112 bu dyn ka mi te go ty pu, pod czas gdy ofer ta
skie ro wa na do sa mo rz¹ dów obe jmo wa ³a oko ³o 400 obie k tów. Nie chêæ do prze jmo --
wa nia wy ³¹ czo nych z eks ploa ta cji obie k tów dwor co wych wy ni ka z fak tu, ¿e sze reg
ta kich bu dyn ków zlo ka li zo wa nych jest w ma ³o atrak cyj nych go spo dar czo i tu ry --
sty cz nie miej sco wo œciach, wy ma ga zna cz nych na k³a dów na przy sto so wa nie do
pe³ nie nia no wych fun kcji, a ich prze jê cie po wo du je ko nie cz noœæ po no sze nia nie --
ma ³ych ko sz tów utrzy ma nia i bie ¿¹ cej eks ploa ta cji;

· w czer wcu 2007 r. po wo ³a³ – w ra mach Gru py PKP – Ko mi tet Ste ru j¹ cy dla ko or dy --
na cji i nad zo ru re a li za cji dzia ³añ spó ³ek Gru py PKP zwi¹ za nych z przy go to wa nia mi 
do ob s³u gi Mi strzostw Eu ro py w Pi³ ce No¿ nej EU RO 2012, do za dañ któ re go na le ¿y
syn chro ni za cja prac zwi¹ za nych m.in. z mo der ni za cj¹ i roz wo jem in fra struk tu ry
ko le jo wej, wdro ¿e niem i re a li za cj¹ re wi ta li za cji dwor ców ko le jo wych oraz wdro ¿e --
nia i re a li za cji in we sty cji ta bo ro wych.

Re a su mu j¹c na le ¿y za zna czyæ, ¿e po wy ¿ sza pro ble ma ty ka by ³a i – nie ste ty – na dal
je sz cze, w od nie sie niu do nie któ rych za ga dnieñ, po zo sta je szcze gól nie trud na do ca³ ko -
wi te go upo rz¹d ko wa nia po zwa la j¹ ce go na za pe wnie nie – z je d nej stro ny klien tom ko lei
okreœ lo nej ja ko œci us ³ug œwiad czo nych na dwor cach, z dru giej zaœ – wy pra co wa nia ta -
kie go wi ze run ku obie k tów dwor co wych, któ ry do pro wa dzi³ by do ich po zy ty wne go po -
strze ga nia.

Go dzi siê te¿ pod kreœ liæ, ¿e po pra wia j¹ ca siê sy tua cja fi nan so wa PKP SA i kon sek -
wen tna re a li za cja przed sta wio nych wy ¿ ej dzia ³añ stwa rza j¹ re al n¹ szan sê na za sa dni -
cz¹ zmia nê sta nu te chni cz ne go i fun kcjo nal ne go obie k tów dwor co wych oraz
sy s te ma ty cz n¹ po pra wê od bio ru ko lei ja ko ca ³o œci w oczach spo ³e czeñ stwa.

8. Wœród dwor ców naj go rzej oce nio nych, ra port Naj wy ¿ szej Iz by Kon tro li wy mie nia
dwo rzec £ódŸ ¯a bie niec. Dwo rzec ten jest pla no wa ny do re mon tu w ro ku 2009.
Za kres ro bót obe jmie:

· re mont da chu,

· re mont fa sa dy z wy mia n¹ sto lar ki okien nej i drzwio wej,

· mo der ni za cjê sza le tu.
Po zo sta ³e dwor ce ³ó dz kie nie uzy s ka ³y ne ga ty wnej oce ny. Pla ny in we sty cyj ne dla

tych dwor ców przed sta wia j¹ siê na stê pu j¹ co:
A. £ódŸ Fab ry cz na – wspól ne dzia ³a nia PKP SA, PKP PLK SA i Mia sta £ódŸ do pro wa --

dzi ³y do za war cia w lip cu ub.r. po ro zu mie nia. Prze wi du je ono re a li za cjê na te re nie
sta cji £ódŸ Fab ry cz na pro jek tu pn. No we Cen trum £o dzi. Pod sta wo wym za ³o ¿e --
niem pro jek tu jest ca³ ko wi ta zmia na za bu do wy, w tym:

· za g³ê bie nie uk ³a du torowo-peronowego do po zio mu – 2,

· wpro wa dze nie do ce lo wo ko lei du ¿ych prêd ko œci,

· wy bu do wa nie dwor ca pod ziem ne go z sy s te mem par kin gów i dróg do jaz do wych,

· wy bu do wa nie ze spo ³u bu dyn ków ko mer cyj nych z prze strze ni¹ kul tu ro twór cz¹.
Pro jekt jest na eta pie prac stu dial nych. Po cz¹ tek ro bót mo der ni za cyj nych pla --
no wa ny jest na II kwar ta³ 2010 r.
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B. £ódŸ Wi dzew – pla no wa na mo der ni za cja jest uzu pe³ nie niem pro jek tu No we Cen --
trum £o dzi. Za kres ro bót okreœ lo no w po ro zu mie niu PKP SA i Za rz¹ du Dróg
i Trans por tu m. £o dzi z ma ja br. PKP SA zrea li zu je roz bu do wê i mo der ni za cjê is t --
nie j¹ ce go dwor ca oraz bu do wê par kin gu wscho dnie go na 200 sta no wisk; ZDiT
wy ko na pêt lê au to bu so w¹ dla 3 li nii, par k ing za cho dni tej sa mej po jem no œci oraz
bu do wê i prze bu do wê dróg do jaz do wych do dwor ca.
Za koñ cze nie re a li za cji te go za kre su ro bót pla no wa ne jest na II kwar ta³ 2010 r.

C. £ódŸ Ka lis ka – w okre sie do ro ku 2012 nie prze wi du je siê prze bu do wy dwor ca.
Wy ni ka to z ko nie cz no œci do sto so wa nia ewen tual nej prze bu do wy do pro jek tu bu --
do wy tu ne lu œre dni co we go ³¹ cz¹ ce go z £o dzi¹ Fab ry cz n¹, któ re go re a li za cja pla --
no wa na jest na okres po ro ku 2013.
Na to miast w zwi¹z ku z pla no wa n¹ re a li za cj¹ pro jek tu No we Cen trum £o dzi i cza --
so wym za mkniê ciem sta cji £ódŸ Fab ry cz na, w okre sie do 30 kwiet nia 2010 r. zo --
sta nie do koñ czo na bu do wa wscho dniej stro ny sta cji £ódŸ Ka lis ka, któ ra prze jmie
w okre sie za mkniê cia ob s³u gê czê œci ru chu.

9. Za my ka nie dwor ców ko le jo wych w po rze noc nej jest roz wi¹ za niem sy s te mo wym
sto so wa nym tak ¿e na dwor cach ko lei za gra ni cz nych. Jest to tzw. prze rwa te chno --
lo gi cz na umo¿ li wia j¹ ca:

· prze pro wa dze nie sprz¹ ta nia wnê trza obie k tu,

· prze pro wa dze nie prac kon ser wa cyj nych,

· za bez pie cze nie dwor ca przed za nie czy sz cze niem i de wa sta cj¹ w cza sie nie o be c --
no œci po dró¿ nych i in nych klien tów.

D³u goœæ prze rwy te chno lo gi cz nej do sto so wa na jest do prze rwy noc nej w kur so wa -
niu po ci¹ gów. Na dwor cach, na któ rych ruch od by wa siê ca ³o do bo wo, prze rwy te sto so -
wa ne s¹ w ogra ni czo nym za kre sie (nie któ re po mie sz cze nia) lub wca le. Na dwor cach, na 
któ rych jest sto so wa na prze rwa te chno lo gi cz na, in for ma cja o tym za mie sz cza na jest
za ró wno we wnê trzu jak i na drzwiach we jœcio wych dwor ca.

Ak tu al nie na te re nie £o dzi prze rwa te chno lo gi cz na fun kcjo nu je je dy nie na dwor cu
£ódŸ Fab ry cz na. W okre sie po miê dzy 23.00 a 4.00 nie s¹ od pra wia ne po ci¹ gi, i wów -
czas trwa prze rwa te chno lo gi cz na.

Wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e po wy ¿ sze in for ma cje sta no wiæ bê d¹ ko lej ny el e ment pro -
mo cji dzia ³añ wdro ¿o nych dla po pra wy wi ze run ku fun kcjo no wa nia ko lei.

CZ£O NEK ZA RZ¥ DU
Dy rek tor
Za rz¹ dza nia Nie ru cho mo œcia mi
Pa we³ Ol czyk

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

War sza wa, 18 gru dnia 2008 r.

Pan
Bro ni s³aw Ko mo row ski
Mar sza ³ek Se jmu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W zwi¹z ku z na de s³a ny mi przy piœ mie z dnia 6 li s to pa da br. znak:

BPS/DSK-043-1005/08 oœ wiad cze nia mi Pa na Se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go
do ty cz¹ cy mi kwe stii dwor co wych po cze kal ni oraz kas bi le to wych za my ka nych w go dzi -

20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r. 287



nach noc nych jak ró w nie¿ sta nu te chni cz ne go dwor ców ko le jo wych w £o dzi, up rzej mie 
in for mu jê, i¿ PKP SA dys po nu je obe c nie ok. 3 ty si¹ ca mi bu dyn ków dwor ców ko le jo -
wych. Obie k ty te s¹ bar dzo zró¿ ni co wa ne pod wzglê dem wiel ko œ ci, za kre su pe³ nio nych
fun kcji oraz sta nu te chni cz ne go i este ty cz ne go.

Za ró wno stan te chni cz ny, jak i po ziom este ty ki po szcze gól nych dwor ców ko le jo -
wych jest uza le¿ nio ny przede wszy s t kim od mo¿ li wo œci fi nan so wa nia ich eks ploa ta cji,
bie ¿¹ ce go utrzy ma nia oraz nie zbê d nych re mon tów i in we sty cji. Nie ste ty, wiel koœæ
œrod ków fi nan so wych prze zna czo nych na ten cel nie po zwa la na utrzy ma nie ca ³e go za -
so bu nie ru cho mo œci dwor co wych w ocze ki wa nym przez spo ³e czeñ stwo stan dar dzie
este ty cz nym, te chni cz nym i fun kcjo nal nym. Czêœæ obie k tów te go ty pu ma cha rak ter
za byt ko wy, co w is tot ny spo sób pod no si ko sz ty nie zbê d nych re mon tów, mo der ni za cji
i in we sty cji.

Wy cho dz¹c na prze ciw ko nie cz nym zmia nom w za kre sie fi nan so wa nia nie ru cho mo -
œci dwor co wych pod jê te zo sta ³y przez PKP SA pra ce zmie rza j¹ ce do op ra co wa nia kom -
plek so wej stra te gii:

· utrzy ma nia i fun kcjo no wa nia dwor ców ko le jo wych oraz ich za go spo da ro wa nia
i roz wo ju,

· po zy s ka nia in we sto rów ze wnê trz nych, przy wspó³ pra cy z któ ry mi zo sta nie za pe wnio --
ne efek ty wne, ryn ko we i zgo d ne z ocze ki wa niem spo ³e cz nym za go spo da ro wa nie
obie k tów dwor co wych.

Bio r¹c pod uwa gê ko nie cz noœæ prio ry te to we go trak to wa nia obo wi¹z ków PKP SA
w za kre sie re struk tu ry za cji Za rz¹d PKP SA:

· w sty cz niu 2004 r. spo rz¹ dzi³ op ra co wa nie pt. „Pro gram dwor ców ko le jo wych PKP
SA”, za wie ra j¹ ce ana li zê sy tua cji w za kre sie eks ploa ta cji i utrzy ma nia oraz efek ty --
wno œci za go spo da ro wa nia nie ru cho mo œci dwor co wych;

· w ma ju 2005 r. wy od rêb ni³ w struk tu rze PKP SA je dno stkê or ga ni za cyj n¹ pod na zw¹
Od dzia³ Dwor ce Ko le jo we, któ ra za rz¹ dza i ad mi ni stru je 83 obie k ta mi dwor co wy mi;

· wdro ¿y³ pro ces in wen ta ry za cji i ana li zy spo so bu za go spo da ro wa nia nie ru cho mo --
œci ce lem po dzia ³u na gru py, w za le¿ no œci od ich po ten cja ³u de ter mi nu j¹ ce go op ty --
mal ne prze zna cze nie (nie ru cho mo œci dwor co we, biurowo-biznesowe,
magazynowo-logistyczne, mie sz ka nio we itp.);

· w sty cz niu 2007 r. przy j¹³ wstêp nie „Stra te giê za go spo da ro wa nia nie ru cho mo œci
PKP SA”, od no sz¹ c¹ siê m.in. do dwor ców ko le jo wych;

· po mi mo ogra ni czo nych mo¿ li wo œci fi nan so wych in ten sy fi ku je dzia ³al noœæ re mon --
to w¹ i in we sty cyj n¹ w za kre sie nie zbê d nym do utrzy ma nia obie k tów dwor co wych
w sta nie gwa ran tu j¹ cym bez pie czeñ stwo ich u¿y t ko wa nia. Na le ¿y pod kreœ liæ, ze li cz --
ba pro wa dzo nych re mon tów g³ó wnych, o du ¿ym za kre sie prac bu dow la nych,
sy s te ma ty cz nie wzra sta ³a – z 22 obie k tów w ro ku 2002, do 48 w ro ku 2003,
a z chwi l¹ uzy s ka nia przez PKP SA do dat nie go wy ni ku fi nan so we go, od 180 obie k --
tów w ro ku 2004 do 250 w ro ku 2006. W tym sa mym cza sie li cz ba re mon tów bie --
¿¹ cych wzros ³a z 168 obie k tów w ro ku 2001 do 359 obie k tów w ro ku 2006. W ra --
mach wy go spo da ro wa nych œrod ków w³a s nych PKP SA Od dzia³ Dwor ce Ko le jo we
w 2008 r. za pla no wa³ re mon ty bie ¿¹ ce na za rz¹ dza nych dwor cach na kwo tê
2.576,0 tys. z³o tych, przy czym – wg sta nu na 31.10 br. – war toœæ te go ro dza ju prac
re mon to wych za mknê ³a siê kwo t¹ – 3.226,0 tys. z³o tych. Re mon ty bie ¿¹ ce w la --
tach 2009 –2013 sza co wa ne s¹ na po zio mie 3.500,0 tys. z³ ro cz nie, a ich za kres rze --
czo wy bê dzie usta la ny ka¿ do ra zo wo po prze gl¹ dach ro cz nych obie k tów dwor co --
wych;

· w ra mach „Stra te gii za rz¹ dza nia nie ru cho mo œcia mi PKP SA” pod j¹³ dzia ³a nia ma --
j¹ ce na ce lu po pra wê efek ty wno œci za rz¹ dza nia ma ³y mi i œre dni mi dwor ca mi ko le --
jo wy mi ad mi ni stro wa ny mi przez w³a œci we te re no wo od dzia ³y go spo da ro wa nia nie --
ru cho mo œcia mi;

· za i ni cjo wa³ pra ce in ter dys cyp li nar ne go ze spo ³u z udzia ³em przed sta wi cie li spó ³ek
Gru py PKP zmie rza j¹ ce do przy go to wa nia „Stra te gii utrzy ma nia i fun kcjo no wa nia
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dwor ców ko le jo wych”, któ rej ce lem jest ra dy kal na po pra wa stan dar dów ob s³u gi
pa sa ¿e rów z uw zglê dnie niem stan dar dów sto so wa nych w Unii Eu ro pej skiej;

· czy ni sku te cz ne sta ra nia o po zy s ka nie œrod ków pub li cz nych w ra mach „Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Œro do wis ko” na re a li za cjê in we sty cji zwi¹ za nych
z pod wy¿ sze niem stan dar dów dwor ców ko le jo wych w Kra ko wie, Wroc ³a wiu i Gdy ni;

· op ra co wa³ pro ce du rê, wg któ rej wdra ¿a ne s¹ ko lej ne pro jek ty zwi¹ za ne z prze bu --
do w¹ dwor ców w for mu le de we lo per skiej;

· pro wa dzi pra ce zmie rza j¹ ce do stwo rze nia mo¿ li wo œci wno sze nia nie ru cho mo œci
do ut wo rzo ne go fun du szu in we sty cyj ne go dla po zy s ka nia œrod ków fi nan so wych
nie zbê d nych dla re wi ta li za cji nie ru cho mo œci dwor co wych;

· w czer wcu 2007 r. po wo ³a³ – w ra mach Gru py PKP – Ko mi tet Ste ru j¹ cy dla ko or dy --
na cji i nad zo ru re a li za cji dzia ³añ spó ³ek Gru py PKP zwi¹ za nych z przy go to wa nia mi 
do ob s³u gi Mi strzostw Eu ro py w Pi³ ce No¿ nej EU RO 2012, do za dañ któ re go na le ¿y
syn chro ni za cja prac zwi¹ za nych m.in. z mo der ni za cj¹ i roz wo jem in fra struk tu ry
ko le jo wej, wdro ¿e niem i re a li za cj¹ re wi ta li za cji dwor ców ko le jo wych oraz wdro ¿e --
nia i re a li za cji in we sty cji ta bo ro wych.

Re a su mu j¹c na le ¿y za zna czyæ, ¿e po wy ¿ sza pro ble ma ty ka by ³a i na dal je sz cze,
w od nie sie niu do nie któ rych za ga dnieñ, po zo sta je szcze gól nie trud na do ca³ ko wi te go
upo rz¹d ko wa nia po zwa la j¹ ce go na za pe wnie nie – z je d nej stro ny klien tom ko lei okreœ -
lo nej ja ko œci us ³ug œwiad czo nych na dwor cach, z dru giej zaœ – wy pra co wa nia ta kie go
wi ze run ku obie k tów dwor co wych, któ ry do pro wa dzi³ by do ich po zy ty wne go po strze ga -
nia.

W ro ku 2008 prze pro wa dzo na zo sta ³a ró w nie¿ kon tro la Naj wy ¿ szej Iz by Kon tro li
w te ma cie sta nu te chni cz ne go i przy go to wa nia ko le jo wych obie k tów dwor co wych do
ob s³u gi pa sa ¿e rów w okre sie 01.01.2001 r. do 29.02.2008 r.

Wœród dwor ców naj go rzej oce nio nych, ra port Naj wy ¿ szej Iz by Kon tro li wy mie nia
dwo rzec £ódŸ ¯a bi niec. Dwo rzec ten jest pla no wa ny do re mon tu w ro ku 2009. Za kres
ro bót obe jmie:

· re mont da chu,

· re mont fa sa dy z wy mia n¹ sto lar ki okien nej i drzwio wej,

· mo der ni za cjê sza le tu.

Po zo sta ³e dwor ce ³ó dz kie nie uzy s ka ³y ne ga ty wnej oce ny. Pla ny in we sty cyj ne dla
tych dwor ców przed sta wia j¹ siê na stê pu j¹ co:

Þ £ódŸ Fab ry cz na – wspól ne dzia ³a nia PKP SA, PKP PLK SA i Mia sta £ódŸ do pro wa --
dzi ³y do za war cia w lip cu ub.r. po ro zu mie nia. Prze wi du je ono re a li za cjê na te re nie
sta cji £ódŸ Fab ry cz na pro jek tu pn. No we Cen trum £o dzi. Pod sta wo wym za ³o ¿e --
niem pro jek tu jest ca³ ko wi ta zmia na za bu do wy, w tym:
– za g³ê bie nie uk ³a du torowo-peronowego do po zio mu -2,
– wpro wa dze nie do ce lo wo ko lei du ¿ych prêd ko œci,
– wy bu do wa nie dwor ca pod ziem ne go z sy s te mem par kin gów i dróg do jaz do wych,
– wy bu do wa nie ze spo ³u bu dyn ków ko mer cyj nych z prze strze ni¹ kul tu ro twór cz¹.
Pro jekt jest na eta pie prac stu dial nych. Po cz¹ tek ro bót mo der ni za cyj nych pla no -
wa ny jest na II kwar ta³ 2010 r.

Þ £ódŸ Wi dzew – pla no wa na mo der ni za cja jest uzu pe³ nie niem pro jek tu No we Cen --
trum £o dzi. Za kres ro bót okreœ lo no w po ro zu mie niu PKP SA i Za rz¹ du Dróg
i Trans por tu m. £o dzi z ma ja br. PKP SA zrea li zu je roz bu do wê i mo der ni za cjê is t --
nie j¹ ce go dwor ca oraz bu do wê par kin gu wscho dnie go na 200 sta no wisk; ZDiT
wy ko na pêt lê au to bu so w¹ dla 3 li nii, par k ing za cho dni tej sa mej po jem no œci oraz
bu do wê i prze bu do wê dróg do jaz do wych do dwor ca. Za koñ cze nie re a li za cji te go
za kre su ro bót pla no wa ne jest na II kwar ta³ 2010 r.

Þ £ódŸ Ka lis ka – w okre sie do ro ku 2012 nie prze wi du je siê prze bu do wy dwor ca.
Wy ni ka to z ko nie cz no œci do sto so wa nia ewen tual nej prze bu do wy do pro jek tu bu --
do wy tu ne lu œre dni co we go ³¹ cz¹ ce go z £o dzi¹ Fab ry cz n¹, któ re go re a li za cja pla --
no wa na jest na okres po ro ku 2013. Na to miast w zwi¹z ku z pla no wa n¹ re a li za cj¹
pro jek tu No we Cen trum £o dzi i cza so wym za mkniê ciem sta cji £ódŸ Fab ry cz na,
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w okre sie do 30 kwiet nia 2010 r. zo sta nie do koñ czo na bu do wa wscho dniej stro ny
sta cji £ódŸ Ka lis ka, któ ra prze jmie w okre sie za mkniê cia ob s³u gê czê œci ru chu.

Zgo d nie z in for ma cja mi prze ka za ny mi przez Za rz¹d PKP SA prag nê ró w nie¿ nad -
mie niæ, i¿ za my ka nie dwor ców ko le jo wych w po rze noc nej jest roz wi¹ za niem sy s te mo -
wym sto so wa nym tak ¿e na dwor cach ko lei za gra ni cz nych. Jest to tzw. prze rwa
te chno lo gi cz na umo¿ li wia j¹ ca:

– prze pro wa dze nie sprz¹ ta nia wnê trza obie k tu,
– prze pro wa dze nie prac kon ser wa cyj nych,
– za bez pie cze nie dwor ca przed za nie czy sz cze niem i de wa sta cj¹ w cza sie nie o be c no --

œci po dró¿ nych i in nych klien tów.
D³u goœæ prze rwy te chno lo gi cz nej do sto so wa na jest do prze rwy noc nej w kur so wa -

niu po ci¹ gów. Na dwor cach, na któ rych ruch od by wa siê ca ³o do bo wo prze rwy te sto so -
wa ne s¹ w ogra ni czo nym za kre sie (nie któ re po mie sz cze nia) lub wca le. Na dwor cach, na 
któ rych jest sto so wa na prze rwa te chno lo gi cz na, in for ma cja o tym za mie sz cza na jest
za ró wno we wnê trzu jak i na drzwiach we jœcio wych dwor ca.

Ak tu al nie na te re nie £o dzi prze rwa te chno lo gi cz na fun kcjo nu je je dy nie na dwor cu
£ódŸ Fab ry cz na. W okre sie po miê dzy 23.00 a 4.00 nie s¹ od pra wia ne po ci¹ gi i wów czas 
trwa prze rwa te chno lo gi cz na.

Z po wa ¿a niem

z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ju liusz En gel hardt
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Za nie po koi ³y mnie syg na ³y do cie ra j¹ ce ze szkó³ te chni cz nych oraz za wo -
do wych, mó wi¹ ce o for mie prze pro wa dza nia eg za mi nu za wo do we go po
ukoñ cze niu szko ³y. Œre dnio do eg za mi nu przy stê pu je je dy nie 60% u cz niów,
po mi mo ¿e jest to je dy ny spo sób na zdo by cie up ra wnieñ do wy ko ny wa nia
wy u czo ne go za wo du. Tak jest od kil ku lat. Nie któ rzy u cz nio wie pod cho dz¹
tyl ko do czê œci teo re ty cz nej, w ogó le re zyg nu j¹c z prak ty cz nej. Zda j¹ cych
znie chê ca j¹ do eg za mi nu bar dzo wy so kie wy mo gi, bo aby za li czyæ czêœæ
prak ty cz n¹, po trze ba a¿ 75% pun któw, pod czas gdy na ma tu rze wy star czy
30%.

Te go ro cz ny eg za min zda ³o w szko ³ach za wo do wych za le dwie 65% ab sol -
wen tów. W te chni kach by ³o zna cz nie go rzej, po nie wa¿ eg za min za li czy ³o je -
dy nie 42% zda j¹ cych. Mo ¿e to oz na czaæ, ¿e zna cz nie ob ni ¿y ³a siê ran ga
eg za mi nów za wo do wych. Dy rek to rzy szkó³ w wiê k szo œci uwa ¿a j¹, ¿e pie -
ni¹ dze prze zna cza ne na przy go to wa nie u cz niów do eg za mi nów s¹ nie wy -
star cza j¹ ce, a szko ³y sa me mu sz¹ fi nan so waæ za jê cia z przed mio tów do nich
przy go to wu j¹ cych. Do te go do cho dz¹ ko sz ty eg za mi nów, przy jaz dów eg za -
mi na to rów oraz wy na jê cia sta no wisk.

Zwra cam siê do pa ni mi n i s ter z pro œb¹ o roz pa trze nie mo¿ li wo œci prze nie -
sie nia eg za mi nów na ko niec trze ciej kla sy te chni kum. Wte dy po czwar tej kla -
sie u cz nio wie zda wa li by wy ³¹ cz nie ma tu rê.

Krzy sztof Kwiat kow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.24

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go, z³o ¿o ne

pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r., do ty cz¹ ce eg za mi -
nów po twier dza j¹ cych kwa li fi ka cje za wo do we, do któ rych przy stê pu j¹ m.in. ab sol wen -
ci te chni ków, up rzej mie wy jaœ niam.

Prze pi sy roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 30 kwiet nia 2007 r.
w spra wie wa run ków i spo so bu oce nia nia, kla sy fi ko wa nia i pro mo wa nia u cz niów i s³u -
cha czy oraz prze pro wa dza nia spraw dzia nów i eg za mi nów w szko ³ach pub li cz nych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z póŸn. zm.) okreœ la j¹ pro gi „zda wal no œci” po szcze gól nych eta -
pów eg za mi nu za wo do we go. Oso ba zda j¹ ca zda je ten eg za min, je ¿e li uzy s ka:

1) z eta pu pi sem ne go:
— z czê œci pier wszej – co naj mniej 50% pun któw mo¿ li wych do uzy s ka nia,
— z czê œci dru giej – co naj mniej 30% pun któw mo¿ li wych do uzy s ka nia oraz

2) z eta pu prak ty cz ne go – co naj mniej 75% pun któw mo¿ li wych do uzy s ka nia.
Ze wzglê du na is t nie nie za sa dni czej ró¿ ni cy miê dzy eg za mi nem ma tu ral nym, a eg -

za mi nem po twier dza j¹ cym kwa li fi ka cje za wo do we, nie jest za sa dne po ró w ny wa nie
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okreœ lo nych w pro cen tach pro gów „zda wal no œci” po szcze gól nych eta pów eg za mi nu po -
twier dza j¹ ce go kwa li fi ka cje za wo do we z nor ma mi w tym za kre sie, usta lo ny mi dla
przed mio tów ogól no kszta³ c¹ cych na eg za mi nie ma tu ral nym. Wy ni ki od no to wa ne na
œwia de ctwach ma tu ral nych ma j¹ is tot ny wp³yw wy ³¹ cz nie na za kwa li fi ko wa nie siê po -
sia da czy tych œwia dectw do szkó³ wy ¿ szych. Na to miast eg za min po twier dza j¹ cy kwa li -
fi ka cje za wo do we spraw dza wia do mo œci i umie jêt no œci w³a œci we dla da ne go za wo du
i ma na ce lu po twier dze nie przy go to wa nia ab sol wen ta do sa mo dziel ne go wy ko ny wa nia 
tych za dañ za wo do wych, któ re pra co daw ca mo ¿e mu po wie rzyæ bez po œre dnio po ukoñ -
cze niu szko ³y. Okreœ le nie wy ma gañ do ty cz¹ cych zda nia eta pu prak ty cz ne go eg za mi nu
za wo do we go na po zio mie co naj mniej 75% uza sa dnia wa gê te go eg za mi nu z pun ktu wi -
dze nia pra co daw ców (czy bez obaw mo¿ na zle ciæ np. wy ko na nie in sta la cji urz¹ dzeñ sa -
ni tar nych w do mu oso bie, któ ra zda ³a eg za min za wo do wy na po zio mie 30%, czy li
sza cun ko wo opa no wa ³a co trze ci¹ umie jêt noœæ) oraz ran gê dyp lo mu po twier dza j¹ ce go
kwa li fi ka cje za wo do we, któ re go po sia dacz za pre zen to wa³, co po tra fi, nie za le¿ ne mu
gre mium eg za mi na to rów. Etap prak ty cz ny eg za mi nu za wo do we go, dla ab sol wen tów
szkó³ pro wa dz¹ cych kszta³ ce nie w za wo dach na po zio mie kwa li fi ka cji za sa dni czych,
spro wa dza siê do wy ko na nia kon kret ne go pro du k tu lub us ³u gi, a oce nie pod le ga j¹ g³ó wnie
umie jêt no œci ma nual ne zda j¹ ce go. Na to miast ab sol wen ci szkó³ pro wa dz¹ cych
kszta³ ce nie w za wo dach na po zio mie kwa li fi ka cji te chni ka, w za le¿ no œci od za wo du,
po win ni wy ka zaæ siê umie jêt no œci¹ op ra co wa nia pro jek tu wy ko na nia pro du k tu lub
us ³u gi (w tym usta le nie u sz ko dze nia na pod sta wie wy ko na nych przez sie bie po mia rów
lub wy ni ków po mia ru po da nych w za da niu, wy bór te chni ki wy ko na nia do okreœ lo ne go
par ku ma szy no we go, do bór ma te ria ³ów, wy ko na nie nie zbê d nych ob li czeñ, w tym kal -
ku la cja ko sz tów, do bo ru na rzê dzi i ma szyn itp.), gdy¿ od przy sz³e go te chni ka na le ¿y
wy ma gaæ wiê cej ni¿ tyl ko po pra w ne go wy ko na nia czyn no œci ma nual nych.

Prze pi sy pra wa oœ wia to we go nie na k³a da j¹ na ab sol wen tów szkó³ pro wa dz¹ cych
kszta³ ce nie za wo do we obo wi¹z ku przy stê po wa nia do eg za mi nu po twier dza j¹ ce go kwa -
li fi ka cje w wy u czo nych za wo dach. W wiê k szo œci za wo dów (np. op rócz za wo dów „me dy cz -
nych”) brak dyp lo mu nie sta no wi for mal nej prze szko dy do pod jê cia za trud nie nia.
Tyl ko od pra co daw ców za le ¿y, czy od osób za tru dnia nych bê d¹ wy ma gaæ przed sta wie -
nia dyp lo mu, czy za do wo l¹ siê œwia de ctwem ukoñ cze nia szko ³y. Œwia de ctwa ukoñ cze -
nia szkó³ pro wa dz¹ cych kszta³ ce nie za wo do we nie po twier dza j¹ je dnak ¿e
w wy star cza j¹ cy spo sób na by cia przez ich po sia da czy kwa li fi ka cji spe cy fi cz nych dla
za wo dów, w któ rych siê kszta³ ci li.

W let niej se sji eg za mi na cyj nej ro ku szkol ne go 2008/2009, do eg za mi nu po twier -
dza j¹ ce go kwa li fi ka cje w za wo dach na po zio mie kwa li fi ka cji te chni ka lub do któ re goœ
z eta pów te go eg za mi nu, przy st¹ pi ³o po nad 200 ty siê cy ab sol wen tów te chni ków i szkó³
po li ceal nych, kszta³ c¹ cych w tych sa mych za wo dach, co te chni ka. Dyp lo my po twier -
dza j¹ ce kwa li fi ka cje za wo do we otrzy ma ³o, po do b nie jak w let niej se sji eg za mi na cyj nej
ro ku szkol ne go 2007/2008, 50,9% zda j¹ cych. Na nie zbyt wy so k¹ „zda wal noœæ” eg za -
mi nu za wo do we go wp³yw ma j¹ ta kie przy czy ny, jak:

– nie zbyt do bre przy go to wa nie ab sol wen tów gim naz jum wy bie ra j¹ cych dal sze
kszta³ ce nie w szko ³ach pro wa dz¹ cych kszta³ ce nie za wo do we (s³a be wy ni ki z eg za --
mi nu gim naz jal ne go),

– wy bie ra nie na eg za mi nie ma tu ral nym geo gra fii lub wos-u, a nie ma te ma ty ki b¹dŸ
fi zy ki, przez ab sol wen tów te chni ków, w szcze gól no œci kszta³ c¹ cych w za wo dach
sil nie po wi¹ za nych z te chni k¹, co po wo du je, i¿ na eg za mi nie za wo do wym oso by te
nie po tra fi¹ prze kszta³ ciæ wzo ru i pod sta wiæ po da nych w za da niu da nych, po daæ
w³a œci wych je dno stek itp.,

– trud no œci u cz niów w umys ³o wym zin te gro wa niu spe cy fi cz nych dla da ne go za wo --
du: wie dzy i umie jêt no œci prak ty cz nych, na by wa nych w pro ce sie kszta³ ce nia za --
wo do we go na ró¿ nych przed mio tach, co ogra ni cza lub unie mo¿ li wia roz wi¹ za nie
za da nia obe jmu j¹ ce go ca ³y za kres prac na ty po wym sta no wis ku pra cy w za wo dzie,

– brak kad ry na u czy ciel skiej o kwa li fi ka cjach w³a œci wych do na u cza nia w za kre sie
da ne go za wo du,

– brak w³a œci we go wy po sa ¿e nia szko ³y i war szta tów szkol nych.
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Nad mie niæ trze ba, i¿ zgo d nie z art. 5 ust. 7 pkt 4 usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r.
o sy s te mie oœ wia ty, za wy po sa ¿e nie szkó³ i pla có wek w po mo ce dy dak ty cz ne i sprzêt
nie zbê d ny do pe³ nej re a li za cji pro gra mów na u cza nia od po wia da j¹ or ga ny pro wa dz¹ ce
te szko ³y i pla ców ki. W ra mach je d ne go z pro jek tów pro wa dzo nych przez re sort edu ka -
cji pt. „Wy po sa ¿e nie CKU, CKP i szkó³ za wo do wych w sta no wis ka do prze pro wa dza nia
eg za mi nów za wo do wych”, re a li zo wa ne go w ra mach Sek to ro we go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Roz wój Za so bów Lu dz kich 2004 –2006, oko ³o 1 500 szkó³ i pla có wek zo sta ³o do -
po sa ¿o nych w sprzêt i urz¹ dze nia, nie zbê d ne do na u ki za wo dów. Dal sza mo¿ li woœæ
za ku pu sprzê tu, ma szyn lub urz¹ dzeñ dla szkó³ i pla có wek is t nie je po przez udzia³ za -
in te re so wa nych pod mio tów we wspó³ fi nan so wa nych ze œrod ków EFS pro jek tach re gio -
nal nych.

Za sa dnoœæ roz dzie le nia w te chni kum ter mi nów eg za mi nu za wo do we go i eg za mi nu
ma tu ral ne go by ³a przez re sort wie lo kro t nie ana li zo wa na w ró¿ nych aspek tach – nie tyl -
ko do ty cz¹ cych 1-rocznej prze rwy miê dzy ty mi eg za mi na mi, lub ko lej no œci tych eg za -
mi nów po ich roz dzie le niu. Wszel kie roz wa ¿a ne wa rian ty, op rócz po zy ty wów, s¹
ró w nie¿ ob ci¹ ¿o ne czyn ni ka mi nie ko rzy stny mi, ta ki mi, jak np. ko nie cz noœæ uw zglê dnie -
nia, ja kie kol wiek roz wi¹ za nie zo sta ³o by przy jê te, zna cz nie gor szej od u cz niów te chni -
kum sy tua cji u cz niów 3-letniego te chni kum uzu pe³ nia j¹ ce go, nie mo¿ noœæ od by cia
w nie któ rych za wo dach (te chnik geo de ta, te chnik ho te lar stwa, te chnik or ga ni za cji us -
³ug ga stro no mi cz nych) prak tyk za wo do wych w pe³ nym wy mia rze, w przy pad ku, gdy by
eg za min za wo do wy wy prze dza³ o rok eg za min ma tu ral ny, je dno ro cz na utra ta kon tak tu 
z za wo dem, w przy pad kach zrea li zo wa nia prak tyk w ca ³o œci w kla sach I-III, od po wie -
dzial noœæ szko ³y za u cz nia, któ ry uda je siê na eg za min za wo do wy do oœ rod ka eg za mi -
na cyj ne go wy zna czo ne go przez okrê go w¹ ko mi sjê eg za mi na cyj n¹ po za sie dzi b¹ szko ³y,
fi nan so wa nie ko sz tów trans por tu, ewen tual ne go za kwa te ro wa nia oraz fi nan so wa nie
de le ga cji opie ku nom.

Up rzej mie in for mu jê, i¿ Mi n i s ter Edu ka cji Na ro do wej Za rz¹ dze niem Nr 15 z dnia
18 czer wca br. po wo ³a³ Ze spó³ opiniodawczo-doradczy do spraw kszta³ ce nia za wo do -
we go, któ re go za da niem jest op ra co wa nie pro po zy cji kon cep cji zmian sy s te mo wych
w szkol ni ctwie za wo do wym. W sk³ad Ze spo ³u wcho dz¹ przed sta wi cie le 25 in sty tu cji,
w tym przed sta wi cie le mi ni strów w³a œci wych dla za wo dów, or ga ni za cji pra co daw ców
(Zwi¹ zek Rze mios ³a Pol skie go, Kra jo wa Iz ba Go spo dar cza, Pol ska Kon fe de ra cja Pra co -
daw ców Pry wat nych Le wia tan, Kon fe de ra cja Pra co daw ców Pol skich), or ga ni za cji
bran ¿o wych (Na czel na Or ga ni za cja Te chni cz na, Pol ska Iz ba Przemys³owo-Handlowa
Bu do wni ctwa), œro do wisk sa mo rz¹ do wych (Zwi¹ zek Po wia tów Pol skich, Zwi¹ zek Wo je -
wództw RP, Zwi¹ zek Miast Pol skich, Unia Me tro po lii Pol skich), oœ wia to wych (Ogól no pol -
skie Sto wa rzy sze nie Kad ry Kie ro wni czej Oœ wia ty, Sto wa rzy sze nie Dy rek to rów
i Na u czy cie li Cen trów Kszta³ ce nia Prak ty cz ne go, Ra da Szkó³ Ka to lic kich, Zwi¹ zek Za -
k³a dów Do sko na le nia Za wo do we go) i zwi¹z ko wych (Sek cja Kra jo wa Oœ wia ty i Wy cho -
wa nia „So li dar noœæ”, Zwi¹ zek Na u czy ciel stwa Pol skie go).

Pra ce Ze spo ³u opiniodawczo-doradczego kon cen tru j¹ siê m.in. na ta kich ob sza -
rach, jak: struk tu ra szkol ni ctwa za wo do we go, kla sy fi ka cja za wo dów „szkol nych”, or -
ga ni za cja kszta³ ce nia za wo do we go, w tym m³o do cia nych pra co wni ków, sy s tem
eg za mi nów po twier dza j¹ cych kwa li fi ka cje za wo do we, kszta³ ce nie na u czy cie li kszta³ ce -
nia za wo do we go, me cha niz my wspó³ pra cy szkó³ za wo do wych z lo kal nym i re gio nal nym 
oto cze niem go spo dar czym i in sty tu cja mi ryn ku pra cy, do ra dz two za wo do we, fi nan so -
wa nie kszta³ ce nia za wo do we go. Zgo d nie z ka len da rzem re for my pro gra mo wej zmia ny
organizacyjno-programowe w kszta³ ce niu za wo do wym po win ny wejœæ w ¿y cie z dniem
1 wrzeœ nia 2012 r.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go
oraz se na to ra Ma cie ja Grub skie go

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

Nasze oœ wiad cze nie do ty czy od p³at no œci za ko rzy sta nie z nie ru cho mo œci
w ce lach ko mu ni ka cyj nych.

Fir my te le ko mu ni ka cyj ne, ope ra to rzy, czê sto ma j¹ pro b lem z uzy s ka niem 
zgo dy na nie od p³at ne ko rzy sta nie z nie ru cho mo œci w ce lu za in sta lo wa nia
urz¹ dzeñ te le ko mu ni ka cyj nych po to, aby œwiad czyæ us ³u gi te le ko mu ni ka cyj -
ne u¿y t ko wni kom nie ru cho mo œci na ich wnio sek.

Spra wê od p³at no œci za ko rzy sta nie z nie ru cho mo œci s³u ¿¹ ce ce lom te le ko -
mu ni ka cyj nym re gu lu je art. 140 ust. 3 usta wy – Pra wo te le ko mu ni ka cyj ne
(DzU z 3 sier pnia 2004 r. Nr 171, poz. 1800) w brzmie niu: „Ko rzy sta nie z nie -
ru cho mo œci, o któ rej mo wa w ust. 1, jest od p³at ne, chy ba ¿e li nia lub urz¹ dze -
nia te le ko mu ni ka cyj ne s³u ¿¹ za pe wnia niu te le ko mu ni ka cji w³a œci cie lo wi lub
u¿y t ko wni ko wi nie ru cho mo œci, na ich wnio sek”.

Pro b lem wy ni ka z nie pre cy zyj ne go okreœ le nia w cy to wa nym art. 140
ust. 3 od p³at no œci za ko rzy sta nie z nie ru cho mo œci w ce lu za pe wnie nia do stê -
pu do te le ko mu ni ka cji dla u¿y t ko wni ków na ich wnio sek. Spra wa jest sto sun -
ko wo pro sta w przy pad ku wnios ku w³a œci cie la nie ru cho mo œci, ale w przy pad -
ku wnios ków u¿y t ko wni ków nie ru cho mo œci, ze wzglê du na roz bie¿ no œci w in -
ter pre ta cji, czê sto do cho dzi do spo rów po miê dzy ope ra to rem a dys po nen tem
nie ru cho mo œci, któ ry ¿¹ da od p³at no œci za ko rzy sta nie z nie ru cho mo œci w ka ¿ -
dym przy pad ku. Roz bie¿ noœæ do ty czy in ter pre ta cji s³o wa „chy ba”. To s³o wo,
gdy mo wa o za pe wnie niu do stê pu do te le ko mu ni ka cji u¿y t ko wni kom nie ru -
cho mo œci na ich wnio sek, po win no byæ od czy ty wa ne ja ko: z wy ³¹ cze niem
op ³at dla ope ra to ra. Prze pis po wi nien je dno zna cz nie stwier dzaæ, ¿e op e r a tor
nie ma obo wi¹z ku za p³a ty za ko rzy sta nie z nie ru cho mo œci w ce lu za pe wnie -
nia te le ko mu ni ka cji u¿y t ko wni kom nie ru cho mo œci na ich wnio sek. Za ta k¹
in ter pre ta cj¹ prze ma wia pod sta wo wy cel usta wy – Pra wo te le ko mu ni ka cyj -
ne, ja kim jest za pe wnie nie po wsze chne go do stê pu do u s³ug te le ko mu ni ka cyj -
nych.

Wy st¹ pie nia ope ra to rów, za ró wno do Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, jak
i do Urzê du Ko mu ni ka cji Elek tro ni cz nej, o je dno zna cz n¹ in ter pre ta cjê w spra -
wie od p³at no œci wy ni ka j¹ cej z ust. 3 art. 140 przy wo ³a nej usta wy nie da ³y re -
zul ta tu. Ze wzglê du na przed sta wio ne kwe stie uwa ¿amy, ¿e po ¿¹ da ne jest
do pre cy zo wa nie art. 140 ust. 3 przy wo ³y wa nej usta wy w przed sta wio nym
za kre sie. W zwi¹z ku z tym zwra camy siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o uœciœ le -
nie do ty cz¹ ce wy ni ka j¹ ce go z art. 140 ust. 3 przy wo ³a nej usta wy obo wi¹z ku
od p³at no œci za ko rzy sta nie z nie ru cho mo œci dla za pe wnie nia te le ko mu ni ka cji
u¿y t ko wni kom na ich wnio sek tak, aby by ³a ja s noœæ, czy w tym przy pad ku
ope ra to ra obo wi¹ zu je od p³at noœæ, czy te¿ nie.

Krzy sztof Kwiat kow ski
Ma ciej Grub ski
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OdpowiedŸ

War sza wa, 3 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na wspól ne oœ wiad cze nie se na to rów Krzy szto fa Kwiat kow skie go

i Ma cie ja Grub skie go z³o ¿o ne pod czas 20. po sie dze nia Se na tu w dniu 30 paŸ dzier ni ka
2008 r., prze ka za ne pis mem z dnia 6 li s to pa da 2008 r. Nr BPS/DSK-043-1005/08
oraz pis mem z dnia 6 li s to pa da 2008 r. Nr BPS/DSK-043-1034/08 przed sta wiam Pa -
nu Mar sza³ ko wi po ni¿ sze wy jaœ nie nia.

Kwe stia nie od p³at no œci za ko rzy sta nie z nie ru cho mo œci s³u ¿¹ ce ce lom te le ko mu ni ka cyj -
nym ure gu lo wa na jest w art. 140 ust. 3 usta wy z dnia 16 lip ca 2004 r. – Pra wo te le ko mu ni -
ka cyj ne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póŸn. zm.), któ ry sta no wi, ¿e: ko rzy sta nie
z nie ru cho mo œci jest od p³at ne, chy ba ¿e li nia lub urz¹ dze nia te le ko mu ni ka cyj ne s³u ¿¹ za pe -
wnia niu te le ko mu ni ka cji w³a œci cie lo wi lub u¿y t ko wni ko wi nie ru cho mo œci, na ich wnio sek.

Kon tro wer sje od noœ nie przed mio to we go prze pi su do ty cz¹ nie od p³at no œci ko rzy sta -
nia z nie ru cho mo œci przez ope ra to ra w przy pad ku gdy li nia lub urz¹ dze nia te le ko mu -
ni ka cyj ne s³u ¿¹ za pe wnia niu te le ko mu ni ka cji w³a œci cie lo wi lub u¿y t ko wni ko wi
nie ru cho mo œci. Zda niem Mi ni ster stwa In fra struk tu ry prze pis ust. 3 art. 140 jest prze -
pi sem dys po zy ty wnym, w czê œci do ty cz¹ cej od p³at no œci. Nie ma prze szkód, by oso ba
up ra wnio na zre zyg no wa ³a z wy na gro dze nia za udo stêp nie nie nie ru cho mo œci. Je dnak
nie jest to jej obo wi¹z kiem. Stro ny mo g¹ ró w nie¿ uz go dniæ, ¿e op e r a tor bê dzie wno si³
op ³a ty za ko rzy sta nie z nie ru cho mo œci, jak nie ru cho mo œci al bo uzy s ka do stêp do nie -
ru cho mo œci za od p³at no œci¹ po uzy s ka niu de cyz ji sta ro sty, o ile sta ro sta ta k¹ de cyz jê
po de jmie.

W dys ku sji nad przed mio to w¹ kwe sti¹ is tot ne zna cze nie ma j¹ za pi sy Kon sty tu cji
RP. Na pod sta wie art. 21 Kon sty tu cji Rzecz po spo li ta Pol ska chro ni w³a s noœæ i pra wo
dzie dzi cze nia a wy w³a sz cze nie jest do pu sz czal ne je dy nie wów czas, gdy jest do ko ny wa -
ne na ce le pub li cz ne i za s³u sznym od szko do wa niem.

W zwi¹z ku z po ja wia j¹ cy mi siê w¹t pli wo œcia mi od noœ nie in ter pre ta cji ust. 3
art. 140 Pra wa te le ko mu ni ka cyj ne go Mi ni ster stwo In fra struk tu ry do ko na ³o uœciœ le nia
te go prze pi su w prze s³a nym do uz go dnieñ miê dzy re sor to wych pro jek cie usta wy
o zmia nie usta wy – Pra wo te le ko mu ni ka cyj ne oraz nie któ rych in nych ustaw, któ ry zo -
sta³ za mie sz czo ny na stro nie in ter ne to wej:
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_ tele 
komuni ka cja/proj_ust_prawo_telekom_25_11_08

Na pod sta wie pro po no wa nej zmia ny ust. 3 art. 140 Pra wa te le ko mu ni ka cyj ne go
tyl ko w³a œci ciel lub u¿y t ko wnik wie czy sty nie ru cho mo œci, a nie jak do tych czas u¿y t ko wnik, 
bê dzie móg³ wy st¹ piæ z wnios kiem o za pe wnie nie te le ko mu ni ka cji, na pod sta wie któ re -
go op e r a tor bê dzie móg³ nie od p³at nie ko rzy staæ z nie ru cho mo œci te go w³a œci cie la lub
u¿y t ko wni ka wie czy ste go. Ta ki za pis roz wie je w¹t pli wo œci do ty cz¹ ce osób up ra wnio -
nych do sk³a da nia wnios ku, na pod sta wie któ re go op e r a tor bê dzie mia³ mo¿ li woœæ nie -
od p³at nie ko rzy staæ z nie ru cho mo œci, po zo sta wia j¹c to pra wo wy ³¹ cz nie w³a œci cie lo wi
lub u¿y t ko wni ko wi wie czy ste mu.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
An drzej Pa na siuk
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ro ma na Lu dwi czu ka

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

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W paŸ dzier ni ku otrzy ma ³em pis ma od Za rz¹ du Ko ³a Pol skie go Sto wa rzy -

sze nia na rzecz Osób z Upo œle dze niem Umys ³o wym w Wa³ brzy chu oraz od
Za rz¹ du Ko ³a Pol skie go Sto wa rzy sze nia na rzecz Osób z Upo œle dze niem
Umys ³o wym w Œwi dni cy. Przed sta wi cie le osób nie pe³ no spra wnych s¹
ogrom nie za nie po ko je ni za gro ¿e nia mi zwi¹ za ny mi z re for m¹ Pañ stwo we go
Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no sprawnych.

Zwra cam siê wiêc z pro œb¹ o prze a na li zo wa nie przed sta wio nych przez
re pre zen ta cje nie pe³ no spra wnych w¹t pli wo œci i za jê cie sta no wis ka, czy rze -
czy wi œcie s¹ one uza sa dnio ne.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ro man Lu dwi czuk

OdpowiedŸ

War sza wa, 10 gru dnia 2008 r.

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

W od po wie dzi na prze s³a ne przez Pa ni¹ Mar sza ³ek przy piœ mie z dnia 6 li s to pa da
2008 r. znak: BPS/DSK-043-1035/08 oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ro -
ma na Lu dwi czu ka pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r.
w spra wie re for my Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych,
w zwi¹z ku z pis mem Za rz¹ du Ko ³a Sto wa rzy sze nia na Rzecz Osób z Upo œle dze niem
Umys ³o wym w Wa³ brzy chu i w Œwi dni cy, up rzej mie in for mu jê, ¿e w¹t pli wo œci zg³o szo -
ne przez Sto wa rzy sze nia (po do b nie jak i przez in ne or ga ni za cje w tej sa mej spra wie) zo -
sta ³y wnik li wie prze a na li zo wa ne oraz ¿e zo sta ³y im udzie lo ne szcze gó ³o we wy jaœ nie nia.
Prze sy ³am Pa nu Se na to ro wi ko piê szcze gó ³o wych wy jaœ nieñ prze ka za nych Za rz¹ do wi
Ko ³a Sto wa rzy sze nia na Rzecz Osób z Upo œle dze niem Umys ³o wym w Wa³ brzy chu
i w Œwi dni cy.

MI NI STER
z up. Ja ros ³aw Du da
Se kre tarz Sta nu
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Za³¹cznik

Pi smo
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

War sza wa, 31.10.2008 r.

Or ga ni za cje po za rz¹ do we
we d³ug roz dziel ni ka

W od po wie dzi na pis ma skie ro wa ne do Pa na Do nal da Tus ka – Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów, do Pa ni Jo lan ty Fe dak – Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej i do mnie, in for mu -
jê, ¿e z wiel k¹ uwa g¹ za poz na ³em siê z Pañ stwa opi ni¹ i w¹t pli wo œcia mi zwi¹ za ny mi
z pla no wa nym wpro wa dze niem zmian w fun kcjo no wa niu Pañ stwo we go Fun du szu Re -
ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych oraz zmian wy ni ka j¹ cych z roz po rz¹ dze nia Mi ni -
stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej w spra wie ro dza jów za dañ z za kre su re ha bi li ta cji
za wo do wej i spo ³e cz nej osób nie pe³ no spra wnych zle ca nych fun da cjom oraz or ga ni za -
cjom po za rz¹ do wym. Up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cej in for ma cji.

1. Nie pla nu je siê lik wi da cji Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no --
spra wnych, na to miast za mie rza siê od 1 sty cz nia 2010 r. (zgo d nie z pro jek tem
usta wy o fi nan sach pub li cz nych oraz pro jek tem usta wy – prze pi sy wpro wa dza --
j¹ ce usta wê o fi nan sach pub li cz nych) prze kszta³ ciæ Pañ stwo wy Fun dusz Re ha bi li --
ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych po sia da j¹ cy oso bo woœæ pra w n¹, w Pañ stwo wy
Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych sta no wi¹ cy wy od rêb nio ny ra --
chu nek ban ko wy bez oso bo wo œci pra w nej, ja ko pañ stwo wy fun dusz ce lo wy w ro --
zu mie niu usta wy o fi nan sach pub li cz nych.
Pla nu je siê, ¿e dys po nen tem œrod ków Fun du szu bê dzie Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki
Spo ³e cz nej, a nie Za rz¹d PFRON. Wszy s t kie do tych cza so we za da nia wy ko ny wa ne
przez Pre ze sa Za rz¹ du b¹dŸ Za rz¹d Fun du szu bê dzie wy ko ny wa³ Mi n i s ter Pra cy
i Po li ty ki Spo ³e cz nej przy po mo cy Biu ra Ob s³u gi Fun du szu.

Wszy s t kie œrod ki, któ re wp³y n¹ na wy od rêb nio ny ra chu nek ban ko wy Fun du szu bê d¹
– tak jak i do tych czas – prze zna cza ne na re a li za cjê za dañ okreœ lo nych w usta wie o re ha bi -
li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób nie pe³ no spra wnych. Nie wy ko rzy sta -
ne œrod ki PFRON w da nym ro ku po wiê k sz¹ stan kon ta Fun du szu w na stê p nym ro ku.

Œrod ki Fun du szu – zgo d nie z pla nem rzeczowo-finansowym sta no wi¹ cym za ³¹ cz -
nik do usta wy bu d¿e to wej na da ny rok – bê d¹ prze ka zy wa ne al go ryt mem sa mo rz¹ dom
wo je wó dz kim i po wia to wym, na wy dzie lo ne kon to. Nie sta n¹ siê wiêc do cho dem w³a s -
nym sa mo rz¹ du.

Ra da Nad zor cza i Za rz¹d Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no -
spra wnych zo sta n¹ roz wi¹ za ne oraz wy gas n¹ ak ty po wo ³a nia Pre ze sa i Za stêp ców Pre -
ze sa Za rz¹ du Fun du szu, a tak ¿e dy rek to rów je go od dzia ³ów. Biu ro Pañ stwo we go
Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych zo sta nie prze kszta³ co ne w Biu ro Ob -
s³u gi Fun du szu fun kcjo nu j¹ ce w for mie je dno stki bu d¿e to wej mi ni stra w³a œci we go do
spraw za bez pie cze nia spo ³e cz ne go. Skarb Pañ stwa prze jmie mie nie Fun du szu oraz na -
le¿ no œci i zo bo wi¹ za nia.

Pra co wni cy Biu ra Fun du szu sta n¹ siê pra co wni ka mi Biu ra Ob s³u gi Fun du szu, na -
to miast pra co wni cy od dzia ³ów Fun du szu sta n¹ siê pra co wni ka mi urzê dów mar -
sza³ kow skich, któ re prze jm¹ za da nia do tych czas re a li zo wa ne przez od dzia ³y. Za tem
do tych cza so wi pra co wni cy Fun du szu bê d¹ za jmo waæ siê – tak jak i obe c nie – re a li za cj¹ 
za dañ usta wo wych na szczeb lu cen tral nym (Biu ro Ob s³u gi Fun du szu za jmie siê; m.in.
po bo rem sk³a dek od przed siê bior ców, któ rzy nie za tru dnia j¹ prze wi dzia nej pra wem li cz -
by osób nie pe³ no spra wnych, ob s³u g¹ Sy s te mu Ob s³u gi Do fi nan so wañ, re a li za cj¹ pro -

20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r. 297



gra mów o cha rak te rze po nad re gio nal nym oraz kon tro l¹ wy dat ko wa nia œrod ków)
i re gio nal nym (ob s³u ga pro gra mów o cha rak te rze ogól no pol skim, win dy ka cja na le¿ no -
œci m.in. z ty tu ³u obo wi¹z ko wych wp³at na Fun dusz).

2. 1 sty cz nia 2009 wy gaœ nie re a li za cja pro gra mu ce lo we go Pañ stwo we go Fun du szu
Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych – „Par t ner”

1
. O tym by ³y in for mo wa ne or --

ga ni za cje po za rz¹ do we je sz cze w 2006 r., gdy roz po czê to pra ce nad pro jek tem
usta wy o zmia nie usta wy o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu
osób nie pe³ no spra wnych, w tym i zmia ny art. 36 do ty cz¹ ce go zle ca nia or ga ni za --
cjom po za rz¹ do wym przez PFRON, sa mo rz¹d wo je wó dz twa i sa mo rz¹d po wia to wy 
re a li za cji za dañ do ty cz¹ cych re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej osób nie pe³ no --
spra wnych. W trak cie prac le gis la cyj nych or ga ni za cje po za rz¹ do we nie zg³a sza ³y
za strze ¿eñ do zmia ny tre œci art. 36 no we li zo wa nej usta wy.

15 czer wca 2007 r. Sejm RP uchwa li³ usta wê o zmia nie usta wy o re ha bi li ta cji za wo -
do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób nie pe³ no spra wnych, któ ra we sz³a w ¿y cie
30 lip ca 2007 r., z tym, ¿e zmia na do art. 36 we sz³a w ¿y cie do pie ro z dniem 1 sty cz nia
2008 r. Tak d³u gie va ca tio le gis za pro po no wa no po to, aby or ga ni za cje po za rz¹ do we,
PFRON i sa mo rz¹ dy wo je wództw oraz po wia tów mog ³y od po wie d nio przy go to waæ siê do 
zmia ny try bu po stê po wa nia w tym za kre sie.

War to szcze gól nie pod kreœ liæ, ¿e Pañ stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no -
spra wnych bê dzie zle ca³ or ga ni za cjom po za rz¹ do wym re a li za cjê za dañ o cha rak te rze
po nad re gio nal nym lub ogól no pol skim, na to miast – sa mo rz¹d wo je wó dz twa i sa mo rz¹d 
po wia to wy od po wie d nio: za da nia o cha rak te rze re gio nal nym (po nad lo kal nym) i lo kal -
nym (gmin nym, po wia to wym).

Sa mo rz¹ dy wo je wództw i po wia tów otrzy ma j¹ al go ryt mem œrod ki Fun du szu na re -
a li za cjê usta wo wych za dañ, w tym i na re a li za cjê za dañ o cha rak te rze re gio nal nym lub
lo kal nym, zle ca nych or ga ni za cjom po za rz¹ do wym.

Sej mik wo je wó dz twa i ra da po wia tu usta wo wo s¹ zo bo wi¹ za ne do okreœ le nia w da -
nym ro ku za dañ, na któ re zo sta n¹ prze zna czo ne otrzy ma ne œrod ki PFRON. Ka ta log za -
dañ, któ rych re a li za cja mo ¿e byæ zle ca na fun da cjom i or ga ni za cjom po za rz¹ do wym
zo sta³ okreœ lo ny w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 7 lu te go
2008 r. w spra wie ro dza jów za dañ z za kre su re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej osób
nie pe³ no spra wnych zle ca nych fun da cjom oraz or ga ni za cjom po za rz¹ do wym (Dz.U.
08.29.172), któ re we sz³o w ¿y cie 1 lip ca 2008 r. Prag nê szcze gól nie pod kreœ liæ, ¿e pra ce 
nad pro jek tem te go roz po rz¹ dze nia roz po czê to 31 lip ca 2007 r. i by³ on opi nio wa ny
przez or ga ni za cje po za rz¹ do we. Or ga ni zo wa ne by ³y tak ¿e me ry to ry cz ne spot ka nia z or -
ga ni za cja mi po za rz¹ do wy mi w ce lu omó wie nia, wy jaœ nie nia i uz go dnie nia za pi sów
w pro jek cie te go roz po rz¹ dze nia. Za tem wspo mnia ne roz po rz¹ dze nie uw zglê dnia uwa gi 
m.in. zg³o szo ne przez Pa ni¹ Kry sty nê Mru gal sk¹ w imie niu gru py or ga ni za cji po za -
rz¹ do wych zrze sza j¹ cych oso by nie pe³ no spra wne i dzia ³a j¹ cych na ich rzecz.

3. Sa mo rz¹ dy po wia to we od dzie siê ciu lat, a sa mo rz¹ dy wo je wó dz kie od piê ciu lat,
re a li zu j¹ za da nia na rzecz osób nie pe³ no spra wnych okreœ lo ne w usta wie z dnia
27 sier pnia 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób
nie pe³ no spra wnych, do fi nan so wy wa ne ze œrod ków Pañ stwo we go Fun du szu Re --
ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych. Œrod ki te prze ka zy wa ne s¹ sa mo rz¹ dom al --
go ryt mem na wy dzie lo ny ra chu nek ban ko wy.

Od wie lu lat re a li za to ra mi nie któ rych za dañ s¹ ró w nie¿ or ga ni za cje po za rz¹ do we,
w wiê k szo œci o cha rak te rze re gio nal nym i lo kal nym. Sa mo rz¹ dy po wia to we pod pi su j¹
sto so wne umo wy z or ga ni za cja mi po za rz¹ do wy mi w za kre sie do fi nan so wa nia or ga ni -
za cji im prez m.in. spor to wych, re krea cyj nych i tu ry sty cz nych dla osób nie pe³ no spra wnych.

W sa mo rz¹ dach po wia to wych fun kcjo nu j¹ usta wo wo wy od rêb nio ne i wy spe cja li zo -
wa ne w za kre sie pro ble ma ty ki osób nie pe³ no spra wnych ko mór ki or ga ni za cyj ne (Po -
wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, Po wia to wy Urz¹d Pra cy), któ re za tru dnia j¹
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wy kwa li fi ko wa nych pra co wni ków. Po nad to, usta wo wym za da niem ka ¿ de go sa mo -
rz¹ du wo je wó dz twa i sa mo rz¹ du po wia to we go jest wspó³ pra ca z or ga ni za cja mi po za -
rz¹ do wy mi i fun da cja mi dzia ³a j¹ cy mi na rzecz osób nie pe³ no spra wnych.

We wszy s t kich sa mo rz¹ dach wo je wództw i sa mo rz¹ dach po wia to wych dzia ³a j¹ –
zgo d nie z usta w¹ o re ha bi li ta cji/.../ – spo ³e cz ne ra dy do spraw osób nie pe³ no spra wnych
bê d¹ ce or ga nem opiniodawczo-doradczym ka ¿ de go mar sza³ ka i sta ro sty. W sk³ad ra dy
wcho dz¹ m.in. przed sta wi cie le dzia ³a j¹ cych na te re nie da ne go wo je wó dz twa i po wia tu
or ga ni za cji po za rz¹ do wych i fun da cji. Do za dañ tej ra dy na le ¿y m.in. opi nio wa nie
pro jek tów uchwa³ i pro gra mów przy jmo wa nych przez sej mik wo je wó dz twa i po wia to w¹ 
ra dê, pod k¹ tem ich skut ków dla osób nie pe³ no spra wnych.

Je dno czeœ nie prag nê za u wa ¿yæ, ¿e to sej mik wo je wó dz twa i ra da po wia tu w for mie
uchwa ³y okreœ la j¹ za da nia, na re a li za cjê któ rych prze zna cza j¹ otrzy ma ne œrod ki Pañ -
stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych.

Za tem or ga ni za cje po za rz¹ do we dzia ³a j¹ ce na te re nie da ne go sa mo rz¹ du wo je wó dz -
twa lub sa mo rz¹ du po wia to we go ma j¹ usta wo wy, re al ny wp³yw – za po œre dni ctwem
swo je go przed sta wi cie la w wspo mnia nej ra dzie – na osta te cz n¹ treœæ uchwa ³y okreœ la -
j¹ cej za da nia do fi nan so wy wa ne ze œrod ków Fun du szu, w tym i na za da nia zle ca ne or -
ga ni za cjom po za rz¹ do wym.

Sa mo rz¹ dy od czte rech lat zle ca j¹ za da nia or ga ni za cjom po za rz¹ do wym, zgo d nie
z usta w¹ o dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go i wo lon ta ria cie. Za tem ma j¹ nie zbê d ne
do œwiad cze nie w tym za kre sie.

Po nad to Fun dusz roz pi sa³ ju¿ pier wszy kon kurs na zle ce nie za dañ na 2009 rok dla
or ga ni za cji po za rz¹ do wych dzia ³a j¹ cych na szczeb lu po nad re gio nal nym na rzecz osób
nie pe³ no spra wnych lub re a li zu j¹ cych wy so ko wy spe cja li zo wa ne za da nia w tym za kre -
sie.

Bio r¹c po wy ¿ sze pod uwa gê, trud no siê zgo dziæ z Pañ stwa su ge sti¹, ¿e sa mo rz¹ dy
nie ma j¹ do œwiad cze nia w zle ca niu za dañ or ga ni za cjom po za rz¹ do wym i s¹ do te go
kad ro wo nie przy go to wa ne, a tak ¿e, ¿e nie ma j¹ roz poz na nych po trzeb osób nie pe³ no -
spra wnych. Tej su ge stii prze cz¹ ró w nie¿ co ro cz ne szcze gó ³o we spra wo zda nia sa mo -
rz¹ dów wo je wództw i sa mo rz¹ dów po wia tów z re a li za cji usta wo wych za dañ
i wy ko rzy sta nia przy zna nych im œrod ków Fun du szu. Chcia³ bym Pañ stwa za pe wniæ
i uspo koiæ, ¿e sa mo rz¹ dy wo je wództw i sa mo rz¹ dy po wia tów bê d¹ ju¿ w 2009 r. – zgo d -
nie z prze pi sa mi – zle ca ³y or ga ni za cjom po za rz¹ do wym re a li za cjê za dañ na rzecz osób
nie pe³ no spra wnych.

SE KRE TARZ STA NU
Pe³ no moc nik Rz¹ du
ds. Osób Nie pe³ no spra wnych
Ja ros ³aw Du da
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ro ma na Lu dwi czu ka

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W paŸ dzier ni ku otrzy ma ³em od pre ze sa Za rz¹ du Ko pal ni Su row ców Skal -

nych w Bar tni cy Ro ma na Bru now skie go list, w któ rym pro si on o po moc
zwi¹ za n¹ ze zmia n¹ pro jek to wa nych gra nic ob sza ru Na tu ra 2000.

We d³ug usta wy z dnia 4 lu te go 1994 r. – Pra wo geo lo gi cz ne i gór ni cze ko -
pal nia me la fi ru jest ko pal ni¹ po spo li t¹. Je dnak z³o ¿e me la fi ru „Ryb ni ca Leœ -
na”, ze wzglê du na wiel koœæ i zna cze nie go spo dar cze, za li czo ne zo sta ³o
roz po rz¹ dze niem Ra dy Mi ni strów do ko pa lin pod sta wo wych ta kich jak wê -
giel ka mien ny, ro pa na fto wa czy ru dy mie dzi. Ko pal nia do star cza oko ³o
1,5 mi lio na t kru szyw ro cz nie, prze zna cza nych na naj wiê k sze re a li zo wa ne
pro jek ty in fra struk tu ral ne w Pol sce ta kie jak au to stra dy, dro gi eks pre so we
i szla ki ko le jo we.

In we sto rzy re zer wu j¹ so bie do sta wy kru szyw o naj lep szych pa ra me -
trach ja ko œcio wych na kil ka lat do przo du. Re a li za cja za mó wieñ mo¿ li wa jest
je dy nie pod wa run kiem dal sze go wy do by cia ko pa li ny, co mo¿ li we bê dzie po
uchwa le niu no we go miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
dla te re nu gór ni cze go „Ryb ni ca Leœ na I”. W pro jek cie miej sco we go pla nu
prze wi dzia ne jest w³¹ cze nie no wych te re nów o po wie rzchni oko ³o 8 ha pod
dal sz¹ eks ploa ta cjê z³o ¿a. Mi n i s ter œro do wis ka wy ra zi³ zgo dê na prze zna cze -
nie w miej skim pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go grun tów leœ nych
na ce le nie leœ ne.

Zgo d nie z fak ta mi, któ re po da je pre zes ko pal ni, dal sze fun kcjo no wa nie
fir my jest za gro ¿o ne, gdy¿ z³o ¿e me la fi ru „Ryb ni ca Leœ na” zna laz ³o siê w gra -
ni cach pro jek to wa ne go spe c jal ne go ob sza ru ochro ny sied lisk „Gó ry Ka mien -
ne” PLH 020038, ob jê te go Eu ro pej sk¹ Sie ci¹ Eko lo gi cz n¹ Na tu ra 2000.
Or ga ni za cje eko lo gi cz ne wy ko rzy sta ³y ten fakt i wy st¹ pi ³y do wo je wo dy
z wnios kiem o wszczê cie po stê po wa nia w spra wie wstrzy ma nia eks ploa ta cji
w ko pal ni me la fi ru.

Oce na wp³y wu na ob szar Na tu ra 2000 „Gó ry Ka mien ne” pro jek tu miej -
sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go te re nu gór ni cze go „Ryb ni -
ca Leœ na I” oraz ob sza rów fun kcjo nal nych z nim zwi¹ za nych (W. Ma zur,
J. Gó ral 2008 r.), bê d¹ ca in te gral n¹ czê œci¹ pro gno zy od dzia ³y wa nia na œro -
do wis ko miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go te go te re nu
(Biu ro Ur ba ni sty cz ne  Eco land, Wroc ³aw 2008 r.) wy ka za ³a, i¿ prze wi dzia ne
w pro jek cie miej sco we za go spo da ro wa nie te re nów nie wp³y nie zna cz¹ co ne -
ga ty wnie na sied lis ka chro nio ne w ra mach ob sza ru Na tu ra 2000. Po nad to
nie bez zna cze nia jest fakt, ¿e pro jek to wa ny ob szar Na tu ry 2000 „Gó ry Ka -
mien ne” w ob rê bie ko pal ni me la fi ru „Ryb ni ca Leœ na” za cho wa³ tak du ¿e wa -
lo ry przy ro dni cze przy do tych cza so wych wa run kach eks ploa ta cji gór ni czej,
¿e zo sta³ zg³o szo ny do Ko mi sji Eu ro pej skiej. Oz na cza to, ¿e po de jmo wa ne do -
t¹d dzia ³a nia nie sta no wi¹ po wa¿ ne go za gro ¿e nia dla ochro ny sied lisk i ga -
tun ków. W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do pa na mi ni stra z py ta niem, czy
is t nie je mo¿ li woœæ zmia ny pro jek to wa nych gra nic ob sza ru Na tu ra 2000 „Gó -
ry Ka mien ne” tak, aby wy ³¹ czyæ te ren gór ni czy „Ryb ni ca Leœ na I” z ob sza ru
Na tu ra 2000.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ro man Lu dwi czuk
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OdpowiedŸ

War sza wa, 8 gru dnia 2008 r.

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

Od po wia da j¹c na pis mo znak: BPS/DSK-043-1017/08 z dnia 6 li s to pa da 2008 r.
w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ro ma na Lu dwi czu ka do ty cz¹ ce go
ob sza ru „Gó ry Ka mien ne” chro nio ne go w ra mach sie ci Na tu ra 2000, przed sta wiam po -
ni ¿ej sto so wne wy jaœ nie nia.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e zmia na gra ni cy ob sza ru ju¿ zg³o szo ne go do Ko mi sji Eu ro -
pej skiej jest do pu sz cza na, je dnak ¿e mo ¿e to siê od byæ je dy nie w wy j¹t ko wych sy tua -
cjach. Zgo d nie ze sta no wis kiem Ko mi sji Eu ro pej skiej, ka ¿ dy kraj cz³on kow ski nie
czê œciej ni¿ raz w ro ku i nie rza dziej ni¿ co 6 lat mo ¿e zg³o siæ ko rek tê do prze s³a nych ob -
sza rów Na tu ra 2000. Ko rek ty te mo g¹ do ty czyæ za ró wno in for ma cji o za kre sie zmian,
ja kie za sz³y w ob sza rach od cza su ich zg³o sze nia np. stra ty w sied lis kach spo wo do wa -
ne ka ta stro fa mi na tu ral ny mi lub in ge ren cj¹ cz³o wie ka, jak i zmia ny gra ni cy ob sza ru.
W ka ¿ dym przy pad ku pro po zy cja zmian gra ni cy zg³o szo ne go ob sza ru po win na byæ po -
par ta rze tel ny mi do wo da mi na u ko wy mi wska zu j¹ cy mi na fakt, i¿ te re ny pla no wa ne do
wy ³¹ cze nia nie po sia da j¹ war to œci przy ro dni czych okreœ lo nych w Dy rek ty wie Sied lis -
ko wej i Pta siej oraz, ¿e nie wp³y nie to ne ga ty wnie na in te gral noœæ wy zna czo ne go ob sza -
ru Na tu ra 2000. Jest wiêc mo¿ li we wpro wa dza nie zmian do ju¿ wy zna czo nych
ob sza rów Na tu ra 2000. Trze ba tu je dnak pod kreœ liæ, ¿e je dy nym kry te rium bra nym
pod uwa gê pod czas wy zna cza nia ob sza rów Na tu ra 2000 i ko rek ty ich gra nic, na któ re
ze zwa la na sze pra wo zgo d ne z dy rek ty wa mi UE, s¹ prze s³an ki przy ro dni cze, a nie kry -
te ria spo³eczno-gospodarcze.

Pro jek to wa ny ob szar Na tu ra 2000 „Gó ry Ka mien ne” zo sta³ zg³o szo ny do Ko mi sji
Eu ro pej skiej w sier pniu 2007 r. Naj wa¿ niej szy mi sied lis ka mi przy ro dni czy mi chro nio -
ny mi na te re nie ob sza ru s¹ gór skie ³¹ ki kon iet li co we, wraz z to wa rzy sz¹ cym im kom -
plek sem sied lisk mu ra wo wych i wil got nych (mu rawy kse ro ter mi cz ne i bliŸ ni cz ko we,
m³a ki al ka li cz ne), któ re na le ¿¹ do naj le piej za cho wa nych w Pol sce. Po nad to na te re nie
ob sza ru du ¿¹ war to œci¹ przy ro dni cz¹ cha rak te ry zu je siê wy stê pu j¹ ca tam roœ lin noœæ
na skal na (g³ó wnie w re zer wa cie Kru czy Ka mieñ) oraz za cho wa ne frag men ty leœ ne – ja -
wo rzy ny, ¿yz ne i kwaœ ne bu czy ny oraz zna ne z trzech sta no wisk w Su de tach gór skie
bo ry ba gien ne Bazanio-Piceetum. Ob szar ten wa¿ ny jest ró w nie¿ dla ga tun ków zwie -
rz¹t z II za ³¹ cz ni ka dy rek ty wy Ra dy 92/43/EWG (16 ga tun ków). Wœród nich naj wa¿ -
niej sze to nie to pe rze: Bar ba stel la bar ba stel lus, Myo tis be chstei ni, Myo tis
emar gina tus, Myo tis myo tis, Rhi no lop hus hip po si de ros. Ob szar Ka mien ne Gó ry jest
po nad to bar dzo wa¿ n¹ czê œci¹ ko ry ta rza eko lo gi cz ne go Su de tów.

Stan za cho wa nia sied lisk przy ro dni czych oraz stan po pu la cji ga tun ków tam wystê -
pu j¹ cych oce nia ny jest ja ko bar dzo do bry lub do bry, co wska zu je na to, ¿e jest je dnym
z cen niej szych ob sza rów sied lis ko wych wy stê pu j¹ cych na te re nie Dol ne go Œl¹s ka.
W zwi¹z ku z tym roz bu do wa ko pal ni „Ryb ni ca Leœ na I” bê dzie wy ma ga ³a prze pro wa -
dze nia pro ce du ry oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko na pod sta wie usta wy z dnia
3 paŸ dzier ni ka 2008 r. o udo stêp nia niu in for ma cji o œro do wis ku i je go ochro nie, udzia -
le spo ³e czeñ stwa w ochro nie œro do wis ka oraz o oce nach od dzia ³y wa nia na œro do wis ko
(Dz. U. Nr 201, poz. 1227).

Na le ¿y przy tym wska zaæ, ¿e zgo d nie z art. 33 ust. 1 usta wy z dnia 16 kwiet nia
2004 r. o ochro nie przy ro dy (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póŸn. zm.), za bro nio ne jest po de jmo -
wa nie dzia ³añ mo g¹ cych, oso b no lub w po ³¹ cze niu z in ny mi dzia ³a nia mi, zna cz¹ co
ne ga ty wnie od dzia ³y waæ na ce le ochro ny ob sza ru Na tu ra 2000. Sto so wnie do art. 33
ust. 2 ww. usta wy, po wy ¿ szy prze pis sto su je siê tak ¿e do pro jek to wa nych ob sza rów
Na tu ra 2000.
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Prag nê je dnak pod kreœ liæ, ¿e art. 34 ww. usta wy do pu sz cza mo¿ li woœæ re a li za cji
przed siêw ziêæ mo g¹ cych mieæ zna cz¹ cy ne ga ty wny wp³yw na ob szar Na tu ra 2000, je ¿e -
li za je go re a li za cj¹ prze ma wia j¹ nad rzê dne wy mo gi o cha rak te rze spo ³e cz nym lub go -
spo dar czym, brak jest roz wi¹ zañ al ter na ty wnych oraz za pe wnio ne zo sta nie wy ko na nie 
kom pen sa cji przy ro dni czej.

Wo bec po wy ¿ sze go na le ¿y stwier dziæ, ¿e roz bu do wa ko pal ni uza le¿ nio na bê dzie od
wy ni ków oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, w trak cie któ rej oce nia ny bê dzie ró w nie¿ 
wp³yw tej in we sty cji na ob szar Na tu ra 2000 „Gó ry Ka mien ne”.

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Kon ser wa tor Przy ro dy
dr Ma ciej Trze ciak
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Mi sio³ ka

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Mo je oœ wiad cze nie do ty czy spra wy sto so wa nia staw ki po dat ku od nie ru -

cho mo œci dla bu dyn ków za jê tych na pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar czej
w za kre sie udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych.

Do ko na na przez Mi ni ster stwo Fi nan sów ak tu al na in ter pre ta cja prze pi -
sów nie po zwa la na ob jê cie pre fe ren cyj n¹ staw k¹ po mie sz czeñ ad mi ni stra -
cyj nych, biu ro wych, so cjal nych czy go spo dar czych, ja ko ¿e nie s¹ one
bez po œre dnio prze zna czo ne do œwiad cze nia po mo cy zdro wot nej w le cz ni ctwie
uz dro wis ko wym. Ro dzi siê za tem py ta nie: w ja ki spo sób le cz ni ctwo uz dro -
wis ko we ma fun kcjo no waæ bez sze ro ko ro zu mia ne go za ple cza, któ re sta no wi
in te gral n¹ czêœæ je dno stek le cz ni czych?

Do tej po ry Mi ni ster stwo Fi nan sów do pu sz cza ³o opo dat ko wa nie staw k¹
pre fe ren cyj n¹ po mie sz czeñ, o któ rych mo wa. Wspo mnia na zmia na wp³y nie
bar dzo nie ko rzy stnie na kon dy cjê fi nan so w¹ uz dro wisk, zw³a sz cza ¿e nie
mia ³y one mo¿ li wo œci uw zglê dnie nia do dat ko wych, wy ¿ szych wy dat ków
w swoich pla nach fi nan so wych.

Us ³u gi uz dro wis ko we s¹ us ³u ga mi ca ³o do bo wy mi, z czym wi¹ ¿e siê ró w -
nie¿ ko nie cz noœæ utrzy my wa nia ba zy noc le go wej oraz ¿y wie nio wej (któ rych
us ³u gi nie s¹ ju¿ za li cza ne do œwiad czeñ zdro wot nych). Nie ob jê cie tych baz,
tych po mie sz czeñ – wy ko rzy sty wa nych prze cie¿ przez ku ra cju szy – pre fe ren -
cyj n¹ staw k¹ po dat ko w¹ spo wo du je re al ny wzrost ko sz tów, ja kie zmu szo ny
bê dzie po no siæ us ³u go daw ca œwiad czeñ uz dro wis ko wych z ty tu ³u no wej
staw ki po dat ko wej, wraz z op ³a ta mi za me dia.

Bio r¹c pod uwa gê fakt, i¿ przed siê bior stwa uz dro wis ko we pro wa dz¹
swo j¹ dzia ³al noœæ na pod sta wie kon trak tów z Na ro do wym Fun du szem Zdro -
wia, ich bu d¿et jest ogra ni czo ny, a ewen tual ne je go uzu pe³ nie nie (na przy -
k³ad po przez za ci¹ g niê cie kre dy tu) nie jest mo¿ li we w obe c nych re a liach
eko no mi cz no -ban ko wych.

Sy tua cjê po gar sza tak ¿e fakt, i¿ w przy pad ku utrzy ma nia przez Mi ni ster -
stwo Fi nan sów ta kiej in ter pre ta cji prze pi sów przed siê bior stwa uz dro wis ko -
we bê d¹ mu sia ³y na li czyæ staw kê zwiê k szo ne go po dat ku za piêæ lat wstecz,
co spo wo du je, ¿e utrzy ma nie œwiad czeñ na za do wa la j¹ cym po zio mie bê dzie
je sz cze bar dziej pro ble ma ty cz ne.

Wo bec po wy ¿ sze go zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z za py ta niem, ja kie s¹ 
ak tu al nie mo¿ li wo œci sto so wa nia pre fe ren cyj nej staw ki po dat ku w sto sun ku
do po mie sz czeñ nie s³u ¿¹ cych bez po œre dnie mu œwiad cze niu us ³ug uz dro wis -
ko wych, ewen tual nie mo¿ li wo œci umo rze nia po wy ¿ szych sta wek za okres do
mo men tu pod pi sa nia no wych kon trak tów z Na ro do wym Fun du szem Zdro -
wia.

An drzej Mi sio ³ek
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OdpowiedŸ

War sza wa, 9 marca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra An drze ja Mi sio³ ka, z dnia 30 paŸ -

dzier ni ka 2008 r., w spra wie staw ki po dat ku od nie ru cho mo œci dla bu dyn ków za jê tych 
na pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar czej w za kre sie udzie la nia œwiad czeñ zdro wot -
nych w za k³a dach le cz ni ctwa uz dro wis ko we go, na de s³a ne przy piœ mie Mar sza³ ka Se -
na tu z dnia 4 mar ca 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1006-A/08, up rzej mie in for mu jê.

Staw ka w³a œci wa dla opo dat ko wa nia po dat kiem od nie ru cho mo œci bu dyn ków lub
ich czê œci za jê tych na pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar czej w za kre sie udzie la nia
œwiad czeñ zdro wot nych, okreœ lo na w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d usta wy z dnia 12 sty cz nia
1991 r. o po dat kach i op ³a tach lo kal nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), zo -
sta ³a wpro wa dzo na usta w¹ z dnia 30 paŸ dzier ni ka 2002 r. o zmia nie usta wy o po dat -
kach i op ³a tach lo kal nych oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. Nr 200,
poz. 1683) i obo wi¹ zu je od 2003 ro ku. Sto so wa nie po wy ¿ szej staw ki oz na cza pre fe ren -
cje dla pod mio tów pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ po le ga j¹ c¹ na udzie la niu
œwiad czeñ zdro wot nych w sto sun ku do in nych pod mio tów pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ
go spo dar cz¹ bê d¹ cych po dat ni ka mi po dat ku od nie ru cho mo œci.

Pier wot ne sta no wis ko Mi ni ster stwa Fi nan sów do ty cz¹ ce sto so wa nia oma wia nej
staw ki zo sta ³o przed sta wio ne w piœ mie z dnia 11.07.2003 r. znak: LK-1617/LP/03/MS.
Do pu sz cza ³o ono opo dat ko wa nie pre fe ren cyj n¹ staw k¹, op rócz po mie sz czeñ (bu dyn -
ków) za jê tych bez po œre dnio na udzie la nie œwiad czeñ zdro wot nych, ró w nie¿ bu dyn ków
(ich czê œci) nie za jê tych bez po œre dnio na te œwiad cze nia lecz nie zbê d nych do pra wid ³o -
we go fun kcjo no wa nia za k³a du opie ki zdro wot nej.

W wy ni ku s¹ do wych kon tro li de cyz ji ad mi ni stra cyj nych w spra wie sto so wa nia
oma wia nej staw ki uk szta³ to wa na zo sta ³a je dnak od mien na li nia orze cz ni ctwa (m.in.
orze cze nia NSA: z dnia 06.06.2006 r. sygn. akt II FSK 870/05, z dnia 20.07.2006 r.
sygn. akt II FSK 1101/05, z 12.10.2006 r. sygn. akt II FSK 1242/05, z dnia 14.12.2006 r.
sygn. akt II FSK 50/06, z dnia 28.02.2007 r. sygn. akt II FSK 305/06, z dnia
05.04.2007 r. sygn. akt II FSK 420/06).

Uw zglê dnia j¹c pre zen to wa ny w po wo ³a nych orze cze niach po gl¹d, ¿e dla za sto so wa -
nia staw ki od bu dyn ków lub ich czê œci za jê tych na pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar -
czej w za kre sie udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych mu si za cho dziæ zwi¹ zek
bez po œre dni po mie sz cze nia bu dyn ku (je go czê œci) z udzie la niem tych œwiad czeñ, Mi ni -
ster stwo Fi nan sów zwe ry fi ko wa ³o sta no wis ko wy da ne w spra wie sto so wa nia oma wia -
nej staw ki (pis mo z dnia 03.10.2007 r. znak: PL-833-106/AP/07/663).

Obo wi¹ zek uw zglê d nia nia orze cz ni c twa s¹ dów ad mi ni stra cyj nych w ce lu za pe w -
nie nia je d no li to œci sto so wa nia pra wa po dat ko we go wy ni ka z art. 14a usta wy z dnia 29
sier p nia 1997 r. – Or dy na cja po dat ko wa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgo d nie
z któ r ym mi ni ster w³a œci wy do spraw fi nan sów pu b li cz nych d¹ ¿y do za pe w nie nia je d -
no li te go sto so wa nia pra wa po dat ko we go przez or ga ny po dat ko we oraz or ga ny kon tro li
skar bo wej, do ko nu j¹c w sz cz e gól no œci je go in ter pre ta cji, przy uw zglê d nie niu orze cz ni -
c twa s¹ dów oraz Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go lub Eu ro pej skie go Try bu na ³u Spra wie d -
li wo œci (in ter pre ta cje og ól ne). Nie za le ¿ nie wiêc od ar g u m en tów po za pra w nej na tu ry
prze ma wia j¹ cych prze ciw pre zen to wa ne mu przez s¹ dy sta no wi s ku, in ter pre ta cje i wy -
ja œ nie nia Mi ni stra Fi na n sów nie mo g¹ byæ sprze cz ne z prze wa ¿a j¹ c¹ li ni¹ orze cz ni c twa.

Na le ¿y je d nak pod kre œ liæ, ¿e in ter pre ta cje og ól ne wy da wa ne w try bie art. 14a Or dy -
na cji po dat ko wej, jak ró w ni e¿ wy ja œ nie nia Mi ni ster stwa Fi na n sów nie s¹ wi¹ ¿¹ ce dla
or ga nów po dat ko wych. Jest to wy ni kiem og ³o sze nia wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj -

304 20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r.



ne go z dnia 11 ma ja 2004 r. sygn. akt K 4/03 (31 ma ja 2004 r.) stwier dza j¹ ce go nie zgo d -
noœæ z Kon sty tu cj¹ RP wów czas obo wi¹ zu j¹ ce go prze pi su art. 14 § 2 Or dy na cji po dat -
ko wej, sta no wi¹ ce go, ¿e in ter pre ta cje mi ni stra w³a œci we go do spraw fi nan sów pu b li cz -
nych wi¹ ¿¹ or ga ny po dat ko we i or ga ny kon tro li skar bo wej.

De cyz je w spra wie wy mia ru po dat ku od nie ru cho mo œci wy da wa ne przez gmin ne
or ga ny po dat ko we s¹ we ry fi ko wa ne w dro dze po stê po wa nia po dat ko we go pro wa dzo ne -
go na za sa dach okreœ lo nych w prze pi sach Or dy na cji po dat ko wej oraz po stê po wa nia
przed s¹ da mi ad mi ni stra cyj ny mi. De cyz ja po dat ko wa w kon kret nej spra wie mo ¿e
w zwi¹z ku z tym od bie gaæ od przy jê tej przez Mi ni ster stwo Fi nan sów in ter pre ta cji, je d -
nak pod le ga ona we ry fi ka cji w dro dze po stê po wa nia od wo ³aw cze go i s¹ do we go.

Na pod sta wie art. 67a § 1 Or dy na cji po dat ko wej, or gan po dat ko wy na wnio sek po -
dat ni ka, w przy pad kach uza sa d nio nych je go wa ¿ nym in te re sem lub in te re sem pu b li cz -
nym, mo ¿e umo rzyæ w ca ³o œci lub w czê œci za leg ³o œci po dat ko we, od set ki za zw³o kê lub
op ³a tê pro lon ga cyj n¹. Przy po de j mo wa niu de cy z ji o umo rze niu or gan po dat ko wy obo -
wi¹ za ny jest uw zglê d niæ prze pi sy o po mo cy pu b li cz nej.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ma ciej Gra bow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ra fa ³a Mu chac kie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Po in for mo wa ny o nie ko rzy stnej dla le cz ni ctwa uz dro wis ko we go in ter pre -

ta cji sto so wa nia staw ki po dat ku od nie ru cho mo œci dla bu dyn ków za jê tych
na pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar czej w za kre sie udzie le nia œwiad czeñ
zdro wot nych wska za nych w usta wie z dnia 1  sty cz nia 1991 r. o za k³a dach
opie ki zdro wot nej pro szê o udzie le nie wy jaœ nieñ.

Do tych cza so wa prak ty ka do pu sz cza ³a opo dat ko wa nie pre fe ren cyj n¹
staw k¹ po dat ku od nie ru cho mo œci za ró wno po mie sz czeñ za jmo wa nych bez -
po œre dnio na udzie le nie œwiad czeñ zdro wot nych, jak i po zo sta ³ych po mie sz -
czeñ za k³a dów u¿y wa nych ja ko ad mi ni stra cyj ne, go spo dar cze, so cjal ne, na
ba zê noc le go w¹ lub ¿y wie nio w¹ dla pa cjen tów, któ re s¹ ko nie cz ne do fun kcjo -
no wa nia za k³a du opie ki zdro wot nej.

Pod sta w¹ dzia ³al no œci spó ³ek uz dro wis ko wych jest le cz ni ctwo uz dro wis -
ko we po le ga j¹ ce na œwiad cze niu ca ³o do bo wych us ³ug zdro wot nych zgo d nie
z usta w¹ z dnia 28 lip ca 2005 r. o le cz ni ctwie uz dro wis ko wym, uz dro wis kach
i ob sza rach ochro ny uz dro wis ko wej oraz o gmi nach uz dro wis ko wych –
DzU z 2005 r. Nr 167, poz. 1399. Ko rzy sta nie ze wska zy wa nych po mie sz czeñ
wi¹ ¿e siê fun kcjo nal nie z pro wa dzo n¹ dzia ³al no œci¹ me dy cz n¹.

W przed sta wio nych mi ma te ria ³ach do ty cz¹ cych sy tua cji Przed siê bior -
stwa Uz dro wis ko we go „Ustroñ” SA wska zu je siê, ¿e zmia na in ter pre ta cji
prze pi sów spo wo du je zwiê k sze nie ob ci¹ ¿eñ fi nan so wych przed siê biorstw
uz dro wis ko wych z ty tu ³u po dat ku od nie ru cho mo œci na li czo ne go w wy so ko -
œci jak od dzia ³al no œci go spo dar czej za okres piê ciu lat wstecz, co mo ¿e sta no -
wiæ za gro ¿e nie dla po zio mu œwiad czo nych us ³ug zdro wot nych.

Kie ru j¹c siê tros k¹ o do b ro pa cjen tów, pro szê o wska za nie przy czyn nie -
ko rzy stnej in ter pre ta cji i spo so bu za bez pie cze nia in te re sów spó ³ek, a tym sa -
mym ko rzy sta j¹ cych z ich us ³ug pa cjen tów.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Ra fa³ Mu chac ki

OdpowiedŸ

War sza wa, 25 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Ra fa ³a Mu chac kie go, Se na to ra RP, z dnia

30 paŸ dzier ni ka 2008 r., w spra wie in ter pre ta cji Mi ni ster stwa Fi nan sów do ty cz¹ cej
staw ki po dat ku od nie ru cho mo œci od bu dyn ków za jê tych na pro wa dze nie dzia ³al no œci
go spo dar czej w za kre sie udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych, na de s³a ne przy piœ mie
Mar sza³ ka Se na tu z dnia 6 li s to pa da 2008 r. znak: BPS/DSK-043-1007/08, up rzej mie
in for mu jê.

Staw ka w³a œci wa dla opo dat ko wa nia po dat kiem od nie ru cho mo œci bu dyn ków lub
ich czê œci za jê tych na pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar czej w za kre sie udzie la nia
œwiad czeñ zdro wot nych, okreœ lo na w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d usta wy z dnia 12 sty cz nia
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1991 r. o po dat kach i op ³a tach lo kal nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), zo -
sta ³a wpro wa dzo na usta w¹ z dnia 30 paŸ dzier ni ka 2002 r. o zmia nie usta wy o po dat -
kach i op ³a tach lo kal nych oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. Nr 200,
poz. 1683) i obo wi¹ zu je od 2003 r.

De fi ni cjê œwiad czeñ zdro wot nych za wie ra art. 3 usta wy z dnia 30 sier pnia 1991 r.
o za k³a dach opie ki zdro wot nej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), zgo d nie z któ rym
po jê cie to obe jmu je dzia ³a nia s³u ¿¹ ce za cho wa niu, ra to wa niu, przy wra ca niu i po pra -
wie zdro wia oraz in ne dzia ³a nia me dy cz ne wy ni ka j¹ ce z pro ce su le cze nia lub prze pi sów 
od rêb nych re gu lu j¹ cych za sa dy ich wy ko ny wa nia. Prze pis za wie ra ot war ty ka ta log
dzia ³añ bê d¹ cych œwiad cze nia mi zdro wot ny mi, ta kich jak: ba da nie i po ra da le kar ska,
le cze nie, ba da nie i te ra pia psy cho lo gi cz na, re ha bi li ta cja le cz ni cza.

Œwiad cze nia zdro wot ne, zgo d nie z art. 4 usta wy o za k³a dach opie ki zdro wot nej, mo -
g¹ byæ udzie la ne przez za k³a dy opie ki zdro wot nej oraz przez oso by fi zy cz ne wy ko nu j¹ ce 
za wód me dy cz ny lub przez gru po w¹ prak ty kê le kar sk¹, gru po w¹ prak ty kê pie lêg nia -
rek i po ³o¿ nych.

W art. 2 ust. 1 ww. usta wy okreœ lo no ro dza je za k³a dów opie ki zdro wot nej. Wœród nich
wy mie nia siê, m.in. szpi tal, za k³ad opiekuñczo-leczniczy, za k³ad pielêgnacyjno-opiekuñczy,
sa n a to rium, pre wen to rium, in ny nie wy mie nio ny z na zwy za k³ad prze zna czo ny dla
osób, któ rych stan zdro wia wy ma ga udzie la nia ca ³o do bo wych lub ca ³o dzien nych
œwiad czeñ zdro wot nych w od po wie d nim sta ³ym po mie sz cze niu, przy cho dnia, oœ ro dek
zdro wia, po ra dnia, po go to wie ra tun ko we, la bo ra to rium dia gno sty cz ne, pra co wnia pro -
te ty ki sto ma to lo gi cz nej i or to don cji, za k³ad re ha bi li ta cji le cz ni czej.

Sta no wis ko Mi ni ster stwa Fi nan sów do ty cz¹ ce sto so wa nia oma wia nej staw ki
(przed sta wio ne m.in. w piœ mie z dnia 11 lip ca 2003 r. znak: LK-1617/LP/03/MS), do -
pu sz cza ³o opo dat ko wa nie pre fe ren cyj n¹ staw k¹, op rócz po mie sz czeñ (bu dyn ków) za jê -
tych bez po œre dnio na udzie la nie œwiad czeñ zdro wot nych, ró w nie¿ bu dyn ków i ich
czê œci nie za jê tych bez po œre dnio na te œwiad cze nia, lecz nie zbê d nych do pra wid ³o we go
fun kcjo no wa nia za k³a du opie ki zdro wot nej.

W wy ni ku kon tro li de cyz ji ad mi ni stra cyj nych w spra wie sto so wa nia oma wia nej
staw ki uk szta³ to wa na zo sta ³a je dnak od mien na li nia orze cz ni cza (m.in. orze cze nia
NSA: z dnia 06.06.2006 r. sygn. akt II FSK 870/05, z dnia 20.07.2006 r. sygn. akt II
FSK 1101/05, z dnia 12.10.2006 r. sygn. akt II FSK 1242/05, z dnia 14.12.2006 r.
sygn. akt II FSK 50/06, z dnia 28.02.2007 r. sygn. akt II FSK 305/06, z dnia
05.04.2007 r. sygn. akt II FSK 420/06).

Uw zglê dnia j¹c li niê orze cz ni ctwa, pis mem z dnia 03.10.2007 r. znak:
PL-833-106/AP/07/663, Mi ni ster stwo Fi nan sów zwe ry fi ko wa ³o sta no wis ko w spra -
wie sto so wa nia oma wia nej pre fe ren cyj nej staw ki po dat ku od nie ru cho mo œci wska zu -
j¹c, ¿e dla jej za sto so wa nia mu si za cho dziæ zwi¹ zek bez po œre dni po mie sz cze nia
bu dyn ku (je go czê œci) z udzie la niem œwiad czeñ zdro wot nych.

Zgo d nie z po wy ¿ szym staw ka w³a œci wa dla opo dat ko wa nia po dat kiem od nie ru cho -
mo œci bu dyn ków lub ich czê œci za jê tych na pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar czej
w za kre sie udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych obe jmu je je dy nie bu dyn ki (ich czê œci)
za jê te, czy li fak ty cz nie wy ko rzy sty wa ne do dzia ³al no œci œciœ le zwi¹ za nej ze œwiad cze -
nia mi zdro wot ny mi, okreœ lo ny mi w usta wie o za k³a dach opie ki zdro wot nej.

Œwiad cze nie us ³ug w szer szym za kre sie ni¿ udzie la nie œwiad czeñ zdro wot nych nie
da je pod staw, by do wszy s t kich po mie sz czeñ bu dyn ku sto so waæ staw kê pre fe ren cyj n¹. 
Œwiad cze nia udzie la ne, m.in. w za kre sie wy ¿y wie nia czy za pe wnie nia po mie sz cze nia
nie s¹ œwiad cze nia mi zdro wot ny mi, a wo bec te go bu dyn ki (ich czê œci) wy ko rzy sty wa ne
w tym ce lu nie ko rzy sta j¹ z pre fe ren cyj nej staw ki po dat ku od nie ru cho mo œci.

Obo wi¹ zek uw zglê dnie nia orze cz ni ctwa s¹ dów ad mi ni stra cyj nych w ce lu za pe wnie -
nia je dno li to œci sto so wa nia pra wa po dat ko we go wy ni ka z art. 14a usta wy z dnia
29 sier pnia 1997 r. Or dy na cja po dat ko wa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgo d -
nie z któ rym mi n i s ter w³a œci wy do spraw fi nan sów pub li cz nych d¹ ¿y do za pe wnie nia
je dno li te go sto so wa nia pra wa po dat ko we go przez or ga ny po dat ko we oraz or ga ny kon -
tro li skar bo wej, do ko nu j¹c w szcze gól no œci je go in ter pre ta cji, przy uw zglê dnie niu orze cz -
ni ctwa s¹ dów oraz Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go lub Eu ro pej skie go Try bu na ³u
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Spra wied li wo œci (in ter pre ta cje ogól ne). In ter pre ta cje i wy jaœ nia nia Mi ni ster stwa Fi -
nan sów nie mo g¹ w zwi¹z ku z tym byæ sprze cz ne z prze wa ¿a j¹ c¹ li ni¹ orze cz ni ctwa.

In for mu jê po nad to, i¿ zgo d nie z art. 67a § 1 usta wy Or dy na cja po dat ko wa w przy -
pad kach uza sa dnio nych wa¿ nym in te re sem po dat ni ka lub in te re sem pub li cz nym or -
gan po dat ko wy mo ¿e na wnio sek po dat ni ka udzie liæ ulg w sp³a cie zo bo wi¹ zañ
po dat ko wych w po sta ci: od ro cze nia ter mi nu p³at no œci po dat ku lub roz ³o ¿e nia za p³a ty
po dat ku na ra ty, od ro cze nia lub roz ³o ¿e nia na ra ty za p³a ty za leg ³o œci po dat ko wej wraz
z od set ka mi za zw³o kê oraz umo rze nia w ca ³o œci lub czê œci za leg ³o œci po dat ko wych lub
od se tek za zw³o kê.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Lu d wik Ko tec ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Ow czar ka

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Usta wa o re pa tria cji wzbu dzi ³a na dzie je na osied le nie siê w Pol sce tych

spoœ ród na szych ro da ków, któ rzy z przy czyn po li ty cz nych nie mog li opu œciæ
ZSRR. Je dnak bez wiê k sze go za an ga ¿o wa nia w ak cjê re pa tria cyj n¹ sa mo -
rz¹ dów gmin nych na dzie je wie lu ty siê cy Po la ków po zo sta n¹ nie spe³ nio ne.
Przy jê ta re gu la cja opie ra siê bo wiem na do bro wol nym za an ga ¿o wa niu pod -
mio tów ofe ru j¹ cych wa run ki do osied la nia siê. Dla te go do ta cje prze ka zy wa -
ne sa mo rz¹ dom przy jmu j¹ cym re pa trian tów sta no wi¹ bar dzo wa¿ ny
el e ment ak cji re pa tria cyj nej.

Sta le zwiêk sza j¹ ca siê li cz ba osób po sia da j¹ cych przy rze cze nie wy da nia 
wi zy re pa tria cyj nej a je dno czeœ nie nie wiel kie za in te re so wa nie gmin za pra -
sza niem re pa trian tów po wo du je, ¿e obe c nie 2505 osób ocze ku je na za pro sze -
nia z Pol ski. Ro da cy, któ rzy zg³o si li wnios ki o wy da nie wi zy re pa tria cyj nej
i wo bec któ rych zo sta ³a za koñ czo na pro ce du ra re pa tria cyj na, ocze ku j¹
w miej scach zsy ³ek i de por ta cji na po wrót do oj czyz ny od czte rech do piê ciu
lat. Zna cz¹ c¹ prze szko d¹ w ofe ro wa niu przez gmi ny wa run ków do osied -
lania siê jest kwe stia spo so bu roz li cza nia do ta cji, o któ rej mo wa w art. 21
usta wy o re pa tria cji.

Ma j¹c na wzglê dzie li cz ne uwa gi i wy st¹ pie nia przed sta wi cie li sa mo -
rz¹ dów gmin nych co do spo so bu roz li cza nia do ta cji okreœ lo nej w art. 21 usta -
wy z 9 li s to pa da 2000 r. o re pa tria cji (DzU z 2004 r. Nr 53, poz. 532), zwra cam 
siê z pro œb¹ o uw zglê dnie nie mo¿ li wo œci wy ce ny nie ru cho mo œci ofe ro wa nych
przez gmi ny w roz li cze niu do ta cji, w zwi¹z ku z art. 21 ust. 3 usta wy o re pa -
tria cji, co nie w¹t pli wie spo wo do wa ³o by wiê k sze za an ga ¿o wa nie sa mo -
rz¹ dów w ak cjê re pa tria cyj n¹. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e co ro cz nie w bud ¿e cie
pañ stwa wy od rêb nia ne s¹ œrod ki fi nan so we na re a li za cjê usta wy, je dnak ¿e
wy k³a dnia do ko na na przez Pa na Mi ni stra nie po zwa la na wy ko rzy sta nie
w ca ³o œci tych œrod ków.

Uw zglê dnia j¹c prag nie nia ro da ków ocze ku j¹ cych od po ko leñ na przy -
jazd do Pol ski, a tak ¿e pro po zy cje sa mo rz¹ dów w kwe stii roz li cze nia do ta cji,
pro szê o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci, aby w przy pad ku za pe wnie nia lo ka lu mie -
sz kal ne go po cho dz¹ ce go z za so bu ko mu nal ne go, pod sta wê do wy li cze nia ko -
sz tów zwi¹ za nych z za pe wnie niem ano ni mo wej ro dzi nie mie sz ka nia mog ³a
sta no wiæ je go war toœæ w dro dze wy ce ny do ko na nej przez bieg ³e go rze czo -
znaw cê w for mie ope ra tu sza cun ko we go, a tak ¿e ko sz ty po nie sio ne na re -
mont, ad ap ta cjê, wy po sa ¿e nie lo ka lu. Zda rza siê bo wiem, ¿e gmi ny nie mo g¹
wy ko rzy staæ w pe³ ni œrod ków prze ka za nych na mo cy po ro zu mie nia z wo je -
wo d¹.

Za ak cep to wa nie przez Mi ni ster stwo Fi nan sów pro po zy cji roz li cze nia do -
ta cji spo wo du je wzrost li cz by za pro szeñ, któ re bê dzie mo¿ na przy dzie liæ ro -
da kom ocze ku j¹ cym na wska za nie wa run ków do osied la nia siê. Tym sa mym 
zo sta n¹ zrea li zo wa ne na dzie je i ma rze nia o po wro cie do oj czyz ny Po la ków
mie sz ka j¹ cych na dal w gra ni cach by ³e go ZSRR.

Z po wa ¿a niem
An drzej Ow cza rek
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OdpowiedŸ

War sza wa, 1.12.2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do prze ka za ne go przy piœ mie z dnia 6 li s to pa da 2008 r.

Nr BPS-DSK-043-1008/08 oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra An drze ja Ow czar ka z³o ¿o ne go 
pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka br., up rzej mie pro szê
o przy jê cie na stê pu j¹ ce go sta no wis ka.

Roz pa tru j¹c pod nie sio ne w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra kwe stie na le ¿y mieæ na
wzglê dzie obo wi¹ zu j¹ ce re gu la cje pra w ne wy zna cza j¹ ce za sa dy udzie la nia po mo cy re -
pa trian tom. Usta wa z dnia 9 li s to pa da 2000 r. o re pa tria cji w art. 21 ust. 1 sta no wi, i¿
gmi nie za pe wnia j¹ cej re pa trian to wi lo kal mie sz kal ny udzie la siê do ta cji na pod sta wie
po ro zu mie nia za war te go z wo je wo d¹. W po ro zu mie niu tym w szcze gól no œci na le ¿y
okreœ liæ za kres po mo cy mie sz ka nio wej udzie lo nej re pa trian to wi oraz spo sób roz li cze -
nia udzie lo nej do ta cji. Usta wo daw ca za strzeg³ je dno czeœ nie, i¿ udzie la j¹c do ta cji z bu d¿e -
tu pañ stwa na le ¿y kie ro waæ siê wiel ko œ ci¹ lo ka lu mie sz kal ne go, je go wy po sa ¿e niem,
sta nem te chni cz nym oraz lo ka li za cj¹ a tak ¿e ewen tual ny mi ko sz ta mi po nie sio ny mi
przez gmi nê w zwi¹z ku z za pe wnie niem re pa trian to wi i je go naj bli¿ szej ro dzi nie te go ro -
dza ju po mo cy. Na le ¿y przy tym za u wa ¿yæ, i¿ usta wa nie okreœ la wy so ko œci do ta cji dla
kon kret nej gmi ny w zwi¹z ku z re a li za cj¹ oma wia ne go za da nia – po zo sta wia j¹c tê kwe s -
tiê do roz strzyg niê cia w dro dze po ro zu mie nia z w³a œci wym wo je wo d¹ – wy zna cza je dy -
nie mak sy mal n¹ jej wy so koœæ od wo ³u j¹c siê do ilo czy nu 45m

2
 po wie rzchni u¿y t ko wej

lo ka lu mie sz kal ne go i wy so ko œci wskaŸ ni ka prze li cze nio we go ko sz tu od two rze nia 1 m
2

na te re nie da ne go po wia tu.
Wska za nia w tym miej scu wy ma ga, i¿ klu czo w¹ spra w¹ w ana li zie prze pi sów usta -

wy o re pa tria cji, w czê œci do ty cz¹ cej przy zna wa nia œrod ków pub li cz nych dla gmi ny jest
fakt, i¿ po moc ta udzie la na jest w for mie do ta cji. Ko nie cz ne jest za tem od wo ³a nie siê do
prze pi sów usta wy z dnia 30 czer wca 2005 r. o fi nan sach pub li cz nych, któ ra w art. 106
ust. 2 okreœ la do ta cje ja ko wy dat ki bu d¿e tu pañ stwa pod le ga j¹ ce szcze gól nym za sa -
dom roz li cza nia i do ko nu je ich po dzia ³u na do ta cje: ce lo we, pod mio to we, przed mio -
to we oraz roz wo jo we. W œwiet le ww. usta wy o fi nan sach pub li cz nych do ta cje
udzie la ne gmi nom w zwi¹z ku z za pe wnie niem lo ka lu mie sz kal ne go na po trze by re pa -
tria cji ma j¹ cha rak ter do ta cji ce lo wych i pod le ga j¹ roz li cze niu zgo d nie z za sa da mi
okreœ lo ny mi w art. 144 i 145 tej usta wy. Wska za nia wy ma ga ró w nie¿, i¿ wy ko rzy sta nie
do ta cji na stê pu je w szcze gól no œci przez za p³a tê za zrea li zo wa ne za da nia, na któ re do ta -
cja by ³a udzie lo na, al bo przez re a li za cjê ce lów wska za nych w prze pi sach od rêb nych.
Za tem przy zna ne do ta cje mo g¹ byæ po no szo ne wy ³¹ cz nie na ce le i w wy so ko œci usta lo -
nej przez or gan udzie la j¹ cy do ta cji, któ ry de cy du je o za kre sie za dañ ja kie ma j¹ byæ fi -
nan so wa ne z do ta cji.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ okreœ le nie spo so bu roz li cza nia
przez gmi nê uzy s ka nej do ta cji, w tym ewen tual ne uw zglê dnie nie w roz li cze niu wy ce ny
nie ru cho mo œci w for mie ope ra tu sza cun ko we go, ko sz tów po nie sio nych na re mont, ad -
ap ta cjê i wy po sa ¿e nie lo ka lu, na le ¿y do kom pe ten cji or ga nu, któ ry udzie la do ta cji,
tj. w³a œci we go wo je wo dy. Na le ¿y je dno czeœ nie nad mie niæ, i¿ œrod ki prze ka za ne gmi nie
sta no wi¹ zwrot ko sz tów, ja kie po nios ³a ona w zwi¹z ku z za pe wnie niem lo ka lu na po -
trze by re pa tria cji, a nie do dat ko wy do chód osi¹ ga ny z ty tu ³u za an ga ¿o wa nia w ak cjê
re pa tria cyj n¹. Za tem me cha nizm zwro tu – w for mie do ta cji ce lo wej – ko sz tów po nie sio -
nych przez gmi ny w zwi¹z ku z za pe wnie niem lo ka lu na po trze by re pa tria cji je dy nie re -
kom pen su je gmi nie te wy dat ki, nie mo ¿e zaœ byæ do dat ko w¹ za chê t¹ fi nan so w¹ do
przy jmo wa nia re pa trian tów. Do roz strzyg niê cia przez wo je wo dê w in dy wi dual nych
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przy pad kach po zo sta je wiêc, czy wy ce na nie ru cho mo œci do ko na na w for mie ope ra tu
sza cun ko we go przez bieg ³e go rze czo znaw cê ma bez po œre dni zwi¹ zek z na k³a da mi po -
nie sio ny mi przez gmi nê i mo ¿e byæ pod sta w¹ do wy li cze nia ko sz tów po nie sio nych
przez gmi nê w zwi¹z ku z prze zna cze niem lo ka lu mie sz kal ne go dla re pa trian ta. Ta sa -
ma za sa da do ty czy in nych wy dat ków po nie sio nych przez gmi nê w zwi¹z ku z za pe wnie -
niem lo ka lu, tj. ko sz tów re mon tu, ad ap ta cji i wy po sa ¿e nia.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze prag nê up rzej mie po in for mo waæ, i¿ re sort fi nan sów do -
strze ga pro ble my zwi¹ za ne ze spra w n¹ re a li za cj¹ ak cji re pa tria cyj nej. Nad rzê dn¹ kwe -
sti¹ po zo sta je je dnak ko nie cz noœæ po stê po wa nia zgo d nie z za sa da mi wy zna czo ny mi
przez obo wi¹ zu j¹ cy sy s tem pra wa. Wska za nia wy ma ga przy tym, i¿ obo wi¹ zek wy dat -
ko wa nia œrod ków pub li cz nych zgo d nie ze sto so wny mi prze pi sa mi spo czy wa na dys po -
nen cie tych œrod ków, tj. w oma wia nym przy pad ku wo je wo dzie i w³a œci wym or ga nie
gmi ny. Re sort fi nan sów nie po sia da umo co wa nia do do ko ny wa nia wy k³a dni co do zgo d -
no œci de cyz ji po de jmo wa nych przez ww. pod mio ty z za pi sa mi usta wy o re pa tria cji.

Pro ble ma ty ka re gu lo wa na przez ten akt pra w ny przy pi sa na jest bo wiem do Mi ni -
stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji, a za tem do je go kom pe ten cji na le ¿y za jmo -
wa nie wi¹ ¿¹ ce go sta no wis ka w za kre sie prze pi sów re gu lu j¹ cych za sa dy i tryb
udzie la nia po mo cy re pa trian tom i ich ro dzi nom.

Prag nê przy tym po in for mo waæ, i¿ kie ru j¹c siê po trze b¹ eli mi no wa nia z po rz¹d ku
pra w ne go re gu la cji mo g¹ cych stwa rzaæ w¹t pli wo œci in ter pre ta cyj ne unie mo¿ li wia j¹ ce
pra wid ³o w¹ re a li za cjê po li ty ki pañ stwa w dzie dzi nie re pa tria cji, re sort fi nan sów syg na -
li zo wa³ Mi ni ster stwu Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji ewen tual n¹ ko nie cz noœæ
sto so wnej no we li za cji tej usta wy i roz wa ¿e nie wpro wa dze nia in nych form za chê ca -
j¹ cych gmi ny do szer sze go za an ga ¿o wa nia je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w ak cjê 
re pa tria cyj n¹.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go ma j¹c na wzglê dzie po ja wia j¹ ce siê ze stro ny je dno stek
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w¹t pli wo œci zwi¹ za ne z re gu la cj¹ art. 21 ust. 3 usta wy o re -
pa tria cji prag nê do dat ko wo wy jaœ niæ, i¿ za pis sta no wi¹ cy o prze zna cza niu do ta cji na
do fi nan so wa nie za dañ w³a s nych nie oz na cza, i¿ gmi na, któ ra za pe wni ³a lo kal dla re pa -
trian ta mo ¿e prze zna czyæ otrzy ma n¹ do ta cjê na re a li za cjê do wol nych za dañ w³a s nych
po zo sta j¹ cych w kom pe ten cji gmi ny, bez obo wi¹z ku roz li cze nia siê z tych œrod ków.
Je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go re a li zu j¹ kom pe ten cje w za kre sie de cy do wa nia
o prze zna cze niu œrod ków uzy s ka nych z bu d¿e tu pañ stwa je dy nie w od nie sie niu do
sub wen cji ogól nej, o któ rej mo wa w usta wie o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go (art. 7). Na to miast o za kre sie za dañ, ja ki ma byæ fi nan so wa ny w ra mach do ta -
cji de cy du je or gan, któ ry jej udzie la.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Se kre tarz Sta nu
El ¿bie ta Suchocka-Roguska
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Ka ¿ de go dnia po li cyj ne sta ty sty ki od no to wu j¹ wy pad ki dro go we, któ -

rych przy czy n¹ s¹ al ko hol i cho ro by kie row ców wy wo ³u j¹ ce za s³ab niê cie,
sen noœæ, a na wet kró t k¹ utra tê przy tom no œci czy œpi¹ cz kê. Dla te go ba da nia
le kar skie kan dy da tów na kie row ców i kie row ców po win ny byæ wy ko ny wa ne 
ze szcze gól n¹ sta ran no œci¹ i bez stron no œci¹.

Przy go to wy wa na no we li za cja usta wy o kie ru j¹ cych wpro wa dza dla oso -
by pod da nej ba da niu le kar skie mu obo wi¹ zek wy pe³ nie nia pod ry go rem od -
po wie dzial no œci kar nej za fa³ szy we ze zna nia an kie ty do ty cz¹ cej sta nu
zdro wia (art. 77 ust. 1). An kie tê oce nia³ by up ra wnio ny le karz, któ ry bê dzie
upo wa¿ nio ny do prze pro wa dze nia ba dañ le kar skich w ce lu usta le nia is t nie nia 
lub bra ku prze ciw wska zañ zdro wot nych do kie ro wa nia po jaz dem. Usta wa po -
mi ja – znaj du j¹ ce siê w niej obe c nie – wo je wó dz kie oœ rod ki me dy cy ny pra cy ja -
ko w³a œci we do wy ko ny wa nia ba dañ grup szcze gól ne go ry zy ka, to zna czy:

– ubie ga j¹ cych siê o przy wró ce nie up ra wnie nia do kie ro wa nia po jaz dem
co f niê te go ze wzglê du na stan zdro wia (art. 122 ust. 1 pkt 2 usta wy – Pra wo
o ru chu dro go wym – w pro jek cie art. 73 ust. 1 pkt 3);

– kie row ców i osób po sia da j¹ cych po zwo le nie na kie ro wa nie tram wa jem
skie ro wa nych przez sta ro stê w przy pad kach na su wa j¹ cych za strze ¿e nia co
do sta nu zdro wia (art. 122 ust. 1 pkt 4 i 4 usta wy – Pra wo o ru chu dro go wym
– w pro jek cie art. 73 ust. 1 pkt 5);

– kie ru j¹ cych po jaz dem sil ni ko wym lub tram wa jem skie ro wa nych przez
or gan kon tro li ru chu dro go we go, je ¿e li ucze stni czy li w wy pad ku dro go wym,
w któ rym jest za bi ty lub ran ny (w pro jek cie po mi niê to tê gru pê osób), al bo kie -
ro wa li po jaz dem w sta nie nie trzeŸ wo œci, w sta nie po spo ¿y ciu al ko ho lu lub
w sta nie po u¿y ciu in ne go po do b nie dzia ³a j¹ ce go œrod ka (art. 122 ust. 1
pkt 3b usta wy – Pra wo o ru chu dro go wym – w pro jek cie art. 73 ust. 1 pkt 4).

Prze ka za nie kom pe ten cji do wy ko ny wa nia tych ba dañ „le ka rzom up ra wnio -
nym”, dzia ³a j¹ cym czê sto w je dno o so bo wych ga bi ne tach le kar skich, nie rzad -
ko na te re nie pla có wek szko l¹ cych oso by ubie ga j¹ ce siê o pra wo jaz dy, bez
w³a œci we go za ple cza spe cja li sty cz no -dia gno sty cz ne go, mo ¿e nie gwa ran to -
waæ na le ¿y tej ja ko œci tych ba dañ, a w kon sek wen cji mo ¿e za gra ¿aæ bez pie czeñ -
stwu ru chu dro go we go, a tak ¿e sprzy jaæ zja wis ku ko rup cji. W do tych cza so -
wej prak ty ce zda rza ³y siê sy tua cje, ¿e po wy da niu ne ga ty wne go orze cze nia
przez le ka rza z WOMP kie row ca otrzy my wa³ orze cze nie po zy ty wne z pry wat -
ne go ga bi ne tu le kar skie go.

Dzia ³a j¹ ce na te re nie kra ju wo je wó dz kie oœ rod ki me dy cy ny pra cy wy ko -
nu j¹ ba da nia na pod sta wie ak tu al nie obo wi¹ zu j¹ ce go roz po rz¹ dze nia mi ni -
stra zdro wia z dnia 7 sty cz nia 2004 r. w spra wie ba dañ le kar skich
kie row ców i osób ubie ga j¹ cych siê o up ra wnie nia do kie ro wa nia po jaz da mi
(DzU Nr 2 poz. 15 § 9 ust. 1). Dys po nu j¹ wie lo let nim do œwiad cze niem wy spe -
cja li zo wa nej kad ry me dy cz nej oraz w³a œci wym za ple czem lo ka lo wym
i sprzê to wym, od po wie d ni¹ apa ra tu r¹ spe cja li sty cz n¹ i dia gno sty cz n¹ ³¹ cz -
nie z pra co wnia mi psy cho lo gi cz ny mi, gwa ran tu j¹c wy so k¹ ja koœæ wy ma ga -
nych ba dañ zdro wot nych.

Pod no sze nie w dys ku sjach ar gu men tów o mo no po li za cji ba dañ le kar -
skich nie ma uza sa dnie nia. In te res spo ³e cz ny jest do b rem nad rzê dnym, a zlo -
ka li zo wa nie us ³ug, o któ rych mo wa, w kom pe ten tnych in sty tu cjach win no
byæ po strze ga ne tak ¿e ja ko dzia ³a nie an ty ko rup cyj ne w tak wa¿ nej dla bez -
pie czeñ stwa ru chu dro go we go w Pol sce spra wie.

Pa nie Mi ni strze!
Czy prze ka za nie wszy s t kich ba dañ wy ³¹ cz nie „le ka rzom up ra wnio -

nym” na pod sta wie art. 75 ust. 1 pro jek tu, a wiêc roz pro sze nie kom pe ten -
cji w za kre sie wy ko ny wa nia ba dañ osób kie ru j¹ cych po jaz da mi z grup
szcze gól ne go ry zy ka, okreœ lo nych obe c nie w art. 122 ust. 2–5 usta wy –
Pra wo o ru chu dro go wym, w tym kie row ców, któ rzy kie ro wa li po jaz dem
w sta nie nie trzeŸ wo œci, nie bê dzie sta no wiæ wiê k sze go za gro ¿e nia dla
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bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go w sy tua cji, gdy przy jê cie pro po no wa -
nych w tym za kre sie roz wi¹ zañ gro zi stwo rze niem fik cji, za miast pro wa dziæ
do rze tel ne go wy ko na nia ba dañ?

Czy w zwi¹z ku z tym nie jest za sa dne utrzy ma nie do tych cza so we go sta nu
or ga ni za cyj no -pra w ne go w za kre sie wy ko ny wa nia ba dañ le kar skich, to zna czy
wska za nie in sty tu cji wy ko nu j¹ cej ba da nia, o któ rych mo wa? In sty tu cja mi ty mi
mog ³y by byæ, jak do t¹d, wo je wó dz kie oœ rod ki me dy cy ny pra cy po sia da j¹ ce
wie lo let nie do œwiad cze nie oraz przy go to wa nie me ry to ry cz ne i or ga ni za cyj ne.

Czy roz po rz¹ dze nie wy ko naw cze do usta wy okreœ li tryb i za sa dy spra wo -
wa nia nad zo ru i prze pro wa dza nia kon tro li wy ko ny wa nia ba dañ przez „le ka -
rzy up ra wnio nych”? Kto bê dzie up ra wnio ny do prze pro wa dza nia kon tro li?

Ja kie up ra wnie nia bê d¹ mie li le ka rze kon tro lu j¹ cy oraz ja kie san kcje bê -
d¹ wy ci¹ ga ne wo bec skon tro lo wa nych le ka rzy w przy pad ku stwier dze nia
uchy bieñ w ich dzia ³al no œci?

Czy prze wi dzia ne s¹ œrod ki fi nan so we na sku te cz ne spra wo wa nie kon -
tro li w ce lu wy e li mi no wa nia dzia ³añ ko rup cyj nych i ko rup cjo gen nych, któ re
obe c ny pro jekt stwa rza?

Z po wa ¿a niem
An drzej Per son

Stanowisko
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

War sza wa, 24 li s to pa da 2008 r.

Pa ni Ewa Ko pacz
Mi n i s ter Zdro wia

Szanowna Pani Min is ter!
Prze sy ³am w za ³¹ cze niu otrzy ma ne od Mar sza³ ka Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej

oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na z³o ¿o ne pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP
w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r., z up rzej m¹ pro œb¹ o bez po œre dnie udzie le nie Pa nu
Mar sza³ ko wi sto so wnych wy jaœ nieñ.

Te ma ty ka po ru szo na w oœ wiad cze niu se na to ra, jak kol wiek do ty czy pro jek tu usta -
wy o kie ru j¹ cych po jaz da mi, w ca ³o œci na le ¿y do ge stii Pa ni Mi n i s ter. Bê dê zo bo wi¹ za -
ny za otrzy ma nie ko pii udzie lo nej od po wie dzi.

Z po wa ¿a niem

Tadeusz Jarmuziewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2008.12.09

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo Pa na Mar sza³ ka z dnia 6 li s to pa da 2008 r. (znak:

TD4sz-0732/9/08), prze ka zu j¹ ce za py ta nie Pa na Se na to ra An drze ja Per so na, w spra -
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wie je dno stek up ra wnio nych do prze pro wa dza nia ba dañ le kar skich w ce lu is t nie nia lub
bra ku prze ciw wska zañ zdro wot nych do kie ro wa nia po jaz da mi w aspek cie pro jek to wa nej 
usta wy o kie ru j¹ cych po jaz da mi, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce sta no wis ko.

W ro zu mie niu pro jek to wa nej usta wy o kie ru j¹ cych po jaz da mi „up ra wnio nym le ka -
rzem” jest oso ba, któ ra spe³ nia wa run ki okreœ lo ne w art. 75 ust. 1. Do wa run ków tych
na le ¿¹ w szcze gól no œci: pra wo wy ko ny wa nia za wo du le ka rza, po sia da nie co naj mniej
5-letniego sta ¿u pra cy w za wo dzie le ka rza oraz po sia da nie je d nej ze spe cja li za cji le kar -
skich, okreœ lo nych w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Zdro wia wy da nym w po ro zu mie niu
z Mi ni strem Trans por tu. Up ra wnio ny le karz, po do b nie jak w do tych cza so wych prze pi -
sach, bê dzie mia³ po nad to obo wi¹ zek ukoñ cze nia, z wy ni kiem po zy ty wnym, szko le nia
okreœ lo ne go w prze pi sie wy ko naw czym, wy da nym na pod sta wie upo wa¿ nie nia usta -
wo we go za war te go w art. 79 usta wy. W ak cie tym zo sta n¹ ró w nie¿ okreœ lo ne pod mio ty
up ra wnio ne do prze pro wa dza nia przed mio to wych szko leñ.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, prze ka za nie wy ko ny wa nia ba dañ le kar skich prze pro wa -
dza nych w ce lu usta le nia is t nie nia lub bra ku prze ciw wska zañ zdro wot nych do kie ro -
wa nia po jaz da mi „up ra wnio nym le ka rzom” nie spo wo do wa ³o by roz pro sze nia
kom pe ten cji, co Pan Se n a tor pod no si w swoim piœ mie.

Prag nê do daæ, ¿e w pier wot nym pro jek cie usta wy o kie ru j¹ cych po jaz da mi, ro la wo -
je wó dz kich oœ rod ków me dy cy ny pra cy zo sta ³a ogra ni czo na wy ³¹ cz nie do osób, któ re
nie zga dza j¹ siê z tre œci¹ orze cze nia le kar skie go. Nie prze wi dzia no na to miast kon ty -
nuo wa nia za sa dy, ¿e wo je wó dz kie oœ rod ki me dy cy ny pra cy bê d¹ je dno stka mi prze pro -
wa dza j¹ cy mi ba da nia w przy pad kach, gdy cho dzi o oso bê:

– ubie ga j¹ c¹ siê o przy wró ce nie up ra wnie nia do kie ro wa nia po jaz dem co f niê te go ze
wzglê du na stan zdro wia;

– kie ru j¹ c¹ po jaz dem, skie ro wa n¹ przez or gan kon tro li ru chu dro go we go, je ¿e li kie -
ro wa ³a po jaz dem w sta nie nie trzeŸ wo œci lub po u¿y ciu œrod ka dzia ³a j¹ ce go po do b nie do 
al ko ho lu;

– kie ru j¹ c¹ po jaz dem, skie ro wa n¹ de cyz j¹ sta ro sty w przy pad ku na su wa j¹ cym
uza sa dnio ne i po wa¿ ne za strze ¿e nia co do jej sta nu zdro wia.

W zwi¹z ku z tym. w trak cie uz go dnieñ miê dzy re sor to wych Mi n i s ter Zdro wia za pro -
po no wa³ aby utrzy maæ do tych cza so w¹ re gu la cjê do ty cz¹ c¹ za sad ba da nia wy mie nio -
nych wy ¿ ej osób. Uwa ga ta zo sta ³a w pro jek cie usta wy uw zglê dnio na przez Mi ni stra
In fra struk tu ry. Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e zgo d nie z art. 78 usta wy nad zór nad wy ko -
ny wa niem ba dañ le kar skich i wy da wa niem orze czeñ le kar skich do kie ro wa nia po jaz -
da mi, bê dzie spra wo wa ny, po do b nie jak obe c nie, przez mar sza³ ka wo je wó dz twa.
Za kres przed mio to wy te go nad zo ru bê dzie obe jmo wa³ kon tro lê miê dzy in ny mi ja ko œci
wy ko ny wa nia ba dañ le kar skich, wy da wa nia orze czeñ oraz do ku men ta cji pro wa dzo nej
w zwi¹z ku z prze pro wa dza ny mi ba da nia mi.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Adam Fron czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

skie ro wa ne do pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Skar bu Pañ stwa Joan ny Schmid

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Po ³o ¿o ny na Ku ja wach Cie cho ci nek jest je d nym z naj piêk niej szych pol -

skich uz dro wisk. Je go wa lo ry to z³o ¿a so la nek ciep li czych, two rz¹ ce wy j¹t ko -
wy mi kro kli mat, tê¿ nie z pa ru j¹ c¹ so lan k¹, ek lek ty cz na ku ror to wa
ar chi tek tu ra z prze ³o mu XIX i XX wie ku, a tak ¿e cu do wna at mo sfe ra mia sta -
-ogro du. Cie cho ci nek ma czte ry kom plek sy hi sto ry cz nych ³a zie nek. Naj star -
sze, £a zien ki 1, zbu do wa ne zo sta ³y w po ³o wie XIX wie ku we d³ug pro jek tu
Hen ry ka Mar co nie go. Je d nym z naj cie kaw szych bu dyn ków w mie œcie s¹ £a -
zien ki 2 (uli ca Ra czyñ skich 6). Zbu do wa no je na po cz¹t ku XX wie ku w sty lu
neo ro mañ skim, we d³ug pro jek tu Fed de ra. Je sz cze w 2002 r. obie k ty te, bê -
d¹ ce w³a s no œci¹ Przed siê bior stwa „Uz dro wis ko Cie cho ci nek” SA, stra szy ³y
ku ra cju szy i mie sz kañ ców Cie cho cin ka wy bi ty mi ok na mi i od pa da j¹ cym tyn -
kiem. Dziœ mie œci siê tu ho tel Pa ³ac Tar gon, ofe ru j¹ cy us ³u gi re ha bi li ta cyj ne
i SPA. Za le dwie w ci¹ gu kil ku lat, dziê ki de ter mi na cji pre ze sa spó ³ki „Tar -
gon”, pa na Le cha Tar gañ skie go, zde wa sto wa ne bu dyn ki £a zie nek 2 za mie -
nio ne zo sta ³y w je den z lep szych ho te li w mie œcie.

Przed siê bior stwo „Uz dro wis ko Cie cho ci nek” SA, do ko nu j¹c sprze da ¿y
kom plek su £a zien ki 2, zo bo wi¹ za ³o siê wy dzier ¿a wiæ Spó ³ce „Tar gañ ski” na
okres piêt na stu lat przy leg ³¹ nie ru cho moœæ za bu do wa n¹ bu dyn kiem £a zien -
ki 3 wraz z urz¹ dze nia mi trwa le zwi¹ za ny mi z grun tem. Wy dzier ¿a wia j¹ cy
w tre œci tej umo wy (§ 9) po twier dzi³, i¿ dzier ¿aw cy bê dzie przy s³u gi waæ pra -
wo pier wo ku pu nie ru cho mo œci w przy pad ku pod jê cia przez wy dzier ¿a wia -
j¹ ce go de cyz ji o jej sprze da ¿y.

Nie za le¿ nie od te go za rz¹d przed siê bior stwa, przy jmu j¹c ofer tê Za rz¹ du
Spó ³ki „Tar gañ ski”, pi sem nie zo bo wi¹ za³ siê do ut wo rze nia spó ³ki, w któ rej
udzia³ PUC SA sta no wiæ bê dzie aport w po sta ci w³a œ nie tej nie ru cho mo œci za -
bu do wa nej bu dyn kiem £a zien ki 3. Zo bo wi¹ za nie Za rz¹ du PUC SA wo bec Le -
cha Tar gañ skie go do za war cia w przy sz³o œci umo wy g³ó wnej, któ rej tre œci¹
by ³o by zby cie na rzecz Spó ³ki „Tar gañ ski” pra wa u¿y t ko wa nia wie czy ste go
przed mio to wych nie ru cho mo œci, by ³o wa run kiem za ak cep to wa nym przez
oby dwie stro ny umo wy.

Spó ³ka „Tar gon” w piœ mie z dnia 4 wrzeœ nia 2008 r. z³o ¿y ³a pre ze so wi
Za rz¹ du PUC SA w Cie cho cin ku wnio sek o na by cie przed mio to wej nie ru cho -
mo œci na pra wie pier wszeñ stwa, po wo ³u j¹c siê na treœæ art. 34 ust. 1 pkt 1
i art. 37 ust. 1 pkt 6 i 7 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi, wy ra ¿a j¹c
je dno czeœ nie zgo dê na usta lo n¹ ope ra tem sza cun ko wym ce nê, czym zo sta ³a
wy pe³ nio na usta wo wa mo¿ li woœæ za sto so wa nia pra wa pier wszeñ stwa
w na by ciu tych nie ru cho mo œci.

W paŸ dzier ni ku bie ¿¹ ce go ro ku Przed siê bior stwo „Uz dro wis ko Cie cho ci -
nek” SA sfi na li zo wa ³o prze targ na sprze da¿ kom plek su £a zien ki 3, nie
uw zglê dnia j¹c zo bo wi¹ zañ za war tych w umo wie z 2002 r. Do dat ko wo, przy
sprze da ¿y do ko na no po dzia ³u geo de zyj ne go dzia³ ki, co jest ra ¿¹ cym na ru -
sze niem za le ceñ kon ser wa to ra za byt ków we W³oc ³aw ku. Spó ³ka „Tar gon”
w pla nach in we sty cyj nych za mie rza ³a na ba zie £a zie nek 2 i £a zie nek 3 ut wo -
rzyæ je dno li ty kom pleks le cz ni czo -ho te lo wy, któ re go stan dard wy zna cza fun kcjo -
nu j¹ cy ju¿ ho tel Tar gon.

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter, pro szê o wy da nie opi nii, czy opi sa na trans ak cja 
nie od by ³a siê z na ru sze niem pra wa.

Z po wa ¿a niem
An drzej Per son
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

War sza wa, 9.12.2008 r.

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

W zwi¹z ku z oœ wiad cze niem se na to ra An drze ja Per so na, z³o ¿o nym pod czas 20. po -
sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku w spra wie sprze da ¿y nie ru cho -
mo œci Spó ³ki „Przed siê bior stwo Uz dro wis ko Cie cho ci nek” SA z sie dzi b¹ w Cie cho cin ku
za bu do wa nej bu dyn kiem „£a zien ki III”, up rzej mie wy jaœ niam:

Uchwa ³¹ nr 1 Wal ne go Zgro ma dze nia z dnia 21.07.2008 r. Spó ³ka „Przed siê bior -
stwo Uz dro wis ko Cie cho ci nek” SA z sie dzi b¹ w Cie cho cin ku otrzy ma ³a zgo dê na sprze -
da¿ w try bie prze tar gu pub li cz ne go okreœ lo nym w art. 19 Usta wy z dnia 30 sier pnia
1996 r. o ko mer cja li za cji i pry wa ty za cji (Dz. U. Z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z póŸn. zm.)
oraz zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 13 lu te go 2007 r. w spra wie
okreœ le nia spo so bu i try bu or ga ni zo wa nia prze tar gu pub li cz ne go na sprze da¿ ak ty wów 
trwa ³ych przez spó ³kê po wsta ³¹ w wy ni ku ko mer cja li za cji (Dz. U. Nr 27, poz. 177
z póŸn. zm.) miê dzy in ny mi, nie ru cho mo œci za bu do wa nej bu dyn kiem „£a zien ki III”.

Za rz¹d Spó ³ki zgo d nie z § 3 uchwa ³y, o któ rej mo wa wy ¿ ej, przed sta wi³ spra wo zda -
nie w za kre sie jej wy ko na nia.

W œwiet le przed sta wio nych in for ma cji, sprze da¿ nie ru cho mo œci od by ³a siê na za sa -
dach okreœ lo nych w przed mio to wej uchwa le, w try bie prze tar gu pub li cz ne go – li cy ta cji
i nie bu dzi za strze ¿eñ spo sób jej prze pro wa dze nia.

Po nad to z in for ma cji Za rz¹ du Spó ³ki wy ni ka, i¿ Pan Lech Tar gañ ski re pre zen tu j¹ cy
Spó ³kê „Tar gon” Sp. z o.o. uz na j¹c, ¿e Spó ³ka „Przed siê bior stwo Uz dro wis ko Cie cho ci -
nek” SA nie wy ko na ³a zo bo wi¹ zañ wza jem nej umo wy z 2002 r. tj. zby cia nie ru cho mo -
œci za bu do wa nej bu dyn kiem „£a zien ki III” na pra wie pier wszeñ stwa dla Spó ³ki
„Tar gon” Sp. z o.o. skie ro wa³ spra wê do S¹ du.

W tej sy tua cji, Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa nie od no si siê do kon flik tu po miê dzy
Spó ³k¹ „Przed siê bior stwo Uz dro wis ko Cie cho ci nek” SA a Spó ³k¹ „Tar gon” Sp. z o.o.

Pan Se n a tor An drzej Per son w swoim oœ wiad cze niu ja ko pod sta wê ro sz cze nia
o pra wo pier wo ku pu nie ru cho mo œci wska zu je zo bo wi¹ za nie Spó ³ki „Przed siê bior stwo
Uz dro wis ko Cie cho ci nek” SA do wy dzier ¿a wie nia przed mio to wej nie ru cho mo œci Spó ³ce
„Tar gon" Sp. z o.o. In for mu je my, ¿e w De par ta men cie Ewi den cji, Re pry wa ty za cji,
Re kom pen sat i Udo stêp nia nia Ak cji Mi ni ster stwa Skar bu Pañ stwa znaj du je siê do ku -
ment z dnia 14.05.2003 r. skie ro wa ny przez Spó ³kê „Przed siê bior stwo Uz dro wis ko Cie -
cho ci nek” SA z któ re go wy ni ka, ¿e Za rz¹d Spó ³ki wy co fa³ z³o ¿o ny w try bie art. 5a ust. 1
usta wy z dnia 8 sier pnia 1996 r. o za sa dach wy ko ny wa nia up ra wnieñ przy s³u gu j¹ cych 
Skar bo wi Pañ stwa, wnio sek o wy ra ¿e nie zgo dy na wy dzier ¿a wie nie nie ru cho mo œci za -
bu do wa nej bu dyn kiem „£a zie nek III”, bo wiem „Tar gon” Sp. z o.o. wy co fa ³a swo j¹ ofer tê
do ty cz¹ c¹ dzier ¿a wy nie ru cho mo œci. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e czyn noœæ do któ rej ma za -
sto so wa nie wy ¿ ej cy to wa na usta wa, wy ko na na bez zgo dy Mi ni stra Skar bu Pañ stwa
jest z mo cy pra wa nie wa¿ na.

MI NI STER
Alek sander Grad
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

skie ro wa ne do rzecz ni ka praw dziec ka Mar ka Mi cha la ka

Sza no wny Pa nie Rzecz ni ku!
Od po nad dwóch lat pa ni Ewa Ka niew ska, mat ka Ar tu ra, uro dzo ne go

8 wrzeœ nia 1991 r., bez sku tecz nie za bie ga o przy zna nie re nty ro dzin nej, ró w -
nie¿ w try bie art. 82 ust. 1 usta wy z dnia 17 gru dnia 1998 r. o eme ry tu rach
i re ntach z Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych, DzU z 2004 r. Nr 39, poz. 353 
z póŸ niej szy mi zmia na mi.

De cyz j¹ – znak 0845402 z dnia 28 sier pnia 2006 r. – Za k³ad Ubez pie czeñ
Spo ³e cz nych Od dzia³ w To ru niu od mó wi³ pa ni Ewie Ka niew skiej re nty ro dzin -
nej na rzecz ma ³o let nie go sy na Ar tu ra po je go zmar ³ym w dniu 3 mar ca
2006 r. oj cu. Od tej de cyz ji pa ni Ka niew ska z³o ¿y ³a od wo ³a nie do S¹ du Okrê -
go we go we W³oc ³aw ku. S¹d w dniu 10 paŸ dzier ni ka 2006 r. wy da³ wy rok od -
da la j¹ cy od wo ³a nie od de cyz ji ZUS, syg na tu ra akt IV U 957/06. Nie
zga dza j¹c siê z wy ro kiem S¹ du Okrê go we go we W³oc ³aw ku, pa ni Ka niew ska 
z³o ¿y ³a ape la cjê do S¹ du Ape la cyj ne go w Gdañ sku, któ ry w dniu 25 sty cz nia
2008 r. od da li³ ape la cjê i po dzie li³ po gl¹d S¹ du Okrê go we go we W³oc ³aw ku,
¿e brak jest pod staw pra w nych do usta le nia pra wa do re nty ro dzin nej po
zmar ³ym, syg na tu ra akt III AUa 2503/06.

Po za koñ cze niu po stê po wa nia s¹ do we go i up ra wo moc nie niu siê wy ro ku
pa ni Ka niew ska z³o ¿y ³a wnio sek do pre ze sa ZUS o przy zna nie œwiad cze nia
w dro dze wy j¹t ku. W dniu 5 sier pnia 2008 r. pre zes ZUS wy da³ de cyz jê od -
ma wia j¹ c¹ przy zna nia œwiad cze nia, znak spra wy 992700/620/5432/2006/SEW.
W uza sa dnie niu stwier dzo no, ¿e nie zo sta ³y wy ka za ne szcze gól ne oko li cz no -
œci unie mo¿ li wia j¹ ce prze zwy ciê ¿e nie prze szkód w pod jê ciu za trud nie nia
i spe³ nie niu przez oj ca dziec ka wa run ków do uzy s ka nia je d ne go ze œwiad -
czeñ w try bie zwyk ³ym oraz ¿e sy tua cja ma te rial na nie wska zu je na brak nie -
zbê d nych œrod ków utrzy ma nia.

W spra wie tej is tot ne jest to, ¿e pan Ja nusz Ka niew ski, oj ciec Ar tu ra,
zmar³ w Ber li nie, do k¹d wy je cha³ po wy jœciu z do mu 28 kwiet nia 2003 r.
Usta le nie miej sca po by tu pa na Ka niew skie go na st¹ pi ³o po pra wie trzy let nim
po stê po wa niu po szu ki waw czym, pro wa dzo nym przez ko men dê Po li cji we
W³oc ³aw ku, nr zg³o sze nia KR -I -1921/03.

Dra mat Ar tu ra Ka niew skie go trwa. Ar tur jest ofia r¹. Jest oso b¹ po szko -
do wa n¹, ¿y j¹ c¹ z piêt nem dziec ka po rzu co ne go przez oj ca. Je go pra wo do
har mo nij ne go roz wo ju i po sza no wa nia go d no œci, pra wo do ¿y cia i ochro ny
zdro wia, do wy cho wa nia w ro dzi nie i go dzi wych wa run ków so cjal nych zo -
sta ³o na ru szo ne. Z do ku men ta cji za war tej w ak tach re nto wych wy ni ka, ¿e
pan Ka niew ski na prze strze ni trzy dzie stu dzie wiê ciu lat ¿y cia po sia da³ ³¹ cz -
ny okres sk³ad ko wy i nie sk³ad ko wy wy no sz¹ cy trzy na œcie lat je de na œcie
mie siê cy i je de na œcie dni.

Pa ni Ewa Ka niew ska sa mo tnie wy cho wu je sy na. Pra cu je w Szpi ta lu Wo -
je wó dz kim we W³oc ³aw ku na sta no wis ku star sze go te chni ka ana li ty ki me dy cz -
nej. Po bo ry ob ci¹ ¿o ne s¹ sp³a t¹ po ¿y czek za ci¹ g niê tych w za k³a dzie pra cy na 
sp³a tê na le¿ no œci ban ko wych z ty tu ³u pro wa dzo nej przez mê ¿a dzia ³al no œci.
Ar tur jest u cz niem Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce go nr 4 we W³oc ³aw ku.

Sza no wny Pa nie Rzecz ni ku, ma j¹c to wszy s t ko na uwa dze, up rzej mie
pro szê o wnik li we roz pa trze nie spra wy i udzie le nie po mo cy pa ni Ewie Ka -
niew skiej w sta ra niach o wy eg zek wo wa nie pra wa Ar tu ra do renty po oj cu,
któ ry od mó wi³ by cia oj cem.

Z wy ra za mi sza cun ku
An drzej Per son
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Odpowiedzi

War sza wa, 3 gru dnia 2008 r.

Sza no wny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Wiel ce Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 6 li s to pa da 2008 ro ku znak: BPS/DSK-043-1010/08,

prze ka za ne przez Pa ni¹ Wi ce mar sza ³ek Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej Kry sty nê Bo -
che nek, a do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra An drze ja Per so na,
up rzej mie prag nê po in for mo waæ, ¿e spra wa do ty cz¹ ca Pa ni Ewy Ka niew skiej jest mi
zna na, gdy¿ pis mem z dnia 11 wrzeœ nia 2008 ro ku, za in te re so wa na zwró ci ³a siê do mo -
je go Biu ra z pro œb¹ o po moc. Pre zes Za k³a du Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych od mó wi³ Pa ni
Ka niew skiej przy zna nia re nty ro dzin nej, w dro dze wy j¹t ku, dla ma ³o let nie go sy na Ar -
tu ra, po œmier ci oj ca – Janusza Ka niew skie go.

Z do ku men tów oraz oko li cz no œci przed sta wio nych przez Pa ni¹ Ka niew sk¹ wy ni ka,
i¿ obe c na sy tua cja ma te rial na i pro ble my ¿y cio we bar dzo ne ga ty wnie wp³y wa j¹ na roz -
wój jej ma ³o let nie go sy na – Ar tu ra Ka niew skie go. Utrzy ma nie ta kie go sta nu rze czy mo -
¿e spo wo do waæ, i¿ w przy sz³o œci, do b ro dziec ka bê dzie za gro ¿o ne. Z pe w no œci¹,
w po pra wie sy tua cji ¿y cio wej ma ³o let nie go Ar tu ra Ka niew skie go mo ¿e po móc przy zna -
nie mu œwiad cze nia, w po sta ci re nty ro dzin nej.

Wy st¹ pi ³em w tej spra wie do Pre ze sa Za k³a du Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych o po no w ne 
roz wa ¿e nie kwe stii przy zna nia, na wnio sek Pa ni Ka niew skiej, ma ³o let nie mu Ar tu ro wi
Ka niew skie mu re nty ro dzin nej w dro dze wy j¹t ku, po pie ra j¹c je dno czeœ nie jej sta no -
wis ko w tej spra wie.

Ma j¹c na wzglê dzie bar dzo z³¹ sy tua cjê ma te rial n¹ pañ stwa Ka niew skich, któ r¹ po -
œre dnio po twier dzi³ S¹d Ape la cyj ny w Gdañ sku, uma rza j¹c na le¿ no œci z ty tu ³u sk³a dek 
na ubez pie cze nie spo ³e cz ne mê ¿a Pa ni Ka niew skiej, po wo ³u j¹c siê przy tym na z³¹ sy -
tua cjê ma j¹t ko w¹ i pro gno zy fi nan so we, w kon tek œ cie zo bo wi¹ zañ pie niê¿ nych Pa ni
Ka niew skiej, a tak ¿e bio r¹c pod uwa gê fakt, i¿ sa ma wy cho wu je dziec ko, nie po sia da
¿a dne go ma j¹t ku i pra cu je za naj ni¿ sze wy na gro dze nie, trud no jest zgo dziæ siê z za sa dno -
œci¹ od mo wnej de cyz ji Za k³a du Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych. Do dat ko wo S¹d wy li czy³, i¿
z wy na gro dze nia otrzy my wa ne go przez Pa ni¹ Ka niew sk¹ w wy so ko œci 932 z³ po tr¹ ca na 
by ³a kwo ta w wy so ko œci po nad 400 z³ i do wy p³a ty po zo sta wa ³a jej kwo ta ok. 490 z³
mie siê cz nie. Obe c nie sa me za leg ³o œci z ty tu ³u kre dy tu w GE Mo ney Bank SA siê ga j¹ na 
dzieñ 1 mar ca 2008 ro ku kwo ty 16 500 z³.

Trud no jest, bio r¹c pod uwa gê wska za ne oko li cz no œci, przy znaæ ra cjê or ga no wi
ZUS, od ma wia j¹ ce mu pra wa do re nty ro dzin nej i ar gu men tu j¹ ce mu od mo wê miê dzy
in ny mi tym, i¿ „sy tua cja ma te rial na wno sz¹ cej nie wska zu je na brak nie zbê d nych
œrod ków utrzy ma nia”.

W chwi li obe c nej ocze ku jê na od po wiedŸ ze stro ny Pre ze sa Za k³a du Ubez pie czeñ
Spo ³e cz nych, po uzy s ka niu któ rej, po zwo lê so bie po in for mo waæ Pa na Mar sza³ ka o za -
jê tym sta no wis ku w spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku

Marek Michalak
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War sza wa, 29 sty cz nia 2009 r.

Sza no wny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Wiel ce Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
uzu pe³ nia j¹c mo j¹ od po wiedŸ na za py ta nie prze ka za ne przez Pa ni¹ Wi ce mar sza ³ek

Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej Kry sty nê Bo che nek, a do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o -
ne go przez Pa na Se na to ra An drze ja Per sona, w spra wie do ty cz¹ cej Pa ni Ewy Ka niew -
skiej, up rzej mie in for mu jê, i¿ po wy st¹ pie niu do Pre ze sa ZUS otrzy ma ³em od po wiedŸ,
w któ rej uza sa dnia on od mo wê przy zna nia re nty ro dzin nej w dro dze wy j¹t ku ma ³o let -
nie mu Ar tu ro wi Ka niew skie mu.

Stwier dzo no brak spe³ nie nia wa run ków do przy zna nia re nty, przy je dno czes nym
bra ku wy stê po wa nia „szcze gól nych oko li cz no œci” uza sa dnia j¹ cych przy zna nie jej na
za sa dzie wy j¹t ku.

Jak wy jaœ nia or gan, zgo d nie z art. 83 usta wy z dnia 17 gru dnia 1998 ro ku o eme ry -
tu rach i re ntach z Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 
ze zm.) – ubez pie czo nym oraz po zo sta ³ym po nich cz³on kom ro dzi ny, któ rzy wsku tek
szcze gól nych oko li cz no œci nie spe³ nia j¹ wa run ków wy ma ga nych w usta wie do uzy s ka -
nia pra wa do eme ry tu ry lub re nty, nie mo g¹ ze wzglê du na ca³ ko wi t¹ nie zdol noœæ do
pra cy lub wiek – pod j¹æ pra cy lub dzia ³al no œci ob jê tej ubez pie cze niem spo ³e cz nym i nie 
ma j¹ nie zbê d nych œrod ków utrzy ma nia, Pre zes Za k³a du mo ¿e przy znaæ w dro dze wy -
j¹t ku œwiad cze nie w wy so ko œci nieprze kra cza j¹ cej od po wie d nich œwiad czeñ prze wi -
dzia nych w usta wie. Z tre œci wy ¿ ej cy to wa ne go prze pi su wy ni ka j¹ prze s³an ki,
wa run ku j¹ ce przy zna nie œwiad cze nia i je dno czeœ nie wy zna cza j¹ ce gra ni ce uz na nia ad -
mi ni stra cyj ne go, przy czym wa run ki te mu sz¹ byæ spe³ nio ne ³¹ cz nie.

W zwi¹z ku z tym, ¿e re nta ro dzin na jest po cho dn¹ œwiad czeñ oso by zmar ³ej, w pier wszej 
ko lej no œci ba da siê up ra wnie nia do œwiad cze nia, ja kie przy s³u gi wa ³o by tej oso bie.
Szcze gól na oko li cz noœæ od no si siê ró w nie¿ do oso by zmar ³ej.

W orze cz ni ctwie s¹ dów ad mi ni stra cyj nych przy jê ty jest po gl¹d, i¿ za szcze gól n¹
oko li cz noœæ, na po trze by sto so wa nia art. 83 usta wy, uz na je siê wy ³¹ cz nie zda rze nie lub 
stan trwa ³y wy klu cza j¹ cy ak ty w noœæ za wo do w¹ kon kret nej oso by z po wo du nie mo¿ no -
œci prze zwy ciê ¿e nia ich skut ków. Oko li cz no œci¹ szcze gól n¹, mo ¿e byæ je dy nie zda rze -
nie b¹dŸ stan trwa ³y o cha rak te rze ze wnê trz nym, obiek ty wnym i nie za le¿ nym od wo li
da nej oso by.

Z prze bie gu ubez pie cze nia oj ca dziec ka wy ni ka, i¿ w okre sie od 01.12.1992 r. do
24.04.1995 r., nie po de jmo wa³ on za trud nie nia ani te¿ in nej dzia ³al no œci ob jê tej ubez -
pie cze niem spo ³e cz nym. Osta t nio udo wo dnio ny okres sk³ad ko wy przy pa da na dzieñ
30.06.2002 r. i od tej da ty do chwi li œmier ci, w dniu 03.03.2006 r., nie zo sta³ udo ku -
men to wa ny ja ki kol wiek okres, za któ ry op ³a co ne zo sta ³y by sk³ad ki na ubez pie cze nie
eme ry tal ne lub re nto we. Ana li za akt spra wy nie wska zu je ró w nie¿, aby w ww. okre sach 
ubez pie czo ny nie móg³ kon ty nuo waæ za trud nie nia na sku tek szcze gól nych oko li cz no -
œci, a zw³a sz cza gdy uw zglê dni siê fakt, i¿ nie by³ w ww. okre sach ca³ ko wi cie nie zdol ny
do pra cy.

Z do ku men ta cji za war tej w ak tach re nto wych wy ni ka, i¿ Pa ni Ewa Ka niew ska jest
za trud nio na i z te go ty tu ³u osi¹ ga wy na gro dze nie w kwo cie 2569,55 z³ brut to mie siê cz -
nie, a do chód przy pa da j¹ cy na oso bê w ro dzi nie wy no si 1287,77 z³ brut to i prze kra cza
kwo tê naj ni¿ szej eme ry tu ry.

Za brak nie zbê d nych œrod ków utrzy ma nia, ja ko prze s³an kê do przy zna nia œwiad -
cze nia w dro dze wy j¹t ku, uz na je siê po sia da nie œrod ków utrzy ma nia w wy so ko œci ni¿ -
szej ni¿ naj ni¿ sza eme ry tu ra, któ ra od 1 mar ca 2008 ro ku wy no si 636,29 z³ brut to.

Or gan wska zu je po nad to, i¿ prze pis art. 83 ust. 1 usta wy, uza le¿ nia przy zna nie
œwiad cze nia w dro dze wy j¹t ku od wy ka za nia bra ku nie zbê d nych, a nie nie wy star cza -
j¹ cych œrod ków utrzy ma nia. Oce na tej nie zbê d no œci mu si byæ do ko na na z uw zglê dnie -
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niem po trzeb s³u ¿¹ cych za spo ko je niu mi n i mum eg zy sten cji (wy rok NSA z dnia
15.04.2002 r., sygn. akt: S.A. 4189/01).

Pre zes Za k³a du Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych nie zna laz³ uza sa dnie nia do przy zna nia
re nty ro dzin nej w dro dze wy j¹t ku dla ma ³o let nie go Ar tu ra i de cyz j¹ z dnia
24.09.2008 r. utrzy ma³ w mo cy de cyz jê od mo wn¹ z dnia 5.08.2008 r. Na po wy ¿ sz¹ de -
cyz jê przy s³u gi wa ³o Pa ni Ka niew skiej pra wo do z³o ¿e nia skar gi do Wo je wó dz kie go S¹ du 
Ad mi ni stra cyj ne go, cze go nie uczy ni ³a, wo bec cze go de cyz ja sta ³a siê pra wo moc na.

Mi mo zro zu mie nia przed sta wio nych przez Pa ni¹ Ewê Ka niew sk¹ trud no œci i chê ci
udzie le nia po mo cy, mu szê z przy kro œci¹ stwier dziæ, i¿ nie mam mo¿ li wo œci wp³y wu na
zmia nê de cyz ji Pre ze sa ZUS, tym bar dziej, ¿e jest ona pra wo moc na. Kie ru j¹c pis mo do
Pa ni Ewy Ka niew skiej wska za ³em na mo¿ li woœæ uzy s ka nia po mo cy sty pen dial nej
w szko le, do któ rej uczê sz cza jej syn, co po zwo li cho cia¿ czê œ cio wo po kryæ wy dat ki
zwi¹ za ne z je go utrzy ma niem i za bez pie cze niem po trzeb edu ka cyj nych.

Uzy s ka nie sty pen dium nie po win no sta no wiæ pro ble mu, g³ó wnie z te go wzglê du, ¿e
Ar tur Ka niew ski uzy s ku je bar dzo wy so kie wy ni ki w na u ce.

Z wy ra za mi sza cun ku

Marek Michalak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Zdzi s³a wa Pu py

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zgo d nie z Pla nem Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go Wo je wó dz twa Pod -

kar pac kie go (uchwa ³a nr XLVII/522/02 z dnia 30.08.2002 r.) oraz Stu dium
Uwa run ko wañ i Kie run ków Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go Mia sta i Gmi -
ny Sê dzi szów Ma ³o pol ski (uchwa ³a nr XLVI/297/02 z dnia 25 wrzeœ nia
2002 r.) przy jê to roz wi¹ za nie po le ga j¹ ce na bu do wie ³¹ cz ni ka po miê dzy pro -
jek to wa n¹ au to stra d¹ A -4 i dro g¹ kra jo w¹ nr 4. 

Obe c ny uk ³ad ko mu ni ka cyj ny za war ty w pro jek cie za k³a da w³¹ cze nie
zjaz du na dro gê po wia to w¹ nr 1225R re la cji Ka mion ka – Sê dzi szów Ma ³o pol -
ski. Dro ga ta, po mi mo re mon tów, ja kie by ³y prze pro wa dzo ne w la tach ubieg -
³ych, nie jest w sta nie przy j¹æ ta kie go ob ci¹ ¿e nia oraz na tê ¿e nia ru chu, ja kie
po ja wi siê w przy pad ku uru cho mie nia przed mio to we go wêz ³a ko mu ni ka cyj -
ne go (w ci¹ gu dro gi zlo ka li zo wa ny jest obiekt mo sto wy o noœ no œci 10 t). Ruch
ko ³o wy, ja ki ma siê od by waæ po dro gach i uli cach, we d³ug za ³o ¿eñ GDDKiA
bê dzie uci¹¿ li wy z uwa gi na za po rê ko le jo w¹ (in ten sy wny ruch ko le jo wy),
a zwiê k sze nie na tê ¿e nia ru chu ko ³o we go skie ro wa ne go z au to stra dy bê dzie
pro ble mem nie tyl ko dla tu tej sze go sa mo rz¹ du, ale ró w nie¿ dla kie row ców
i pie szych. Skie ro wa nie ru chu z au to stra dy na dro gi po wia to we, gmin ne i lo -
kal ne, miej skie, spo wo du je ich de gra da cjê, spo wo du je te¿ za blo ko wa nie sy s -
te mu ko mu ni ka cyj ne go na te re nie mia sta i gmi ny Sê dzi szów Ma ³o pol ski.
Ma j¹c na uwa dze, i¿ w osta t nich la tach zna cz nie zwiê k szy ³a siê li cz ba sa mo -
cho dów, a za tem i ruch lo kal ny, skie ro wa nie ru chu z au to stra dy do cen trum
mia sta spo wo du je za blo ko wa nie go. Po wsze chnie wy pro wa dza siê ruch tran -
zy to wy z miast ce lem po pra wy bez pie czeñ stwa oraz z uwa gi na ochro nê œro -
do wis ka, a w tym przy pad ku dzie je siê od wro t nie.

Fakt bu do wy au to stra dy jest prio ry te tem dla na sze go wo je wó dz twa, po -
wia tu i gmi ny, a jej zrea li zo wa nie przy czy ni siê do roz wo ju re gio nu, je dnak
pod sta wo w¹ fun kcj¹ au to stra dy jest roz wi¹ za nie pro ble mów ko mu ni ka cyj -
nych, a nie stwa rza nie no wych czy ich na si la nie. Re a li za cja za ³o ¿eñ pla nu
i stu dium jest w per spek ty wie cza su nie u nik nio na, gdy¿ ina czej na st¹ pi pa -
ra li¿ ko mu ni ka cyj ny na te re nie gmi ny Sê dzi szów Ma ³o pol ski.

Bur mistrz Sê dzi szo wa Ma ³o pol skie go zwra ca³ siê do mi ni ster stwa z pro œb¹
o przy jê cie do re a li za cji przed mio to we go ³¹ cz ni ka, je dnak w od po wie dzi
otrzy ma³ sta no wis ko, i¿ to do sa mo rz¹ du na le ¿y pod nie sie nie pa ra me trów te chni -
cz nych dróg sta no wi¹ cych wy mu szo ne po ³¹ cze nie pro jek to wa nej au to stra dy
z dro g¹ kra jo w¹ nr 4. Je dno czeœ nie Ÿle zo sta ³y od czy ta ne in ten cje bur mi -
strza, któ ry nie wnios ko wa³ o za li cze nie dro gi po wia to wej Ka mion ka – Sê dzi -
szów Ma ³o pol ski do ka te go rii dróg kra jo wych, a tyl ko i wy ³¹ cz nie o bu do wê
³¹ cz ni ka.

Ma j¹c to wszy s t ko na uwa dze, pro szê o pod jê cie ra cjo nal nych dzia ³añ
zmie rza j¹ cych do unik niê cia pro ble mu, ja ki po ja wi siê nie w¹t pli wie przy tym
sta nie de cy zyj nym po wy bu do wa niu au to stra dy. Li czê, ¿e Pan Mi n i s ter
wspól nie z in we sto rem przy st¹ pi do re a li za cji pro jek tu przed mio to we go ³¹ cz -
ni ka, a w przy sz³o œci – do je go bu do wy.

Zdzi s³aw Pu pa
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OdpowiedŸ

War sza wa, li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na pis mo z dnia 6 li s to pa da 2008 r. nr BPS/DSK-043-1012/08

w spra wie oœ wiad cze nia se na to ra Zdzi s³a wa Pu py z³o ¿o ne go pod czas dwu dzie ste go po -
sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r. do ty cz¹ ce go ³¹ cz ni ka po miê dzy
au to stra d¹ A-4 i dro g¹ kra jo w¹ nr 4 up rzej mie prze ka zu jê na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Bu do wa au to stra dy A-4 Tar nów – Rze szów znaj du je siê na li œcie pro jek tów in dy wi -
dual nych w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Œro do wis ko 2007–2013
i bê dzie re a li zo wa na w la tach 2009–2011.

Prze bieg au to stra dy A-4 w re jo nie ropczycko-sêdziszowskim zo sta³ usta lo ny wska -
za nia mi lo ka li za cyj ny mi nr 5/97 wy da ny mi w dniu 15 mar ca 1997 r. przez Mi ni stra
Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji. Po nad to zo sta³ on za twier dzo ny de cyz j¹ nr 2/98
o usta le niu lo ka li za cji au to stra dy A-4 wy da n¹ w gru dniu 1998 r. przez Wo je wo dê Pod -
kar pac kie go.

Przy lo ka li za cji au to stra dy bra no pod uwa gê wszy s t kie ele men ty tj. aspek ty œro do -
wis ko we, te chni cz ne i eko no mi cz ne, w tym tak ¿e wie lo let nie pro gno zy ru chu. Uw zglê dnio -
no ró w nie¿ po ³¹ cze nia au to stra dy z te re na mi s¹ sie dni mi i po zo sta ³¹ sie ci¹ dro go w¹,
w tym po wi¹ za nie au to stra dy (wê ze³ Rop czy ce – Sê dzi szów) z dro g¹ kra jo w¹ nr 4 po -
przez dro gê po wia to w¹ Sê dzi szów – Ka mion ka.

Je dno czeœ nie na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e w ra mach bu do wy au to stra dy re a li zo wa ne s¹
wêz ³y oraz te ele men ty dróg ni¿ szych ka te go rii, któ re le ¿¹ w gra ni cach ob jê tych de cyz j¹
o usta le niu lo ka li za cji dro gi i sta no wi¹ po ³¹ cze nia wêz ³ów z is t nie j¹ c¹ sie ci¹ dróg, tak
aby by ³a za pe wnio na ko mu ni ka cja po miê dzy au to stra d¹ i dro ga mi bez po œre dnio ob -
s³u gu j¹ cy mi przy leg ³y te ren.

W ra mach bu do wy au to stra dy A-4, w re jo nie wêz ³a Rop czy ce – Sê dzi szów, zo sta n¹
wy ko na ne ro bo ty w ra mach li nii roz gra ni cza j¹ cych pas dro go wy au to stra dy. Na to -
miast prze bu do wa po zo sta ³e go od cin ka dro gi po wia to wej Ka mion ka – Sê dzi szów na le -
¿y do za dañ w³a s nych jej za rz¹d ców.

Na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ za sa dy fi nan so wa nia dróg pub li cz nych re gu lo wa ne s¹ prze pi -
sa mi usta wy z dnia 16 gru dnia 2005 r. o fi nan so wa niu in fra struk tu ry trans por tu l¹ do -
we go (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251, z póŸn. zm.). Zgo d nie z art. 3 ust. 1
ww. usta wy, za da nia w za kre sie fi nan so wa nia bu do wy, prze bu do wy, re mon tu, utrzy -
ma nia i ochro ny dróg oraz za rz¹ dza nia ni mi fi nan so wa ne s¹ przez sa mo rz¹d wo je wó dz -
twa w od nie sie niu do dróg wo je wó dz kich, na to miast w od nie sie niu do dróg
po wia to wych przez sa mo rz¹d po wia to wy.

W œwiet le po wy ¿ sze go na le ¿y stwier dziæ, ¿e ak tu al nie nie ma mo¿ li wo œci wpro wa -
dze nia ja kich kol wiek zmian w przed mio to wej in we sty cji.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Zbi gnie wa Ro ma szew skie go

skie rowane do prezesa Rady Ministrów Do nal da Tus ka

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Bar dzo mnie za nie po koi³, a ró w nie¿ za sko czy³ fakt, ¿e pod czas swej wi -

zy ty w Chi nach w ogó le nie po ru szy³ pan, w od ró¿ nie niu od pre zy den ta Sar -
ko zy ’e go czy kan clerz Mer kel, pro ble mów zwi¹ za nych z prze strze ga niem
praw cz³o wie ka w Chiñ skiej Re pub li ce Lu do wej. Za sko czy³o mnie to, gdy¿
wy ra sta my z te go sa me go pnia „So li dar no œci”, któ rej wal ka o pra wa cz³o wie -
ka, wspie ra na przez de mo kra ty cz ne in sty tu cje ca ³e go œwia ta, za koñ czy ³a siê
suk ce sem, nie pod leg ³o œci¹ pañ stwa pol skie go. S¹ dzê, ¿e my, Po la cy, za ci¹ g -
nê liœ my wo bec œwia ta d³ug, któ ry mo ¿e my sp³a ciæ, wspie ra j¹c dzia ³a nia na
rzecz praw cz³o wie ka i wol no œci w tych kra jach, któ re bo ry ka j¹ siê z sy s te ma -
mi to ta li tar ny mi, wy ros ³y mi na grun cie ko mu niz mu.

Chi ny s¹ syg na ta riu szem Po wsze chnej De kla ra cji Praw Cz³o wie ka Or ga -
ni za cji Na ro dów Zje dno czo nych i prze strze ga nie praw w niej za war tych nie
jest ich we wnê trz n¹ spra w¹. Ty bet, Uj gu rzy, Fa lun Gong, obo zy pra cy, tor tu -
ry, wy sied le nia, ka ra œmier ci – to pro ble my, wo bec któ rych nie mo ¿e my byæ
obo jêt ni. S¹ dzê zre szt¹, ¿e jest to dla pa na oczy wi ste, gdy¿ re zyg na cja
z ucze stni cze nia w ot war ciu olim pia dy, bêd¹ca pro testem wo bec wy pad ków
w Ty be cie, ko szto wa ³a pa na ja ko mi ³oœ ni ka spor tu wca le nie ma ³o.

Tak wiêc sta je my wo bec pro ble mów ra cji sta nu i hie rar chii war to œci –
i s¹ dzê, ¿e tu w³a œ nie na st¹ pi ³o pe w ne po mie sza nie po jêæ.

Otó¿ pro ce sy glo ba li za cyj ne po stê pu j¹ i bê d¹ po stê po wa ³y, czy nam siê to 
po do ba, czy nie. Mo je oba wy bu dzi œwiat bu do wa ny wy ³¹ cz nie w opar ciu
o prze s³an ki eko no mi cz ne i nie do strze ga j¹ cy po trze by bu do wa nia wspól ne go
sy s te mu war to œci. A w³a œ nie ta kim sy s te mem jest sy s tem praw cz³o wie ka
i je go kon sek wen tne pro mo wa nie to nasz obo wi¹ zek wo bec przy sz³o œci. Roz -
wój go spo dar czy kra jów to ta li tar nych, do tego po sia da j¹ cych broñ nuk lear -
n¹, lek ce wa ¿¹ cych pra wa cz³o wie ka, to nie suk ces. To za gro ¿e nie dla po ko ju
i sta bil no œci. Nie do strze ga nie te go pro ble mu do pro wa dzi ³o do te go, ¿e œwiat
oka za³ siê bez ra dny wo bec ro syj skiej agre sji na Gruz jê. Ob a wiam siê, ¿e po -
do b ne, choæ du ¿o po wa¿ niej sze za gro ¿e nie, mo ¿e nad ci¹ g n¹æ ze stro ny nie -
de mo kra ty zu j¹ cych siê Chin. In te re sy go spo dar cze to bar dzo po wa¿ ny
pro b lem, któ ry ogra ni cza efek ty wnoœæ wal ki o pra wa cz³o wie ka i bar dzo czê -
sto prze su wa j¹ do sfe ry wer bal nej, ale na wet z te go nie war to re zyg no waæ.
Je œ li w wy ni ku pañ skiej wi zy ty re la cja im por tu do eks por tu zmniej szy siê ze
sto sun ku 10:1 do, po wie dzmy, 3:1, to nie wiem, czy jest to war te do bre go
imie nia Pol ski. A co do bu do wy au to strad przez przed siê bior stwa chiñ skie,
nie chcia³ bym, aby na wet cu dzo ziem cy by li w Pol sce pod da wa ni ko mu ni sty cz -
nym ry go rom.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Zbi gniew Ro ma szew ski
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

War sza wa, 15 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c z upo wa¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów na oœ wiad cze nie Pa na Se na -

to ra Zbi gnie wa Ro ma szew skie go (pis mo nr BPS/DSK-043-1013/08) z³o ¿o ne pod czas
20. po sie dze nia Se na tu w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r. up rzej mie in for mu jê:

Po li ty ka RP w dzie dzi nie praw cz³o wie ka jest kon sek wen tna i zgo d na z miê dzy na ro -
do wy mi stan dar da mi oraz po li ty k¹ Unii Eu ro pej skiej.

Kwe stia praw cz³o wie ka jest sta ³ym ele men tem pol skiej po li ty ki za gra ni cz nej. Ro s -
n¹ ce zna cze nie tej te ma ty ki zna laz ³o m.in. wy raz w ut wo rze niu w MSZ we wrzeœ niu
2008 r. no we go De par ta men tu Na ro dów Zje dno czo nych i Praw Cz³o wie ka.

W I po ³o wie ro ku, po wy da rze niach w Ty be cie, w³a dze RP wie lo kro t nie i je dno zna cz -
nie przed sta wia ³y sta no wis ko w kwe stii prze strze ga nia praw cz³o wie ka w Chi nach. Pol -
ska na le ¿a ³a do gru py pañstw, któ re za rea go wa ³y naj szyb ciej i naj bar dziej
zde cy do wa nie na gwa³ to wny roz wój sy tua cji. Ak ty w noœæ Pol ski w tej kwe stii do strzeg ³a
tak ¿e stro na chiñ ska, o czym œwiad czy fakt, i¿ Pol ska by ³a je d nym z 5 kra jów eu ro pej -
skich do któ rych Pre mier ChRL skie ro wa³ po wy da rze niach w Ty be cie swo je go spe c jal -
ne go wy s³an ni ka.

Cz³on ko stwo Pol ski w Unii Eu ro pej skiej po zwo li ³o na w³¹ cze nie siê na sze go kra ju
do re gu lar ne go dia lo gu Unii Eu ro pej skiej z Chi na mi w dzie dzi nie praw cz³o wie ka. Di a -
log ten sta no wi naj bar dziej roz bu do wa ny te go ty pu me cha nizm, ja ki ChRL utrzy mu je
z in ny mi pañ stwa mi i re gio na mi. W prze ci¹ gu kil ku lat Pol ska sta ³a siê wa¿ nym ucze stni -
kiem te go pro ce su, ak ty w nie bio r¹c udzia³ w wy pra co wy wa niu sta no wis ka stro ny unij -
nej oraz ucze stni cz¹c w przy go to wy wa niu re gu lar nych ra por tów na te mat sta nu
prze strze ga nia praw cz³o wie ka w Chi nach.

Di a log UE z Chi na mi jest obe c nie naj sku te cz niej szym na rzê dziem od dzia ³y wa nia
pañstw Unii Eu ro pej skiej na stan prze strze ga nia praw cz³o wie ka w Chi nach. Ten in -
stru ment jest du ¿o bar dziej sku te cz ny, ni¿ eks po no wa nie dra¿ li wych kwe stii praw
cz³o wie ka przy okaz ji ka ¿ de go spot ka nia dwu stron ne go. Osta t nia, ju¿ 26. run da dia lo -
gu UE-Chiny w dzie dzi nie praw cz³o wie ka roz po czê ³a siê 24 li s to pa da w Pe ki nie od se -
mi na rium eks per ckie go, w któ rym wzi¹³ udzia³ tak ¿e przed sta wi ciel Pol ski.

Kie ru j¹c siê kry te rium sku te cz no œci oraz kon cen tru j¹c siê na dzia ³a niach prag ma ty cz -
nych, Rz¹d RP umiej sca wia kwe stiê praw cz³o wie ka w agen dzie roz mów na da nym fo rum,
po do ko na niu ca ³o œcio wej ana li zy spo dzie wa nych re zul ta tów po ru sze nia tej te ma ty ki.

Wi zy ta dwu stron na Pre mie ra RP w Chi nach trwa ³a za le dwie 2 dni, co zna cz¹ co
ogra ni czy ³o czas trwa nia ofi cjal nych roz mów. Bio r¹c pod uwa gê, ¿e by ³a to pier wsza wi -
zy ta na tym szczeb lu od wie lu lat (po prze d nia w 1994 ro ku), stro na pol ska pod jê ³a de -
cyz jê o skon cen tro wa niu siê w cza sie spot kañ na naj wa¿ niej szych kwe stiach z ob sza ru
wspó³ pra cy dwu stron nej. Kwe stie praw cz³o wie ka zo sta ³y nie mniej je dnak omó wio ne
kil ka dni wcze œ niej (17 paŸ dzier ni ka) pod czas kon sul ta cji wi ce mi ni stra spraw za gra ni cz -
nych Ry szar da Schnep fa w Pe ki nie.

Rz¹d RP, wzo rem swoich od po wie dni ków z wie lu in nych pañstw cz³on kow skich UE
uw zglê dnia ca ³o œcio wy in te res kra ju, któ ry w prze ³o ¿e niu na po li ty kê za gra ni cz n¹ oz na cza 
m.in. trak to wa nie Chin ja ko je d ne go z prio ry te to wych pol skich par tne rów po za eu ro -
pej skich. Wy ma ga to utrzy my wa nia re gu lar ne go dia lo gu po li ty cz ne go i wie lo p³a sz czyz -
no wej wspó³ pra cy z Pe ki nem. Je dno czeœ nie, nie ogra ni cza to w ¿a dnym za kre sie pra wa
Pol ski do kry ty cz nej oce ny kwe stii prze strze ga nia praw cz³o wie ka w ChRL w sy tua -
cjach, któ re wzbu dza j¹ nie po kój Pol ski i spo ³e cz no œci miê dzy na ro do wej.
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W kon tek œ cie prze strze ga nia praw cz³o wie ka w Chi nach, w 2008 ro ku naj wiê k szym 
wy zwa niem dla wie lu pañstw by ³a re ak cja na tra gi cz ne wy da rze nia w Ty be cie. Pol ska,
w po sza no wa niu w³a s nej hi sto rii i wszy s t kich za sad wy mie nio nych w oœ wiad cze niu
Pa na Se na to ra, od sa me go po cz¹t ku za jmo wa ³a ja s ne sta no wis ko wo bec te go kry zy su,
któ re zo sta ³o po wtó rzo ne w gru dniu 2008 ro ku tak ¿e wo bec naj wy ¿ sze go du cho we go
au to ry te tu Ty be tañ czy ków, XIV Da laj la my, w cza sie je go spot kañ z przed sta wi cie la mi
naj wy ¿ szych w³adz pañ stwo wych RP. Nie wie le jest kra jów, tak ¿e w Eu ro pie, któ re po -
tra fi ³y w tak je dno zna cz ny spo sób po ka zaæ œwia tu, w tym w³a dzom ChRL swo je przy -
wi¹ za nie do po wsze chnych war to œci, ja ki mi s¹ pra wa cz³o wie ka.

Z wy ra za mi sza cun ku

z up. MI NI STRA
SPRAW ZA GRA NI CZ NYCH
Se kre tarz Sta nu
Jan Bor kow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki

skie ro wa ne do rzecz ni ka praw oby wa tel skich Ja nu sza Ko cha now skie go

Pa nie Mi ni strze!
Zwró ci ³a siê do mnie pa ni El ¿bie ta B., któ ra od 1 paŸ dzier ni ka 1975 r. by -

³a za trud nio na w Ze spo le Szpi ta li Miej skich w C., osta t nio na sta no wis ku pra -
co wni ka go spo dar cze go ma ga zy nu odzie ¿o we go pa cjen tów. Na pod sta wie
za war tej 11 mar ca 2003 r. umo wy o œwiad cze nie us ³ug po miê dzy Ze spo ³em
Szpi ta li Miej skich a Alek san dr¹ Z. – Fir ma Za jfert w C., stro ny po sta no wi ³y,
¿e okreœ lo na gru pa pra co wni ków, w tym pa ni El ¿bie ta B., zo sta nie prze ka za -
na do fir my Alek san dry Z. na pod sta wie prze pi su art. 231 k.p.

20 mar ca 2003 r. Ze s pó³ Szpi ta li Miej skich po in for mo wa³ pa ni¹ El ¿ bie tê B., 
¿e od 1 ma ja 2003 r. zo sta nie ona prze jê ta w try bie prze pi su art. 23

1

 k.p. przez 
Alek san drê Z. Alek san dra Z. pi s mem z dnia 12 ma ja 2003 r. po in for mo wa ³a
pa ni¹ El ¿ bie tê B., ¿e od 1 ma ja 2003 r. jest ona za trud nio na w fir mie Za j fert.

Po nie wa¿ pa ni El ¿bie ta B. nie sko rzy sta ³a z mo¿ li wo œci roz wi¹ za nia sto -
sun ku pra cy bez wy po wie dze nia z sied mio dnio wym wy prze dze niem, to od
dnia 1 ma ja 2003 r. z mo cy pra wa w jej do tych cza so wy sto su nek pra cy po
stro nie pra co daw cy wst¹ pi ³a Alek san dra Z. Ze spó³ Szpi ta li Miej skich z tym
dniem prze sta³ byæ pra co daw c¹ pa ni El ¿bie ty B. Z uwa gi na fakt, ¿e sto su nek 
pra cy by³ kon ty nuo wa ny z in nym za k³a dem, Ze spó³ Szpi ta li Miej skich nie by³
zo bo wi¹ za ny do z³o ¿e nia pa ni El ¿bie cie oœ wiad cze nia o roz wi¹ za niu umo wy
o pra cê i wy da nia œwia de ctwa pra cy.

Alek san dra Z. roz wi¹ za ³a z pa ni¹ El ¿bie t¹ B. sto su nek pra cy z dniem
29 paŸ dzier ni ka 2003 r. Zgo d nie z prze pi sem art. 97 § 1 ko dek su pra cy:
„w zwi¹z ku z roz wi¹ za niem lub wy gaœ niê ciem sto sun ku pra cy pra co daw ca
jest obo wi¹ za ny nie zw³o cz nie wy daæ pra co wni ko wi œwia de ctwo pra cy. Wy -
da nie œwia de ctwa pra cy nie mo ¿e byæ uza le¿ nio ne od up rze d nie go roz li cze -
nia siê pra co wni ka z pra co daw c¹”.

Alek san dra Z. wy sta wi ³a pa ni El ¿bie cie B. œwia de ctwo pra cy, w któ rym
po œwiad czy ³a jej za trud nie nie w okre sie od 1 ma ja 2003 r. do 29 paŸ dzier ni -
ka 2003 r., zu pe³ nie ig no ru j¹c fakt, ¿e do ko na ³a prze jê cia pra co wni ka w try -
bie prze pi su art. 231 i wy sta wia j¹c œwia de ctwo pra cy, po win na by ³a
po œwiad czyæ za trud nie nie po wód ki ró w nie¿ w Ze spo le Szpi ta li Miej skich, to
jest od dnia 1 paŸ dzier ni ka 1975 r.

W oko li cz no œciach ni niej szej spra wy i w œwiet le obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa
pra co daw ca, któ re go pra co wni cy s¹ prze jmo wa ni przez no we go pra co daw cê
w try bie art. 231 lub in nych prze pi sów wpro wa dza j¹ cych kon ty nua cjê za -
trud nie nia w ra zie prze jê cia za k³a du pra cy lub je go czê œci, nie jest zo bo -
wi¹ za ny do wy da nia œwia de ctwa pra cy prze jmo wa nym pra co wni kom.
W ra zie usta nia sto sun ku pra cy u no we go pra co daw cy, to on jest obo wi¹ za ny 
do wy da nia œwia de ctwa za wie ra j¹ ce go in for ma cje do ty cz¹ ce za trud nie nia
u po prze d nie go pra co daw cy.

W zwi¹z ku z tym Alek san dra Z. po win na by ³a wy sta wiæ œwia de ctwo pra -
cy, któ re do ku men to wa ³o by okres za trud nie nia ró w nie¿ w Ze spo le Szpi ta li
Miej skich, to jest od 1 paŸ dzier ni ka 1975 r. do dnia roz wi¹ za nia sto sun ku
pra cy przez Alek san drê Z., to jest do 29 paŸ dzier ni ka 2003 r.

Obe c nie pa ni El ¿bie ta B. jest w po sia da niu œwia de ctwa pra cy, któ re po -
œwiad cza jej za trud nie nie tyl ko od 1 ma ja 2003 r., mi mo ¿e rze czy wi œcie
przez kil ka na œcie lat pra co wa ³a w Ze spo le Szpi ta li Miej skich. Obo wi¹ zek wy -
sta wie nia œwia de ctwa pra cy, do ku men tu j¹ ce go za trud nie nie w Ze spo le Szpi -
ta li Miej skich, spo czy wa³ i wci¹¿ spo czy wa na Alek san drze Z., prze jê ³a ona
bo wiem pra co wni ka w try bie prze pi su art. 231 k.p.

Alek san dra Z., nie zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem, od ma wia pa ni El ¿bie -
cie B. spro sto wa nia œwia de ctwa pra cy, po zba wia j¹c j¹ w ten spo sób wie lu
up ra wnieñ w za kre sie pra wa ubez pie czeñ spo ³e cz nych, zwi¹ za nych z okre -
sem œwiad cze nia pra cy.

Pa ni El ¿bie ta B. z uwa gi na up ³yw ter mi nów wska za nych w ko dek sie
pra cy nie mo ¿e do cho dziæ od po wie d nich ro sz czeñ na dro dze s¹ do wej, je dnak
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jej obe c na sy tua cja po zo sta je w sprze cz no œci z obo wi¹ zu j¹ cym po rz¹d kiem
pra w nym i jest da le ce krzyw dz¹ ca.

Pa nie Mi ni strze, bar dzo pro szê o roz strzyg niê cie tej kwe stii. Za ³¹ czam kil ka
do ku men tów w tej spra wie.

Czes ³aw Ry sz ka

OdpowiedŸ

War sza wa, 25 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,

od no sz¹c siê do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra Czes ³a wa Ry sz kê na
20. po sie dze niu Se na tu w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r., skie ro wa ne go do Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich przy piœ mie BPS/DSK-043-1014/08 z dnia 6 li s to pa da 2008 r.,
up rzej mie wy jaœ niam, co na stê pu je.

Z ma te ria ³ów do ty cz¹ cych pa ni El ¿bie ty B., któ ry mi dys po nu je Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich wy ni ka, ¿e w zwi¹z ku z roz wi¹ za niem z wy ¿ ej wy mie nio n¹ sto sun ku pra cy
z dniem 29 paŸ dzier ni ka 2003 r. pra co daw ca Alek san dra Z. wy da ³a za in te re so wa nej
œwia de ctwo pra cy obe jmu j¹ ce okres za trud nie nia bez po œre dnio u po zwa nej, tj. od 1
ma ja 2003 r. do 29 paŸ dzier ni ka 2003 r. W œwia de ctwie tym po mi niê to okres pra cy
przy pa da j¹ cy w Sa mo dziel nym Pub li cz nym Za k³a dzie Opie ki Zdro wot nej Ze spo le Szpi -
ta li Miej skich w C., któ re go czêœæ prze sz³a w try bie art. 231 Ko dek su pra cy na no we go
pra co daw cê, tj. Za k³ad Pra cy Chro nio nej „Za jfert” w C.

Po zwem z dnia 6 li s to pa da 2003 r. pa ni El ¿bie ta B. wy stê pu j¹c prze ciw ko Alek san -
drze Z. – Za k³a do wi Pra cy Chro nio nej „Za jfert” w C., wnios ³a o przy wró ce nie do pra cy
i o wy e li mi no wa nie z ob ro tu pra w ne go œwia de ctwa pra cy z dnia 30 paŸ dzier ni ka 2003
r. Za rz¹ dze niem prze wo dni cz¹ ce go sk³a du orze ka j¹ ce go spra wa w za kre sie ¿¹ da nia
„o wy e li mi no wa nie...” zo sta ³a wy ³¹ czo na do od rêb ne go roz poz na nia, w wy ni ku cze go
wy ro kiem z dnia 20 ma ja 2005 r. S¹d od da li³ tak spre cy zo wa ne po wó dz two.

Z uza sa dnie nia wy ro ku S¹ du Re jo no we go VII Wy dzia ³u Pra cy i Ubez pie czeñ Spo ³e cz -
nych w C. z dnia 25 wrzeœ nia 2007 r. (syg. akt VII 624/07) w spra wie z po wó dz twa pa ni
El ¿bie ty B. prze ciw ko Alek san drze Z. – Za k³ad Pra cy Chro nio nej „Za jfert” w C. o od -
szko do wa nie z ty tu ³u wy da nia nie w³a œci we go œwia de ctwa pra cy, je dno zna cz nie wy ni -
ka, ¿e „po wód ka nie wy st¹ pi ³a do po zwa ne go pra co daw cy o spro sto wa nie œwia de ctwa
pra cy”. Pa ni E. B. nie uczy ni ³a za tem za doœæ wy ma ga niom prze wi dzia nym w art. 97 §
21 Ko dek su pra cy, re gu lu j¹ cym tryb od wo ³aw czy w za kre sie spro sto wa nia œwia de ctwa
pra cy, z dro g¹ s¹ do w¹ w³¹ cz nie.

W za is t nia ³ej sy tu a cji Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie ma ¿a d nych pra w nych
mo ¿ li wo œci sk³o nie nia by ³e go pra co daw cy pa ni El ¿ bie ty B. do wy da nia spro sto wa ne -
go œwia de c twa pra cy, obe j mu j¹ ce go ³¹ cz ny okres za trud nie nia od 1 pa Ÿ dzier ni ka
1975 r. do 29 pa Ÿ dzier ni ka 2003 r. Je dy nym or ga nem, kt ó ry by³ w³a dny to uczy niæ
by³ s¹d pra cy.

Nie za le¿ nie od te go, ma j¹c na uwa dze za sa dy wspó³ ¿y cia spo ³e cz ne go, Biu ro Rzecz -
ni ka skon tak to wa ³o siê z pa ni¹ Alek san dr¹ Z. z pro œb¹ o po no w ne zba da nie tej spra wy
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i roz wa ¿e nie, czy na pod sta wie do ku men ta cji per so nal nej, ja k¹ dys po nu je, by ³o by
mo¿ li we wy da nie pa ni El ¿bie cie B. sto so wne go za œwiad cze nia, obe jmu j¹ ce go ³¹ cz ny
okres za trud nie nia w la tach 1975 –2003. Pa ni A. Z. po sta no wi ³a roz wa ¿yæ spra wê
i w przy pad ku gdy by oka za ³o siê, ¿e spe³ nie nie po wy ¿ szej pro œby jest mo¿ li we, za œwiad -
cze nie ta kie zo sta nie za in te re so wa nej wy da ne, o czym Biu ro Rzecz ni ka zo sta nie po wia -
do mio ne.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
RZECZ NI KA
PRAW OBY WA TEL SKICH
Sta ni s³aw Tro ciuk
Za stêp ca
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
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Oœ wiad cze nie se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki
i innych senatorów

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

Pa nie Pre mie rze!
Na po cz¹ tek kil ka cy ta tów z Pañ skie go ex posé.
„Chcia³ bym po dzie liæ siê z pañ stwem tu, na tej sa li, ale tak ¿e ze wszy s t -

ki mi na szy mi ro da ka mi, wiel kim po czu ciem du my i sa tys fak cji, ¿e po raz ko -
lej ny Po la cy, tym ra zem 21 paŸ dzier ni ka, po ka za li, ¿e chc¹ i po tra fi¹ wzi¹æ na 
sie bie od po wie dzial noœæ za lo sy oj czyz ny”.

„Je s tem g³ê bo ko po ru szo ny t¹ œwia do mo œci¹, ¿e s³o wa o s³u¿ bie s¹ dzi -
siaj s³o wa mi moc no brzmi¹ cy mi i bar dzo pra w dzi wie”.

„Ja wie rzê, ¿e przed na mi jest wiel ka szan sa na do br¹ zmia nê”.
„Wy da je siê tak ¿e, ¿e Po la cy 21 paŸ dzier ni ka od rzu ci li w³a dzê, któ ra wy -

rzek ³a siê cnót pod sta wo wych, kar dy nal nych w po li ty ce. Ta kich cnót, jak
zdro wy roz s¹ dek, umiar, po wœci¹g li woœæ, po ko ra”.

„Chcie li byœ my tak ¿e po przez roz bu do wê in fra struk tu ry kul tu ral nej, nie
tyl ko tej, któ ra wy ni ka z po stê pów te chno lo gi cz nych, zwiê k szyæ upo wsze chnie -
nie do stê pu do dóbr kul tu ry. Ce lem na szym bê dzie tak ¿e uno wo czeœ nie nie
i wiê k szy do stêp do edu ka cji kul tu ral nej”.

Pa nie Pre mie rze, otrzy ma liœ my pis mo od zbul wer so wa nych pe da go gów,
któ rzy nie bez po wo du przy wo ³u j¹ kil ka cy ta tów z ex posé Pa na Pre mie ra. S³u -
cha li ich, jak pi sz¹: „z ra do œci¹ i na dzie j¹ na nor mal noœæ i od po wie dzial ne
dzia ³a nie w sfe rze kul tu ral no -oœ wia to wo -edu ka cyj nej, ale tak ¿e z na dzie j¹, ¿e
s³o wa Pre ze sa Ra dy Mi ni strów bê d¹ rze tel nie i z ca ³¹ od po wie dzial no œci¹ re a -
li zo wa ne przez wszy s t kie urzê dy, od naj wy ¿ szych a¿ po ni¿ sze szczeb le,
szcze gól nie tam, gdzie w³a dzê spra wu j¹ przed sta wi cie le PO”.

Jak siê oka zu je, by ³y to tyl ko s³o wa. Bo jak ina czej mo¿ na na zwaæ po -
mys³ mar sza³ ka wo je wó dz twa lu bel skie go z PO, Krzy szto fa Grab czu ka, któ -
ry za po wia da lik wi da cjê bib lio tek pe da go gi cz nych na te re nie wo je wó dz twa?
Wieœæ gmi nna nie sie, ¿e ma j¹ po zo staæ je dy nie bib lio te ki w Che³ mie (miej sco -
wo œci, z któ rej po cho dzi mar sza ³ek), Lub li nie i Za mo œciu. Prze wi dzia no lik wi -
da cjê piêt na stu fi lii bib lio tek pe da go gi cz nych ja ko – po do b no –
nie do cho do wych. A ni by w ja ki spo sób bib lio te ka ma na sie bie za ra biaæ?

Oczy wi œcie ma to byæ prze pro wa dzo ne z ca ³¹ per fi di¹, ale i zgo d nie z li te -
r¹ pra wa, w dwóch eta pach. Na po cz¹ tek za pla no wa no prze ka za nie bib lio tek 
sa mo rz¹ dom i do pie ro te – z bra ku œrod ków – czêœæ z nich zlik wi du j¹, a czêœæ
prze kszta³ c¹ w bib lio te ki pub li cz ne. Dla lai ka nic siê nie sta nie – ot, pla ców ki
zmie ni¹ swo j¹ na zwê. Ale w rze czy wi sto œci znik n¹ cen tra oœ wia to wo -wy cho -
waw cze, bib lio te ka pub li cz na ma bo wiem in ne ce le i zde cy do wa nie in ny pro -
fil dzia ³a nia ni¿ bib lio te ka pe da go gi cz na. Je ¿e li mar sza ³ek nie ro zu mie tak
pod sta wo wej kwe stii, to chy ba nie po wi nien pla no waæ zo sta nia eu ro de pu to -
wa nym. Czy li w œwiet le pra wa mar sza ³ek wy ko na Pi ³a to wy gest, zrzu ca j¹c
od po wie dzial noœæ za znik niê cie bib lio tek pe da go gi cz nych na sa mo rz¹ dy lo -
kal ne.

Wszel kie pró by umó wie nia siê z mar sza³ kiem s¹ uda rem nia ne przez je go
se kre ta riat, któ ry kwi tu je je s³o wa mi: jak pan mar sza ³ek bê dzie mia³ ¿y cze -
nie, to zo sta nie pan za wia do mio ny. Czy ta kie po stê po wa nie od zna cza siê za -
po wia da ny mi przez Pa na Pre mie ra, choæ by w za cy to wa nych tu s³o wach,
ta ki mi cno ta mi, jak zdro wy roz s¹ dek, umiar, po wœci¹g li woœæ, po ko ra? Czy to
jest lu dz ka twarz obe c nej w³a dzy?

Bib lio te ki pe da go gi cz ne od po cz¹t ku swe go is t nie nia by ³y pla ców ka mi
edu ka cyj no -kul tu ral ny mi ze spe cja li sty cz ny mi zbio ra mi i kad r¹ przy go to wa -
n¹ do pro wa dze nia ró¿ no ro dnych za dañ edu ka cyj nych, kul tu ral nych i oœ wia -
to wych. Na szcze gól ne pod kreœ le nie za s³u gu je fakt, ¿e mar sza ³ek chce
lik wi do waæ bib lio te ki pe da go gi cz ne na tak zwa nej Œcia nie Wscho dniej, gdzie
te go ty pu pla có wek ni gdy doœæ. Chy ba ¿e pan mar sza ³ek, ja ko wue fi sta, fun kcjê 
bib lio te ki wi dzi li tyl ko w wy po ¿y cza niu ksi¹ ¿ek.

Pa nie Pre mie rze, wie my, ¿e nie mo ¿e siê Pan za jmo waæ wszy s t kim, ale
przy k³ad bib lio tek ja s no po ka zu je okreœ lo ny kie ru nek zmian w Pol sce, ja s no
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po ka zu je op cjê rz¹ du PO: prze ka zaæ wszy s t ko sa mo rz¹ dom, niech in ni siê
mar twi¹. Ob a wia my siê, ¿e to um niej sza nie ro li pañ stwa w ka ¿ dej dzie dzi -
nie, zrzu ca nie od po wie dzial no œci na in nych skoñ czy siê tra gi cz nie dla spo ³e -
czeñ stwa. Obyœ my siê my li li.

Czes ³aw Ry sz ka
Zdzi s³aw Pu pa
Ka zi mierz Ja wor ski
Ry szard Ben der

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

War sza wa, 10 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 6 li s to pa da 2008 ro ku (sygn.

BPS/DSK-043-1015/08) skie ro wa ne go do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Pa na Do nal da Tus -
ka, prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa na Czes ³a wa Ry sz kê
wraz z in ny mi se na to ra mi pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka
2008 ro ku w spra wie lik wi da cji bib lio tek pe da go gi cz nych na te re nie wo je wó dz twa lu -
bus kie go, prze ka za ne go pis mem z dnia 17 li s to pa da 2008 ro ku (sygn.
DSPA-4404-71(1)/08) przez Pa na S³a wo mi ra No wa ka Se kre ta rza Sta nu Sze fa Ga bi ne -
tu Po li ty cz ne go Pre ze sa Ra dy Mi ni strów – w po ro zu mie niu z Mi ni strem Edu ka cji Na ro -
do wej – z upo wa¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce 
in for ma cje.

Na wstê pie prag nê pod kreœ liæ, i¿ prio ry te tem dzia ³añ obe c ne go rz¹ du jest do koñ -
cze nie re form ad mi ni stra cyj nych, w tym kon ty nua cja roz po czê te go w 1989 r. pro ce su
de cen tra li za cji za dañ i fi nan sów pub li cz nych oraz wzmac nia nie ro li sa mo rz¹ dów te ry -
to rial nych w kszta³ to wa niu roz wo ju spo³eczno-go spo dar cze go pañ stwa. Ra da Mi ni -
strów za de cy do wa ³a, ¿e ko nie cz ne jest pro wa dze nie prac nad przy wró ce niem
sa mo rz¹ do wi ran gi, któ ra przy pa da w³a dzom re gio nal nym i lo kal nym w Eu ro pie, gdzie
s¹ one wa¿ nym par tne rem rz¹ dów cen tral nych po ma ga j¹ cym w osi¹ ga niu wa¿ nych ce -
lów spo ³e cz nych.

Do wy ko ny wa nia po wy ¿ szych za dañ nie zbê d ne jest wzmoc nie nie pod staw ma j¹t ko -
wych sa mo rz¹ du, a tak ¿e do po sa ¿e nie go w za da nia i kom pe ten cje, któ re po zwo l¹ na
od gry wa nie ro li pra w dzi we go go spo da rza na swoim te re nie.

W ra mach re a li za cji za da nia do koñ cze nia re for my de cen tra li za cyj nej i upo rz¹d ko -
wa nia po dzia ³u kom pe ten cji miê dzy ad mi ni stra cj¹ rz¹ do w¹ i sa mo rz¹ do w¹ Ra da Mi ni -
strów przy jê ³a pro jekt usta wy o wo je wo dzie i ad mi ni stra cji rz¹ do wej w wo je wó dz twie
oraz pro jekt usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji
i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie (tzw. usta wê kom pe ten cyj -
n¹), któ re w dniu 2 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku zo sta ³y skie ro wa ne do Se jmu RP.

W pro jek cie tzw. usta wy kom pe ten cyj nej prze wi du je siê prze ka za nie je dno stkom
sa mo rz¹ du wo je wó dz twa za dañ wo je wo dy w za kre sie spra wo wa nia nad zo ru ogól ne go
nad sa mo rz¹ dem te ry to rial nym, wy ko ny wa nia kon tro li go spo da ro wa nia mie niem pañ -
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stwo wym w wo je wó dz twie, pe³ nie nia fun kcji or ga nu od po wie dzial ne go za za rz¹ dza nie
kry zy so we oraz stan po rz¹d ku pub li cz ne go i bez pie czeñ stwa zbio ro we go. Wska za no
ró w nie¿, ¿e wo je wo da pe³ ni is tot n¹ fun kcjê ja ko or gan nad zo ru nad dzia ³al no œci¹
je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go i ich zwi¹z ków. Za sa dy i tryb te go nad zo ru okreœ -
la j¹ prze pi sy od rêb ne, czy li ustro jo we usta wy sa mo rz¹ do we. Po nad to pro jekt usta wy
okreœ la ró w nie¿ za sa dy sta no wie nia ak tów pra wa miej sco we go przez wo je wo dê i or ga -
ny ad mi ni stra cji nie ze spo lo nej oraz ogól ne za sa dy kon tro li ich sta no wie nia. Na le ¿y
je dnak ¿e za zna czyæ, i¿ za kres za dañ prze ka za nych do sa mo rz¹ du wo je wó dz twa bê dzie
zna ny osta te cz nie po uchwa le niu usta wy przez Par la ment RP.

Do ko na ne zmia ny le gis la cyj ne po zwo l¹ na zwiê k sze nie ro li sa mo rz¹ du wo je wó dz -
twa i sa mo rz¹ du gmin ne go, po przez prze ka za nie na ni¿ sze szczeb le czê œci kom pe ten cji
i za dañ wy ko ny wa nych ak tu al nie przez wo je wo dów.

Zwiêk sza nie ro li sa mo rz¹ du wo je wó dz twa i gmin ne go po zwo li na efek ty wniej sze re -
a li zo wa nie po sta wio nych za dañ, a je dno czeœ nie zgo d ne jest z nad rzê dn¹ za sa d¹ sub sy -
diar no œci pañ stwa.

Pro jekt usta wy o wo je wo dzie i ad mi ni stra cji rz¹ do wej w wo je wó dz twie zmie rza do
ogra ni cze nia ro li wo je wo dów do re pre zen to wa nia Ra dy Mi ni strów w wo je wó dz twie,
spra wo wa nia nad zo ru ogól ne go nad sa mo rz¹ dem te ry to rial nym, wy ko ny wa nia kon tro -
li go spo da ro wa nia mie niem pañ stwo wym w wo je wó dz twie, pe³ nie nia fun kcji or ga nu
od po wie dzial ne go za za rz¹ dza nie kry zy so we oraz stan po rz¹d ku pub li cz ne go i bez pie -
czeñ stwa zbio ro we go.

Pod sta wê pra w n¹ po de jmo wa nych dzia ³añ sta no wi uchwa ³a Nr 13/2008 Ra dy Mi -
ni strów z dnia 22 sty cz nia 2008 ro ku w spra wie do koñ cze nia re for my ad mi ni stra cji
pub li cz nej oraz za sad pro wa dze nia prac w tym za kre sie (M.P. z 2008 ro ku Nr 8,
poz. 99), któ ra wska zu je ja ko g³ó wne za da nia:

· do koñ cze nie re for my de cen tra li za cyj nej i upo rz¹d ko wa nie po dzia ³u kom pe ten cji
miê dzy ad mi ni stra cj¹ rz¹ do w¹ i sa mo rz¹ do w¹;

· do koñ cze nie re for my ad mi ni stra cji rz¹ do wej, w tym po pra wê ko or dy na cji dzia ³añ
na czel nych i cen tral nych or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej;

· przy wró ce nie w³a œci wej ro li s³u¿ by cy wil nej i wpro wa dze nie sku te cz nych me cha --
niz mów za rz¹ dza nia kad ra mi urzê dni czy mi.

Ak tu al nie, w ra mach re a li za cji za da nia do koñ cze nia re for my de cen tra li za cyj nej
i upo rz¹d ko wa nia po dzia ³u kom pe ten cji miê dzy ad mi ni stra cj¹ rz¹ do w¹ i sa mo rz¹ do -
w¹, pro wa dzo ne s¹ pra ce m.in. nad:

· usta w¹ o zmia nie nie któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le 
za dañ ad mi ni stra cji pub li cz nej w wo je wó dz twie (tzw. usta w¹ kom pe ten cyj n¹),

· usta w¹ o wo je wo dzie i ad mi ni stra cji rz¹ do wej w wo je wó dz twie,

· usta w¹ o fun du szu so ³ec kim,

· usta w¹ o po li ty ce miej skiej i wspó³ pra cy je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w tym
za kre sie oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw.

Za da nie ko or dy na cji prac nad pro jek ta mi ustaw przy go to wy wa ny mi w try bie ww.
uchwa ³y Ra dy Mi ni strów, po wie rzo ne zo sta ³o mi ni stro wi w³a œci we mu do spraw ad mi -
ni stra cji pub li cz nej. Nad 3 pier wszy mi z ww. ustaw pro wa dzo ne s¹ obe c nie pra ce par -
la men tar ne.

Or ga ni za cjê i za sa dy dzia ³a nia bib lio tek pe da go gi cz nych, w tym ich fi lii, okreœ la
art. 5 ust. 6 usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 1991 ro ku o sy s te mie oœ wia ty (Dz. U. z 2004 ro ku
Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) oraz roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
i Spor tu z dnia 29 kwiet nia 2003 r. w spra wie szcze gó ³o wych za sad dzia ³a nia pub li cz nych
bib lio tek pe da go gi cz nych (Dz. U. z 2003 ro ku Nr 89, poz. 824). W myœl ww. prze pi sów:

· za k³a da nie i pro wa dze nie pub li cz nych bib lio tek pe da go gi cz nych o zna cze niu re gio --
nal nym lub po nad re gio nal nym na le ¿y do za dañ sa mo rz¹ du wo je wó dz twa. Przy
czym bib lio te ki pe da go gi cz ne mo g¹ ró w nie¿ za k³a daæ i pro wa dziæ – w uz go dnie niu
z ku ra to rem oœ wia ty – po wia ty i gmi ny.

· plan sie ci pub li cz nych bib lio tek pe da go gi cz nych okreœ la stra te gia roz wo ju wo je --
wó dz twa usta lo na na pod sta wie od rêb nych prze pi sów.
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· sieæ pub li cz nych bib lio tek pe da go gi cz nych two rz¹ bib lio te ki pe da go gi cz ne i ich fi --
lie.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze up rzej mie in for mu jê, i¿ sa mo rz¹d wo je wó dz twa ma
obo wi¹ zek pro wa dze nia sie ci bib lio tek pe da go gi cz nych obe jmu j¹ cych swoim dzia ³a -
niem te ren ca ³e go wo je wó dz twa. Je dnak ¿e usta le nie struk tu ry tej sie ci, tj. okreœ le nie
li cz by bib lio tek pe da go gi cz nych, a tak ¿e ich fi lii oraz sie dzi by na le ¿y do kom pe ten cji or -
ga nu pro wa dz¹ ce go. Sa mo rz¹d wo je wó dz twa mo ¿e sa mo dziel nie two rzyæ, prze -
kszta³ caæ i lik wi do waæ bib lio te ki pe da go gi cz ne oraz ich fi lie, a tak ¿e ³¹ czyæ je w ze spó³
ze szko ³a mi lub pla ców ka mi sy s te mu oœ wia ty. Mo ¿e ró w nie¿, w myœl art. 5 ust. 5c
usta wy o sy s te mie oœ wia ty, prze ka zaæ bib lio te kê pe da go gi cz n¹ in ne mu sa mo rz¹ do wi.
Przy czym prze ka za nie bib lio te ki pe da go gi cz nej nie mu si oz na czaæ jej lik wi da cji. Mo ¿e
ona bo wiem po zo staæ ja ko je dno stka or ga ni za cyj na gmi ny lub po wia tu sa mo dziel n¹
pla ców k¹, lub zo staæ po ³¹ czo na w ze spó³.

Na le ¿y je dnak za u wa ¿yæ, ¿e prze pi sy art. 13 ust. 6 usta wy o bib lio te kach z dnia
27 czer wca 1997 r. (DZ. U. z 1997 ro ku Nr 85, poz. 539 z póŸn. zm.) nie da j¹ mo¿ li wo œci 
prze kszta³ ca nia bib lio tek pe da go gi cz nych w bib lio te ki pub li cz ne, ani ³¹ cze nia bib lio tek 
pe da go gi cz nych z bib lio te ka mi pub li cz ny mi w ze spó³. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym ut wo -
rze nie bib lio te ki pub li cz nej w miej scu bib lio te ki pe da go gi cz nej wy ma ga up rze d nio jej
lik wi da cji.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Sko ru py

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z li cz ny mi in ter wen cja mi prze woŸ ni ków, prag nê zwró ciæ uwa -

gê Pa na Mi ni stra, ¿e za pro po no wa ne w no we li za cji usta wy – Pra wo o ru chu
dro go wym oraz usta wy o trans por cie dro go wym do pu sz cze nie mo¿ li wo œci
wy ko ny wa nia pra cy kie row cy ko lej ki tu ry sty cz nej przez oso bê, któ ra do pie ro 
co skoñ czy ³a osiem na œcie lat, bez ja kich kol wiek szcze gól nych kwa li fi ka cji
i ba dañ psy cho lo gi cz nych oraz psy cho te chni cz nych, bez ja kiej kol wiek prak -
ty ki w za wo dzie, jest nie zwyk le nie bez pie cz ne i nie gwa ran tu je bez pie czeñ -
stwa prze wo ¿o nym tu ry stom.

Na le ¿y za zna czyæ, ¿e prze jaz dy ko lej ka mi, na przy k³ad w Ta trach, mo g¹
od by waæ siê w miej scach nie bez pie cz nych, po stro mych zbo czach, nie rzad ko
nad kil ku dzie siê cio me tro wy mi prze pa œcia mi. Po nad to ko lej ki te je dno ra zo wo
prze wo ¿¹ od kil ku dzie siê ciu do naw et kil ku set osób. No we li zo wa ne prze pi -
sy, we d³ug mnie, nie ma j¹ od po wie dni ka w kra jach za cho dnich. Co pra w da
is t nie je tam mo¿ li woœæ prze wo ¿e nia osób na wet bez spe c jal nych  ze zwo leñ,
ale do ty czy to je dy nie prze wo ¿e nia w³a s nych go œci w ra mach pro wa dzo nej
dzia ³al no œci ho te lo wej czy na przy k³ad agro tu ry sty cz nej.

Uwa ¿am, ¿e w tej sy tua cji po win no siê roz wa ¿yæ ce lo woœæ przy wo ³a nych
prze pi sów przede wszy s t kim ze wzglê du na bez pie czeñ stwo. Sko ro bo wiem
na przy k³ad tak sów ka rze prze wo ¿¹ cy po kil ka osób pod le ga j¹ okreœ lo nym
ry go rom, to nie zro zu mia ³e jest, dla cze go zwal nia siê z nich oso by prze wo ¿¹ ce
po kil ka dzie si¹t osób.

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Sko ru pa

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

War sza wa, 10 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ta de u sza Sko ru py z³o ¿o ne pod czas

20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r. w spra wie ure gu lo wañ pra w -
nych w za kre sie uzy s ka nia up ra wnieñ do wy ko ny wa nia pra cy kie row cy ko le jek tu ry -
sty cz nych prze s³a ne przez Mar sza³ ka Se na tu RP przy piœ mie nr BPS/DSK-043-1016/08 
z dnia 6 li s to pa da br. do Mi ni stra In fra struk tu ry up rzej mie wy jaœ niam.

Se nac ki pro jekt usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo o ru chu dro go wym oraz usta wy
o trans por cie dro go wym prze wi du je, ¿e ko lej k¹ tu ry sty cz n¹ mo ¿e kie ro waæ oso ba, któ -
ra ukoñ czy ³a 18 lat i po sia da pra wo jaz dy od po wie dniej ka te go rii.

Po dzie la j¹c tros kê Pa na Se na to ra o bez pie czeñ stwo prze wo ¿o nych osób prag nê
wska zaæ, i¿ zgo d nie z za pi sem pro jek tu usta wy ko lej ka tu ry sty cz na po ru szaæ siê bê dzie 
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z prêd ko œci¹ do 20 km na go dzi nê, zaœ tra sa prze jaz du ko lej ki tu ry sty cz nej bê dzie
uz ga dnia na z Po li cj¹.

Ró w nie¿ sam przed siê bior ca po wi nien byæ za in te re so wa ny za trud nie niem osób
w cha rak te rze kie row cy ko lej ki tu ry sty cz nej spe³ nia j¹ cych wy ¿ sze kry te ria ni¿ mi n i -
mum usta wo we.

Na le ¿y ró w nie¿ pod kreœ liæ, i¿ dzia ³al noœæ go spo dar cza w za kre sie prze wo zu osób
ko lej k¹ tu ry sty cz n¹ ma cha rak ter lo kal ny i se zo no wy.

Z po wa ¿a niem

Tadeusz Jarmuziewicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza

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

Pa nie Mi ni strze!
Par ki na ro do we w Pol sce obe jmu j¹ ob sza ry chro nio ne o szcze gól nie wy -

so kich war to œciach przy ro dni czych, cen nych ró w nie¿ z pun ktu wi dze nia na u -
ki, kul tu ry i wy cho wa nia. Ochro nie pod le ga ca ³oœæ przy ro dy oraz swoi ste
ce chy kra job ra zu. Wszel kie dzia ³a nia na te re nie par ku pod po rz¹d ko wa ne s¹
ochro nie przy ro dy. Za da niem par ku jest nie tyl ko ochro na is t nie j¹ cych za so -
bów, ale i od two rze nie w spo sób na tu ral ny zniek szta³ co nych lub za nik ³ych
ele men tów przy ro dy. Ob szar par ku jest za rz¹ dza ny we d³ug okre so wo two -
rzo nych pla nów ochro ny za twier dza nych przez mi ni stra œro do wis ka, a ich
dzia ³al noœæ fi nan so wa na jest z bu d¿e tu pañ stwa.

Z uwa gi na ogra ni czo ne œrod ki bu d¿e to we dzia ³a nia te w zna cz nej mie rze 
fi nan so wa ne s¹ ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Œro do wis ka
i Go spo dar ki Wo dnej. Tym cza sem z in for ma cji, ja kie do mnie do cie ra j¹, wy ni -
ka, ¿e Za rz¹d NFOŒiGW nie za twier dzi³ do tej po ry II li sty ran kin go wej z dzie -
dzi ny ochro ny przy ro dy.

W zwi¹z ku z tym pro szê o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia:
Ile wnios ków do NFOŒiGW zo sta ³o z³o ¿o nych przez par ki na ro do we

w 2008 r.?
Ile umów z par ka mi na ro do wy mi zo sta ³o pod pi sa nych przez NFOŒiGW

w 2008 r.?
Czy pra w d¹ jest, ¿e do tej po ry nie zo sta ³a za twier dzo na II li sta ran kin go -

wa z dzie dzi ny ochro ny przy ro dy?

Woj ciech Skur kie wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 27 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na py ta nia prze ka za ne w oœ wiad cze niu z³o ¿o nym przez se na to ra

Woj cie cha Skur kie wi cza na 20. po sie dze niu Se na tu w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r.
(pis mo znak: BPS/DSK-043-1071/08), up rzej mie in for mu jê.

Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej od 20 lat swej dzia -
³al no œci wspie ra dzia ³al noœæ par ków na ro do wych, udzie la j¹c do fi nan so wa nia na re a li -
za cjê przed siêw ziêæ w bar dzo sze ro kim spek trum za ga dnieñ. Par ki na ro do we
wy stê pu j¹ do NFOŒiGW o udzie le nie do fi nan so wa nia na za sa dach przy jê tych dla zna cz -
nie szer sze go gro na wnios ko daw ców (je dno stki sa mo rz¹ do we) sto wa rzy sze nia, je dno -
stki or ga ni za cyj ne La sów Pañ stwo wych itp.). Na bór i roz pa try wa nie wnios ków sk³a da -
nych przez par ki od by wa siê z za cho wa niem pro ce du ry, po le ga j¹ cej na se syj nym
na bo rze wnios ków, wy ³a nia niu naj lep szych przed siêw ziêæ po przez ich oce nê, a na stê p -
nie umie sz cze nie na li stach ran kin go wych w ko lej no œci od naj wy ¿ ej pun kto wa nych.

W 2008 r. dla wnios ków z dzie dzi ny ochro na przy ro dy i kra job ra zu og ³o szo ne by ³y
dwa na bo ry – I w ter mi nie do 30.04.2008 r. i II w ter mi nie do 30.08.2008 r.
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· W ra mach I na bo ru 2008 r. par ki na ro do we z³o ¿y ³y 51 wnios ków, z cze go 45 wnios --
ków zo sta ³o po zy ty wnie roz pa trzo nych przez Za rz¹d NFO ŒiGW, na to miast
6 wnios ków zo sta ³o od rzu co nych z po wo du ne ga ty wnej oce ny for mal nej.

· W ra mach II na bo ru z dzie dzi ny ochro na przy ro dy i kra job ra zu wnios ki by ³y przy jmo --
wa ne do dnia 30.08.2008 r. Wp³y nê ³y 23 wnios ki, spoœ ród któ rych 15 wnios ków
z³o ¿o nych zo sta ³o przez par ki na ro do we. W przy pad ku wnios ków, gdzie stwier dzo --
no nie kom plet noœæ, zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ c¹ pro ce du r¹, wnios ko daw cy by li pro --
sze ni o uzu pe³ nie nie bra ku j¹ cych do ku men tów i in for ma cji w ter mi nie 30 dni. Po
skom ple to wa niu wnios ków i za koñ cze niu ich oce ny, do dnia 17.10.2008 r. zo sta ³y
przy go to wa ne li sty ran kin go we, któ re w dniu 29.10.2008 r. zo sta ³y za twier dzo ne
przez Za rz¹d NFOŒiGW. Na li stach ran kin go wych przed siêw ziêæ wstêp nie za kwa --
li fi ko wa nych do do fi nan so wa nia zna laz ³o siê 10 wnios ków z³o ¿o nych przez par ki
na ro do we. Po zo sta ³ych 5 wnios ków par ków na ro do wych zo sta ³o wy ³¹ czo nych
z dal sze go po stê po wa nia, przy czym roz pa trze nie 4 z nich bê dzie mo¿ li we po uzu --
pe³ nie niu bra ku j¹ cych da nych. Spoœ ród 10 wnios ków z li sty ran kin go wej 1 wnio --
sek zo sta³ po zy ty wnie roz pa trzo ny przez Za rz¹d NFOŒiGW, 6 wnios ków zo sta ³o
skie ro wa nych na po sie dze nie Za rz¹ du, a 3 wnios ki s¹ przy go to wy wa ne do skie ro --
wa nia na po sie dze nie Za rz¹ du.

Je dno czeœ nie chcia³ bym pod kreœ liæ, ¿e w od nie sie niu do wnios ków sk³a da nych
przez par ki na ro do we na do fi nan so wa nie wy ku pu grun tów w ra mach przy s³u gu j¹ ce go
par kom na ro do wym pra wa pier wo ku pu NFOŒiGW przy j¹³ oso b n¹ pro ce du rê roz pa try -
wa nia wnios ków. Po nie wa¿ park na ro do wy mo ¿e sko rzy staæ z pra wa pier wo ku pu
w ci¹ gu mie si¹ ca od otrzy ma nia po wia do mie nia o za war ciu wa run ko wej umo wy sprze -
da ¿y nie ru cho mo œci, wnios ki z te go za kre su roz pa try wa ne s¹ na bie ¿¹ co w mia rê ich
wp³y wu, w ra mach tzw. „szyb kiej œcie¿ ki”. W 2008 r. do dnia 17.11.2008 r. w ra mach
tej pro ce du ry par ki na ro do we z³o ¿y ³y 15 wnios ków, z cze go 12 wnios ków zo sta ³o po zy -
ty wnie roz pa trzo nych przez Za rz¹d NFOŒiGW, 1 wnio sek zo sta³ od rzu co ny z po wo dów
for mal nych, 1 wnio sek jest w trak cie roz pa try wa nia, a 1 wnio sek zo sta³ wy co fa ny przez 
wnios ko daw cê.

Pod su mo wu j¹c, w 2008 r. do dnia 17.11.2008 r. par ki na ro do we z³o ¿y ³y 81 wnios -
ków na do fi nan so wa nie przed siêw ziêæ z dzie dzi ny ochro na przy ro dy i kra job ra zu. W ra -
mach z³o ¿o nych wnios ków za war to do tych czas 56 umów prze ka za nia œrod ków.

Chcia³ bym ró w nie¿ po in for mo waæ, ¿e zgo d nie z uzy s ka ny mi z NFOŒiGW in for ma -
cja mi, w dniu z³o ¿e nia oœ wiad cze nia przez se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza li sta ran -
kin go wa II na bo ru z dzie dzi ny ochro na przy ro dy i kra job ra zu by ³a ju¿ za twier dzo na
przez Za rz¹d Na ro do we go Fun du szu (29 paŸ dzier ni ka 2008 r.).

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Kon ser wa tor Przy ro dy
dr Ma ciej Trze ciak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza

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

Pa nie Mi ni strze!
Mo je oœ wiad cze nie do ty czy po li ty ki kad ro wej pro wa dzo nej w Re gio nal -

nej Dy rek cji La sów Pañ stwo wych w £o dzi.
Zg³a sza j¹ siê do mnie leœ ni cy m³o de go po ko le nia z pro œb¹ o in ter wen cjê

w spra wie po li ty ki kad ro wej pro wa dzo nej w Re gio nal nej Dy rek cji La sów
Pañ stwo wych w £o dzi przez dy rek to ra An drze ja Ga piñ skie go. Z za sko cze -
niem przy j¹ ³em in for ma cje o utrud nia niu, a wrêcz unie mo¿ li wia niu awan su
m³o dym, bar dzo do b rze wy szko lo nym leœ ni kom. Z in for ma cji, któ re do mnie
do cie ra j¹, wy ni ka, ¿e dy rek tor Ga piñ ski za miast ofe ro waæ pra cê oso bom
m³od szym wie kiem, za tru dnia w biu rze RDLP pra co wni ków, któ rzy ju¿ ko rzy -
sta li ze œwiad czeñ eme ry tal nych, oraz oso by, któ re osi¹g nê ³y wiek eme ry tal -
ny i po win ny przejœæ na za s³u ¿o n¹ eme ry tu rê. Co gor sze, dla tych osób
two rzy siê spe c jal ne sta no wis ka oraz przy dzie la im fik cyj ne za da nia, któ re
dub lu j¹ siê z za da nia mi in nych osób, a na wet wy dzia ³ów, i gwa ran tu je wy -
na gro dze nie mie siê cz ne w wy so ko œci 8–12 ty siê cy brut to z re gu la mi no wy mi
do dat ka mi.

Pa nie Mi ni strze, pro szê o udzie le nie wy czer pu j¹ cych od po wie dzi na na -
stê pu j¹ ce py ta nia.

W ja ki spo sób zo sta³ na wi¹ za ny sto su nek pra cy z pa ni¹ Aga t¹ Bul fan -
-Woj cie chow sk¹ i czy pra w d¹ jest, ¿e ta oso ba przed za trud nie niem na sta no -
wis ku do spraw go spo dar ki dre wnem prze by wa ³a na eme ry tu rze?

Czy pra w d¹ jest, ¿e w paŸ dzier ni ku 2008 r. w biu rze RDLP zo sta ³o stwo -
rzo ne su per sta no wis ko do rad cy do spraw wspó³ pra cy z za gra ni c¹ spe c jal nie
dla by ³e go dy rek to ra ge ne ral ne go Je rze go Pi¹t kow skie go, któ ry ju¿ od lu te go
po wi nien cie szyæ siê za s³u ¿o n¹ eme ry tu r¹?

Czy dy rek tor ge ne ral ny LP wy ra zi³ zgo dê na ut wo rze nie w biu rze RDLP
w £o dzi sta no wis ka do rad cy do spraw wspó³ pra cy z za gra ni c¹, czy jest to
zgo d ne z ra mo wym sche ma tem or ga ni za cyj nym RDLP i czy po do b ne sta no -
wis ka fun kcjo nu j¹ w po zo sta ³ych dy rek cjach?

Czy w biu rze RDLP w £o dzi od gru dnia 2007 r. zo sta ³y za trud nio ne in ne
oso by, któ re by ³y na eme ry tu rze lub osi¹g nê ³y wiek eme ry tal ny?

Czy po do b ne do opi sy wa nych sy tua cje mia ³y miej sce w in nych RDLP?
Czy w La sach Pañ stwo wych sta nie siê po wsze chn¹ prak ty k¹ to, ¿e bê d¹

za tru dnia ne oso by, któ re s¹ na eme ry tu rze lub osi¹g nê ³y wiek eme ry tal ny,
za miast m³o dych, do b rze wy kszta³ co nych leœ ni ków?

Woj ciech Skur kie wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 28 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza z dnia

30 pa Ÿ dzier ni ka 2008 r., prze ka za ne pi s mem Wi ce mar sza³ ka Se na tu z dnia 6 li s to pa da 
br., znak: BPS/DSK-043-1017/08, do ty cz¹ ce po li ty ki ka d ro wej w Re gio nal nej Dy rek -
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cji La sów Pa ñ stwo wych w £o dzi in for mu jê, i¿ zw ró ci ³em siê do Dy rek to ra Ge ne ral ne go
La sów Pa ñ stwo wych o usto sun ko wa nie siê do spraw po ru szo nych w ww. oœ wiad cze niu.

W sta no wis ku Dy rek to ra Ge ne ral ne go La sów Pañ stwo wych prze ka za nym w piœ mie
z dnia 24 li s to pa da br. uzy s ka ³em in for ma cje, i¿ Dy rek tor nie po dzie la opi nii Pa na se -
na to ra o utrud nia niu lub unie mo¿ li wia niu awan su m³o dym pra co wni kom w La sach
Pañ stwo wych. Je dno stko we przy k³a dy de cyz ji kad ro wych ja kie mia ³y miej sce w biu rze
Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pañ stwo wych w £o dzi nie mo g¹ œwiad czyæ o ca ³ym PGL LP.

Zgo d nie z wy jaœ nie niem dy rek to ra RDLP w £o dzi, Pa ni Aga ta
Bulfan-Wojciechowska, od wo ³a na w 2006 r. z na ru sze niem pra wa pra cy ze sta no wis ka 
za stêp cy nad leœ ni cze go, zo sta ³a pra wo moc nym wy ro kiem s¹ du przy wró co na do pra cy
i za trud nio na w biu rze RDLP w £o dzi na czas okreœ lo ny do 22 li s to pa da br. na sta no -
wis ku spe cja li sty ds. go spo dar ki dre wnem. W cza sie to cz¹ ce go siê pro ce su s¹ do we go Pa ni
A. Bulfan-Wojciechowska prze sz³a na wcze œ niej sz¹ eme ry tu rê.

Pan Je rzy Pi¹t kow ski, ja ko oso ba o od po wie d nim do œwiad cze niu za wo do wym
i przy go to wa niu me ry to ry cz nym, zo sta³ za trud nio ny w RDLP w £o dzi na 3/5 eta tu na
sta no wis ku zwi¹ za nym z roz wi ja niem ko rzy stnej dla La sów Pañ stwo wych wspó³ pracy
miê dzy na ro do wej w ra mach Eu ro pej skie go In stru men tu S¹ sie dz twa i Par tner stwa
(EISP), po nad to po wie rzo no mu obo wi¹z ki zwi¹ za ne z pro gra mem Na tu ra 2000, kreo -
wa niem stra te gii w za kre sie roz wo ju in fra struk tu ry dro go wej i bu dow la nej, po zy s ki wa -
niem ko pa lin i przed siêw ziê cia mi po de jmo wa ny mi na rzecz wzro stu pro duk cyj no œci
la su.

Na za trud nie nie w ka ¿ dym przy pad ku by ³a wy ra ¿o na zgo da przez Dy rek to ra Ge ne -
ral ne go LP, a sk³a da ne wnios ki znaj du j¹ uza sa dnie nie w re gu la mi nie or ga ni za cyj nym
RDLP w £o dzi, co za pe wnia wa ru nek nie dub lo wa nia za kre sów za dañ tych sta no wisk
z za da nia mi in nych ko mó rek or ga ni za cyj nych biu ra.

W biu rze RDLP w £o dzi za trud nio no po nad to dwie oso by up ra wnio ne do œwiad czeñ
eme ry tal nych, obie na czas okreœ lo ny. Je d n¹ na 2/5 eta tu na czas do 31 gru dnia br.
w ce lu wdro ¿e nia w za kres obo wi¹z ków te go sta no wis ka pra co wni ka prze nie sio ne go
z in ne go wy dzia ³u, dru g¹ na okres prze by wa nia za stê po wa nej pra co wni cy na ur lo pie
wy cho waw czym.

W bie ¿¹ cym ro ku w biu rze Re gio nal ne] Dy rek cji La sów Pañ stwo wych w £o dzi za -
trud nio no szeœæ m³o dych osób, w tym je d n¹ po sta ¿u, ukoñ czo nym z wy ni kiem bar dzo
do brym.

W œwiet le po wy ¿ szych wy jaœ nieñ uwa ¿am, i¿ po li ty ki kad ro wej w biu rze RDLP w £o -
dzi nie mo¿ na oce niaæ ja ko utrud nia j¹ cej awans m³o dym pra co wni kom. Za trud nie nie
osób z up ra wnie nia mi eme ry tal ny mi ma cha rak ter prze jœcio wy i po wo do wa ne jest g³ó wnie 
przy go to wa niem do prze jê cia za dañ na sta no wis kach pra cy przez m³od szych pra co -
wni ków.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
Ja nusz Za les ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza

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

Pa nie Mi ni strze!
W dniu 7 sier pnia 2008 r. pod czas sie dem na ste go po sie dze nia Se na tu ja -

ko se n a tor RP skie ro wa ³em do Pa na Mi ni stra oœ wiad cze nie se na tor skie. Nie
otrzy ma ³em wy czer pu j¹ cej od po wie dzi na nie. Mo je py ta nia do ty czy ³y po pra w -
no œci fun kcjo no wa nia Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Œro do wis ka i Go spo -
dar ki Wo dnej, któ ry dzia ³a j¹c na mo cy usta wy – Pra wo ochro ny œro do wis ka
sta no wi is tot ny el e ment re a li za cji po li ty ki eko lo gi cz nej pañ stwa. Od po wiedŸ
na mo je oœ wiad cze nie, udzie lo n¹ przez se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie
Œro do wis ka Sta ni s³a wa Gaw ³ow skie go, uwa ¿am za nie wy star cza j¹ c¹, gdy¿
nie uzy s ka ³em ¿a dnej in for ma cji co do za sa dni czych spraw (py tañ). Z przy -
kro œci¹ stwier dzam, ¿e spra wa ta mo ¿e zo staæ po trak to wa na ja ko lek ce wa -
¿e nie obo wi¹z ków cz³on ków Ra dy Mi ni strów i wy so kich urzê dni ków
pañ stwo wych wo bec Se na tu RP.

Ze wzglê du na te oko li cz no œci po no w nie pro szê o za jê cie przez mi ni stra
œro do wis ka sta no wis ka w na stê pu j¹ cych spra wach, o któ rych sze rzej pi sa -
³em w moim po prze d nim oœ wiad cze niu z 7 sier pnia 2008 r.

Czy spot ka nie w Tu cho wie od by wa ³o siê w ra mach wy jaz du s³u¿ bo we go
i kto po kry³ ko sz ty wy jaz du w³adz fun du szu?

Kto pod pi sa³ de le ga cje na wy jazd?
Kto by³ ini cja to rem nie dziel ne go wy jaz du, kto z kie ro wni ctwa Mi ni ster -

stwa Œro do wis ka lub Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Œro do wis ka i Go spo -
dar ki Wo dnej by³ po mys ³o daw c¹ te go wy jaz du?

Cze go do ty czy ³a roz mo wa kie ro wni ctwa NFOŒiGW z oj cem pro win cja -
³em?

Woj ciech Skur kie wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 8 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza skie ro wa ne do

Mi ni stra Œro do wis ka do ty cz¹ ce wi zy ty przed sta wi cie li Na ro do we go Fun du szu Ochro ny 
Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej w Tu cho wie, in for mu jê, ¿e NFO ŒiGW po no w nie po -
twier dza, ¿e przed mio to we spot ka nie w dniu 10 lu te go 2008 r. w Tu cho wie od by ³o siê
w ra mach wy jaz du s³u¿ bo we go, re a li zo wa ne go zgo d nie z in struk cj¹: Po stê po wa nie
przy po dró ¿ach s³u¿ bo wych na ob sza rze kra ju oraz gra ni ca mi kra ju cz³on ków Za rz¹ du
i pra co wni ków Biu ra Na ro do we go Fun du szu. Ko sz ty wy jaz dów s³u¿ bo wych po kry wa ne
s¹ ze œrod ków NFO ŒiGW ujê tych w pla nie fi nan so wym, w ra mach ko sz tów dzia ³al no -
œci. Wy jazd do Tu cho wa na spot ka nie z przed sta wi cie la mi Zgro ma dze nia Re dem pto ry -
stów, któ rych ma j¹t kiem za bez pie cza no do fi nan so wa nie przed siêw ziê cia pod na zw¹:
Pra ce geo lo gi cz ne dla po szu ki wa nia i wstêp ne go usta le nia za so bów eks ploa ta cyj nych
wód ter mal nych z ut wo rów wa pie nia mu szlo we go lub lia su w To ru niu wraz z okreœ le -
niem wa run ków hyd ro geo lo gi cz nych w zwi¹z ku z wt³a cza niem wód do gó ro two ru w in -
ter wa le ut wo rów wa pie nia mu szlo we go lub lia su w To ru niu – ot wór TG1 re a li zo wa ne
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przez Fun da cjê Lux Ve ri ta tis, by³ wy jaz dem s³u¿ bo wym, gdy¿ do ty czy³ dzia ³añ re a li zo -
wa nych w ra mach dzia ³al no œci NFOŒiGW, za tem ko sz ty te go wy jaz du po kry te zo -
sta ³y ze œrod ków NFO ŒiGW.

W przy pad ku wy jaz dów cz³on ków Za rz¹ du de le ga cje pod pi sy wa ne s¹ przez Pre ze sa
Za rz¹ du lub in ne go cz³on ka Za rz¹ du – tak by ³o ró w nie¿ w przy pad ku wy jaz du do Tu -
cho wa w dniu 10.02.2008 r.

Ini cja tor k¹ spot ka nia z przed sta wi cie lem Zgro ma dze nia Re dem pto ry stów by ³a
Ma³ go rza ta Sku cha – Za stêp ca Pre ze sa Za rz¹ du, pe³ ni¹ ca w ra mach obo wi¹z ków s³u¿ -
bo wych nad zór nad De par ta men tem Ochro ny Zie mi, przez któ ry przed mio to wa spra wa 
by ³a pro wa dzo na oraz nad De par ta men tem Ana liz Fi nan so wych, któ re go za da niem
jest w³a œci we za bez pie cza nie umów. Spot ka nie uz na ³a za po moc ne w po szu ki wa niach
roz wi¹ za nia pro ble mów, ja kie wy nik nê ³y w ra mach przy go to wañ do ty cz¹ cych fi nan so -
wa nia przed mio to we go przed siêw ziê cia. Je d nym z pro ble mów wy ma ga j¹ cych roz -
strzyg niê cia by ³o usta le nie pra wa w³a s no œci do bu dyn ków, na któ rych mia ³a zo staæ
usta no wio na hi po te ka w ce lu za bez pie cze nia – przez Fun da cjê Lux Ve ri ta tis – do fi nan -
so wa nia udzie la ne go przez NFOŒiGW, a któ re, jak siê oka za ³o, sta no wi¹ w³a s noœæ
Zgro ma dze nia Re dem pto ry stów.

W³a dze Mi ni ster stwa Œro do wis ka nie by ³y po wia do mio ne o pla no wa nym spot ka -
niu, gdy¿ ani z usta wy – Pra wo ochro ny œro do wis ka (t.j.: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 
z póŸn. zm.), ani ze Sta tu tu NFOŒiGW – roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Œro do wis ka w spra wie 
na da nia sta tu tu Na ro do we mu Fun du szo wi Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej
(Dz. U. z dnia 1 lip ca 2002 r.), ani z ¿a dne go in ne go do ku men tu nie wy ni ka dla w³adz
NFOŒiGW obo wi¹ zek uzy s ki wa nia zgo dy na spot ka nia z be ne fi cjen ta mi lub z pod mio -
ta mi, któ re de kla ru j¹ za bez pie cze nie umo wy o do fi nan so wa nie. Wprost prze ci w nie –
art. 400 ust. 2 i 3 usta wy Pra wo ochro ny œro do wis ka, na da j¹c Fun du szo wi oso bo woœæ
pra w n¹ oraz kszta³ tu j¹c je go up ra wnie nie do sa mo dziel ne go pro wa dze nia go spo dar ki
fi nan so wej, okreœ la au to no miê te go pod mio tu w za kre sie pro wa dzo nej dzia ³al no œci.

Nie dziel ny ter min, o któ ry py ta Pan Se n a tor, jak i miej sce wy ni ka ³y st¹d, ¿e przed -
sta wi cie le NFOŒiGW do sto so wa li siê do mo¿ li wie naj szyb sze go oraz ak cep to wal ne go
dla wszy s t kich stron ter mi nu i miej sca spot ka nia, usta lo ne go z przed sta wi cie la mi
Zgro ma dze nia Re dem pto ry stów, a w szcze gól no œci z Oj cem Pro win cja ³em, któ re go obo -
wi¹z ki nie po zwa la ³y na szyb kie spot ka nie w in nym ter mi nie w War sza wie.

Przed mio to wa roz mo wa do ty czy ³a re a li zo wa ne go przez Fun da cjê Lux Ve ri ta tis
przed siêw ziê cia: Pra ce geo lo gi cz ne dla po szu ki wa nia i wstêp ne go usta le nia za so bów
eks ploa ta cyj nych wód ter mal nych z ut wo rów wa pie nia mu szlo we go lub lia su w To ru niu 
wraz z okreœ le niem wa run ków hyd ro geo lo gi cz nych w zwi¹z ku z wt³a cza niem wód do
gó ro two ru w in ter wa le ut wo rów wa pie nia mu szlo we go lub lia su w To ru niu – ot wór TG1.
Do fi nan so wa nie te go pro jek tu za bez pie czo ne zo sta ³o ma j¹t kiem Zgro ma dze nia Re -
dem pto ry stów. Przed sta wi cie le NFOŒiGW omó wi li za ró wno sy tua cjê pra w n¹, jak i eko -
no mi cz ne uwa run ko wa nia oraz ry zy ka w ra mach przed mio to we go pro jek tu z pun ktu
wi dze nia NFOŒiGW. Przed sta wi cie le Zgro ma dze nia okreœ li li swo je sta no wis ko w tej
spra wie.

Je dno czeœ nie na pod kreœ le nie za s³u gu je fakt, ¿e po mi mo, i¿ NFOŒiGW, ja ko je dno stka 
sek to ra fi nan sów pub li cz nych, dys po nu je œrod ka mi pub li cz ny mi i sto so wa ne pro ce du -
ry s¹ trans pa ren tne, a in for ma cja o udzie lo nym do fi nan so wa niu (na ja kie za da nie, dla
ko go i w ja kiej kwo cie) jest ja wna i ogól nie do stêp na, NFOŒiGW nie jest upo wa¿ nio ny
bez zgo dy dru giej stro ny do uja wnia nia szcze gó ³ów roz mów i ne go cja cji pro wa dzo -
nych w za kre sie spraw fi nan so wych. Obe c nie NFOŒiGW nie po sia da zgo dy przed sta wi -
cie li Zgro ma dze nia Re dem pto ry stów na uja wnie nie szcze gó ³o we go prze bie gu
spot ka nia.

Z powa¿niem

z up. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Sta ni s³aw Gaw ³ow ski
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Oœ wiad cze nia se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka
oraz do ge ne ral ne go dy rek to ra dróg kra jo wych i au to strad Le cha Wi tec kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze! Sza no wny Pa nie Dy rek to rze!
W zwi¹z ku z fak tem, i¿ GDDKiA pla nu je mo der ni za cjê dro gi kra jo wej

nr 62 na od cin ku P³ock – Wy szo gród – Za kro czym, pro szê o roz pa trze nie mo¿ -
li wo œci bu do wy tej ¿e dro gi ja ko dro gi czte ro pas mo wej, czy li po sia da j¹ cej
dwa pa sy w ka ¿ dym kie run ku.

Na przed mio to wej dro dze w osta t nich la tach na st¹ pi ³o zna cz ne zwiê k -
sze nie na tê ¿e nia ru chu. Do dat ko wo na le ¿y spo dzie waæ siê je go dal sze go
zwiê k sze nia ze wzglê du na ro s n¹ cy ruch ko mu ni ka cyj ny zwi¹ za ny z re a li za -
cj¹ ró¿ nych in we sty cji o cha rak te rze:

– dro go wym (ukoñ czo ny i ot war ty pod ko niec 2007 r. no wy most w P³oc -
ku, po sia da j¹ cy dwa pa sy ru chu w ka ¿ dym kie run ku, oraz bu do wa pó³ noc -
nej ob wo dni cy P³oc ka; war to za u wa ¿yæ, ¿e in we sty cje te ³¹ cz¹ dro gi kra jo we
nr 60 i 62),

– ko mu ni ka cyj nym (No wy Port Lot ni czy w Mod li nie, war toœæ pro jek tu to
190 400 000 z³, re a li za cja w la tach 2008–2010, pro jekt ma za pe wnio ne fi -
nan so wa nie w ra mach tzw. pro jek tów klu czo wych z Fun du szy Struk tu ral -
nych 2007–2013),

– go spo dar czym (P³oc ki Park Prze mys ³o wo -Te chno lo gi cz ny, war toœæ pro -
jek tu to 238 000 000 z³, re a li za cja w la tach 2007–2013, pro jekt ma za pe wnio -
ne fi nan so wa nie w ra mach tzw. pro jek tów klu czo wych z Fun du szy
Struk tu ral nych 2007–2013; oraz Ter my Go sty niñ skie, war toœæ pro jek tu to
180 000 000 z³, re a li za cja w la tach 2007–2010, pro jekt ma za pe wnio ne fi -
nan so wa nie w ra mach tzw. pro jek tów klu czo wych z Fun du szy Struk tu ral -
nych 2007–2013; a tak ¿e lo ka li za cja w P³oc ku Za k³a du G³ó wne go PKN Or len,
co ge ne ru je wzmo ¿o ny ruch sa mo cho dów ciê ¿a ro wych prze wo ¿¹ cych ³a dun -
ki nie bez pie cz ne).

W tym ce lu za sa dne by ³o by prze pro wa dze nie ba dañ na tê ¿e nia ru chu do -
bo we go, któ ry ma miej sce w chwi li obe c nej, oraz przy go to wa nie sto so wnych
pro gnoz co do je go zwiê k sze nia w la tach na stê p nych, z uw zglê dnie niem fak -
tu, ¿e nie mo¿ na w chwi li obe c nej okreœ liæ ter mi nu re a li za cji przed mio to wej in -
we sty cji mo der ni za cji dro gi kra jo wej nr 62, a im póŸ niej bê dzie ona
re a li zo wa na, tym wiê k sze trze ba za k³a daæ na tê ¿e nie ru chu.

Do dat ko wo, co war to pod kreœ liæ z in for ma cji uzy s ka nych od ko men dan ta 
g³ó wne go Po li cji, w la tach 2005–2007 na przed mio to wym od cin ku zda rzy ³y
siê ³¹ cz nie 962 wy pad ki i ko liz je, a ³¹ cz na li cz ba ran nych i za bi tych wy nios ³a
273 oso by (do ty czy to ro ku 2005, 2006 i 2007). W sa mym ro ku 2007 li cz ba
ran nych wzros ³a dwu kro t nie w sto sun ku do ro ku 2006.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry, prze wo dni cz¹ ce go Kra jo wej Ra dy
Bez pie czeñ stwa Ru chu Dro go we go Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Pro szê o udo stêp nie nie in for ma cji na te mat gmin z te re nu wo je wó dz twa

ma zo wiec kie go, któ re re a li zo wa ³y lub re a li zu j¹ za da nia in we sty cyj ne w ra -
mach Pro gra mu Lik wi da cji Miejsc Nie bez pie cz nych na Dro gach.

Ce lem pro gra mu jest zmniej sze nie li cz by wy pad ków i ich ofiar oraz li cz by
ko liz ji na dro gach wo je wó dz kich, po wia to wych, gmin nych i miej skich po przez
prze bu do wê miejsc, w któ rych kon cen tru j¹ siê wy pad ki.

20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r. 341



Ja kie go ro dza ju pro jek ty s¹ re a li zo wa ne przez gmi ny z te re nu wo je wó dz -
twa ma zo wiec kie go oraz ja kie kry te ria mu sz¹ byæ spe³ nio ne, aby gmi na mog -
³a ubie gaæ siê o do fi nan so wa nie w ra mach przed mio to we go pro gra mu?

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

War sza wa, 11 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 6 li s to pa da 2008 r. nr BPS/DSK-043-1018/08

w spra wie oœ wiad cze nia se na to ra Ery ka Smu le wi cza z³o ¿o ne go pod czas dwu dzie ste go
po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r. do ty cz¹ ce go mo der ni za cji dro gi
kra jo wej nr 62 na od cin ku P³ock – Wy szo gród – Za kro czym, up rzej mie in for mu jê.

Pra ce pro jek to we do ty cz¹ ce roz bu do wy dro gi kra jo wej nr 62 na od cin ku P³ock –
Wy szo gród – Za kro czym do pa ra me trów dro gi kla sy g³ó wnej ru chu przy spie szo ne go GP 
oraz spra wy przy sz³o œcio we go prze kro ju oma wia ne go ci¹ gu ko mu ni ka cyj ne go pro wa -
dzi biu ro pro jek to we Ove Arup & Par t ners In ter na tio nal Li mi ted Sp. z o.o.

Pra ce pro jek to we dla dro gi kra jo wej Nr 62 na od cin ku Wy szo gród – Se rock, zmie -
rza j¹ ce do uzy s ka nia de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach zgo dy na roz bu do -
wê ww. ci¹ gu ko mu ni ka cyj ne go, obe jmo wa ³y m.in. pro gno zy ru chu opar te na
wcze œ niej szych, jak i wy ko na nych we wrzeœ niu 2007 r. ba da niach ru chu.

W wy ni ku ana liz, spo rz¹ dzo nych na pod sta wie wy ni ków pro gnoz ru chu, ska li i za -
kre su po wi¹ zañ roz pa try wa ne go frag men tu dro gi kra jo wej, przy uw zglê dnie niu prze wi -
dy wa ne go za go spo da ro wa nia te re nów s¹ sia du j¹ cych z „ko ry ta rzem ko mu ni ka cyj nym”,
dla po trzeb za k³a da nej roz bu do wy dro gi Nr 62 wy bra no typ prze króju po prze cz ne go
„2 + 1”. Pro gno zo wa ne na tê ¿e nia ru chu w okre sie pro gno sty cz nym nie uza sa dnia j¹
wpro wa dze nia na przed mio to wym od cin ku dro gi prze kro ju dwu jez dnio we go.

Pla no wa na roz bu do wa ma na ce lu do sto so wa nie dro gi kra jo wej Nr 62 do pa ra me -
trów kla sy GP po przez m.in.: ogra ni cze nie do stêp no œci do wêz ³ów i skrzy ¿o wañ (lik wi -
da cja zjaz dów), pro wa dze nie dro gi po no wym œla dzie nie na wi¹ zu j¹ cym do is t nie j¹ cych
dróg, za pe wnie nie ob s³u gi przy leg ³e go za go spo da ro wa nia przez jez dnie ser wi so we.
Przed mio to wa in we sty cja przy czy ni siê do zna cz nej po pra wy wa run ków ru chu i bez pie -
czeñ stwa te go ru chu. Is tot nym aspek tem in we sty cji bê dzie od dzie le nie ru chu tran zy -
to we go (szcze gól nie po jaz dów ciê¿ kich) od ru chu lo kal ne go.

Uw zglê dnia j¹c dro gi kra jo we Nr 7 i Nr 10, dla któ rych do ce lo wo za k³a da siê wy two -
rze nie prze kro ju po prze cz ne go m.in. 2 x 2 pa sy ru chu, dla ko lej ne go ci¹ gu ko mu ni ka -
cyj ne go pro wa dzo ne go przez ob szar Ma zow sza w kie run ku pó³ noc no-za cho dnim
w¹t pli we wy da je siê po wie le nie wspo mnia ne go prze kro ju po prze cz ne go. Spra wa prze -
kro ju po prze cz ne go oma wia nej dro gi zo sta nie roz pa trzo na na po sie dze niu Ko mi sji
Oce ny Przed siêw ziêæ In we sty cyj nych dzia ³a j¹ cej przy Ge ne ral nym Dy rek to rze Dróg
Kra jo wych i Au to strad od noœ nie stu dium techniczno-ekonomiczno-œrodowiskowego
roz bu do wy dro gi kra jo wej Nr 62 do pa ra me trów kla sy GP na od cin ku Wy szo gród – Se -
rock. Up rzej mie in for mu jê, i¿ in for ma cje do ty cz¹ ce roz strzyg niêæ w przed mio to wej
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spra wie zo sta n¹ nie zw³o cz nie umie sz czo ne na stro nach Biu le ty nu In for ma cji Pub li cz -
nej.

Na to miast, od no sz¹c siê do kwe stii zwi¹ za nej z re a li za cj¹ za dañ ujê tych w Pro gra -
mie Lik wi da cji Miejsc Nie bez pie cz nych w wo je wó dz twie ma zo wiec kim w la tach
2005–2008, up rzej mie in for mu jê, ¿e w I edy cji Pro gra mu (2005 r.) nie zrea li zo wa no
w wo je wó dz twie ma zo wiec kim ¿a dne go za da nia.

W II edy cji Pro gra mu (2006/2007 r.) zrea li zo wa no 4 za da nia:
– MAZ/01 – Prze bu do wa skrzy ¿o wa nia ulic: Lipowa – Stadionowa – Baczyñskiego

w So ko ³o wie Pod las kim na ron do, war toœæ ro bót: 1302 240 z³, je dno stka wdra ¿a --
j¹ ca: Po wiat So ko ³ow ski,

– MAZ/02 – Prze bu do wa skrzy ¿o wa nia Wierzbicka – Toruñska – Wjaz do wa w Ra do --
miu, wraz z mo der ni za cj¹ syg na li za cji œwiet lnej, war toœæ ro bót: 1 707 830 z³,
je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Mia sto Ra dom,

– MAZ/03 – Po pra wa oz na ko wa nia dro gi wo je wó dz kiej nr 559 w m. Pa rzeñ, war toœæ
ro bót: 97 600 z³, je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Sa mo rz¹d Wo je wó dz twa Ma zo wiec kie go,

– MAZ/08 – Mo der ni za cja za tok au to bu so wych przy dro dze po wia to wej nr 34335
w m. Krzes ³a wi ce, war toœæ ro bót: 66 478 z³, je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Po wiat Przysus ki.

W III edy cji Pro gra mu (2007/2008 r.) zrea li zo wa no 17 za dañ:
– MAZ/04 – Prze bu do wa skrzy ¿o wa nia ulic Ma zur skiej i Mon te Cas si no w Sied lcach,

war toœæ ro bót: 1 018 908, 83 z³, je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Mia sto Sied lce,
– MAZ/05 – Bu do wa ron da na skrzy ¿o wa niu ulic Jagie³³y – Czerwonego Krzy¿a –

B. Prusa – Broniewskiego w Sied lcach, war toœæ ro bót: 3 278 008,78 z³, je dno stka
wdra ¿a j¹ ca: Mia sto Sied lce,

– MAZ/06 – Po pra wa bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go na dro dze wo je wó dz kiej
nr 744 w miej sco wo œci Ma zow sza ny/Ko tar wi ce, war toœæ ro bót: 1 358 515,20 z³,
je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Sa mo rz¹d Wo je wó dz twa Ma zo wiec kie go,

– MAZ/07 – Prze bu do wa syg na li za cji œwiet lnej na skrzy ¿o wa niu ulic: Pi³sudskiego –
Wojskowej – Armii Kra jo wej oraz prze bu do wa skrzy ¿o wa nia ulic Soko³owskiej –
Rynkowej – Ks. Po pie ³u sz ki w Sied lcach, war toœæ ro bót: 4 322 932,89 z³, je dno stka
wdra ¿a j¹ ca: Mia sto Sied lce,

– MAZ/09 – Bu do wa ron da na skrzy ¿o wa niu dróg wo je wó dz kich nr 631 i 633 w miej --
sco wo œci Nie po rêt, war toœæ ro bót: 1 903 645,09 z³, je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Sa mo --
rz¹d Wo je wó dz twa Ma zo wiec kie go,

– MAZ/10 – Bu do wa œcie¿ ki pieszo-rowerowej przy dro dze wo je wó dz kiej nr 563
Rypin – ¯uromin – M³awa na od cin ku km 32+068 do km 34+753,60 Poniatowo –
¯uromin, war toœæ ro bót: 569 897,65 z³, je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Gmi na ¯u ro min,

– MAZ/12 – Lik wi da cja miejsc nie bez pie cz nych w m. Na ru sze wo w ci¹ gu dro gi po --
wia to wej nr 3065 W: Wo la Krysk – Naruszewo – Kozarzewo, war toœæ ro bót:
599 126,07 z³, je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Po wiat P³oñ ski,

– MAZ/13 – Bu do wa syg na li za cji œwiet lnej oraz cho dni ka dla pie szych w ci¹ gu
ul. Ma zo wiec kiej w Cie cha no wie, war toœæ ro bót: 522 895,14 z³, je dno stka wdra ¿a --
j¹ ca: Po wiat Cie cha now ski,

– MAZ/14 – Mo der ni za cja syg na li za cji œwiet lnej na ron dzie Kot la rza wraz z prze bu --
do w¹ skrzy ¿o wa nia ulic: Limanowskiego – Wa³owa – Mireckiego w Ra do miu, war --
toœæ ro bót: 11 133 055,92, je dno stka wdra ¿a j¹ ca; Mia sto Ra dom,

– MAZ/15 – Prze bu do wa skrzy ¿o wa nia ulic: 25-go Czerwca – ̄ wirki i Wigury – Struga
w Ra do miu, war toœæ ro bót: 2 108 394,18 z³, je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Mia sto Ra dom,

– MAZ/17 – Prze bu do wa skrzy ¿o wa nia ulic: 11-go Li s to pa da – Zbrow skie go w Ra do --
miu, war toœæ ro bót: 2 470 301,02 z³, je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Mia sto Ra dom,

– MAZ/20 – Bu do wa syg na li za cji œwiet lnej i prze bu do wa skrzy ¿o wa nia ulic: Goœ --
niew skiej i Ob wo do wej w War ce, war toœæ ro bót: 401 735,96 z³, je dno stka wdra ¿a --
j¹ ca: Po wiat Gró jec,

– MAZ/21 – Bu do wa i po sze rze nie cho dni ków w Go sz czy nie – uli ce: War szaw ska,
ul. Przy by szew ska i ul. Pie kar ska, war toœæ ro bót: 823 421,43 z³, je dno stka wdra --
¿a j¹ ca: Po wiat Gró jec,
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– MAZ/22 – Bu do wa za tok po sto jo wych przy dro dze wo je wó dz kiej nr 731, uli ca Kra --
kow ska w Bia ³o brze gach km 36+928 – km 37+349, war toœæ ro bót: 330 624,31 z³,
je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Mia sto i Gmi na Bia ³o brze gi,

– MAZ/23 – Bu do wa cho dni ka przy dro dze po wia to wej nr 4015 w miej sco wo œci
G¹ sa wy Rz¹ do we, war toœæ ro bót: 136 595,47 z³, je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Po wiat
Szyd ³o wiec ki,

– MAZ/24 – Prze bu do wa od cin ków dro gi po wia to wej w miej sco wo œciach Ba ra no wo 
i Kru ko wo, war toœæ ro bót: 1 605 071,87 z³, je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Po wiat Ostro --
³êc ki,

– MAZ/25 – Pi lo ta ¿o wy pro jekt uspo ko je nia ru chu na dro gach o zmo der ni zo wa nej
na wie rzchni w P³oñ sku, war toœæ ro bót: 324 997,19 z³, je dno stka wdra ¿a j¹ ca: Po --
wiat P³oñ ski.

W ro ku 2009 r. zrea li zo wa ne zo sta nie 1 za da nie (z III edy cji Pro gra mu):
– MAZ/16 – Prze bu do wa skrzy ¿o wañ ulic: Ko œciu sz ki – Na ru to wi cza i Na ru to wi cza –

Trau gut ta w Ra do miu, sza cun ko wa war toœæ ro bót: 2 mln z³, je dno stka wdra ¿a --
j¹ ca: Mia sto Ra dom.

Do fi nan so wa nie ww. in we sty cji wy no si 50% ich war to œci. Œrod ki na do fi nan so wa -
nie po cho dz¹ z po ¿y czek Ban ku Œwia to we go i Eu ro pej skie go Ban ku In we sty cyj ne go.
Pro gram koñ czy siê w 2009 r.

Nie za le¿ nie od re a li za cji za dañ w tym Pro gra mie pro wa dzo ny jest sy s te ma ty cz nie
mo n i to r ing efek tów (przez 3 la ta od za koñ cze nia in we sty cji). Ce lem mo ni to rin gu jest
m.in. oce na efek tów Pro gra mu i wy pra co wa nie wskaŸ ni ków do ty cz¹ cych wp³y wu kon -
kret nych ty pów in we sty cji (np. bu do wa ron da, syg na li za cji œwiet lnej, azy lu dla pie -
szych w œrod ku jez dni itp.) na po pra wê bez pie czeñ stwa ru chu. WskaŸ ni ki uzy s ka ne
w Pro gra mie bê d¹ po moc ne przy two rze niu in nych pro gra mów po pra wy bez pie czeñ -
stwa ru chu dro go we go, nie tyl ko w Pol sce, ale i w in nych kra jach UE.

Roz wi niê ciem te go Pro gra mu jest pla no wa ny na la ta 2010–2014 Pro gram Uspo ko -
je nia Ru chu w ob sza rach za bu do wa nych.

Kry te ria na bo ru wnios ków do te go Pro gra mu bê d¹ ana lo gi cz ne jak w Pro gra mie
Lik wi da cji Miejsc Nie bez pie cz nych. Ró¿ ni ce wy ni ka j¹ je dy nie z przy jê cia war to œci
wskaŸ ni ków ko rzy œci w sto sun ku do ko sz tów in we sty cji. W re a li zo wa nym obe c nie pro -
gra mie ba zo wa no na wskaŸ ni kach bry tyj skich i skan dy naw skich, a w pla no wa nym
pro gra mie wy ko rzy sta ne zo sta n¹ wskaŸ ni ki uzy s ka ne w Pro gra mie Lik wi da cji Miejsc
Nie bez pie cz nych. Po nad to o udzia le w Pro gra mie nie bê d¹ ju¿ de cy do wa ³y ilo œci zda -
rzeñ dro go wych z osta t nich trzech lat, a je dy nie ja koœæ przy jê tych roz wi¹ zañ, gdy¿ Pro -
gram ma cha rak ter ró w nie¿ pre wen cyj ny.

Do fi nan so wa nie dzia ³añ sa mo rz¹ do wych w no wym Pro gra mie ró w nie¿ nie prze kro -
czy 50% war to œci in we sty cji, a œrod ki na do fi nan so wa nie w wy so ko œci 130 mln eu ro
bê d¹ po cho dzi ³y z po ¿y cz ki Eu ro pej skie go Ban ku In we sty cyj ne go. Mi ni ster stwo In fra -
struk tu ry wy st¹ pi ³o ju¿ do Mi ni ster stwa Fi nan sów o za ci¹ g niê cie po ¿y cz ki na ten cel
(sier pieñ br.).

Na bór wnios ków do Pro gra mu zo sta nie og ³o szo ny po uzy s ka niu œrod ków fi nan so -
wych z EBI.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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OdpowiedŸ
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTROSTRAD

War sza wa, 3.03.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do do ko na nych w try bie ro bo czym usta leñ z pra co wni ka mi Kan ce la -

rii Se na tu, up rzej mie in for mu jê, i¿ od po wiedŸ udzie lo na przez Mi ni stra In fra struk tu ry
na prze s³a ne pis mem z dnia 6 li s to pa da 2008 r., znak: BPS/DSK-043-1019/08 oœ wiad -
cze nia Pa na Se na to ra Ery ka Smu le wi cza, do ty cz¹ ce mo der ni za cji dro gi kra jo wej nr 62
na od cin ku P³ock – Wy szo gród – Za kro czym, zo sta ³a op ra co wa na na pod sta wie sta no -
wis ka Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad, prze ka za ne go Mi ni ster stwu
In fra struk tu ry.

Up rzej mie przed k³a dam ko piê ww. pis ma, prze s³a ne go do Mi ni ster stwa In fra struk -
tu ry w przed mio to wej spra wie.

Z po wa ¿a niem

p.o. GE NE RAL NY DY REK TOR
DRÓG KRA JO WYCH I AU TO STRAD
Lech Wi tec ki

Za³¹cznik

Pi smo
DYREKTORA BIURA
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

War sza wa, 5.12.2008 r.

Pan
Jaros³aw Waszkiewicz
Dyrektor
Departamentu Dróg i Autostrad
w Ministerstwie Infrastruktury

W od po wie dzi na pis mo z dnia 17 li s to pa da 2008 r., znak: TA-4bh-0701-46/08,
przy któ rym prze ka za no oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Ery ka Smu le wi cza, do ty cz¹ ce
mo der ni za cji dro gi kra jo wej nr 62 na od cin ku P³ock – Wy szo gród – Za kro czym przed -
sta wiam sta no wis ko w przed mio to wej spra wie.

Pra ce pro jek to we do ty cz¹ ce roz bu do wy dro gi kra jo wej Nr 62 do pa ra me trów dro gi
kla sy g³ó wnej ru chu przy spie szo ne go GP, na od cin ku P³ock – Wy szo gród – Za kro czym
oraz spra wy przy sz³o œcio we go prze kro ju oma wia ne go ci¹ gu ko mu ni ka cyj ne go, oma -
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wia nej dro gi m.in. na od cin ku Wy szo gród – Za kro czym pro wa dzi biu ro pro jek to we Ove
Arup & Par t ners In ter na tio nal Li mi ted Sp. z o.o.

Pro wa dzo ne przez ww. biu ro pra ce pro jek to we dla dro gi kra jo wej Nr 62 na od cin -
ku Wy szo gród – Se rock, zmie rza j¹ ce do uzy s ka nia de cy z ji o œro do wi s ko wych uwa -
run ko wa niach zgo dy na roz bu do wê ww. ci¹ gu ko mu ni ka cyj ne go, obe j mo wa ³y m.in.
pro gno zy ru chu opar te na wcze œ niej szych, jak i wy ko na nych we wrze œ niu 2007 r. ba -
da niach ru chu.

W wy ni ku ana liz, spo rz¹ dzo nych na pod sta wie wy ni ków pro gnoz ru chu, ska li i za -
kre su po wi¹ zañ roz pa try wa ne go frag men tu dro gi kra jo wej, przy uw zglê dnie niu prze wi -
dy wa ne go za go spo da ro wa nia te re nów s¹ sia du j¹ cych z „ko ry ta rzem ko mu ni ka cyj nym”,
dla po trzeb za k³a do wej roz bu do wy dro gi Nr 62 wy bra no typ prze kro ju po prze cz ne go
„2 + 1”. Pro gno zo wa ne na le ¿e nia ru chu w okre sie pro gno sty cz nym nie uza sa dnia j¹
wpro wa dze nia na przed mio to wym od cin ku dro gi prze kro ju dwu jez dnio we go.

Pla no wa na roz bu do wa ma j¹ ca na ce lu do sto so wa nie dro gi kra jo wej Nr 62 do pa ra -
me trów kla sy GP po przez m.in. ogra ni cze nie do stêp no œci do wêz ³ów i skrzy ¿o wañ (lik -
wi da cja zjaz dów), pro wa dze nie na zna cz nych frag men tach dro gi po no wym œla dzie
nie na wi¹ zu j¹ cym do is t nie j¹ cych dróg, za pe wnie nie ob s³u gi przy leg ³e go za go spo da ro -
wa nia po przez jez dnie ser wi so we, przy czy ni siê do zna cz nej po pra wy wa run ków ru chu
i bez pie czeñ stwa te go ru chu. Is tot nym aspek tem przed mio to wej in we sty cji bê dzie roz -
dzie le nie ru chu tran zy to we go (szcze gól nie po jaz dów ciê¿ kich) od ru chu lo kal ne go.

Uw zglê dnia j¹c dro gi kra jo we Nr 7 i Nr 10, dla któ rych do ce lo wo za k³a da siê wy two -
rze nie prze kro ju po prze cz ne go min. 2 x 2 pa sy ru chu, dla ko lej ne go ci¹ gu ko mu ni ka -
cyj ne go pro wa dzo ne go przez ob szar Ma zow sza w kie run ku pó³nocno-zachodnim
w¹t pli we wy da je siê po wie le nie wspo mnia ne go prze kro ju po prze cz ne go. Spra wa prze -
kro ju po prze cz ne go oma wia nej dro gi zo sta nie roz pa trzo na na po sie dze niu Ko mi sji
Oce ny Przed siêw ziêæ In we sty cyj nych przy Ge ne ral nym Dy rek to rze Dróg Kra jo wych
i Au to strad od noœ nie stu dium techniczno-ekonomiczno-œro do wis kowego roz bu do wy
dro gi kra jo wej Nr 62 do pa ra me trów kla sy GP, na od cin ku Wy szo gród – Se rock.

Up rzej mie in for mu jê, i¿ in for ma cje do ty cz¹ ce roz strzyg niêæ w przed mio to wej spra -
wie zo sta n¹ nie zw³o cz nie umie sz czo ne na stro nach Biu le ty nu In for ma cji Pub li cz nej.

BIU RO
GE NE RAL NE GO DY REK TO RA
DY REK TOR
An drzej Ma cie jew ski
Rzecz nik Pra so wy
z up. Marta Horodecka
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Pro szê o po da nie in for ma cji w za kre sie wiel ko œ ci wspar cia udzie lo ne go

rol ni kom i sa mo rz¹ dom oraz in nym pod mio tom z te re nu po wia tów p³oc kie go
i ¿u ro miñ skie go, do tkniê tym epi de mi¹ pta siej gry py pod ko niec ubieg ³e go ro ku.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.12.05

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

Pa nie Mar sza³ ku!
W zwi¹z ku z na de s³a nym przy piœ mie z dnia 2008-11-06 znak BPS/DSK-043-1020/08

oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Ery ka Smu le wi cza w spra wie wiel ko œ ci wspar cia udzie -
lo ne go rol ni kom i sa mo rz¹ dom oraz in nym pod mio tom z te re nu po wia tów p³oc kie go
i ¿u ro miñ skie go, do tkniê tym epi de mi¹ pta siej gry py pod ko niec 2007 r., up rzej mie in -
for mu jê co na stê pu je.

W dniu 27 czer wca 2008 r. zo sta³ prze s³a ny do Ko mi sji Eu ro pej skiej Wnio sek Rze -
czy po spo li tej Pol skiej do Ko mi sji Eu ro pej skiej ws. nad zwy czaj nych œrod ków wspar cia
dla sek to ra dro biar skie go w Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Pol ska za wnios ko wa ³a o re kom pen sa ty w kwo cie ogó ³em w wy so ko œci 19.153.102,56 z³, 
z cze go 50% tj. 9.576.551,28 z³ mia ³o zo staæ po kry te z bu d¿e tu Wspól no ty, a po zo sta ³a
kwo ta z bu d¿e tu kra jo we go.

Zgo d nie z prze ka za nym wnios kiem re kom pen sa ty mia ³y byæ wy p³a ca ne pod mio tom 
zlo ka li zo wa nym w stre fach A i B oraz tym, któ rzy pro wa dzi li dzia ³al noœæ po le ga j¹ c¹ na
do star cza niu dro biu, w tym pis kl¹t lub jaj, pod mio tom ze stref A i B lub nie mog li do ko -
naæ eks por tu do kra jów trze cich, z ty tu ³u strat po nie sio nych w okre sie gru dzieñ
2007 r. – sty czeñ 2008 r.

Re kom pen sa ty mia ³y byæ wy p³a ca ne: w stre fach A i B – fer mom re pro duk cyj nym,
fer mom dro biu rzeŸ ne go, za k³a dom wy lê gu dro biu; po za stre fa mi A i B – fer mom re pro -
duk cyj nym, za k³a dom wy lê gu dro biu.

Re kom pen sa ty mia ³y przy s³u gi waæ za: uty li za cjê jaj wy lê go wych, skie ro wa nie jaj
wy lê go wych do prze twór stwa, uty li za cjê pis kl¹t, prze trzy ma nie pta ków po nad nor ma -
ty wny cykl pro duk cyj ny, wcze œ niej sz¹ lik wi da cjê sta da, przy mu so we wy d³u ¿e nie po -
sto ju sa ni tar ne go i obo wi¹z ko we prze zna cze nie do ob rób ki ter mi cz nej miê sa
po cho dz¹ ce go od zdro wych pta ków.

W dniu 22 paŸ dzier ni ka 2008 r. Pol ska otrzy ma ³a od mo wn¹ od po wiedŸ Ko mi sji Eu -
ro pej skiej, w któ rej Ko mi sja przy wo ³a ³a da ne od noœ nie cen dro biu oraz do ty cz¹ ce li cz -
by wsta wieñ pis kl¹t miês nych, któ re jej zda niem nie po twier dza j¹ trud nej sy tua cji na
ryn ku dro biu w Pol sce. Od po wiedŸ Ko mi sji Eu ro pej skiej, opar ta na ana li zie œre dnich
cen i po ró w na niu wiel ko œ ci pro duk cji w okre sie od li s to pa da 2007 r. do sty cz nia
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2008 r., nie od no si siê do ty tu ³ów oraz wy li czeñ strat za war tych w pol skim wnios ku
z 27 czer wca 2008 r.

Wo bec po wy ¿ sze go w Mi ni ster stwie Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi przy go to wy wa ne jest
wy st¹ pie nie do Ko mi sji Eu ro pej skiej o po no w ne roz pa trze nie przed mio to we go wnio s ku.

Do dat ko wo zwró co no siê do or ga ni za cji sek to ra dro biar skie go o przy go to wa nie od -
po wie dniej ar gu men ta cji, któ ra mog ³a by zo staæ wy ko rzy sta na w wy st¹ pie niu do Ko mi -
sji o uru cho mie nie wnios ko wa nych przez Pol skê nad zwy czaj nych œrod ków wspar cia
ryn ku dro biu.

Po nad to up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, ¿e na wnios ki Mi ni stra Rol ni ctwa
i Roz wo ju Wsi, op ra co wa ne w po ro zu mie niu z Wo je wo d¹ Ma zo wiec kim, Mi n i s ter Fi -
nan sów de cyz ja mi z dnia 18 mar ca 2008 r. znak FS2/4135/7/KDR/08 oraz z dnia
1 paŸ dzier ni ka 2008 r. znak FS2/4135/125/KDR/14/08 do ko na³ zmian w bu d¿e cie
pañ stwa i prze ka za³ œrod ki bu d¿e to we dla wo je wó dz twa ma zo wiec kie go, po cho dz¹ ce
z re zer wy ce lo wej na 2008 r. (czêœæ 83, poz. 16) w kwo cie:

· 8.597.200 z³ z prze zna cze niem dla Wo je wó dz kie go In spek to ra tu We te ry na rii
w War sza wie z sie dzi b¹ w Sied lcach oraz Po wia to wych In spek to ra tów We te ry na rii
w P³oc ku i ̄ u ro mi nie na sfi nan so wa nie za dañ zwi¹ za nych z lik wi da cj¹ og nisk gry --
py pta ków ja ka wy st¹ pi ³a w 2007 r., w tym na wy p³a tê od szko do wañ za za bi ty drób,

· 735.482 z³ z prze zna cze niem na re fun da cjê wy dat ków po nie sio nych przez je dno stki 
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go wo je wó dz twa ma zo wiec kie go przy zwal cza niu wi ru sa
H5N1 wy so ce zjad li wej gry py pta ków w 2007 r. i 2008 r.

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Sze wiñ skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Mo je oœ wiad cze nie do ty czy po par cia bu do wy dro gi eks pre so wej S-46

„Szlak Sta ro pol ski” wraz z mo der ni za cj¹ ma gi stra li ko le jo wej.
Prag nê wy ra ziæ swo je poparcie dla sta rañ sa mo rz¹ du mia sta Czê sto cho -

wy i Sto wa rzy sze nia „Szlak Sta ro pol ski” w spra wie bu do wy dro gi eks pre so -
wej S-46 „Szlak Sta ro pol ski” wraz z mo der ni za cj¹ ma gi stra li ko le jo wej.

Sa mo rz¹ dy te ry to rial ne gmin, miast i po wia tów po ³u dnio wej i wscho dniej 
Pol ski s¹ ¿y wot nie za in te re so wa ne – co po twier dzi ³a osta t nia kon fe ren cja
z dnia 23 paŸ dzier ni ka 2008 r. na te mat „Szla ku Sta ro pol skie go” – roz wo jem
uk ³a du dro go we go, a w szcze gól no œci bu do w¹ dro gi eks pre so wej S-46 „Szlak 
Sta ro pol ski” o prze bie gu: Ku do wa Zdrój – K³o dz ko – Ny sa – Opo le – Czê sto -
cho wa – Jê drze jów – Kiel ce – Kraœ nik – Lub lin – W³o da wa oraz Lub lin – Do ro -
husk, wraz z ma gi stra l¹ ko le jo w¹ o prze bie gu: Do ro husk – Lub lin – Ra dom –
Kiel ce – Czê sto cho wa – Opo le – Wroc ³aw – Ku do wa Zdrój (Miê dzy le sie).

Pro po no wa ny ko ry tarz op rócz du ¿e go zna cze nia kra jo we go bê dzie mia³ ró w -
nie¿, po wy bu do wa niu dro gi kla sy S, is tot ne zna cze nie miê dzy na ro do we.
W uk ³a dzie miê dzy na ro do wym jest to po ³¹ cze nie tran zy to we z Ki jo wem – naj -
kró t sze i naj do go dniej sze – oraz z Eu ro p¹ Za cho dni¹ przez Ku do wê, Pra gê, No -
rym ber gê, po ³u dnio w¹ Fran cjê do Hi szpa nii i Por tu ga lii. Dro ga eks pre so wa
S-46 prze bie ga œla dem dróg ju¿ is t nie j¹ cych b¹dŸ wy zna czo nych w pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Po nad to dro ga S-46 spe³ nia wy mo gi, ja kie
po win ny cha rak te ry zo waæ po ³¹ cze nia trans eu ro pej skie, za war te w de cyz ji
nr 1692/96 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy Eu ro py na te mat wy ty cz nych
Wspól no ty do ty cz¹ cych roz wo ju trans eu ro pej skiej sie ci trans por to wej.

W in te re sie Pol ski le ¿y wpro wa dze nie dro gi S-46 „Szlak Sta ro pol ski” do
re a li za cji w naj bli¿ szej przy sz³o œci. Dziê ki dro dze S-46 prze wóz osób i to wa -
rów bê dzie móg³ prze bie gaæ w naj lep szych wa run kach so cjal nych oraz z za -
pe wnie niem od po wie d nio wy so kie go stan dar du bez pie czeñ stwa. Z ko lei
ma gi stra la ko le jo wa uspra wni kra jo we i miê dzy na ro do we po ³¹ cze nie ko le jo -
we wschód – za chód.

Bio r¹c pod uwa gê per spek ty wê cza so w¹, uwa ¿am, ¿e ko ry tarz ten – po -
mi mo ¿e nie zo sta³ uw zglê dnio ny w no we li za cji roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni -
strów w spra wie sie ci au to strad i dróg eks pre so wych, DzU z 2004 r. Nr 128,
poz. 1334 – po wi nien zo staæ ujê ty w op ra co wy wa nym do ku men cie „Stu dium
uk ³a du dróg szyb kie go ru chu w Pol sce, uk ³ad kie run ko wy do 2025 r. wraz
z ana li z¹ po dzia ³u fun kcjo nal ne go sie ci dro go wej”, aby mo¿ na by ³o sko rzy staæ
ze wspar cia re a li za cji za da nia œrod ka mi z na stê p nych bu d¿e tów unij nych.

Z wy ra za mi sza cun ku
An drzej Sze wiñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 20 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra An drze ja Sze wiñ skie go z dnia

30 paŸ dzier ni ka 2008 r., prze ka za ne go przy piœ mie z dnia 30 paŸ dzier ni ka 2008 r.,
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znak: BPS/DSK-043-1021/08, w spra wie bu do wy dro gi eks pre so wej S46 wraz z mo -
der ni za cj¹ ma gi stra li ko le jo wej, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce wy jaœ nie nia.

Od no sz¹c siê do bu do wy no we go ko ry ta rza trans por to we go – dro gi eks pre so wej
S46, Ku do wa Zdrój – K³odzko – Nysa – Opo le – Czê sto cho wa – Jê drze jów – Kiel ce – Kraœ nik
– Lub lin – W³o da wa (Szla ku Sta ro pol skie go) na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e wa run kiem nie zbê d -
nym do uru cho mie nia ja kich kol wiek prac stu dial nych lub pla ni sty cz nych do ty cz¹ cych 
no wych dróg, w tym i dro gi eks pre so wej S46, jest wy ka za nie po trze by is t nie nia ta kiej
dro gi, jej fun kcji w sie ci dro go wej i osza co wa nie ho ry zon tu cza so we go, od kie dy po win -
na fun kcjo no waæ by jej bu do wa by ³a eko no mi cz nie uza sa dnio na. Po wy ¿ sze wy ka zaæ
ma op ra co wa nie „Stu dium uk ³a du dróg szyb kie go ru chu w Pol sce, uk ³ad kie run ko wy do 
2025 ro ku wraz z ana li z¹ po dzia ³u fun kcjo nal ne go sie ci dro go wej w Pol sce”, któ re go ce -
lem jest ana li za obo wi¹ zu j¹ ce go uk ³a du au to strad i dróg eks pre so wych oraz po twier -
dze nie lub za pro po no wa nie ewen tual nych zmian w uk ³a dzie au to strad i dróg
eks pre so wych w ho ry zon tach 2013 i 2025 oraz w po dzia le fun kcjo nal nym ca ³ej sie ci
dro go wej w Pol sce. Przed sta wie nie re zul ta tów po wy ¿ sze go stu dium za pla no wa ne jest
na gru dzieñ br. Z te go wzglê du o ewen tual nych zmia nach w sie ci au to strad i dróg eks -
pre so wych w na szym kra ju zde cy do waæ na le ¿y do pie ro po op ra co wa niu po wo ³a ne go
Stu dium oraz prze a na li zo wa niu wnios ków w nim za war tych.

Od no sz¹c siê do ci¹ gu ko le jo we go okreœ lo ne go ja ko Szlak Sta ro pol ski, in for mu jê, i¿ 
na po wy ¿ szy ci¹g sk³a da j¹ siê od cin ki na stê pu j¹ cych li nii: Do ro husk – Lub lin – Dêb lin: 
li nia nr 7; Dêb lin – Ra dom: li nia nr 26; Ra dom – Skar ¿ys ko Ka mien na – Kiel ce: li nia
nr 8; Kiel ce – Czê sto cho wa – Fo sow skie: li nia nr 61; Fo sow skie – Opo le: li nia nr 144;
Opo le – Wroc ³aw od ci nek ci¹ gu miê dzy na ro do we go E30; Wroc ³aw – Miê dzy le sie: od ci -
nek ci¹ gu miê dzy na ro do we go CE59. Prze bie ga on przez czte ry wo je wó dz twa: lu bel skie, 
œwiê to krzys kie, œl¹s kie i dol no œl¹s kie. Od cin ki Do ro husk – Lub lin – Dêb lin oraz Opo le
– Wroc ³aw – Miê dzy le sie s¹ wpi sa ne do sie ci TEN-T (Trans eu ro pej ska Sieæ Trans por to wa).

Zgo d nie z Pro gra mem Ope ra cyj nym In fra struk tu ra i œro do wis ko na la ta
2007–2013, do prio ry te to wych ce lów w za kre sie mo der ni za cji in fra struk tu ry trans por -
tu ko le jo we go w Pol sce na le ¿y po pra wa sta nu po ³¹ czeñ ko le jo wych wcho dz¹ cych
w sk³ad sie ci TEN-T, a tak ¿e wy bra nych od cin ków znaj du j¹ cych siê po za t¹ sie ci¹.

W zwi¹z ku z tym, w ra mach Pro gra mu, prze wi dy wa na jest mo der ni za cja li nii nr 8
na od cin ku War sza wa – Ra dom – Kiel ce, a tak ¿e bu do wa ³¹ cz ni cy ko le jo wej na lot nis ko
Okê cie. Ko rzy sta j¹c je sz cze ze œrod ków Sek to ro we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go – Trans -
port (SPOT) 2004–2006, za rz¹d ca in fra struk tu ry ko le jo wej, spó ³ka PKP Pol skie Li nie
Ko le jo we SA, za koñ czy³ op ra co wy wa nie do ku men ta cji przed pro jek to wej dla mo der ni -
za cji li nii ko le jo wej nr 8 War sza wa – Ra dom – Kiel ce obe jmu j¹ cej stu dium wy ko nal no -
œci, ma te ria ³y prze tar go we oraz wnios ki o wy da nie de cyz ji œro do wis ko wych
i lo ka li za cyj nych. Z uwa gi je dnak na brak sto so wnych de cyz ji, wy da wa nych przez wo -
je wo dów ma zo wiec kie go i œwiê to krzys kie go, mo der ni za cja li nii jest opóŸ nio na i ju¿ obe -
c nie wia do mo, ¿e nie wszy s t kie pra ce zo sta n¹ za koñ czo ne do ro ku 2012, a wiêc przed
roz po czê ciem tur nie ju fi na ³o we go EU RO 2012. Na le ¿y ró w nie¿ pod kreœ liæ, ¿e ocze ki wa -
nia nie któ rych spo ³e cz no œci lo kal nych, do ty cz¹ cych za kre su mo der ni za cji, prze kra cza -
j¹ nie tyl ko mo¿ li wo œci fi nan so we pro jek tu, ale ró w nie¿ spó ³ki PKP Pol skie Li nie
Ko le jo we SA, ja ko in we sto ra. Tym nie mniej, pro jekt ma wci¹¿ pe³ ne szan sê re a li za cji
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i œro do wis ko.

Pro jekt mo der ni za cji li nii ko le jo wej nr 8 obe jmu je tak ¿e od ci nek War sza wa S³u ¿e -
wiec – War sza wa Za cho dnia, w ra mach któ re go zmo der ni zo wa no oko ³o 9 ki lo me trów li -
nii, a tak ¿e wy bu do wa no dwa no we przy stan ki oso bo we: War sza wa Ale je Je ro zo lim skie 
oraz War sza wa ¯wir ki i Wi gu ry.

Is tot nym ele men tem te go pro jek tu jest ró w nie¿ wy bu do wa nie po ³¹ cze nia cen trum
War sza wy z lot nis kiem na Okê ciu. Pla no wa ny ter min re a li za cji te go przed siêw ziê cia to
II kwar ta³ 2011 r. D³u goœæ mo der ni zo wa ne go od cin ka – 2 km (³¹ cz ni ca w tu ne lu), a sza -
cun ko wy koszt re a li za cji in we sty cji wy no si 411,49 mln z³. Wy bór wy ko naw cy pla no wa -
ny jest na maj 2009 r., a roz po czê cie ro bót na czer wiec 2009 r.

Do ro ku 2010 za koñ czo na zo sta nie tak ¿e mo der ni za cja od cin ka li nii ko le jo wej E30
Wroc ³aw – Opo le, wraz ze sta cja mi O³a wa i Brzeg.
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Na to miast stra te gi cz ne pla ny mo der ni za cyj ne wy kra cza j¹ ce po za okres do 2013 ro -
ku za war te s¹ w Ma s ter Pla nie dla trans por tu ko le jo we go w Pol sce do 2030 ro ku. Ko nie cz -
noœæ op ra co wa nia stra te gi cz ne go biz nes pla nu do ty cz¹ ce go roz wo ju trans por tu ko le jo -
we go w Pol sce zo sta ³a na ³o ¿o na na w³a dze pol skie De cyz j¹ Ko mi sji Eu ro pej skiej z 8 lip -
ca 2005 r. mo dy fi ku j¹ c¹ Me m o ran dum Fi nan so we dla pro jek tu: Mo der ni za cja
Po znañ skie go Wêz ³a Ko le jo we go (li nia ko le jo wa E20) zlo ka li zo wa ne go w Pol sce, ja ko
szcze gól ny wa ru nek zwi¹ za ny z je go re a li za cj¹. Ró w nie¿ Pro gram Ope ra cyj ny In fra -
struk tu ra i œro do wis ko 2007–2013 prze wi du je ko nie cz noœæ przy go to wa nia oma wia ne -
go do ku men tu.

W od nie sie niu do li nii nr 7, Ma s ter Plan za k³a da jej mo der ni za cjê na od cin ku War -
sza wa – Lub lin w la tach 2014 –2020 oraz na od cin ku Lub lin – Do ro husk w okre sie
2021–2030.

Na to miast dla li nii nr 61 Ma s ter Plan za k³a da prze pro wa dze nie in we sty cji od two -
rze niowych w la tach 2007 –2013 na od cin ku Ko niec pol – Czê sto cho wa, a tak ¿e do koñ -
cze nie ta kich in we sty cji na od cin ku Czê sto cho wa – Stra dom – Lub li niec – Fo sow skie.
W ra mach tych prac, po win ny zo staæ przy wró co ne pier wot ne pa ra me try dla tej li nii,
a na wet pe w na ich po pra wa (prêd koœæ roz k³a do wa 100–120 km/h). Po nad to, w Ma s ter
Pla nie za war to in for ma cjê o prze pro wa dze niu prac mo der ni za cyj nych na od cin ku Lub -
li niec – Fo sow skie – Opo le G³ó wne. Prze wi du je siê prze pro wa dze nie tych prac w la tach
2021 –2030, w ra mach któ rych prze wi dzia no m.in. do bu do wê dru gie go to ru szla ko we -
go na od cin ku Fo sow skie – Opo le.

Je dno czeœ nie, z uwa gi na fakt, i¿ Szlak Sta ro pol ski uzy s ka³ zna cz¹ ce poparcie
w³adz sa mo rz¹ do wych, a je dno czeœ nie po ³o ¿o ny jest po za sie ci¹ TEN-T i ³¹ czy mia sta
o re la ty wnie ma ³ej li cz bie mie sz kañ ców (za wy j¹t kiem Wroc ³a wia), ewen tual ne przy -
spie sze nie mo der ni za cji od cin ków wcho dz¹ cych w sk³ad te go po ³¹ cze nia, po win no zo -
staæ uw zglê dnio ne w pro gra mach re gio nal nych na ko lej n¹ per spek ty wê
pro gra mo wa nia œrod ków fi nan so wych z UE za rz¹ dza nych przez sa mo rz¹ dy za in te re so -
wa nych wo je wództw.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Zbi gniew Rap ciak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Wa cha

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Up rzej mie pro szê o pro po zy cje zmian usta wo wych i za gwa ran to wa nie
w bu d¿e cie re sor tu mi ni mal nej kwo ty w zwi¹z ku z wy p³a ta mi bez spor nej czê -
œci ko sz tów le cze nia i re ha bi li ta cji pro wa dzo nych po wy pad kach dzie ci i m³o -
dzie ¿y na za jê ciach szkol nych, któ re mog ³y by byæ wy p³a ca ne za li cz ko wo przez 
or ga ny pro wa dz¹ ce, czy li urzê dy mar sza³ kow skie miast, po wia tów i gmin,
przed za pa dniê ciem w tych spra wach osta te cz ne go wy ro ku s¹ do we go.

Mój wnio sek uza sa dniam na stê pu j¹ cym przy k³a dem.
Os kar Lan gner w 2004 r., ja ko uczeñ VI Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce go

w Opo lu, w wie ku szes na stu lat uleg³ bar dzo po wa¿ ne mu wy pad ko wi w trak -
cie za jêæ wy cho wa nia fi zy cz ne go, w wy ni ku cze go do sz³o u nie go do z³a ma nia
krê gów szyj nych i pa ra li ¿u czte ro koñ czy no we go. Ch³o piec prze szed³ wie le
skom pli ko wa nych ope ra cji, w tym za gra ni ca mi kra ju, i jest pod da wa ny sy s te -
ma ty cz nej re ha bi li ta cji. Dziœ ja ko dwu dzie sto la tek na dal zda ny jest g³ó wnie na 
po moc i ogrom ny wy si ³ek opie kuñ czy, a przede wszy s t kim fi nan so wy, ro dzi -
ców, zwi¹ za ny z po no sze niem ko sz tów le cze nia: re ha bi li ta cji, le karstw, wi zyt
u spe cja li stów. W je go spra wie to czy siê na dal pro ces z po wó dz twa cy wil ne go
przed S¹ dem Okrê go wym w Opo lu, syg na tu ra akt IC 52/07. W mar cu bie ¿¹ ce -
go ro ku na rzecz Os ka ra za s¹ dzo no od mia sta po nad 28 ty siê cy z³ za do tych -
cza so we le cze nie. Urz¹d Mia sta Opo la od wo ³a³ siê od te go wy ro ku. S¹d
ape la cyj ny utrzy ma³ wy rok w mo cy, a w chwi li obe c nej cze ka na opi niê bieg ³e -
go w spra wie oce ny szans na wy le cze nie Os ka ra i do pie ro po tym okreœ li kwo -
tê, ja k¹ urz¹d mia sta bê dzie mu sia³, i bê dzie móg³, za p³a ciæ ro dzi com ch³op ca.

Ta spra wa, po do b nie jak in ne te go ty pu, trwa przez wie le lat z po wo du pro -
ce dur od wo ³aw czych, co na dzi siaj, przed za pa dniê ciem osta te cz ne go wy ro ku
s¹ do we go, skut ku je bra kiem dla Urzê du Mia sta Opo la, ja ko or ga nu pro wa -
dz¹ ce go szko ³ê, wi¹ ¿¹ cych mo¿ li wo œci pra w nych oraz fi nan so wych wy p³a ty
bez spor nej czê œci za doœæ u czy nie nia i od szko do wa nia na po kry cie po nie sio -
nych ju¿ i przy sz³ych ko sz tów le cze nia i re ha bi li ta cji Os ka ra, po mi mo ¿e zgo d -
nie z art. 444 k.c. na ¿¹ da nie po szko do wa ne go or gan pro wa dz¹ cy
zo bo wi¹ za ny do na pra wie nia szko dy po wi nien wy ³o ¿yæ z gó ry po trzeb n¹ na
ko sz ty le cze nia su mê.

Efek tem ta kiej sy tua cji jest po no sze nie wszy s t kich ko sz tów przez ro dzi -
ców Os ka ra, a obe c nie wy czer pa nie siê wszel kich mo¿ li wo œci fi nan so wych,
co skut ku je prze rwa niem do tych cza so wej re ha bi li ta cji ch³op ca oraz bra kiem
mo¿ li wo œci sfi nan so wa nia ko lej nej ope ra cji.

Na st¹ pi ³o te¿ wy czer pa nie siê in i cja tyw in sty tu cjo nal nych i spo ³e cz nych,
któ re do tych czas so li dnie wspie ra ³y po szko do wa ne go Os ka ra, je go le cze nie
i re ha bi li ta cjê, ta kich jak:

– w 2005 r.: zbiór ka pie niê dzy przez u cz niów i na u czy cie li z Gim naz jum
nr 8 w Opo lu, zor ga ni zo wa nie kier ma szu prac u cz niów szko ³y pla sty cz nej
w Opo lu, sprze da¿ ty si¹ ca czte ry stu ce gie ³ek w trak cie trwa nia Ga li Mi ko ³aj -
ko wej w Opo lu, zor ga ni zo wa nie kon cer tu w Ha li Spor to wej „Okr¹g lak”
w Opo lu i dwu ty go dnio wej kwe sty we wszy s t kich opol skich szko ³ach przez
M³o dzie ¿o wy Dom Kul tu ry w Opo lu i opol ski ra tusz, kon cert opol skich fil har -
mo ni ków i u cz niów szko ³y mu zy cz nej w Opo lu, prze pro wa dze nie dwu dnio -
wej ak cji przez w³a œci cie li to ru kar tin go we go;

– w 2006 r.: po ko na nie na bi cyk lu tra sy 400 km z War sza wy do £o dzi
przez glob tro te ra Krzy szto fa Dzien nia ka, prze ka za nie go tów ki i z³o te go ³añ cu -
cha przez po s³a Rze czy po spo li tej Pol skiej Pio tra Mi szta la, zor ga ni zo wa nie
Ga li ¯u¿ lo wej na lo dzie po ³¹ czo nej z li cy ta cj¹ osprzê tu ¿u¿ lo we go, zor ga ni zo -
wa nie w Kra ko wie au kcji i lo te rii fan to wej przez mi ³oœ ni ków sa mo cho dów
Sub a ru;

– w 2007 r.: wy sta wie nie spek tak lu tea tral ne go przez m³o dzie¿ z II Li -
ceum Ogól no kszta³ c¹ ce go w Opo lu, zor ga ni zo wa nie kon cer tu w au li VI Li -
ceum Ogól no kszta³ c¹ ce go w Opo lu;

– w 2008 r.: zor ga ni zo wa nie ak cji pra co wni ków opol skie go do dat ku „Ga -
ze ty Wy bor czej” i li cy ta cji prac opol skich ar ty stów.
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Li cz¹c na przy jê cie ar gu men tów przed sta wio nych w opar ciu o kon kret n¹
spra wê, up rzej mie pro szê o pro po zy cje zmian le gis la cyj nych, któ re by ³y by
w tych kwe stiach po moc ne i uw zglê dnia ³y by in te res ofiar wy pad ków w szko -
le, da wa ³y by im per spek ty wy kon ty nua cji re ha bi li ta cji i na dzie jê na uzy s ka -
nie sa mo dziel no œci ¿y cio wej oraz by ³y by ró w nie¿ zgo d ne z ocze ki wa niem
spo ³e cz nym i da wa ³y by mo¿ li wo œci pra w ne i fi nan so we na za li cz ko we po kry -
cie wy p³at bez spor nej czê œci ko sz tów le cze nia i re ha bi li ta cji dzie ci i m³o dzie ¿y 
przez or ga ny, któ rym pod le ga j¹ je dno stki oœ wia to we na da nym te re nie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Piotr Wach

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.11.24

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Pio tra Wa cha w spra wie pro po zy cji

zmian usta wo wych i za gwa ran to wa nia w bu d¿e cie re sor tu mi ni mal nej kwo ty w zwi¹z -
ku z wy p³a ta mi bez spor nej czê œci ko sz tów le cze nia i re ha bi li ta cji pro wa dzo nych po wy -
pad kach dzie ci i m³o dzie ¿y, up rzej mie in for mu jê, ¿e:

Ubez pie cze nie od na stêpstw nie szczêœ li wych wy pad ków u cz niów nie ma sta tu su
ubez pie cze nia obo wi¹z ko we go. O przy st¹ pie niu do ubez pie cze nia, a tak ¿e o wy bo rze
fir my ubez pie cze nio wej de cy du j¹ sa mi za in te re so wa ni. W prak ty ce naj czê œciej, za zgo -
d¹, ro dzi ca lub pra w ne go opie ku na dziec ka, szko ³a za wie ra z za k³a dem ubez pie czeñ
po li sê zbio ro w¹. Po nad to szko l¹, pro po nu j¹c ro dzi com przy st¹ pie nie do ubez pie cze nia
zbio ro we go, po win na przed sta wiæ szcze gó ³o we wa run ki ubez pie cze nia wy ne go cjo wa ne
z za k³a dem ubez pie cze nio wym, a na wet po daæ wa rian ty po do b nych ubez pie czeñ w in -
nych za k³a dach ubez pie cze nio wych.

In for mu jê te¿, ¿e zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu
z dnia 8 li s to pa da 2001 r. w spra wie wa run ków i spo so bu or ga ni zo wa nia przez pub li cz -
ne przed szko la, szko ³y i pla ców ki kra joz naw stwa i tu ry sty ki (Dz. U. z 2001 Nr 135,
poz. 1516) ró w nie¿ ucze stni cy ob jê tych ww. roz po rz¹ dze niem wy cie czek i im prez pod -
le ga j¹ obo wi¹z ko we mu ubez pie cze niu od na stêpstw nie szczêœ li wych wy pad ków.

Kwe stia ubez pie czeñ, w tym ró w nie¿ ubez pie czeñ u cz niów od na stêpstw nie szczêœ -
li wych wy pad ków, po zo sta je w kom pe ten cji Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

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

Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra o uzu pe³ nie nie od po wie dzi w spra wie po -

mo cy dla go spo darstw nis ko to wa ro wych. Otó¿ w od po wie dzi na mo je oœ wiad -
cze nie pi sem ne z³o ¿o ne na siód mym po sie dze niu Se na tu w dniu 27 mar ca
bie ¿¹ ce go ro ku w spra wie po mo cy dla go spo darstw nis ko to wa ro wych nie
uzy s ka ³em in for ma cji do ty cz¹ cych na stê pu j¹ cych py tañ:

1. Co siê dzie je z przy zna n¹ po mo c¹ dla go spo dar stwa nis ko to wa ro we go 
w przy pad ku dzie dzi cze nia go spo dar stwa? Czy na stêp ca pro du cen ta rol ne -
go, któ re mu przy zna no do p³a ty nis ko to wa ro we, dzie dzi czy wraz z go spo dar -
stwem po moc?

2. Co siê sta nie z po mo c¹ w przy pad kach, gdy na byw ca go spo dar stwa
rol ne go otrzy mu j¹ ce go wspar cie dla go spo darstw nis ko to wa ro wych, po sia -
da³ ju¿ zie miê, a po po wiê k sze niu no wo po wsta ³e go spo dar stwo ma ¿y wot -
noœæ eko no mi cz n¹ po wy ¿ ej 4 ESU? Czy mu si zwra caæ do fi nan so wa nie
otrzy ma ne na prze jmo wa ne grun ty?

3. Co siê dzie je w przy pad ku, gdy na byw ca ró w nie¿ na swo je grun ty
otrzy ma³ do fi nan so wa nie w ra mach wspar cia dla go spo darstw nis ko to wa ro -
wych i te raz, po prze jê ciu grun tów, ut wo rzy³ go spo dar stwo ¿y wot ne eko no -
mi cz ne? Czy bê dzie mu sia³ zwró ciæ oba do fi nan so wa nia?

4. Co siê sta nie w przy pad ku, gdy rol nik w ci¹ gu tych piê ciu lat, w któ -
rych zo bo wi¹ za³ siê do nie prze no sze nia w³a s no œci, nie spo dzie wa nie za cho -
ru je lub uleg nie wy pad ko wi, któ ry uczy ni go nie zdol nym do pra cy
w go spo dar stwie i do dal sze go pro wa dze nia go, a w wy ni ku nie zdol no œci do
pra cy rol ni ko wi zo sta nie przy zna na re nta cho ro bo wa sta ³a lub cza so wa? By
na byæ pra wo do ta kiej re nty, rol nik mu si prze ka zaæ lub zbyæ go spo dar stwo.
Co siê sta nie z otrzy ma nym wspar ciem dla go spo dar stwa niskotowaro we go? 
Czy na byw ca lub rol nik mu sz¹ je zwró ciæ? Czy s¹ ja kieœ wa run ki, któ re mu si
spe³ niæ na byw ca, by te go do fi nan so wa nia nie zwra caæ?

5. Ja kie dzia ³a nia za mie rza pod j¹æ mi ni ster stwo, by uzu pe³ niæ nie wy -
star cza j¹ ce i nie pe³ ne za sa dy w spra wie wa run ków i try bu udzie la nia po mo -
cy fi nan so wej na wspie ra nie go spo darstw nis ko to wa ro wych tak, by
prze ka za nie go spo dar stwa nis ko to wa ro we go na stêp cy w wy ni ku zda rzeñ lo -
so wych nie prze wi dzia nych w roz po rz¹ dze niu nie wi¹ za ³o siê z ko nie cz no œci¹ 
zwro tu do tych czas otrzy ma nej po mo cy?

6. Czy s¹ ju¿ zna ne Pa nu Mi ni stro wi wy ni ki ana li zy fun kcjo no wa nia
wspo mnia ne go in stru men tu w ra mach PROW na la ta 2004–2006? Je œ li tak,
to chcia³ bym za poz naæ siê z wy ni ka mi tej ana li zy.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
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OdpowiedŸ

War sza wa, 4 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na Oœ wiad cze nie Se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go prze ka za ne

przy piœ mie z dnia 6 li s to pa da 2008 r., znak: BPS/DKS-043-1026/08, do ty cz¹ ce wa -
run ków przy zna wa nia po mo cy w ra mach dzia ³a nia Wspie ra nie go spo darstw nis ko to -
wa ro wych, re a li zo wa ne go w ra mach Pla nu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (PROW
2004–2006), prag nê od nieœæ siê do po szcze gól nych py tañ.

Ad 1
Pra wo do ubie ga nia siê o przy zna nie p³at no œci na pod sta wie roz po rz¹ dze nia Ra dy

Mi ni strów w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i try bu udzie la nia po mo cy fi nan so wej
na wspie ra nie go spo darstw nis ko to wa ro wych ob jê tej pla nem roz wo ju ob sza rów wiej -
skich (Dz. U. Nr 286, poz. 2870, z póŸn. zm.) jest pra wem o cha rak te rze oso bi stym i na -
le ¿y uz naæ, ¿e ja ko ta kie nie jest zby wal ne i nie pod le ga dzie dzi cze niu.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e p³at noœæ dla go spo dar stwa nis ko to wa ro we go przy zna je siê
w dro dze de cyz ji ad mi ni stra cyj nej, wy da wa nej przez kie ro wni ka biu ra po wia to we go
ARiMR, w³a œci wej ze wzglê du na miej sce za mie sz ka nia pro du cen ta rol ne go. W zwi¹z ku 
z po wy ¿ szym, kwe stiê prze ka zy wa nia zo bo wi¹ zañ w ra mach dzia ³a nia Wspie ra nie go -
spo darstw nis ko to wa ro wych na le ¿y roz pa try waæ w opar ciu o za sa dê mó wi¹ c¹, i¿ pra -
wa i obo wi¹z ki na by te w dro dze de cyz ji ad mi ni stra cyj nej s¹ nie zby wal ne, chy ba ¿e
ma j¹ cha rak ter cy wil no pra wny. De cyz ja ad mi ni stra cyj na jest wy ra zem sto sun ku pra w -
ne go ³¹ cz¹ ce go or gan z ad re sa tem de cyz ji. Wy ni ka to z fak tu, ¿e pra wa i obo wi¹z ki
pub li cz ne s¹ trwa le zwi¹ za ne z oso b¹, dla któ rej zo sta ³y usta no wio ne i wy ni ka j¹ z za is t -
nie nia pe w nych szcze gól nych oko li cz no œci. Na to miast zmia na oso by po ci¹ ga ³a by za
so b¹ zmia nê sto sun ku pra w ne go.

Bar dzo wy raŸ nie za sa da ta ry su je siê w przy pad kach, gdy ja ko przed miot re a li za cji
przed siêw ziê cia okreœ lo ne go w Pla nie roz wo ju go spo dar stwa nis ko to wa ro we go przy jê to 
ukoñ cze nie szko le nia, co oz na cza, i¿ œwiad cze nie dal szej po mo cy uza le¿ nio ne zo sta ³o
od re a li za cji ce lu cz¹ stko we go, ja kim jest roz sze rze nie wie dzy i kom pe ten cji da ne go
pro du cen ta rol ne go.

Ad 2

Od no sz¹c siê do w¹t pli wo œci zwi¹ za nych z ewen tual nym po wiê k sze niem go spo dar -
stwa do wiel ko œ ci eko no mi cz nej prze kra cza j¹ cej 4 ESU w zwi¹z ku z prze ka za niem w³a s -
no œci go spo dar stwa rol ne go, up rzej mie wy jaœ niam, i¿ zgo d nie z za sa da mi udzie la nia
po mo cy okreœ lo ny mi dla dzia ³a nia Wspie ra nie go spo darstw nis ko to wa ro wych, ta ka sy -
tua cja nie mo ¿e mieæ miej sca. Je dy nym przy pad kiem, w któ rym do pu sz cza siê prze nie -
sie nie w³a s no œci go spo dar stwa nis ko to wa ro we go jest prze ka za nie go spo dar stwa
na stêp cy pro du cen ta rol ne go w ra mach re nty struk tu ral nej, wska za ne w § 11 roz -
po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i try bu udzie la nia
po mo cy fi nan so wej na wspie ra nie go spo darstw nis ko to wa ro wych ob jê tej pla nem roz -
wo ju ob sza rów wiej skich (Dz. U. Nr 286, poz. 2870, z póŸn. zm.). Je dno czeœ nie prag nê
wy jaœ niæ, i¿ zgo d nie z wa run ka mi przy zna wa nia po mo cy w ra mach dzia ³a nia Re nty
struk tu ral ne oso ba, któ ra spe³ nia de fi ni cjê „na stêp cy pro du cen ta rol ne go”, sto so wnie
do po sta no wieñ § 2 pkt 3 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi w spra wie
szcze gó ³o wych wa run ków i try bu przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a -
nia „Re nty struk tu ral ne” ob jê te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta
2007–2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750, póŸn. zm.) roz po czy na dzia ³al noœæ rol ni cz¹ po raz
pier wszy z dniem prze jê cia go spo dar stwa rol ne go od pro du cen ta rol ne go ubie ga j¹ ce go
siê o re ntê struk tu ral n¹ i nie ukoñ czy ³a 40 ro ku ¿y cia w dniu z³o ¿e nia wnios ku o re ntê
struk tu ral n¹.

20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r. 355



Prag nê bo wiem wy jaœ niæ, i¿ w przy pad ku dzia ³a nia Re nty struk tu ral ne do pu sz czo -
no dwie dro gi prze ka za nia go spo dar stwa. Pier wszym jest prze ka za nie go spo dar stwa
„na stêp cy pro du cen ta rol ne go”. Wa run ki okreœ la j¹ ce za sa dy ta kie go prze ka za nia opi -
sa no po wy ¿ szej. Dru g¹ mo¿ li wo œci¹ prze nie sie nia w³a s no œci go spo dar stwa, ja k¹
umo¿ li wio no w dzia ³a niu Re nty struk tu ral ne jest prze ka za nie na po wiê k sze nie je d ne go
lub kil ku go spo darstw rol nych. Pod kreœ lam je dnak, ¿e osta t ni wska za ny spo sób prze -
no sze nia w³a s no œci nie zo sta³ wska za ny w ra mach dzia ³a nia Wspie ra nie go spo darstw
nis ko to wa ro wych.

Re a su mu j¹c, sto so wnie do tak uk szta³ to wa nych za sad prze ka zy wa nia w³a s no œci
go spo dar stwa w ra mach dzia ³a nia Wspie ra nie go spo darstw nis ko to wa ro wych nie bê -
dzie mia ³o miej sca po wiê k sze nie go spo dar stwa do wiel ko œ ci eko no mi cz nej, prze wy¿ -
sza j¹ cej prze dzia³ ESU, któ ry de ter mi no wa³ ucze stni ctwo w dzia ³a niu Wspie ra nie
go spo darstw nis ko to wa ro wych, po nie wa¿ oso ba prze jmu j¹ ca go spo dar stwo nie mo ¿e
byæ w po sia da niu u¿yt ków rol nych.

Ad 3
Od no sz¹c siê do wy jaœ nieñ przed sta wio nych w pkt 2, na le ¿y wy raŸ nie za zna czyæ, i¿

prze ka zu j¹c go spo dar stwo rol ne sto so wnie do wska zañ za war tych w roz po rz¹ dze niu
re gu lu j¹ cym wa run ki przy zna wa nia po mo cy w ra mach dzia ³a nia Wspie ra nie go spo -
darstw nis ko to wa ro wych oso ba, któ ra bê dzie prze jmo wa ³a go spo dar stwo od do tych -
cza so we go be ne fi cjen ta przed mio to we go dzia ³a nia nie mo ¿e byæ ju¿ w po sia da niu
u¿yt ków rol nych. Uw zglê dnia j¹c, i¿ mo¿ li wym jest prze ka za nie go spo dar stwa je dy nie
oso bie spe³ nia j¹ cej de fi ni cjê „na stêp cy pro du cen ta rol ne go” w ra mach re nty struk tu -
ral nej, a za tem roz po czy na j¹ cej dzia ³al noœæ rol ni cz¹ po raz pier wszy, nie bê dzie mia ³a
miej sca sy tua cja, w któ rej prze jmu j¹ cy go spo dar stwo, zgo d nie z za sa da mi przy zna wa -
nia po mo cy w ra mach dzia ³a nia Wspie ra nie go spo darstw nis ko to wa ro wych by³ ju¿
up rze d nio be ne fi cjen tem te go dzia ³a nia.

Ad 4
Bio r¹c pod uwa gê sy tua cje, w któ rych be ne fi cjen ci dzia ³a nia Wspie ra nie go spo -

darstw nis ko to wa ro wych, zo sta li do tkniê ci wy st¹ pie niem ta kich oko li cz no œci, jak np.
d³u go trwa ³a nie zdol noœæ do pra cy pro du cen ta rol ne go, do pu sz czo no sy tua cje, w któ -
rych mi mo nie zrea li zo wa nia przed siêw ziê cia za dek la ro wa ne go w Pla nie roz wo ju go spo -
dar stwa nis ko to wa ro we go, mo¿ na z³o ¿yæ oœ wiad cze nie o za is t nie niu ta kiej
oko li cz no œci wraz ze sto so wn¹ do ku men ta cj¹, a p³at noœæ w czwar tym i pi¹ tym ro ku bê -
dzie kon ty nuo wa na (§ 9 ww. roz po rz¹ dze nia). Zo bo wi¹ za nie do nie prze no sze nia w³a s -
no œci go spo dar stwa nis ko to wa ro we go przez okres 5 lat, za wy j¹t kiem prze ka za nia
wy ni ka j¹ ce go z § 11 ww. roz po rz¹ dze nia, tj. na za sa dach okreœ lo nych dla na stêp cy
pro du cen ta rol ne go, w ra mach re nty struk tu ral nej jest wa run kiem ob li ga to ryj nym.
Prze ka za nie na za sa dach in nych nie wska za nych w § 11, skut ku je ko nie cz no œci¹ zwro -
tu otrzy ma nych z dzia ³a nia œrod ków, sto so wnie do po sta no wieñ § 10 ww. roz po rz¹ dze nia.

Ad 5
Na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ be ne fi cjent dzia ³a nia Wspie ra nie go spo darstw nis ko to wa ro -

wych zo bo wi¹ za³ siê do nie prze no sze nia w³a s no œci go spo dar stwa przez okres 5 lat, je dnak 
wy jaœ niam, i¿ nie jest zob li go wa ny do oso bi ste go pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej.
Uz na je siê, ¿e oso ba fi zy cz na pro wa dzi go spo dar stwo oso bi œcie, je ¿e li pra cu je w tym
go spo dar stwie oraz po de jmu je wszel kie de cyz je do ty cz¹ ce je go pro wa dze nia. Oz na cza
to, i¿ w sy tua cji kie dy pro du cent rol ny nie jest zdol ny do pra cy w swoim go spo dar stwie
nie jest on zo bo wi¹ za ny do oso bi ste go wy ko ny wa nia czyn no œci zwi¹ za nych z pro wa -
dze niem dzia ³al no œci rol ni czej. Je dno czeœ nie na le ¿y wy raŸ nie za zna czyæ, i¿ sy tua cje
zwi¹ za ne z d³u go trwa ³¹ nie zdol no œci¹ do pra cy zo sta ³y uw zglê dnio ne w § 9 ww. roz po -
rz¹ dze nia, o czym wspo mnia no po wy ¿ ej.

Na le ¿y mieæ na uwa dze, i¿ w mo men cie w któ rym pro du cent rol ny je dnak ze chce
do ko naæ prze ka za nia go spo dar stwa mo ¿e te go do ko naæ na za sa dach okreœ lo nych dla
na stêp cy pro du cen ta w ra mach re nty struk tu ral nej.

Brak mo¿ li wo œci prze ka zy wa nia go spo dar stwa na za sa dach in nych ni¿ wska za na
po wy ¿ szej wy ni ka ze spe cy fi ki dzia ³a nia oraz zo bo wi¹ zañ, któ re po de jmu je pro du cent
rol ny w ra mach dzia ³a nia Re nty struk tu ral ne.
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Od no sz¹c siê do po wy ¿ szych wy jaœ nieñ, nie jest za tem uza sa dnio nym stwier dze -
nie, i¿ roz po rz¹ dze nie z 7 gru dnia 2004 r. po mi ja kwe stie nie zdol no œci do pra cy, tyl ko
dla te go, i¿ nie za wie ra prze pi sów umo¿ li wia j¹ cych ze rwa nie piê cio let nie go zo bo wi¹ za -
nia do nie prze no sze nia w³a s no œci go spo dar stwa w zwi¹z ku z prze jœciem na eme ry tu rê
lub re ntê na pod sta wie prze pi sów o ubez pie cze niu spo ³e cz nym rol ni ków.

Ad 6
Oce na re a li za cji Pla nu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2004–2006, w tym

w za kre sie dzia ³a nia Wspie ra nie go spo darstw nis ko to wa ro wych, zo sta nie pod jê ta w ra -
mach Oce ny ex-post PROW 2004–2006.

Oce na ex-post bê dzie sk³a daæ siê m.in. z oce ny stop nia wy ko rzy sta nia œrod ków fi -
nan so wych, oce ny sku te cz no œci i spra w no œci wspar cia oraz od dzia ³y wa nia na be ne fi -
cjen tów i ich oto cze nie (sku te cz noœæ i od dzia ³y wa nie) oraz oce ny efek ty wno œci tj. oce ny
po nie sio nych na k³a dów w sto sun ku do uzy s ka nych wy ni ków i re zul ta tów.

Je dno czeœ nie in for mu jê, i¿ w chwi li obe c nej trwa j¹ pra ce nad ww. do ku men tem.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a wni czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

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

Pa ni Mi n i s ter!
Pro szê o in ter pre ta cjê i umiej sco wie nie w pol skim pra wie pra cy kwe stii

uz na wal no œci do œwiad cze nia za wo do we go osób nie let nich. Otó¿, czy mo¿ na
uz naæ w przy pad ku oso by nie pe³ no let niej, któ ra w wie ku szes na stu lat od zie -
dzi czy ³a go spo dar stwo rol ne po zmar ³ym oj cu, i¿ pro wa dzi ona sa mo dziel -
nie to go spo dar stwo od dnia na by cia spad ku – od po wie d nio art. 924 i 925
ko dek su cy wil ne go? Spad ko bier ca do pie ro po ro ku i dzie siê ciu mie si¹ cach od
chwi li œmier ci oj ca ukoñ czy³ osiem na œcie lat. W tym okre sie by³ u cz niem szko -
³y œre dniej i do pie ro po trzech mie si¹ cach od da ty uzy s ka nia pe³ no let no œci,
a po dwóch la tach i dwóch mie si¹ cach li cz¹c od dnia œmier ci oj ca, zgo d nie
z usta w¹ o ubez pie cze niu spo ³e cz nym rol ni ków, zo sta³ zg³o szo ny przez mat -
kê do KRUS ja ko do mo wnik, po mi mo i¿ na dal by³ u cz niem szko ³y œre dniej,
a po pó³ ro ku od mo men tu uzy s ka nia pe³ no let no œci i po otrzy ma niu czê œci go -
spo dar stwa zo sta³ ubez pie czo ny w KRUS ja ko rol nik. Ja ki mo ment w ta kich
przy pad kach mo¿ na uz naæ za roz po czê cie pro wa dze nia sa mo dziel nej dzia ³al -
no œci rol ni czej?

Pro szê o szcze gó ³o we wy jaœ nie nie i uza sa dnie nie tych kwe stii.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

War sza wa, 2008.12.09

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

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 6 li s to pa da 2008 r., znak: BSP/DSK-043-1025/08,

prze ka za ne przez Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej, przy któ rym zo sta ³o prze s³a ne
oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go w spra wie do œwiad -
cze nia za wo do we go osób nie let nich i pro wa dze nia sa mo dziel nej dzia ³al no œci rol ni czej,
up rzej mie wy jaœ niam zgo d nie z kom pe ten cja mi, co na stê pu je.

W ra mach re a li zo wa ne go przez re sort rol ni ctwa i roz wo ju wsi Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013 pro wa dzo ne s¹ dzia ³a nia, w któ rych je d nym
z wy mo gów, któ re mu sz¹ spe³ niæ oso by ubie ga j¹ ce siê o wspar cie jest po sia da nie od po -
wie d nich kwa li fi ka cji za wo do wych przy dat nych do pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej.
Wy móg po sia da nia kwa li fi ka cji za wo do wych wy zna czo ny zo sta³ przez roz po rz¹ dze nie
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Ra dy (WE) nr 1698/2005 w spra wie wspar cia roz wo ju ob sza rów wiej skich przez Eu ro -
pej ski Fun dusz Rol ny na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (EF RROW).

W Unii Eu ro pej skiej ka ¿ dy kraj cz³on kow ski okreœ la szcze gó ³o we wy mo gi kwa li fi ka -
cji rol ni czych, któ re da j¹ gwa ran cjê ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia œrod ków fi nan so wych
prze zna czo nych na roz wój ob sza rów wiej skich. Wpro wa dze nie okreœ lo nych wy mo gów
kwa li fi ka cyj nych jest je d nym z in stru men tów, któ ry mo ¿e w spo sób is tot ny pod wy¿ -
szyæ po ziom wy kszta³ ce nia prze jmu j¹ cych go spo dar stwa, a tym sa mym przy czy niæ siê
do zwiê k sze nia efek ty wno œci i ja ko œci pro duk cji rol nej. Je dno czeœ nie nad mie niam, ¿e
oso by ubie ga j¹ ce siê o wspar cie mu sz¹ byæ pe³ no let nie (ukoñ czo ne 18 lat), czy li po sia -
da j¹ ce pe³ n¹ zdol noœæ do czyn no œci pra w nych.

Przy bra ku pra w nej de fi ni cji po jê cia „wy kszta³ ce nie rol ni cze” oraz „kwa li fi ka cje rol -
ni cze”, za po twier dze nie wy kszta³ ce nia rol ni cze go dla po trzeb wszy s t kich dzia ³añ
PROW 2007–2013 uz na no œwia de ctwo lub dyp lom ukoñ cze nia: szko ³y za sa dni czej,
œre dnie go stu dium za wo do we go, te chni kum, li ceum, po li ceal ne go stu dium za wo do we -
go oraz szko ³y wy ¿ szej, a tak ¿e œwia de ctwo i dyp lom uz na ne w try bie od rêb nych prze pi -
sów za ró wno rzê dne ze œwia de ctwem lub dyp lo ma mi ww. szkó³ w za wo dach
i spe cjal no œciach wy szcze gól nio nych w za ³¹ cz ni kach do roz po rz¹ dzeñ re gu lu j¹ cych za -
sa dy do stê pu do dzia ³a nia re nty struk tu ral ne, u³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom
i mo der ni za cja go spo darstw rol nych.

Po twier dze niem po sia da nia kwa li fi ka cji za wo do wych jest ró w nie¿ od po wie d ni sta¿
pra cy w rol ni ctwie, po twier dzo ny ubez pie cze niem w KRUS w cha rak te rze rol ni ka,
ma³ ¿on ka rol ni ka lub do mo wni ka, okres za trud nie nia w go spo dar stwie rol nym na
pod sta wie umo wy o pra cê lub okres pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej w go spo dar -
stwie rol nym bê d¹ cym w³a s no œci¹ tej oso by o ³¹ cz nej po wie rzchni u¿yt ków rol nych wy -
no sz¹ cej co naj mniej 1 ha ewen tual nie bê d¹ cym przed mio tem u¿y t ko wa nia
wie czy ste go lub przed mio tem dzier ¿a wy.

Pod le ga nie ubez pie cze niu spo ³e cz ne mu rol ni ków w KRUS sta no wi do wód pro wa -
dze nia dzia ³al no œci rol ni czej przez rol ni ka, ma³ ¿on ka rol ni ka lub wy ko ny wa nia ja ko
do mo wnik, sta ³ej pra cy w go spo dar stwie. Pod le ga nie ubez pie cze niu w KRUS, dla oso by 
pro wa dz¹ cej dzia ³al noœæ rol ni cz¹ jest ró w nie¿ po twier dze niem, ¿e pra ca w go spo dar -
stwie rol nym sta nowi g³ó wne Ÿród ³o utrzy ma nia.

Ubez pie cze niem ja ko do mo wnik mo ¿e byæ ob jê ta oso ba, któ ra ukoñ czy ³a 16 lat,
sta le pra cu je w go spo dar stwie rol nym i nie jest zwi¹ za na z rol ni kiem sto sun kiem pra cy 
– je ¿e li oko li cz noœæ ta zo sta ³a stwier dzo na zgo d nym oœ wiad cze niem rol ni ka i tej oso by.
Rol nik zg³a sza do mo wni ka do ubez pie cze nia i to on po no si ko sz ty te go ubez pie cze nia.

Wy mo gi do ty cz¹ ce po sia da nia kwa li fi ka cji za wo do wych za wie ra ró w nie¿ usta wa
z dnia 11 kwiet nia 2003 r. o kszta³ to wa niu ustro ju rol ne go (Dz.U. nr 3, poz. 64, z póŸn.
zm.). Zgo d nie z art. 6 ust. 1 ww. usta wy za rol ni ka in dy wi dual ne go uwa ¿a siê oso bê fi -
zy cz n¹, bê d¹ c¹ w³a œci cie lem lub dzier ¿aw c¹ nie ru cho mo œci rol nych o ³¹ cz nej po -
wie rzchni u¿yt ków rol nych nie prze kra cza j¹ cej 300 ha, pro wa dz¹ c¹ oso bi œcie go spo dar -
stwo rol ne, po sia da j¹ c¹ kwa li fi ka cje rol ni cze, za mie sz ka ³¹ w gmi nie, na ob sza rze któ rej 
po ³o ¿o na jest je d na z nie ru cho mo œci rol nych wcho dz¹ cych w sk³ad te go go spo dar stwa. 
Zgo d nie z usta w¹ uwa ¿a siê, ¿e oso ba fi zy cz na:

– oso bi œcie pro wa dzi go spo dar stwo rol ne, je ¿e li po de jmu je wszel kie de cyz je do ty --
cz¹ ce pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej w tym go spo dar stwie,

– po sia da kwa li fi ka cje rol ni cze, je ¿e li:
1) uzy s ka ³a wy kszta³ ce nie rol ni cze co naj mniej za sa dni cze lub wy kszta³ ce nie œre dnie

lub wy ¿ sze lub
2) oso bi œcie pro wa dzi ³a go spo dar stwo rol ne lub pra co wa ³a w go spo dar stwie rol --

nym przez okres co naj mniej 5 lat.

Je dno czeœ nie od no sz¹c siê do kwe stii uz na wal no œci do œwiad cze nia za wo do we go
osób nie let nich w szer szym kon tek œ cie chcia³ bym nad mie niæ, ¿e w Pol sce Kon sty tu cja
Rze czy po spo li tej Pol skiej, Kon wen cja o Pra wach Dziec ka oraz Usta wa o Rzecz ni ku
Praw Dziec ka sta no wi¹ naj wa¿ niej sze od no sz¹ ce siê do dziec ka sta no wio ne ak ty pra w -
ne. Zgo d nie z art. 65 ust. 3 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz. U. z 1997 r.
nr 78, poz. 483) sta ³e za tru dnia nie dzie ci do lat 16 jest za ka za ne. For my i cha rak ter do -
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pu sz czal ne go za trud nie nia okreœ la usta wa z dnia 26 czer wca 1974 r. – Ko deks pra cy
(Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.). Zgo d nie z art. 190 usta wy za bro nio ne jest
za tru dnia nie oso by, któ ra nie ukoñ czy ³a 16 lat, na to miast mo¿ na za tru dniaæ m³o do -
cia nych, tzn. oso by któ re ukoñ czy ³y 16 lat a nie ukoñ czy ³y 18 lat, na za sa dach okreœ lo -
nych tym Ko dek sem. Je dno czeœ nie zgo d nie z art. 70 ust. 1 Kon sty tu cji RP ka ¿ dy ma
pra wo do na u ki, a na u ka do 18 ro ku ¿y cia jest obo wi¹z ko wa.

Z po wa ¿a niem

POD SE KRE TARZ STA NU
Ar tur £a wni czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do pre ze sa Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa
Da riu sza Woj ta si ka

Pa nie Pre ze sie!
Mo je oœ wiad cze nie do ty czy spra wy m³o de go rol ni ka ko rzy sta j¹ ce go

z Sek to ro we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Re struk tu ry za cja i Mo der ni za cja Sek -
to ra ¯y wno œcio we go oraz Roz wój Ob sza rów Wiej skich 2004 –2006 w za kre -
sie dzia ³a nia 1.2. „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom”.

Zwró ci³ siê do mnie m³o dy rol nik z pro œb¹ o po moc w spra wie zwro tu kwo -
ty otrzy ma nej po mo cy w zwi¹z ku z nie wy pe³ nia niem zo bo wi¹ zañ wy ni ka -
j¹ cych z umo wy nr 06723 -61401 -OR0500276/04 o do fi nan so wa nie pro jek tu.

Pod sta w¹ wy po wie dze nia przez ARiMR umo wy o do fi nan so wa nie by ³o
nie wy wi¹ za nie siê be ne fi cjen ta z zo bo wi¹ za nia do uzu pe³ nie nia wy kszta³ ce -
nia w ce lu spe³ nie nia wy mo gu do ty cz¹ ce go kwa li fi ka cji za wo do wych przed
up ³y wem piê ciu lat od roz po czê cia pro wa dze nia dzia ³al no œci. W przed mio to -
wym przy pad ku ARiMR po ana li zie do ku men ta cji uz na ³a, i¿ be ne fi cjent pro -
wa dzi go spo dar stwo rol ne od dnia 23 lip ca 2002 r., to jest od dnia œmier ci
oj ca. Wnios ko wa nie ARiMR jest za sa dne, zgo d nie z art. 924 i 925 ko dek su
cy wil ne go, je dnak ¿e ana li zo wa na spra wa sta no wi przy pa dek szcze gól ny,
gdy¿ be ne fi cjent w dniu na by cia pra wa do spad ku by³ oso b¹ nie pe³ no let ni¹.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê z pro œb¹ do Pa na Pre ze sa o po no w ne prze a na li zo wa -
nie do ku men tów spra wy nu mer DOWO-61401-OR0500276/WOSS/7/A¯/04/07,
uw zglê dnie nie wszel kich oko li cz no œci ³a go dz¹ cych na rzecz m³o de go be ne fi -
cjen ta oraz za pro po no wa nie mo¿ li wie naj ko rzy stniej sze go dla wszy s t kim
stron roz wi¹ za nia za is t nia ³e go pro ble mu.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 21.11.2008 r.

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

Spra wa: Od po wiedŸ w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra, Pa na Grze -
go rza Woj cie chow skie go w spra wie Be ne fi cjen ta Dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym
rol ni kom” SPO 2004–2006, któ ry nie wy wi¹ za³ siê ze zo bo wi¹ za nia okreœ lo ne go umo w¹ 
ja kim jest uzu pe³ nie nie wy kszta³ ce nia.

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo (znak jw). w spra wie oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Grze go -

rza Woj cie chow skie go, do ty cz¹ ce go rol ni ka, któ ry sko rzy sta³ z po mo cy fi nan so wej
w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom” w ra mach SPO „Re struk tu ry -
za cja i mo der ni za cja sek to ra ¿y wno œcio we go oraz roz wój ob sza rów wiej skich
2004–2006”, przed sta wiam sta no wis ko ARiMR w tej kwe stii.

1. Je sz cze w gru dniu 2004 r. MRiRW po in for mo wa ³o ARiMR (pis mo z dnia
17.12.2004 r. znak: ROW/ws/mwm-823/4557/04), i¿ zgo d nie z opi ni¹ Ko mi sji
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Eu ro pej skiej i art. 4 Roz po rz¹ dze nia Ko mi sji (WE) 817/2004, okres piê ciu lat na
do sto so wa nie go spo dar stwa m³o de go rol ni ka do wy ma gañ w za kre sie mi ni mal --
nych stan dar dów w za kre sie hi gie ny pro duk cji, ochro ny œro do wis ka i wa run ków
utrzy ma nia zwie rz¹t, osi¹g niê cie przez go spo dar stwo ¿y wot no œci eko no mi cz nej
oraz na uzu pe³ nie nie wy kszta³ ce nia up ³y wa po piê ciu la tach od da ty prze jê cia go --
spo dar stwa („...A per io d not ex cee din g five years may be al lo wed...”).

2. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, MRiRW za war ³o w Uzu pe³ nie niu SPO „Re struk tu ry za cja
i mo der ni za cja sek to ra ¿y wno œcio we go oraz roz wój ob sza rów wiej skich
2004–2006”, sta no wi¹ cym za ³¹ cz nik do roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz --
wo ju Wsi z dnia 8 wrzeœ nia 2004 r. za pis, i¿  „w przy pad ku, gdy wnios ko daw ca nie
spe³ nia wy ma gañ w za kre sie kwa li fi ka cji za wo do wych, po moc mo ¿e byæ przy zna --
na pod wa run kiem, ¿e wnios ko daw ca uzu pe³ ni swo je wy kszta³ ce nie w okre sie nie 
d³u¿ szym ni¿ 5 lat od chwi li pod jê cia pro wa dze nia go spo dar stwa rol ne go”.

3. Od zwier cied le niem za pi sów Uzu pe³ nie nia SPO w tej kwe stii s¹ za pi sy tre œci umo --
wy za wie ra nej przez ARiMR z be ne fi cjen ta mi te go dzia ³a nia, któ rej wzór zo sta³
wpro wa dzo ny roz po rz¹ dze niem MRiRW z dnia 20 li s to pa da 2004 r.
Zgo d nie z ww. umo w¹, be ne fi cjent zo bo wi¹ zu je siê do uzu pe³ nie nia wy kszta³ ce nia 
w ce lu spe³ nie nia wy mo gu do ty cz¹ ce go kwa li fi ka cji za wo do wych w przy pad ku,
gdy wy móg ten nie by³ spe³ nio ny w dniu z³o ¿e nia wnios ku o do fi nan so wa nie re a li --
za cji pro jek tu oraz do z³o ¿e nia w od dzia le re gio nal nym ARiMR do ku men tów po --
twier dza j¹ cych wy pe³ nie nie przez be ne fi cjen ta po wy ¿ sze go zo bo wi¹ za nia, przed
up ³y wem 5 lat od roz po czê cia pro wa dze nia go spo dar stwa rol ne go.

4. § 2 umo wy, ja k¹ be ne fi cjent ww. dzia ³a nia SPO, któ re go oœ wiad cze nie se na to ra
do ty czy, za war³ w dniu 22 kwiet nia 2005 r. z ARiMR okreœ la, i¿ be ne fi cjent pro wa --
dzi go spo dar stwo rol ne od dnia 23 lip ca 2002 r. Umo wa zo sta ³a przez be ne fi cjen ta
pa ra fo wa na na ka ¿ dej ze stron i pod pi sa na. Zgo d nie z § 6 ww. umo wy, nie do --
pe³ nie nie ww. zo bo wi¹ zañ za war tych w umo wie skut ku je obo wi¹z kiem zwro tu
otrzy ma nej po mo cy wraz z od set ka mi w wy so ko œci okreœ lo nej jak dla za leg ³o œci
po dat ko wych.

5. ARiMR kil ka krot nie wy stê po wa ³a do MRiRW w kwe stii mo¿ li wo œci ewen tual nej
zmia ny po de jœcia do spra wy li cze nia 5-letniego okre su, w ja kim m³o dy rol nik mu --
si spe³ niæ ww. kry te ria, je œ li nie spe³ nia³ ich w mo men cie ubie ga nia siê o po moc fi --
nan so w¹ z ww. dzia ³a nia SPO. Ka¿ do ra zo wo MRiRW in for mo wa ³o w od po wie dzi,
¿e Ko mi sja Eu ro pej ska kwe stio nu je mo¿ li woœæ od mien ne go trak to wa nia tej kwe --
stii. W zwi¹z ku z tym 5-letni okres na spe³ nie nie ww. kry te riów mu si byæ li czo ny
od dnia roz po czê cia pro wa dze nia go spo dar stwa rol ne go, na wet w sy tua cji, gdy do --
ty czy to oso by nie pe³ no let niej, któ ra np. wsku tek œmier ci ro dzi ców sta ³a siê po sia --
da czem go spo dar stwa w wie ku np. 16 lat. MRiRW pod kreœ la ³o wie lo kro t nie, ¿e nie 
ma zgo dy Ko mi sji Eu ro pej skiej na to, a¿e by przy ob li cza niu 5-letniego okre su pro --
wa dze nia go spo dar stwa uw zglê dniaæ tzw. okre sy wy ³¹ cze nia tzn. okre sy, kie dy
da na oso ba bê d¹c po sia da czem go spo dar stwa rol ne go fak ty cz nie go nie pro wa dzi --
³a. Do ty czy to m.in. okre su przed uzy s ka niem pe³ no let no œci, okre su na u ki
w szko le dzien nej, okre su od by wa nia s³u¿ by woj sko wej.

6. Jak z po wy ¿ sze go wy ni ka, be ne fi cjent dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni --
kom” SPO, któ re go sy tua cja zo sta ³a przed sta wio na w oœ wiad cze niu Se na to ra, po --
wi nien uzu pe³ niæ wy kszta³ ce nie do wy ma ga ne go po zio mu przed up ³y wem 5 lat od
dnia 23 lip ca 2002 r., czy li dnia, w któ rym po œmier ci oj ca sta³ siê spad ko bier c¹
go spo dar stwa rol ne go o po wie rzchni 15,02 ha. Da ta ta wska za na zo sta ³a przez be --
ne fi cjen ta w umo wie za war tej z ARiMR ja ko da ta roz po czê cia pro wa dze nia go spo --
dar stwa rol ne go.

Z po wa ¿a niem

PRE ZES
Da riusz Woj ta sik
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

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

Pa nie Mi ni strze!
W ma ju br. zwra ca ³em siê do Pa na Mi ni stra z za py ta niem w spra wie is t -

nie j¹ cych ba rier bu dow la nych dla osób nie do wi dz¹ cych i nie wi do mych.
W od po wie dzi na mo je oœ wiad cze nie Pan Mi n i s ter w piœ mie z dnia 26 czer wca 
2008 ro ku od po wie dzia³: „Zna ne s¹ pro ble my osób nie do wi dz¹ cych i nie wi -
do mych, lecz za ra zem stwier dzam, i¿ brak sku te cz no œci nie wy ni ka z bra ków 
w usta wo daw stwie, lecz bar dziej z nie wy star cza j¹ ce go i nie pe³ ne go zro zu -
mie nia ko nie cz no œci ich eg zek wo wa nia w pro ce sie bu dow la nym”.

Zwra cam siê po no w nie w tej spra wie do  Pa na Mi ni stra w zwi¹z ku z tra -
gi cz nym wy pad kiem, ja ki mia³ miej sce mie si¹c te mu w me trze war szaw skim, 
kie dy to nie wi do my stu dent dzien ni kar stwa wpad³ pod ko ³a pod ziem nej ko -
lej ki, gdy¿ nie wy czu³ pa sa bez pie czeñ stwa przy kra wê dzi pe ro nu. To dla te go 
po no w nie zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z za py ta niem: ja kich nie zbê d nych
zmian i do sto so wañ na le ¿y do ko naæ w prze pi sach te chni cz no bu dow la nych,
aby choæ czêœæ pro ble mów osób nie do wi dz¹ cych i niewido mych zo sta ³a roz -
wi¹ za na? Ja kie kro ki pod jê ³o mi ni ster stwo po tra gi cz nym wy pad ku, by u³at -
wiæ sa mo dziel ne fun kcjo no wa nie w spo ³e czeñ stwie oso bom nie wi do mym
i nie do wi dz¹ cym? Pro szê o u sz cze gó ³o wie nie od po wie dzi w za kre sie ba rier
wy mie nio nych w moim oœ wiad cze niu z ma ja br. (brak in for ma cji w braj lu,
pod œwiet la nych do mo fo nów, stan cho dni ków itp.). Wy mie nia ne prze szko dy,
a tak ¿e kwe stia sta nu cho dni ków, czy ni¹ wie le bu dyn ków u¿y te cz no œci pub -
li cz nej nie do stêp ny mi dla osób nie do wi dz¹ cych i nie wi do mych. Wie lo kro t nie
by ³o to pod no szo ne w ra por tach Naj wy ¿ szej Iz by Kon tro li. Pro szê o po in for -
mo wa nie, w ja ki spo sób mi ni ster stwo wy pe³ ni ³o za le ce nia po kon trol ne NIK.
Pa nie Mi ni strze, co je sz cze mu si siê wy da rzyæ, ile osób nie pe³ no spra wnych
ma zgi n¹æ, by in sty tu cje od po wie dzial ne za nad zo ro wa nie i eg zek wo wa nie
prze pi sów od zwier cied la j¹ cych po trze by osób nie pe³ no spra wnych, nie wi do -
mych i nie do wi dz¹ cych spe³ ni ³y wre sz cie swój usta wo wy obo wi¹ zek nad zo -
ru i kon tro li?

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 9 gru dnia 2008 r.

Sza no wny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 6 li s to pa da 2008 r., znak: BPS/DSK-043-1023/08

w spra wie oœ wiad cze nia se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go, z³o ¿o ne na 20. po sie -
dze niu Se na tu w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r., do ty cz¹ ce is t nie j¹ cych ba rier bu dow la -
nych dla osób nie do wi dz¹ cych i nie wi do mych w zwi¹z ku z tra gi cz nym wy pad kiem
stu den ta dzien ni kar stwa w me trze war szaw skim oraz w na wi¹ za niu do mo jej od po wie -
dzi w piœ mie z dnia 26 czer wca 2008 r., znak: BR-5/R-070l/08/Nr 3630, up rzej mie in -
for mu jê.
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Za pe wne za is t nia ³y tra gi cz ny wy pa dek w me trze war szaw skim im pli ku je smut na
rze czy wi stoœæ do ty cz¹ c¹ is t nie j¹ cych ba rier bu dow la nych dla osób nie do wi dz¹ cych
i nie wi do mych w prze strze ni pol skich miast, w szcze gól no œci w za kre sie do stê pu ta -
kich osób do obie k tów i œrod ków trans por tu pub li cz ne go.

We d³ug in for ma cji Za rz¹ du Me tra War szaw skie go Sp. z o.o. pro ces in we sty cyj ny bu -
do wy I li nii me tra zo sta³ prze pro wa dzo ny zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi. Pro jek ty
bu dow la ne sta cji me tra by ³y opi nio wa ne i uzy s ka ³y uz go dnie nia Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar -
nej, Pañ stwo wej In spek cji Pra cy, Wo je wó dz kie go In spek to ra Ochro ny Œro do wis ka, Wo je -
wó dz kie go In spek to ra Sa ni tar ne go i Wo je wó dz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go.

Od bio ry koñ co we obie k tów me tra od by wa ³y siê przy udzia le pro jek tan ta i in we sto -
ra. Kon tro lê obie k tów, przed do pu sz cze niem do u¿y t ko wa nia, prze pro wa dzi li in spek to -
rzy Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej, Pañ stwo wej In spek cji Pra cy, Wo je wó dz kie go
In spek to ra Ochro ny Œro do wis ka, Wo je wó dz kie go In spek to ra Sa ni tar ne go i Wo je wó dz -
kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go.

De cyz je o po zwo le niu na u¿y t ko wa nie me tra zo sta ³y wy da ne przez Ma zo wiec kie go
Wo je wó dz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go.

Pro jek tant me tra przed sta wia j¹c pro po zy cje mo¿ li wych roz wi¹ zañ zwiêk sza j¹ cych
bez pie czeñ stwo po ru sza nia siê w re jo nie kra wê dzi pe ro nu, za strzeg³, ¿e za sto so wa ne
ele men ty nie mo g¹ stwa rzaæ nie bez pie czeñ stwa po tkniê cia ani po œliz gniê cia siê, za ró wno
w wa run kach su chej po sa dz ki, jak i mo krej, za le ca j¹c sze ro kie kon sul ta cje z przed sta -
wi cie la mi osób nie pe³ no spra wnych, Pañ stwo w¹ In spek cj¹ Pra cy i spe cja li sta mi w dzie -
dzi nie Bez pie czeñ stwa i Hi gie ny Pra cy.

Or ga ni za cje zrze sza j¹ ce i re pre zen tu j¹ ce oso by nie pe³ no spra wne nie wy pra co wa ³y do -
tych czas wspól ne go sta no wis ka, ja kie roz wi¹ za nia by ³y by naj lep sze z pun ktu wi dze nia ró¿ -
nych, cza sem roz bie¿ nych po trzeb osób nie wi do mych i osób nie pe³ no spra wnych ru cho wo.

Przed sta wi cie le œro do wis ka nie wi do mych pre zen tu j¹ cza sem sprze cz ne opi nie
i oce ny w od nie sie niu do nie któ rych kwe stii zwi¹ za nych z bez pie czeñ stwem.

We d³ug in for ma cji Za rz¹ du Me tra War szaw skie go, na po sie dze niu Ko mi sji Ra dy
Mia sta st. War sza wy ds. po li ty ki spo ³e cz nej i prze ciw dzia ³a nia pa to lo giom, któ re od by -
³o siê w dniu 14 paŸ dzier ni ka 2008 r., dy rek tor Za rz¹ du G³ó wne go Pol skie go Zwi¹z ku
Nie wi do mych i pe³ no moc nik re kto ra Uni wer sy te tu War szaw skie go ds. osób nie pe³ no -
spra wnych, za jê li od mien ne sta no wis ka, ja ki typ pe ro nu (wy spo wy czy bo cz ny) jest
lep szy i bar dziej bez pie cz ny dla nie wi do mych pa sa ¿e rów me tra.

Wœród osób nie pe³ no spra wnych ru cho wo wy stê pu j¹ opi nie, ¿e sto so wa ne na cho dni -
kach i prze jœciach pa sy z wy puk ³y mi gu za mi, w nie któ rych miej scach sta no wi¹ is tot ne
utrud nie nie dla osób na wóz kach in wa li dz kich.

Trak tu j¹c od po wie dzial nie i prio ry te to wo kwe stie bez pie cz ne go fun kcjo no wa nia
me tra, uwa ¿a my, ¿e de cyz ja o wpro wa dze niu no wych roz wi¹ zañ kon struk cyj nych, ma -
j¹ cych na ce lu u³at wie nie ko rzy sta nia z me tra przez oso by nie wi do me, po win na byæ po -
prze dzo na prze pro wa dze niem ba dañ i te stów przez wy spe cja li zo wa ny oœ ro dek
badawczo-naukowy, w za kre sie wp³y wu po szcze gól nych roz wi¹ zañ na bez pie czeñ stwo
wszy s t kich u¿y t ko wni ków me tra, w szcze gól no œci osób nie pe³ no spra wnych ru cho wo,
a na stê p nie, w opar ciu o wy ni ki tych ba dañ okreœ le nie szcze gó ³o wych wa run ków te chni -
cz nych za pe wnie nia do stêp no œci obie k tów u¿y te cz no œci pub li cz nej i sy s te mów trans -
por tu ko le jo we go dla osób nie wi do mych i nie do wi dz¹ cych.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go Me tro War szaw skie po de jmu je sze reg dzia ³añ ma j¹ cych
na ce lu po pra wê bez pie czeñ stwa nie pe³ no spra wnych pa sa ¿e rów me tra.

Ju¿ w 2005 r. Me tro War szaw skie prze ka za ³o Urzê do wi Mia sta Sto ³e cz ne go War -
sza wy op ra co wa nie pod na zw¹ „Kon cep cja mo der ni za cji sy s te mu urz¹ dzeñ trans por tu
pio no we go na sta cjach od A1 do A11 w ce lu po pra wy ob s³u gi osób nie pe³ no spra -
wnych”.

W 2006 r. Pol ski Zwi¹ zek Nie wi do mych usto sun ko wa³ siê do pro po zy cji za war tych
w ww. op ra co wa niu.

Ró w nie¿ w 2006 r. z ini cja ty wy Me tra War szaw skie go op ra co wa na zo sta ³a kon cep -
cja oz na ko wa nia dróg do jœcia do wind sta cji me tra. Na pod sta wie tej kon cep cji Za rz¹d
Trans por tu Miej skie go w 2007 r. wy ko na³ ww. oz na ko wa nie.
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Tak ¿e w 2007 r. Me tro War szaw skie w ra mach mo der ni za cji œrod ków trwa ³ych, sta -
no wi¹ cych w³a s noœæ spó ³ki wy ko na ³o mo der ni za cjê wind po le ga j¹ c¹ na za sto so wa niu
g³o so we go po wia da mia nia o przy stan kach i wpro wa dzi ³o w win dach ka se ty ste ru j¹ ce
przy sto so wa ne dla po trzeb osób nie do wi dz¹ cych.

Upa dek nie wi do me go pa sa ¿e ra z pe ro nu na to ro wis ko, ja ki mia³ miej sce na sta cji
„Cen trum” w dniu 17 wrzeœ nia 2008 r., by³ je dy nym te go ro dza ju tra gi cz nym zda rze -
niem w kil ku na sto let niej hi sto rii me tra. Za rz¹d Spó ³ki spra wê tê po trak to wa³ z ogrom -
n¹ uwa g¹ i tros k¹.

Pod jê to de cyz jê o wpro wa dze niu w me trze do dat ko wych syg na ³ów dŸwiê ko wych,
in for mu j¹ cych o wjeŸ dzie po ci¹ gu na sta cjê. Na mo ni to rach ekra no wych za in sta lo wa -
nych w wa go nach, co kil ka mi nut wy œwiet la ny jest apel do po dró¿ nych o zwra ca nie
uwa gi i udzie la nie po mo cy nie pe³ no spra wnym pa sa ¿e rom.

Na to miast, zgo d nie z „Pro to kó ³em kon tro li” Naj wy ¿ szej Iz by Kon tro li prze pro wa dzo -
nej w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry w okre sie od 25 wrzeœ nia 2007 r. do 30 li s to pa da
2007 r. zwi¹ za nym z pro ble ma ty k¹ do stêp no œci trans por tu ko le jo we go dla osób nie -
pe³ no spra wnych stwier dzo no, ¿e w pro jek cie „Po li ty ki Trans por to wej Pañ stwa
2007–2020” je d nym z prio ry te to wych ce lów jest „Do stêp noœæ trans por tu dla osób nie -
pe³ no spra wnych i o ogra ni czo nej zdol no œci ru cho wej”.

Spo dzie wa ny mi efek ta mi po win no byæ, ¿e „Z uwa gi na okres przy jê tych dzia ³añ wy -
ni ka j¹ cych z ni niej sze go do ku men tu, za k³a da siê osi¹g niê cie do 2020 r. do sto so wa nia
trans por tu miej skie go i ag lo me ra cyj ne go do pe³ nej ob s³u gi po dró¿ nych nie pe³ no spra wnych
we wszy s t kich re la cjach”. Je dnak ¿e ak tu al nie do sto so wa nie wy stê pu je je dno stko wo
i je sz cze w nie pe³ nym za kre sie. Re a li za cja pro jek tu na stê pu je eta po wo zgo d nie z po w -
sze ch nie obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi technicznobudowlanymi i jest wy ko ny wa na
przez od po wie dzial ne or ga ni za cje pod leg ³e or ga nom sa mo rz¹ dów te ry to rial nych
i rz¹ do wych.

W za kre sie dróg pub li cz nych i dro go wych obie k tów in ¿y nier skich eli mi no wa nie ba -
rier dla osób nie pe³ no spra wnych jest wpro wa dza ne na bie ¿¹ co lak, aby obie k ty
i urz¹ dze nia w pa sie dro go wym, prze zna czo ne dla ucze stni ków ru chu za pe wnia ³y bez -
pie czeñ stwo ich u¿y t ko wa nia, w tym ró w nie¿ oso bom nie pe³ no spra wnym np. aby na
cho dni ku, pod po ry zna ków dro go wych i s³u py oœ wiet le nio we nie utrud nia ³y u¿y t ko wa -
nia cho dni ka: aby na prze jœciach dla pie szych syg na li za cja œwiet lna by ³a ³¹ czo na z syg -
na li za cj¹ dŸwiê ko w¹ i/lub wib ra cyj n¹, in for mu j¹ c¹ oso by z dys fun kcj¹ wzro ku lub
wzro ku i s³u chu o ro dza ju na da wa nych syg na ³ów oraz zgo d nie z na ka zem ³¹ cz ne go sto -
so wa nia obu ro dza jów syg na li za cji w przy pad ku lo ka li za cji przejœæ dla pie szych od -
o sob nio nych i w ob sza rze skrzy ¿o wañ oraz w po bli ¿u oœ rod ków dla osób
nie pe³ no spra wnych lub gdzie is t nie je praw do po do bieñ stwo ko rzy sta nia przez ta kie
oso by z przejœæ dla pie szych; aby ram py ³¹ cz¹ ce pe ro ny tram wa jo we z prze jœciem dla
pie szych w po zio mie jez dni by ³y z pa sa mi na wie rzchni z wy puk ³o œcia mi dla osób nie wi -
do mych; aby w ka ¿ dym ze spo le sta no wisk po sto jo wych dla sa mo cho dów oso bo wych
by ³y za pe wnio ne nie mniej ni¿ dwa sta no wis ka po sto jo we dla sa mo cho dów osób nie -
pe³ no spra wnych spe c jal nie oz na ko wa ne i usy tuo wa ne blis ko wejœæ do bu dyn ków u¿y -
te cz no œci pub li cz nej itd.

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad w osta t nich kil ku la tach re a li zo -
wa ³a „Pro gram bu do wy cho dni ków”. Œrod ki fi nan so we na bu do wê cho dni ków przy dzie -
la ne by ³y Od dzia ³om GDDKiA pro por cjo nal nie do sie ci dróg kra jo wych przez nie
za rz¹ dza nych w opar ciu o wskaŸ ni ki uw zglê dnia j¹ ce na tê ¿e nie ru chu pa nu j¹ ce go na
tych dro gach oraz wskaŸ ni ki dot. wy pad ków z pie szy mi tzw. wskaŸ ni ki ofia ro ch³on no -
œci wg li cz by za bi tych i ran nych. Pro gram re a li zo wa ny by³ przy wspó³ pra cy je dno stek
sa mo rz¹ do wych co po zwo li ³o na zwiê k sze nie li cz by od cin ków dróg, na któ rych wy bu -
do wa no no we lub wy re mon to wa no is t nie j¹ ce ci¹ gi pie sze. Obe c nie bu do wa lub re mont
cho dni ków re a li zo wa ne s¹ w ra mach pro gra mu po pra wy bez pie czeñ stwa ru chu dro go -
we go „Dro gi za u fa nia”.

Za tem na le ¿y mieæ na wzglê dzie, ¿e pro ces zmian w in fra struk tu rze ko le jo wej i dro -
go wej jest je dnak d³u go trwa ³y, gdy¿ jest zwi¹ za ny z po stê pu j¹ c¹ mo der ni za cj¹ is t nie -
j¹ cych obie k tów bu dow la nych i œrod ków trans por tu i stop nio wo wi do cz ne s¹ ju¿ efek ty 
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prze bu do wy dwor ców ko le jo wych oraz dróg i cho dni ków za pe wnia j¹ cych tak po ¿¹ da n¹ 
do stêp noœæ dla osób nie pe³ no spra wnych w szcze gól no œci osób o ogra ni czo nej zdol no -
œci ru cho wej oraz nie do wi dz¹ cych i nie wi do mych.

Po mi ja j¹c de ta li cz ne osi¹g niê cia w oma wia nej spra wie up rzej mie in for mu jê Pa na
Se na to ra, ¿e Mi ni ster stwo In fra struk tu ry stwier dza po stê pu j¹ c¹ zwiê k szo n¹ dzia ³al -
noœæ or ga nów nad zo ru bu dow la ne go, dro go we go i ko le jo we go d¹ ¿¹ c¹ do wy e li mi no wa -
nia ba rier ar chi tek to ni cz nych i te chni cz nych za pe wnia j¹ cych od po wie d nie wa run ki do
fun kcjo no wa nia w spo ³e czeñ stwie oso bom nie pe³ no spra wnym z ró¿ ny mi nie pe³ no -
spra wno œcia mi.

Po nad to Mi ni ster stwo bie rze czyn ny udzia³ w kon sul ta cjach pro jek tu usta wy an ty -
dys kry mi na cyj nej – „Usta wy o wy ró wny wa niu szans osób z nie pe³ no spra wno œci¹”,
op ra co wa nej przez Sto wa rzy sze nie Przy ja ció³ In te gra cji, któ ra uzy s ka ³a bar dzo przy -
chyl ne sta no wis ko Rz¹ du wy ra ¿o ne przez Pa na Pre mie ra w dniu 3 gru dnia 2008 r.
z okaz ji dnia osób nie pe³ no spra wnych.

Z wyrazami szacunku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ol gierd Dzie koñ ski
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mi cha ³a Woj tcza ka

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê z wnios kiem o roz pa trze nie mo¿ li wo œci roz sze rze nia li sty za -

wo dów i spe cjal no œci, uz na nych za  wy kszta³ ce nie za sa dni cze za wo do we rol -
ni cze, o za wód me cha ni ka ma szyn rol ni czych. Wa g¹ ta kie go roz sze rze nia jest
na by cie praw przez oso by po sia da j¹ ce za wód me cha ni ka ma szyn rol ni czych
do otrzy ma nia po mo cy w ra mach pro gra mów „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni -
kom“ oraz „Re nty struk tu ral ne“.

Obe c nie zgo d nie z za ³¹ cz ni ka mi do roz po rz¹ dze nia mi ni stra rol ni ctwa
i roz wo ju wsi z dnia 19 czer wca 2007 r. w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków 
i try bu przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a nia „Re nty struk -
tu ral ne“ ob jê te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2007–2013 (Dz.U. 07.109.750) oraz roz po rz¹ dze niem mi ni stra rol ni ctwa
i roz wo ju wsi z dnia 17 paŸ dzier ni ka 2007 r. w spra wie szcze gó ³o wych wa -
run ków i try bu przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a nia „U³at -
wia nie star tu m³o dym rol ni kom“ ob jê te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007–2013 (Dz.U. 07.200.1443), za wo da mi i spe cjal no œcia -
mi, któ rych po sia da nie uz na je siê za wy kszta³ ce nie za sa dni cze za wo do we
rol ni cze s¹: rol nik; ogro dnik; pszcze larz; me cha nik op e r a tor po jaz dów i ma -
szyn rol ni czych; ry bak œród l¹ do wy, w przy pad ku gdy w go spo dar stwie pro -
wa dzi siê chów lub ho dow lê ryb.

Po mi niê cie na tej li œcie za wo du me cha ni ka ma szyn rol ni czych sta no wi
nie u za sa dnio n¹ dys kry mi na cjê osób, któ re le gi ty mu j¹ siê ta ko wym wy -
kszta³ ce niem. Za wód me cha ni ka ma szyn rol ni czych zo sta³ w za wo do wych
pro gra mach kszta³ ce nia za st¹ pio ny za wo dem me cha ni ka ope ra to ra po jaz -
dów i ma szyn rol ni czych w la tach 2000 i 2001, przy czym na le ¿y pod kreœ liæ,
¿e pod sta wy pro gra mo we kszta³ ce nia w obu za wo dach s¹ zbli ¿o ne. Oso by
koñ cz¹ ce na u kê w 2000 r. w za wo dzie me cha ni ka ma szyn rol ni czych na by ³y
nie mal to¿ sa m¹ wie dzê jak oso by, któ re koñ czy ³y szko ³y rok póŸ niej w za wo -
dzie me cha ni ka ope ra to ra po jaz dów i ma szyn rol ni czych. Nie mniej oso by ta -
kie w prze ci wieñ stwie do swych m³od szych ko le gów nie s¹ trak to wa ne
w myœl prze pi sów pra wa jak oso by z wy kszta³ ce niem rol ni czym, cze go skut -
kiem s¹ ogra ni cze nia w ubie ga niu siê o po moc w ra mach dzia ³añ „U³at wia nie
star tu m³o dym rol ni kom“ i „Re nty struk tu ral ne“. Ta ka sy tua cja mo ¿e pro wa -
dziæ do nie do rze cz no œci, bo wiem oso ba, któ ra uczy ³a siê w szko le za wo do wej 
w za wo dzie me cha ni ka ma szyn rol ni czych i z po wo du z³ych wy ni ków po wta -
rza ³a rok, ukoñ czy ³a szko ³ê rok póŸ niej ni¿ jej ko le dzy, ale ju¿ w za wo dzie me -
cha ni ka ope ra to ra po jaz dów i ma szyn rol ni czych, co te raz jest pre mio wa ne.
Po nad to czy za wód me cha ni ka ma szyn rol ni czych jest za wo dem mniej przy -
dat nym do pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej od ta kich za wo dów jak pszcze -
larz, ogro dnik czy te chnik ar chi tek tu ry kra job ra zu?

Z po wa ¿a niem
Mi cha³ Woj tczak
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OdpowiedŸ

War sza wa, 9 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 6 li s to pa da 2008 r., znak: BPS/DSK-043-1027/08,

przy któ rym zo sta³ prze sia ny tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Pa na Mi cha -
³a Woj tcza ka w spra wie kwa li fi ka cji za wo do wych wy ma ga nych w dzia ³a niu „Re nty
struk tu ral ne” oraz „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom”, up rzej mie in for mu jê, i¿ wy móg
po sia da nia kwa li fi ka cji rol ni czych okreœ la roz po rz¹ dze nie Ra dy /WE/ nr 1698/2005
z dnia 20 wrzeœ nia 2005 r. w spra wie wspar cia roz wo ju ob sza rów wiej skich przez Eu ro -
pej ski Fun dusz Rol ny na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (EF RROW). W Unii Eu ro -
pej skiej ka ¿ dy kraj cz³on kow ski okreœ la kwa li fi ka cje rol ni cze w ta ki spo sób, aby
za pe wnio ne by ³o ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie œrod ków fi nan so wych prze zna cza nych na
roz wój rol ni ctwa.

Li sta za wo dów przy dat nych do pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej, a tym sa mym
po twier dza j¹ cych po sia da nie kwa li fi ka cji rol ni czych, po wsta ³a po do ko na niu ana li zy
pod staw pro gra mo wych i pro gra mów na u cza nia dla po szcze gól nych za wo dów. WskaŸ -
ni kiem oce ny jest przede wszy s t kim li cz ba go dzin prze zna czo nych na re a li za cjê za ga dnieñ 
z za kre su pro duk cji roœ lin nej, zwie rzê cej, te chni ki rol nej oraz eko no mi ki. Na tej pod -
sta wie mo¿ na stwier dziæ, ¿e oso by ma j¹ ce wy mie nio ne ty tu ³y za wo do we opa no wa ³y
wie dzê i umie jêt no œci w stop niu co naj mniej pod sta wo wym do pro wa dze nia dzia ³al no -
œci rol ni czej.

Wy kaz za wo dów uz na nych za od po wie d nie kwa li fi ka cje obo wi¹ zy wa³ ró w nie¿ w po -
prze d nim okre sie pro gra mo wa nia 2004-2006. Ana li za do tych cza so wych do œwiad czeñ
spo wo do wa ³a, ¿e wy kaz tych za wo dów po zo sta³ w pra wie nie zmie nio nej for mie.

Je dno czeœ nie prag nê po in for mo waæ, ¿e za wód me cha nik ma szyn rol ni czych
(o któ rym wspo mi na Pan w swoim piœ mie) oraz za wód mechanik-operator po jaz dów 
i ma szyn rol ni czych (któ ry zo sta³ uw zglê dnio ny w za ³¹ cz ni ku do roz po rz¹ dze nia
MRiRW z dnia 19 czer wca 2007 r. w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i try bu przy zna -
wa nia po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a nia „Re nty struk tu ral ne” ob jê te go Pro gra -
mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013), w ko lej nych roz po rz¹ dze niach
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej w spra wie kla sy fi ka cji za wo dów szkol ni ctwa za wo do we -
go, wy stê pu j¹ ja ko dwa od rêb ne za wo dy, ró¿ ni¹ ce siê w spo sób za sa dni czy za kre sem
wie dzy i umie jêt no œci. Uzy s ka nie ty tu ³u za wo do we go „me cha nik ma szyn rol ni czych”
wy ma ga po sia da nia wie dzy je dy nie z za kre su bu do wy i na pra wy ma szyn rol ni czych.
Na to miast w przy pad ku ty tu ³u za wo do we go mechanik-operator po jaz dów i ma szyn
rol ni czych na le ¿y po sia daæ wie dzê z za kre su nie tyl ko bu do wy, na pra wy, ale tak ¿e
eks ploa ta cji, a wiêc wy ko rzy sta nia ich w te chno lo gii pro duk cji roœ lin nej, zwie rzê cej
z uw zglê dnie niem eko no mi cz nych aspek tów pro wa dze nia go spo dar stwa. Oso by z tym
ty tu ³em za wo do wym opa no wa ³y wie dzê i umie jêt no œci w stop niu co naj mniej pod sta -
wo wym do pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej. Pro gram na u cza nia za wo du „me cha nik
ma szyn rol ni czych” nie prze wi dy wa³ zdo by wa nia ta kich sa mych umie jêt no œci jak
w przy pad ku na u ki za wo du „mechanik-operator po jaz dów i ma szyn rol ni czych”, tak
wiêc nie na le ¿y kie ro waæ siê je dy nie po do bieñ stwem nazw tych za wo dów.

W wy ni ku po stu la tów do ty cz¹ cych roz sze rze nia li sty za wo dów przy dat nych do pro -
wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej, po no w nie prze a na li zo wa no za kres wie dzy i umie jêt no -
œci zdo by wa nych w ra mach kszta³ ce nia w nie któ rych za wo dach i zde cy do wa no
o roz sze rze niu li sty za wo dów rol ni czych.

In for mu jê, i¿ w dniu 28 li s to pa da 2008 r. zo sta ³o opub li ko wa ne w Dzien ni ku Ustaw 
Nr 210 roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi z dnia 18 li s to pa da 2008 r.
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zmie nia j¹ ce roz po rz¹ dze nie w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i try bu przy zna wa nia 
po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a nia „Re nty struk tu ral ne” ob jê te go Pro gra mem Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich na ³a ta 2007–2013 (Dz. U. Nr 210, poz. 1325). Na pod sta wie
prze pi sów ww. roz po rz¹ dze nia, w za kre sie kwa li fi ka cji prze jmu j¹ ce go go spo dar stwo
rol ne od ubie ga j¹ ce go siê o re ntê struk tu ral n¹ uz na je siê ja ko za wód rol ni czy tak ¿e
m.in. za wód „me cha nik ma szyn rol ni czych”. Ana lo gi cz n¹ zmia nê pla nu je siê wpro wa -
dziæ w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi z dnia 17 paŸ dzier ni ka 2007
ro ku w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i try bu przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej
w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom” ob jê te go Pro gra mem Roz wo ju 
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013 (Dz. U. Nr 200, poz.1443, z póŸn. zm.).

Prze pi sy przed mio to we go roz po rz¹ dze nia okreœ la j¹, aby zmia na, o któ rej mo wa wy -
¿ ej, do ty czy ³a nie tyl ko przy sz³ych na bo rów wnios ków o przy zna nie re nty struk tu ral -
nej, ale ró w nie¿ osób, któ re z³o ¿y ³y wnios ki o przy zna nie re nty struk tu ral nej przed
dniem we jœcia w ¿y cie roz po rz¹ dze nia w ra mach na bo ru w 2008 r.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a wni czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka

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

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Po li ty ka rz¹ du Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz mo no po li sty cz ne prak ty ki

pol skich ra fi ne rii, PKN Or len SA i Gru py Lo tos, stop nio wo do pro wa dz j¹ prze -
mys³ spi ry tu so wy w Pol sce do za pa œci.

Je sz cze w 2006 r. w Pol sce is t nia ³o oko ³o trzy stu go rzel ni rol ni czych
(w 1997 r. by ³o ich po nad dzie wiêæ set piêæ dzie si¹t), dzi siaj piêæ dzie si¹t czyn -
nych go rzel ni rol ni czych nie ma ko mu sprze daæ wy pro du ko wa ne go z pol skich 
su row ców al ko ho lu ety lo we go rol ni cze go.

Par la ment uchwa li³ wpraw dzie w 2006 r. usta wê o bio kom pe nen tach
i bio pa li wach ciek ³ych, któ ra w za ³o ¿e niu mia ³a pro mo waæ wy ko rzy sta nie
bio e ta no lu ja ko bio kom po nen tu do ben zyn i w opar ciu o któ r¹ usta lo no tak
zwa ny Na ro do wy Cel WskaŸ ni ko wy (NCW), ale w prak ty ce in ten cje usta wo -
daw cy zo sta ³y ca³ ko wi cie wy pa czo ne.

Usta wa da wa ³a pol skim go rzel ni kom na dzie jê na szyb ki roz wój tej bran -
¿y. Za k³a da ³a zmniej sze nie szkod li we go wp³y wu ben zyn na zdro wie lu dzi
i œro do wis ko na tu ral ne. Mia ³a ak ty wi zo waæ za wo do wo ob sza ry wiej skie po -
przez wzrost  za trud nie nia w sfe rze pro duk cji rol ni czej i prze twór stwa.

Wa¿ nym jej aspek tem by ³a te¿ de kla ra cja wy pe³ nia nia dy rek tyw UE
w za kre sie zwiê k sze nia wy ko rzy sta nia od na wial nych Ÿró de³ ener gii (OZI).

Pod kreœ liæ na le ¿y ro lê bio e ta no lu, ale tak ¿e bio e strów, w eu ro pej skiej po -
li ty ce ener ge ty cz nej, gdy¿ bio kom po nen ty te sta no wi¹ obe c nie je dy ny do stêp -
ny na sze ro k¹ ska lê sub sty tut ro py na fto wej mo¿ li wej do za st¹ pie nia
w œrod kach trans por tu.

Jak wy ni ka z oce ny Zwi¹z ku Go rzel ni ków Pol skich, pol skie ra fi ne rie,
zw³a sz cza PKN Or len SA, ko rzy sta j¹c z mo no po li sty cz nej po zy cji na ryn ku
pa liw i bio pa liw p³yn nych w Pol sce, od pe w ne go cza su pro wa dz¹ pre fe ren cyj -
n¹ i pro tek cjo ni sty cz n¹ po li ty kê w za kre sie za ku pów bio e ta no lu od firm za -
gra ni cz nych.

Is tot ne zna cze nie ma tu taj fakt ko rzy sta nia przez ra fi ne rie ze zwol nie nia
z po dat ku ak cy zo we go, wy no sz¹ ce go obe c nie 12,56 z³ za ka ¿ dy litr, bio e ta -
no lu do da ne go do ben zyn, w tym ró w nie¿ za ku pio ne go u za gra ni cz nych do -
staw ców.

W oce nie ZGP, opar tej na sy s te ma ty cz nym mo ni to rin gu ryn ku bio e ta no lu
w Pol sce, je d n¹ z za sa dni czych przy czyn obe c nej za pa œci na ryn ku spi ry tu su
su ro we go w Pol sce jest w³a œ nie pro wa dzo na przez PKN Or len SA i Gru pê Lo -
tos po li ty ka za ku pów bio e ta no lu re a li zo wa na po przez prze tar gi na okre sy
pó³ ro cz ne oraz tak zwa ne spo ty mie siê cz ne.

Stwier dzo no na przy k³ad, ¿e:
– ce ny za pro po no wa ne osta t nio przez ucze stni ków au kcji in ter ne to wej

w PKN Or len w dniu 9 czer wca 2008 r. wska zu j¹, ¿e ofe ro wa ny bio e ta nol nie
jest pro du ko wa ny na te re nie UE;

– ofe ren ci mog li za pro po no waæ ce ny dum pin go we, po nie wa¿ ku po wa li
bio e ta nol pro du ko wa ny z trzci ny cu kro wej miê dzy in ny mi w Bra zy lii, Bo li wii,
Gwa te ma li;

– fir my pol skie za kwa li fi ko wa ne do do staw bio e ta no lu tak ¿e nie s¹ za in -
te re so wa ne za ku pem spi ry tu su su ro we go z pol skich go rzel ni, gdy¿ al bo
pe³ ni¹ fun kcjê po œre dni ków w han dlu miê dzy na ro do wym, al bo te¿ sprze da j¹
wy ³¹ cz nie w³a s ny bio e ta nol po cho dz¹ cy z pro duk cji w tak zwa nej te chno lo gii
dwu fa zo wej (go rzel nia plus za k³ad od wa dnia nia);

– sto so wa ne wo bec ra fi ne rii zwol nie nia z po dat ku ak cy zo we go, wbrew
in ten cjom usta wo daw cy, fak ty cz nie sta no wi¹ wspar cie dla pro du cen tów
w kra jach po za u nij nych.

Po li ty ka PKN Or len SA wo bec kra jo wych do staw ców bio e ta no lu go dzi po -
œre dnio w go rzel nie rol ni cze. Do pro wa dzi ³a ju¿ ona do sy tua cji, w któ rej du ¿e
go rzel nie, po sia da j¹ ce obe c nie zna cz ne za pa sy spi ry tu su su ro we go, nie mo g¹
zna leŸæ na nie go na byw ców w kra ju, po nie wa¿ wy ³o nie ni w prze tar gu PKN
Or len do staw cy bio e ta no lu, nie wy ka zu j¹ za in te re so wa nia je go za ku pem.
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Sto so wa ne wo bec pol skich ra fi ne rii zwol nie nia z po dat ku ak cy zo we go,
któ re w za ³o ¿e niu mia ³y sta no wiæ zre kom pen so wa nie z bu d¿e tu pañ stwa wy ¿ -
szych ko sz tów pro duk cji bio pa liw i pa liw p³yn nych z du ¿ym udzia ³em bio -
kom po nen tów, fak ty cz nie sta no wi¹ wspar cie dla kra jów, w któ rych pol skie
ra fi ne rie za ku pu j¹ bio e ta nol. Zwol nie nia te nie sta no wi¹ ¿a dne go wspar cia
dla pol skiej go spo dar ki, a wprost prze ci w nie, ha mu j¹ jej roz wój, co do bit nie
po ka zu je kon dy cja go rzel ni rol ni czych.

Trze ba za tem mieæ œwia do moœæ, ¿e po li ty ka ra fi ne rii sprzy ja dzi siaj stop -
nio we mu ni sz cze niu pol skie go sek to ra pro duk cji bio kom po nen tów.

Czy za tem w tej sy tua cji nie na le ¿y co f n¹æ pro du cen tom bio pa liw w Pol -
sce is t nie j¹ cych zwol nieñ ak cy zo wych, al bo wiem ak tu al na po li ty ka pro du -
cen tów bio pa liw i pa liw p³yn nych wspie ra do staw ców za gra ni cz nych
ko sz tem pro du cen tów kra jo wych, cho cia¿ wie dz¹ oni, ¿e do staw cy za gra ni cz -
ni ofe ru j¹ bio kom po nen ty wy pro du ko wa ne w wiê k szo œci z su row ców po ³u -
dnio wo a me ry kañ skich, czê sto tak ¿e nie spe³ nia j¹ cych obo wi¹ zu j¹ cych w Pol -
sce wy ma gañ ja ko œcio wych (stwier dzo no na przy k³ad ich wy so kie
za siar cze nie i tok sy cz noœæ).

Wa¿ n¹ kwe sti¹ wp³y wa j¹ c¹ ne ga ty wnie na is t nie j¹ c¹ sy tua cjê jest i to,
¿e w Pol sce w dal szym ci¹ gu bra ku je roz po rz¹ dzeñ umo¿ li wia j¹ cych kon tro -
lê po cho dze nia i ja ko œci bio e ta no lu sto so wa ne go do pro duk cji bio pa liw ciek -
³ych.

Wie le go rzel ni za in we sto wa ³o w osta t nich dwóch, trzech la tach w mo der -
ni za cjê za k³a dów, pod no sz¹c wy daj noœæ i ob ni ¿a j¹c ko sz ty pro duk cji, je dnak -
¿e o rze czy wi stych ko sz tach pro duk cji spi ry tu su su ro we go de cy du j¹ ko sz ty
su row ców rol ni czych, sta no wi¹ ce œre dnio oko ³o 65% ko sz tów ca³ ko wi tych (od 
50–80% w za le¿ no œci od ro dza ju su row ca). Pro du ko wa ny w pol skich go rzel -
niach rol ni czych spi ry tus su ro wy z prze zna cze niem na bio e ta nol nie kon -
ku ru je z su row ca mi sta no wi¹ cy mi pod sta wê pro duk cji ¿y wno œci, gdy¿ wy -
ko rzy stu je siê do te go ce lu g³ó wnie me la sê bu ra cza n¹, sy ro py
cu kro wni cze, od pa dy skro bio we z prze mys ³u rol no -spo ¿yw cze go i roœ li ny
nie ja dal ne.

Przy jmo wa nie przez PKN Or len SA ce ny na bio e ta nol w opar ciu o ko sz ty
je go pro duk cji z trzci ny cu kro wej w Bra zy lii, gdzie ko sz ty te s¹ co naj mniej
dwu kro t nie ni¿ sze ani ¿e li w UE, w tym ró w nie¿ w Pol sce, do pro wa dza
w prak ty ce do ban kru ctwa i lik wi da cji sek to ra go rzel ni cze go w kra ju z wszy s t -
ki mi kon sek wen cja mi spo ³e cz ny mi i go spo dar czy mi – utra t¹ po sia da ne go po -
ten cja ³u war to œci oko ³o 600 mi lio nów z³ – a tak ¿e kom pli ka cja mi w sek to rze
sze ro ko ro zu mia ne go rol ni ctwa.

GroŸ ba upad ku pol skich go rzel ni rol ni czych oz na cza za nie cha nie pro duk -
cji wy so kiej ja ko œci al ko ho lu ety lo we go z ¿y ta i ziem nia ków, spe³ nia j¹ ce go
wy mo gi uz na ne go ju¿ za strze ¿o ne go w UE zna ku ja ko œcio we go „Pol ska Wód -
ka”.

Wiel kie zdzi wie nie mu si wiêc bu dziæ po li ty ka rz¹ du, któ ry od wie lu ju¿ lat 
pod kreœ la, ¿e nie ma od wro tu od bio pa liw, ale te¿ nie ro bi nic, aby re al nie
wspo móc tê dzie dzi nê go spo dar ki.

Od rêb n¹ kwe sti¹ jest po li ty ka kie ro wni ctwa re sor tu rol ni ctwa, któ re osta t -
nio pod jê ³o dys kry mi nu j¹ ce dzia ³a nia wo bec pro du cen tów al ko ho lu ety lo we go
prze zna czo ne go dla prze mys ³u kos me ty cz ne go i far ma ceu ty cz ne go. Wy da ne
przez mi ni stra rol ni ctwa w dniu 25 czer wca 2008 r. roz po rz¹ dze nie w spra wie
œrod ków do pu sz czo nych do ska ¿a nia al ko ho lu ety lo we go po wo du je w prak ty -
ce, ¿e do tych cza so wi kra jo wi od bior cy te go ro dza ju al ko ho lu bê d¹ za o pa try -
waæ siê w fir mach za gra ni cz nych, na przy k³ad z Lit wy, S³o wa cji lub in nych
kra jów, gdzie nie obo wi¹ zu j¹ tak ry go ry sty cz ne prze pi sy od no sz¹ ce siê do
ska ¿a nia al ko ho lu.

Po nad to roz po rz¹ dze nie to ot wie ra sze ro ko dro gê dla sza rej stre fy han dlu 
al ko ho lem kon sum pcyj nym, go dz¹c bez po œre dnio w in te re sy Skar bu Pañ -
stwa (ze spro wa dza ne go ta nie go al ko ho lu ska ¿o ne go, po je go od ka ¿e niu, pro -
du ko wa ne bê d¹ nie le gal nie wód ki i kie ro wa ne do ob ro tu bez ob ci¹ ¿e nia
po dat kiem i ca³ ko wi cie po za kon tro l¹ cel n¹).

Chcia³ bym za py taæ Pa na Pre mie ra, prze ja wia j¹ ce go po wsze chnie zna n¹
tros kê o kon dy cjê pol skiej go spo dar ki, ja kie dzia ³a nia za mie rza j¹ pod j¹æ re -
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sor ty go spo dar ki, fi nan sów oraz rol ni ctwa, aby uchro niæ sek tor pol skie go go -
rzel ni ctwa przed ca³ ko wi tym upad kiem.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Hen ryk WoŸ niak

OdpowiedŸ

War sza wa, 9 gru dnia 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
na wstê pie na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e ry nek bio kom po nen tów i bio pa liw ciek ³ych w Pol -

sce roz wi ja siê, cze go od zwier cied le niem jest zna cz¹ cy wzrost udzia ³u bio kom po nen -
tów w ryn ku pa liw trans por to wych oraz wy so ki po ziom re a li za cji Na ro do we go Ce lu
WskaŸ ni ko we go (NCW) w I i II kwar ta le 2008 r. przez pod mio ty do te go zo bo wi¹ za ne. Na 
pod sta wie da nych za war tych w zbior czych ra por tach kwar tal nych do ty cz¹ cych ryn ku
bio kom po nen tów, pa liw ciek ³ych i bio pa liw ciek ³ych za I i II kwar ta³ 2008 ro ku op ra co -
wa nych przez Pre ze sa Urzê du Re gu la cji Ener ge ty ki osza co wa no, ¿e po ziom re a li za cji
NCW w I pó³ ro czu 2008 r. wy niós³ ok. 3,38%, nie o mal osi¹ ga j¹c tym sa mym war toœæ
mi ni mal ne go pro gu w wy so ko œci 3,45%, wy zna czo ne go na rok 2008 w roz po rz¹ dze niu
Ra dy Mi ni strów z dnia 15 czer wca 2007 r. w spra wie Na ro do wych Ce lów WskaŸ ni ko -
wych na la ta 2008 –2013 (Dz. U. Nr 110, poz. 757).

Wy ma ga ró w nie¿ za zna cze nia, i¿ Mi ni ster stwo Go spo dar ki jest za in te re so wa ne,
aby roz wój ryn ku bio kom po nen tów i bio pa liw ciek ³ych wi¹ za³ siê z ko rzy œcia mi dla pol -
skich pro du cen tów, wy ni ka j¹ cy mi z pro duk cji rol nej na ce le nie ¿y wno œcio we, w tym
z ak ty wi za cj¹ te re nów wiej skich. Spe³ nie nie ocze ki wañ zwi¹ za nych z roz wo jem ryn ku
bio kom po nen tów i bio pa liw ciek ³ych mo ¿e byæ sty mu lo wa ne od po wie d ni mi me cha niz -
ma mi wspar cia, któ re ma j¹ za chê caæ i stwa rzaæ ko rzy stne wa run ki dla pod mio tów pro -
du ku j¹ cych bio kom po nen ty. Ta kie mu za chê ce niu wy twór ców bio kom po nen tów ma j¹
s³u ¿yæ za pi sy (no ty fi ko wa nej obe c nie Ko mi sji Eu ro pej skiej) usta wy z dnia 23 sier pnia
2007 r. o zmia nie usta wy o po dat ku do cho do wym od osób pra w nych (Dz. U. Nr 165,
poz. 1169) do ty cz¹ ce ul gi w po dat ku CIT, któ ra re kom pen so wa ³a by czêœæ ko sz tów pro -
duk cji bio kom po nen tów.

Za sto so wa nie me cha niz mu w po sta ci zwol nieñ w po dat ku ak cy zo wym dla pro du -
cen tów pa liw ciek ³ych i bio pa liw ciek ³ych wy ni ka przede wszy s t kim z fak tu, ¿e to g³ó wnie 
na nich ci¹ ¿y obo wi¹ zek re a li za cji Na ro do we go Ce lu WskaŸ ni ko we go. W zwi¹z ku z tym
obo wi¹z kiem po no sz¹ oni pod wy¿ szo ne w sto sun ku do pa liw ro po po cho dnych ko sz ty
pro duk cji pa liw z za war to œci¹ bio kom po nen tów. „Prze su niê cie” wspar cia z pro du cen -
tów pa liw na wy twór ców bio kom po nen tów, po le ga j¹ ce na ca³ ko wi tym lub czê œ cio wym
co f niê ciu ulg w ak cy zie, mog ³o by spo wo do waæ wzrost cen pa liw (bo wiem po zba wie ni
wspar cia pro du cen ci mog li by so bie w ten spo sób re kom pen so waæ czêœæ ko sz tów pro -
duk cji pa liw z do dat kiem bio kom po nen tów). W opi nii Mi ni ster stwa Go spo dar ki na le ¿y
w spo sób bar dzo roz wa¿ ny po de jmo waæ de cyz je do ty cz¹ ce prze nie sie nia œrod ków fi -
nan so wych ze zwol nieñ ak cy zo wych na do p³a ty dla wy twór ców bio kom po nen tów. Do -
k³a dnej ana li zie po win ny tak ¿e zo staæ pod da ne pro po zy cje zwi¹ za ne z wpro wa dze niem
mo¿ li wo œci za sto so wa nia wspar cia mie sza ne go (ul gi w ak cy zie dla pro du cen tów pa liw

372 20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r.



po ³¹ czo ne z do ta cja mi dla wy twór ców bio ma sy lub bio kom po nen tów). Wpro wa dze nie
ta kie go me cha niz mu wi¹ za ³o by siê z dal szym kom pli ko wa niem sy s te mu wspar cia
i mog ³o by nie zy s kaæ ak cep ta cji Ko mi sji Eu ro pej skiej.

W od nie sie niu do za ga dnieñ do ty cz¹ cych po li ty ki kon cer nów pa li wo wych w za kre -
sie or ga ni za cji i prze pro wa dza nia pro ce dur prze tar go wych (wy ³o nie nie do staw ców bio -
kom po nen tów na po trze by pro duk cji bio pa liw ciek ³ych oraz pa liw ciek ³ych
z do dat kiem bio kom po nen tów), jak ró w nie¿ syg na ³ów wska zu j¹ cych, i¿ po przez wy ko -
rzy sta nie do mi nu j¹ cej po zy cji na ryn ku pro wa dz¹ one pre fe ren cyj n¹ po li ty kê wo bec
za gra ni cz nych do staw ców bio kom po nen tów, up rzej mie in for mu jê, ¿e Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki pod jê ³o dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do roz poz na nia is t nie j¹ cej sy tua cji i zlik wi do -
wa nia ewen tual nych uchy bieñ (w tym ce lu zwró co no siê do Mi ni stra Skar bu Pañ stwa,
Pre ze sa Urzê du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów oraz do Pre ze sa PKN Or len SA
o udzie le nie wy jaœ nieñ w tym za kre sie).

Je dno czeœ nie wy raŸ ne go pod kreœ le nia wy ma ga fakt, ¿e go spo dar ka Pol ska fun kcjo -
nu je obe c nie w ra mach je dno li te go ryn ku Unii Eu ro pej skiej. W œwiet le re gu la cji unij -
nych Pol ska po sia da bar dzo ogra ni czo ne mo¿ li wo œci wp³y wu na prze p³yw bio e ta no lu
po miê dzy pañ stwa mi cz³on kow ski mi, w tym bio e ta no lu po cho dz¹ ce go z im por tu z kra -
jów trze cich. Je dy ne ogra ni cze nie w im por cie mo ¿e byæ po dyk to wa ne ko nie cz no œci¹
spe³ nia nia przez okreœ lo ny to war wy mo gów za pe wnia j¹ cych ta ki sam po ziom ochro ny
zdro wia oraz ¿y cia lu dzi i zwie rz¹t, œro do wis ka a tak ¿e ochro ny kon su men tów. Ka ¿ de
dzia ³a nie po de jmo wa ne przez Pol skê oraz in ne pañ stwa cz³on kow skie, zmie rza j¹ ce
w kie run ku ogra ni cze nia swo bo dy prze p³y wu to wa rów w ra mach ryn ku wspól no to we -
go pod le ga kon tro li Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Na fo rum Unii Eu ro pej skiej Pol ska sprze ci wia siê nad mier ne mu im por to wi bio ma -
sy, w tym bio e ta no lu, na te ren Wspól no ty. Pol ska po stu lu je, aby ce le na po zio mie UE
w za kre sie wy ko rzy sta nia bio kom po nen tów by ³y for mu ³o wa ne w spo sób, któ ry po zwo li
na ich zrea li zo wa nie bez ko nie cz no œci im por tu bio ma sy, w tym go to wych bio kom po -
nen tów, z kra jów trze cich. Sta no wis ko Pol ski jest re a li zo wa ne po przez dzia ³a nia
zwi¹ za ne z:

– pra ca mi nad pro jek tem dy rek ty wy w spra wie pro mo wa nia sto so wa nia ener gii ze
Ÿró de³ od na wial nych, gdzie Pol ska pre zen tu je po gl¹d, ¿e usta no wio ne kry te ria
w za kre sie zró wno wa ¿o ne go roz wo ju po win ny byæ je dna ko we dla bio pa liw wy pro --
du ko wa nych na te re nie Unii Eu ro pej skiej, jak i dla bio pa liw wy pro du ko wa nych
w kra jach trze cich,

– pra ca mi w ra mach Ko mi te tu Ko dek su Cel ne go, gdzie Pol ska zde cy do wa nie sprze --
ci wia siê bez c³o we mu im por to wi bio e ta no lu z kra jów trze cich na te ren Wspól no ty.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze, Mi ni ster stwo Go spo dar ki nie prze wi du je w chwi li obe c -
nej wpro wa dze nia kon tro li w za kre sie po cho dze nia bio e ta no lu. Na le ¿y je dnak do daæ,
¿e zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi usta wy z dnia 25 sier pnia 2006 r. o bio kom po -
nen tach i bio pa li wach ciek ³ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z póŸn. zm.) bio kom po nen ty
wpro wa dza ne do ob ro tu lub wy ko rzy sty wa ne przez pro du cen tów do wy twa rza nia pa liw 
ciek ³ych lub bio pa liw ciek ³ych (w tym bio e ta nol) po win ny spe³ niaæ wy ma ga nia ja ko -
œcio we, okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z dnia 19 paŸ dzier ni -
ka 2005 r. w spra wie wy ma gañ ja ko œcio wych dla bio kom po nen tów oraz me tod ba dañ
ja ko œci bio kom po nen tów (Dz. U. Nr 218, poz. 1845), po twier dzo ne cer ty fi ka tem ja ko œci
wy da nym przez akre dy to wa ne je dno stki cer ty fi ku j¹ ce. Ró wno czeœ nie, zgo d nie z wy ¿ ej
wy mie nio n¹ usta w¹, bio kom po nen ty wpro wa dza ne do ob ro tu pod le ga j¹ kon tro li pro -
wa dzo nej przez In spek cjê Han dlo w¹.

W œwiet le syg na ³ów o bra ku sku te cz ne go me cha niz mu wspar cia dla pro du cen tów
spi ry tu su na le ¿y wy raŸ nie pod kreœ liæ, i¿ pro ble mów zwi¹ za nych z kon dy cj¹ pol skich
go rzel ni nie na le ¿y uto¿ sa miaæ wy ³¹ cz nie z wy ko rzy sty wa niem pro du ko wa ne go w nich
spi ry tu su na po trze by ryn ku bio pa liw, ale tak ¿e ryn ku spo ¿yw cze go, fun kcjo nu j¹ ce go
w ob sza rze po li ty ki rol nej. Im port na ce le spo ¿yw cze na le ¿y uz naæ za je den z czyn ni -
ków, któ re ma j¹ wp³yw na zmniej sze nie po zio mu pro duk cji spi ry tu su w pol skich go -
rzel niach. Z in for ma cji po sia da nych przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki wy ni ka, ¿e
w 2007 r. im port al ko ho lu ety lo we go nie ska ¿o ne go kszta³ to wa³ siê na po zio mie
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68,8 tys. ton, przy eks por cie w wy so ko œci 34,5 tys. ton. W I pó³ ro czu 2008 r. war to œci te 
wy no si ³y od po wie d nio 41,0 tys. ton oraz 18,0 tys. ton, da j¹c w oby dwu opi sy wa nych
okre sach ujem ne sal do w han dlu za gra ni cz nym al ko ho lem ety lo wym nie ska ¿o nym.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e obe c nie pro wa dzo ne s¹ in ten sy wne ana li zy (we wspó³ pra cy
m.in. z Mi ni ster stwem Fi nan sów oraz Mi ni ster stwem Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi), ma -
j¹ ce na ce lu wy pra co wa nie roz wi¹ zañ sprzy ja j¹ cych wy twa rza niu bio kom po nen tów
w Pol sce oraz ba da j¹ ce ce lo woœæ i za sa dnoœæ wpro wa dze nia ewen tual nych zmian w is t -
nie j¹ cym sy s te mie wspar cia roz wo ju ryn ku bio kom po nen tów i bio pa liw ciek ³ych.
W zwi¹z ku z tym w dniu 14 li s to pa da br. w Mi ni ster stwie Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi oraz
w dniu 24 li s to pa da br. w Mi ni ster stwie Go spo dar ki od by ³y siê spot ka nia za in te re so -
wa nych urzê dów i or ga ni za cji.

W od nie sie niu do za ga dnie nia zwi¹ za ne go z roz po rz¹ dze niem Mi ni stra Rol ni ctwa
i Roz wo ju Wsi z dnia 25 czer wca 2008 r. w spra wie œrod ków do pu sz czo nych do ska ¿a -
nia al ko ho lu ety lo we go (Dz. U. Nr 120, poz. 776), up rzej mie in for mu jê, ¿e do Mi ni stra
Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi zwró co no siê z pro œb¹ o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci wpro wa dze nia 
zmian w ww. roz po rz¹ dze niu.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze, wy ra ¿am prze ko na nie, i¿ wy jaœ nie nia te sta no wi¹ wy -
czer pu j¹ c¹ od po wiedŸ na za ga dnie nia pod nie sio ne w oœ wiad cze niu z³o ¿o nym przez Pa -
na Se na to ra H. WoŸ nia ka.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Joan na Strzelec-£obodziñska
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go

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

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Za koñ czy ³o siê na sze woj sko we za an ga ¿o wa nie w Ira ku. Stwa rza ³o ono

wy j¹t ko w¹ spo sob noœæ do te go, aby sze ro ko i na ko rzy stnych wa run kach po -
de jmo waæ w tym kra ju dzia ³al noœæ go spo dar cz¹. Na le ¿y z przy kro œci¹ stwier -
dziæ, ¿e do dziœ mo¿ li wo œci, któ re wci¹¿ is t nie j¹, nie s¹, moim zda niem,
prak ty cz nie wy ko rzy sty wa ne.

Obe c noœæ pol skich firm w Ira ku jest nie ste ty œla do wa. Zu pe³ nie ina czej
wy gl¹ da to w wy pad ku nie któ rych in nych pañstw eu ro pej skich, USA i Ja po -
nii. Z po sia da nych prze ze mnie in for ma cji wy ni ka, ¿e kon trak ty na fto we
otrzy mu j¹ na wet ma ³e i nie zna ne fir my eu ro pej skie, Ja poñ czy cy eks plo ru j¹
z³o ¿a ga zo we, Wê grzy eks por tu j¹ do Ira ku stal, Cze si pro wa dz¹ pra ce kon -
ser wa tor skie, W³o si bu du j¹ cen tra han dlo we, a Ro sja nie koñ cz¹ bu do wê si lo -
sów ¿y wno œcio wych.

Szcze gól nie wie le mo¿ li wo œci biz ne so wych ofe ru je irac ki Kur dy stan, któ ry
w po ró w na niu z po zo sta ³y mi pro win cja mi ma sta bil n¹ sy tua cjê i, co war te
szcze gól ne go pod kreœ le nia, naj bar dziej li be ral ne – obok Du ba ju – pra wo go spo -
dar cze w tej czê œci Az ji. Atrak cyj noœæ biz ne so w¹ Kur dy sta nu pod no si fakt dys -
po no wa nia spo ry mi nad wy¿ ka mi œrod ków fi nan so wych. W osta t nim cza sie
Kur dy stan prze ¿y wa pra w dzi wy boom go spo dar czy i jest obie k tem szcze gól -
ne go za in te re so wa nia przed siê bior ców z ca ³e go œwia ta. Pod ko niec wrzeœ nia
pre mier rz¹ du re gio nal ne go Ne chir van Ba rza ni pod pi sa³ wart 2 mi liar dy do la -
rów kon trakt z Ko rean Na tio nal Oil Com pa ny. Kur dy stan od wie dzi ³a nie miec ka 
mi sja han dlo wa, w któ rej sk³ad wcho dzi li, obok am ba sa do ra RFN w Ira ku,
przed sta wi cie le piêæ dzie siê ciu firm ucze stni cz¹ cych w do ro cz nych tar gach od -
by wa j¹ cych siê w sto li cy pro win cji Eb ri lu. Mia r¹ za in te re so wa nia na szych za -
cho dnich s¹ sia dów roz wo jem sto sun ków z Kur dy sta nem niech bê dzie fakt
ut wo rze nia w tej pro win cji nie miec kie go kon su la tu.

Po zwa lam so bie za daæ na stê pu j¹ ce py ta nia.
1. Ja kie by ³y i s¹ przy czy ny prak ty cz nej nie o be c no œci pol skich firm w Ira -

ku?
2. Czy rz¹d ma ja kieœ pla ny, aby zwiê k szyæ pol sk¹ obe c noœæ go spo dar -

cz¹ w Ira ku, a w szcze gól no œci w Kur dy sta nie?
3. Czy ja ka kol wiek pol ska fir ma ucze stni czy ³a w tym ro ku we wspo mnia -

nych tar gach w Eb ri lu?
4. Czy nie war to by ³o by wzi¹æ przy k³a d z Nie miec i ró w nie¿ ut wo rzyæ

nasz kon su lat w Eb ri lu b¹dŸ w Kir ku ku?

Z wy ra za mi sza cun ku
Jan Wy ro wiñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 28 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo BPS/DSK-043-1032/08 z dnia 6 li s to pa da br. do ty cz¹ ce

oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go pod czas 20. po sie dze nia
Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka br. po ni ¿ej przed sta wiam na stê pu j¹ ce sta no wis ko.
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Od noœ nie py ta nia „Ja kie by ³y i s¹ przy czy ny prak ty cz nej nie o be c no œci pol -
skich firm w Ira ku?” up rzej mie in for mu jê, i¿ za an ga ¿o wa nie polityczno-militarne
w tym kra ju nie prze ³o ¿y ³o siê na zgo d ny z ocze ki wa nia mi roz wój wspó³ pra cy go spo dar -
czej i ko rzy stnej wy mia ny han dlo wej. Pol skie przed siê bior stwa, niema j¹ ce do œwiad cze -
nia w pra cy w wa run kach zbli ¿o nych do wo jen nych nie mog ³y – mi mo po cz¹t ko we go
za in te re so wa nia – osi¹g n¹æ ocze ki wa nych zy s ków. Za wiod ³y tak ¿e na dzie je na uzy s ka -
nie kon ce sji go spo dar czych w Ira ku i wspar cie na szych sta rañ przez so ju szni ków,
zw³a sz cza USA. Mo¿ li wo œci we jœcia na ry nek irac ki i ak ty wi za cji wspó³ pra cy go spo dar -
czej utrud nia³ utrzy mu j¹ cy siê z³y stan bez pie czeñ stwa pañ stwa. Po pra wa w tym za -
kre sie sta ³a siê wi do cz na do pie ro od 2007 r., czy li ju¿ po re zyg na cji pol skich firm z prób 
eks pan sji.

Bio r¹c pod uwa gê wy mia nê to wa ro w¹ od cza su za an ga ¿o wa nia Pol ski w Ira ku naj -
lep szy by³ rok 2005. Wte dy eks port osi¹g n¹³ pra wie 94 mln USD. Im por tu nie od no to -
wa no. Naj wiê k sz¹ zna n¹ nam pol sk¹ fir m¹, obe c n¹ na ryn ku irac kim jest Bu mar
sp. z o.o. Od po cz¹t ku wspó³ pra cy z par tne ra mi irac ki mi (wrze sieñ 2004 r.) fir ma ta
pod pi sa ³a ³¹ cz nie 35 kon trak tów na do sta wê ró¿ ne go ro dza ju sprzê tu (m.in. uz bro je nia 
i amu ni cji, he li kop te rów So kó³ i Mi-17, wo zów opan ce rzo nych, ku chni i pie kar ni po lo -
wych, cy stern na wo dê i pa li wo, sprzê tu elek tro ni cz ne go, sa ni ta rek) o ³¹ cz nej war to œci
po nad 400 mln USD. W kwiet niu 2008 r. wy cho dz¹c na prze ciw po trze bom stro ny irac -
kiej zg³o szo nym Biu ra Bez pie czeñ stwa Na ro do we go RP pod czas je go wi zy ty w Ira ku,
Bu mar Sp. z o.o. przy go to wa³ kom plek so w¹ ofer tê te chni cz n¹ do ty cz¹ c¹ do staw sprzê -
tu woj sko we go.

W od po wie dzi na dru gie py ta nie „Czy rz¹d ma ja kieœ pla ny, aby zwiê k szyæ pol -
sk¹ obe c noœæ go spo dar cz¹ w Ira ku, a w szcze gól no œci w Kur dy sta nie?” chcia³ bym
po in for mo waæ, i¿ w kwiet niu bie ¿¹ ce go ro ku z ini cja ty wy ów czes ne go Am ba sa do ra RP
w Bag da dzie Pa na Edwar da Pie trzy ka oraz przy wspar ciu Mi ni ster stwa Go spo dar ki
i Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej od by ³a siê mi sja han dlo wa przed siê bior ców pol skich 
do Ira ku. W jej re zul ta cie ro ze zna ne zo sta ³y wa run ki i po trze by ryn ku irac kie go,
a w szcze gól no œci w pro win cji Di wa ni ja. W chwi li obe c nej trwa j¹ uz go dnie nia wa run -
ków han dlo wych trans ak cji. We d³ug za pe wnieñ pol skich przed siê bior ców za an ga ¿o -
wa nych w ten pro ces is t nie j¹ du ¿e szan se na do sta wy to wa rów rolno-spo¿ywczych,
bu dow la nych, ma szyn i urz¹ dzeñ rol ni czych.

Przy k³a da j¹c du ¿¹ wa gê do kon tak tów z Ira kiem, oso bi œcie za pro si ³em do z³o ¿e nia
wi zyt w Pol sce przed sta wi cie li rz¹ du irac kie go od po wie dzial nych za kwe stie go spo dar -
cze wi ce pre mie ra ds. go spo dar czych, mi ni stra ro py, mi ni stra han dlu, mi ni stra prze -
mys ³u i mi ne ra ³ów. W sier pniu br. zrea li zo wa na zo sta ³a pier wsza z wi zyt – mi ni stra
ro py Ira ku. Pod czas spot kañ omó wio ne zo sta ³y mo¿ li we ob sza ry wspó³ pra cy w sek to rze 
pa li wo wym, m.in. w za kre sie wy do by wa nia, prze rób ki i prze sy ³u ro py na fto wej. Mi n i s -
ter ro py Ira ku za dek la ro wa³ pe³ n¹ go to woœæ je go kra ju do za o pa try wa nia Pol ski w ro pê
na fto w¹. Spot ka nia te by ³y okaz j¹ do za pre zen to wa nia po ten cja ³u pol skich firm pa li -
wo wych. Ze spo sob no œci tej sko rzy sta li przed sta wi cie le firm: Gru py Lo tos, Kul czyk In -
ve st ment, PGNiG SA, PKN Or len i Pro fus Ma n a ge ment.

Ko lej na wi zy ta przed sta wi cie la ad mi ni stra cji irac kiej – tym ra zem mi ni stra han dlu
– pla no wa na jest na sty czeñ 2009 r. Bê dzie ona okaz j¹ do omó wie nia mo¿ li wo œci re a li -
za cji do staw to wa rów rolno-spo¿ywczych w ra mach tzw. vou che rów – rz¹ do we go sy s te -
mu dys try bu cji ¿y wno œci.

Na przy sz³y rok za pla no wa ne zo sta ³o tak ¿e po sie dze nie polsko-irackiej Ko mi sji
Mie sza nej. W chwi li obe c nej trwa j¹ uz go dnie nia co do jej ter mi nu i miej sca.

Po nad to, Mi ni ster stwo Go spo dar ki, Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych i Am ba sa -
da RP w Bag da dzie na bie ¿¹ co s³u ¿y pol skim fir mom po mo c¹ w za kre sie in for ma cji na
te mat sy tua cji po li ty cz nej i po zio mu bez pie czeñ stwa w da nym re gio nie, wa run ków pro -
wa dze nia dzia ³al no œci go spo dar czej w Ira ku, wy stê pu j¹ cych ba rier i ogra ni czeñ w han dlu, 
re a li zo wa nych prze tar gów oraz w mia rê mo¿ li wo œci we ry fi ku j¹ wia ry go dnoœæ par tne -
rów irac kich.

Is tot nym wspar ciem dla przed siê bior ców bê dzie tak ¿e za pla no wa ne na 2010 r.
ot war cie Wy dzia ³u Pro mo cji Han dlu i In we sty cji przy Am ba sa dzie RP w Bag da dzie.
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Od po wia da j¹c na trze cie py ta nie „Czy ja ka kol wiek pol ska fir ma ucze stni czy ³a
w tym ro ku w miê dzy na ro do wych tar gach w Er bi lu?” mu szê stwier dziæ, ¿e we d³ug
wie dzy mo je go re sor tu oraz Am ba sa dy RP w Bag da dzie, nie ucze stni czy ³a w tym przed -
siêw ziê ciu ¿a dna z pol skich firm.

Od noœ nie osta t niej kwe stii „Czy nie war to by ³o by wzi¹æ przy k³ad z Nie miec i ró w -
nie¿ ut wo rzyæ nasz kon su lat w Er bi lu b¹dŸ w Kir ku ku?” po dzie lam Pañ ski po gl¹d,
i¿ po sia da ne za so by na tu ral ne, we wnê trz na sta bil noœæ, bez pie czeñ stwo oraz sprzy ja -
j¹ cy kli mat dla in we sty cji za gra ni cz nych czy ni¹ Re gion Irac kie go Kur dy sta nu bar dzo
in te re su j¹ cym ryn kiem i do tych czas nie wy ko rzy sta nym przez pol skie fir my. Mi ni ster -
stwo Spraw Za gra ni cz nych w chwi li obe c nej pro wa dzi ana li zê mo¿ li wych form zwiê k -
sze nia za an ga ¿o wa nia Pol ski na tym ob sza rze. Wszel kie de cyz je w tej spra wie mu sz¹
byæ po de jmo wa ne przy uw zglê dnie niu spe cy fi cz nych uwa run ko wañ lo kal nych, sta no -
wis ka cen tral nych w³adz Re pub li ki Ira ku oraz szer sze go kon tek s tu re gio nal ne go.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Mar cin Ko ro lec
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Bur mistrz i Ra da Miej ska mia sta Bro dni cy wy ra zi ³y sprze ciw wo bec

opub li ko wa nej przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry pro po zy cji mo dy fi ka cji
wspól no to wych wy ty cz nych do ty cz¹ cych roz wo ju Trans eu ro pej skiej Sie ci
Trans por to wej (TEN -T) na te re nie na sze go kra ju.

Trud no siê dzi wiæ ta kie mu sta no wis ku w³adz Bro dni cy, sko ro w rze czo -
nej pro po zy cji mo dy fi ka cji pro po nu je siê wy ³¹ cze nie z sy s te mu TEN -T dro gi
kra jo wej nr 15 na od cin ku To ruñ – Bro dni ca – Ostró da na rzecz dro gi kra jo wej 
nr 16 na od cin ku Gru dzi¹dz – Ostró da.

We d³ug da nych, któ ry mi dys po nu j¹ w³a dze sa mo rz¹ do we, na tê ¿e nie ru -
chu na od cin ku To ruñ – Bro dni ca – Ostró da dro gi kra jo wej nr 15 jest zna cz¹ co 
wiê k sze od na tê ¿e nia ru chu na od cin ku Gru dzi¹dz – Ostró da dro gi kra jo wej
nr 16. Po pu lar n¹ „piêt na stk¹” prze mie sz cza siê wiê k szoœæ du ¿ych sa mo cho -
dów ciê ¿a ro wych prze wo ¿¹ cych to wa ry ma so we w ru chu tran zy to wym z Eu -
ro py Za cho dniej do pañstw nad ba³ tyc kich. Dro ga ta jest ró w nie¿ co raz
po pu lar niej szym szla kiem tu ry sty cz nym pro wa dz¹ cym z re jo nów Pol ski po -
³u dnio wo -za cho dniej na Ma zu ry przez ma lo wni cze te re ny Po je zie rza Bro dnic -
kie go.

Zda niem w³adz Bro dni cy, ob ni ¿e nie sta tu su dro gi kra jo wej nr 15 na od -
cin ku To ruñ – Bro dni ca – Ostró da mo ¿e ne ga ty wnie wp³y n¹æ na tem po roz wo -
ju go spo dar cze go mia sta i po wia tu bro dnic kie go.

Po dzie la j¹c tê opi niê up rzej mie pro szê o przed sta wie nie ra cji, któ re sta nê -
³y za rze czo n¹ pro po zy cj¹ mo dy fi ka cji wy ty cz nych, oraz od st¹ pie nie od za -
mia ru prze pro wa dze nia zmian tak bul wer su j¹ cych w³a dze Bro dni cy.

Z wy ra za mi sza cun ku
Jan Wy ro wiñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 18 li s to pa da 2008 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo Pa ni Mar sza ³ek Kry sty ny Bo che nek z dnia 6 li s to pa da br.,

znak: BPS/DSK-043-1031/08, za wie ra j¹ ce oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez pa na se na to ra
Ja na Wy ro wiñ skie go w spra wie bra ku uw zglê dnie nia dro gi kra jo wej nr 15 na od cin ku
To ruñ – Bro dni ca – Ostró da w pro po zy cji mo dy fi ka cji prze bie gu Trans-Europejskiej
Sie ci Trans por to wej (TEN-T), prze ka zu jê na stê pu j¹ ce sta no wis ko.

Obe c na ma pa dro go wej sie ci TEN-T w Pol sce (w za ³¹ cze niu) nie za wie ra ¿a dnych
od cin ków dróg kra jo wych nr 15 i 16. Obe c nie Mi ni ster stwo In fra struk tu ry roz wa ¿a
pro po zy cjê wpi sa nia do sie ci TEN-T dro gi nr S-16 na od cin ku Au gu stów – Ol sztyn –
Ostró da – Gru dzi¹dz. Wi¹ ¿e siê ona ze zde fi nio wa niem op ty mal ne go roz wi¹ za nia wy -
pro wa dze nia ru chu tran zy to we go z kra jów nad ba³ tyc kich przez Pol skê na za chód naj -
kró t szym mo¿ li wym wa rian tem przez Ol sztyn, Gru dzi¹dz, Po znañ z omi niê ciem
War sza wy. Roz wa ¿a ny pro jekt prze bie gu dro go wej sie ci TEN-T przez Ostró dê i Gru -
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dzi¹dz wy ni ka z fak tu uzy s ka nia naj kró t sze go po ³¹ cze nia z dro g¹ kra jo w¹ nr S-5, któ ra 
wy pro wa dza ruch w kie run ku Po zna nia i da lej do Ber li na lub do Pra gi.

We d³ug in ter pre ta cji Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad is t nie j¹ ce
na tê ¿e nie ru chu na od cin ku Os tró da – Gru dzi¹dz, ni¿ sze od al ter na ty w ne go od cin ka
Os tró da – To ruñ, wy ni ka z gor sze go sta nu na wie rzch ni od cin ka Os tró da – Gru dzi¹dz.
Je d na k ¿e pro gno zy ru chu stwier dza j¹, ¿e w przy pad ku do sto so wa nia do pa ra me trów
sie ci TEN-T dro gi nr S-16, w tym od cin ka Os tró da – Gru dzi¹dz, ruch tran zy to wy w zna cz -
nej czê œci skie ro wa³ by siê w³a œ nie tym szla kiem.

Je dno czeœ nie prag nê pod kreœ liæ, ¿e po zo sta wie nie dro gi kra jo wej nr 15 po za sie ci¹
TEN-T nie wi¹ ¿e siê z od st¹ pie niem od jej mo der ni za cji. Zde fi nio wa nie prze bie gu sie ci
TEN-T sta no wi je dy nie przed miot pol skie go zo bo wi¹ za nia do sto so wa nia tej sie ci do od -
po wie d nich pa ra me trów wzglê dem Unii Eu ro pej skiej, umo¿ li wia j¹ cych ciê¿ ki tran zyt
do 11,5 to ny na oœ. Po zo sta ³a sieæ dróg kra jo wych, w tym dro ga nr 15, mo ¿e ró w nie¿
uzy s kaæ po do b ny stan dard fi nan so wa ny z in nych Ÿró de³, ni¿ Fun dusz Spój no œci, zgo d -
nie z kra jo wy mi de cyz ja mi w tym za kre sie. Po za tym nie ma ra cjo nal nych prze s³a nek,
aby ta de cyz ja mog ³a ujem nie wp³y n¹æ na roz wój go spo dar czy mia sta i po wia tu bro -
dnic kie go. Prze ci w nie – skie ro wa nie przez mia sto i Po je zie rze Bro dnic kie po to ku miê -
dzy na ro do we go ciê¿ kie go dro go we go ru chu tran zy to we go mog ³o by przy nieœæ wiê cej
szkód, ni¿ ko rzy œci, szcze gól nie z pun ktu wi dze nia œro do wis ka na tu ral ne go i uci¹¿ li -
wo œci dla mie sz kañ ców.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ma ciej Jan kow ski
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Za j¹ ca

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

Pro szê o udzie le nie in for ma cji, czy pro wa dzo ne s¹ pra ce zmie rza j¹ ce do
zmia ny za pi sów usta wy z dnia 24 sty cz nia 1991 r. o kom ba tan tach oraz nie -
któ rych oso bach bê d¹ cych ofia ra mi re pre sji wo jen nych i okre su po wo jen ne -
go. W kwiet niu 2008 r. pro jekt usta wy w tej w³a œ nie spra wie mia³ zo staæ
skie ro wa ny do Se jmu.

W po prze d niej ka den cji Se jmu przy go to wa ny zo sta³ po sel ski pro jekt usta -
wy o œwiad cze niu pie niê¿ nym i in nych up ra wnie niach przy s³u gu j¹ cych oso -
bom, któ re zo sta ³y przy mu so wo wcie lo ne do Po wsze chnej Or ga ni za cji „S³u¿ ba
Pol sce”, tak zwa nym ju na kom. Obe c nie, w œwiet le obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów,
gru pa ta nie jest uw zglê dnia na je œ li cho dzi o wy p³a tê re kom pen sat z ty tu ³u pra -
cy œwiad czo nej przy mu so wo, nie przy s³u gu je jej do te go pra wo.

Pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o udzie le nie in for ma cji, czy is t nie je mo¿ li woœæ
wpro wa dze nia zmian do obo wi¹ zu j¹ cej usta wy. Wie le osób, któ re przy mu so -
wo pra co wa ³y, czu je siê gru p¹ po krzyw dzo n¹, po nie wa¿ za œwiad czo n¹ pra -
cê nie otrzy my wa ³y wy na gro dzeñ, a obo wi¹ zy wa ³a ich woj sko wa
dy scyp li na. Obe c nie oso by te do ma ga j¹ siê re kom pen sat z te go ty tu ³u oraz
uz na wa nia te go okre su ich pra cy za pra cê przy mu so w¹ i ob jê cia ich z te go po -
wo du prze pi sa mi eme ry tal no -re nto wy mi przy zna j¹ cy mi pra wa do zwi¹ za ne -
go z tym do dat ku.

Sta ni s³aw Za j¹c

OdpowiedŸ

War sza wa, 9.12.2008 r.

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

Od po wia da j¹c na pis mo Pa na Mar sza³ ka z dnia 6 li s to pa da 2008 ro ku, do ty cz¹ ce
oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP przez se na to ra Sta ni s³a wa
Za j¹ ca, w spra wie udzie le nia in for ma cji do ty cz¹ cej wpro wa dze nia zmian w usta wie
z dnia 24 sty cz nia 1991 ro ku o kom ba tan tach oraz nie któ rych oso bach bê d¹ cych ofia -
ra mi re pre sji wo jen nych i okre su po wo jen ne go, up rzej mie in for mu jê:

Kwe stiê up ra wnieñ przy s³u gu j¹ cych ju na kom „S³u¿ by Pol sce” re gu lu je usta wa
z dnia 2 wrzeœ nia 1994 r. o œwiad cze niu pie niê¿ nym i up ra wnie niach przy s³u gu j¹ cych
¿o³ nie rzom za stêp czej s³u¿ by woj sko wej przy mu so wo za tru dnia nym w ko pal niach
wêg la, ka mie nio ³o mach, za k³a dach rud ura nu i ba ta lio nach bu dow la nych (tekst je dno li -
ty: Dz. U. z 2001r. Nr 60, poz. 622, z póŸn. zm.).

Zgo d nie z art. 1 ust. 1 pkt 2 wska za nej wy ¿ ej usta wy ¿o³ nie rzom z po bo ru w 1949 r., 
któ rzy by li wcie le ni do po nad kon tyn gen to wych bry gad „S³u¿ by Pol sce” i przy mu so wo
za tru dnia ni w ko pal niach wêg la i ka mie nio ³o mach, przy s³u gu je œwiad cze nie pie niê¿ ne
i ry cza³t ener ge ty cz ny.

Œwiad cze nie pie niê¿ ne oraz ry cza³t ener ge ty cz ny s¹ przy zna wa ne i wy p³a ca ne przez 
w³a œci wy or gan emerytalno-rentowy na wnio sek oso by up ra wnio nej, z³o ¿o ny w tym or -
ga nie.

Do wnios ku na le ¿y do ³¹ czyæ za œwiad cze nie or ga nu woj sko we go, po twier dza j¹ ce ro -
dzaj i okres wy ko ny wa nia przy mu so we go za trud nie nia.
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Po nad to up rzej mie in for mu jê, ¿e w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej op ra -
co wa ny zo sta³ pro jekt usta wy o up ra wnie niach kom ba tan tów, ucze stni ków wal ki cy -
wil nej lat 1914 –1945, dzia ³a czy opo zy cji wo bec dyk ta tu ry ko mu ni sty cz nej oraz
nie któ rych ofiar re pre sji sy s te mów to ta li tar nych.

W przy go to wa nym pro jek cie za trud nie nie w „S³u¿ bie Pol sce” uz na ne zo sta ³o za
szcze gól ny ro dzaj re pre sji z przy czyn po li ty cz nych, ale tyl ko od noœ nie do osób wcie lo -
nych z po bo ru w 1949 r. do bry gad po nad kon tyn gen to wych i przy mu so wo za trud nio -
nych w ko pal niach wêg la i ka mie nio ³o mach. Oma wia nej gru pie ¿o³ nie rzy pro po nu je siê 
przy zna nie ta kich sa mych up ra wnieñ, ja kie obe c nie po sia da j¹ oso by, któ re pod le ga ³y
re pre sjom wo jen nym i okre su po wo jen ne go w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia
24 sty cz nia 1991 r. o kom ba tan tach oraz nie któ rych oso bach bê d¹ cych ofia ra mi re pre -
sji wo jen nych i okre su po wo jen ne go (Dz. U. z 1991 r. Nr 17, poz. 75 z póŸn. zm.). W ka -
ta lo gu œwiad czeñ re pre sjo no wa nych ¿o³ nie rzy znaj dzie siê m.in.: do da tek
kom ba tan cki, ry cza³t ener ge ty cz ny i do da tek kom pen sa cyj ny.

Przy go to wa ny przez Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej pro jekt usta wy o up ra wnie -
niach kom ba tan tów, ucze stni ków wal ki cy wil nej lat 1914–1945, dzia ³a czy opo zy cji wo -
bec dyk ta tu ry ko mu ni sty cz nej oraz nie któ rych ofiar re pre sji sy s te mów to ta li tar nych,
uz na j¹ cy ¿o³ nie rzy wcie la nych do po nad kon tyn gen to wych bry gad „S³u¿ by Pol sce” za
ofia ry re pre sji sy s te mów to ta li tar nych, ocze ku je obe c nie na roz pa trze nie przez Ra dê
Mi ni strów.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej nie prze wi du je zwiê k -
sze nia œwiad czeñ dla oma wia nej gru py osób, w po sta ci re kom pen sat z ty tu ³u œwiad -
czo nej pra cy.

MI NI STER
Jo lan ta Fe dak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Zien tar skie go

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

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W ni niej szym oœ wiad cze niu se na tor skim pra g nê zwr ó ciæ uwa gê Pa ni Mi ni -

ster na oba wy, ja kie w zwi¹z ku z re for m¹ Pa ñ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta -
cji Osób Nie pe³ no spra wnych zg³a sza j¹ przed sta wi cie le or ga ni za cji
spo ³e cz nych dzia ³a j¹ cych na rzecz osób z nie pe³ no spra wno œci¹ in te lek tu al n¹.

W skie ro wa nej do mo je go biu ra se na tor skie go pe ty cji Pol skie Sto wa rzy -
sze nie na Rzecz Osób z Upo œle dze niem Umys ³o wym „Ko ³o” w Ko sza li nie
wska zu je na na stê pu j¹ ce za gro ¿e nia zwi¹ za ne z re for m¹. Po pier wsze, wo -
bec bra ku do sta te cz nie przy go to wa nych kadr, ro zu mie j¹ cych spe cy fi kê sy -
tua cji osób nie pe³ no spra wnych, oba wy ro dzi zwiê k sze nie za kre su za dañ
sa mo rz¹ dów i prze ka za nie im zna cz nie wiê k szych œrod ków fi nan so wych na
ce le zwi¹ za ne z nie pe³ no spra wno œci¹. W oce nie or ga ni za cji spo wo du je to
upa dek dzia ³a j¹ cych od wie lu lat pla có wek za jmu j¹ cych siê oso ba mi z nie -
pe³ no spra wno œci¹ in te lek tual n¹.

Po dru gie, oba wy ro dzi te ry to rial ne ujê cie za dañ. Pla ców ki, szcze gól nie
w nie wiel kich oœ rod kach miej skich, obe jmu j¹ za siê giem swo jej dzia ³al no œci
oso by nie tyl ko z je d nej gmi ny czy po wia tu. Jak w ta kiej sy tua cji ma wy -
gl¹ daæ sy s tem roz li czeñ opar ty na za sa dzie te ry to rial no œci?

Po trze cie, roz sze rze nie li sty za dañ re a li zo wa nych przez sa mo rz¹ dy,
przy je dno czes nym utrzy ma niu do tych cza so wych al go ryt mów po dzia ³u œrod -
ków po miê dzy po wia ty i wo je wó dz twa, mo ¿e po g³ê biæ re gio nal n¹ dys pro por -
cjê w za so bach s³u ¿¹ cych nie pe³ no spra wnym.

Po czwar te, zde cen tra li zo wa nie sy s te mu wy ma gaæ bê dzie stwo rze nia od
pod staw struk tu ry ob s³u gi ad mi ni stra cyj nej, co wy ge ne ru je do dat ko we ko sz ty.

Re ha bi li ta cja osób nie pe³ no spra wnych in te lek tual nie sta no wi szan sê na
ich fun kcjo no wa nie i udzia³ w ¿y ciu spo ³e cz nym. Dla te go te¿ za gro ¿e nia i oba -
wy, na ja kie wska zu j¹ or ga ni za cje spo ³e cz ne, win ny byæ pod da ne kon sul ta -
cjom z za in te re so wa ny mi. Jest to je dy ny spo sób umo¿ li wia j¹ cy
wy pra co wa nie sy s te mu od po wia da j¹ ce go ocze ki wa niom spo ³e cz nym.

Re a su mu j¹c, wno szê o prze su niê cie ter mi nu wpro wa dze nia re for my na
dzieñ 1 sty cz nia 2011 r. i prze pro wa dze nie do te go cza su kon sul ta cji spo ³e cz -
nych.

Z wy ra za mi sza cun ku
Piotr Zien tar ski

Od po wie dŸ

War sza wa, 10 gru dnia 2008 r.

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

W od po wie dzi na prze s³a ne przez Pa ni¹ Mar sza ³ek przy piœ mie z dnia 6 li s to pa da
2008 r. znak: BPS/DSK-043-1029/08 oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Pio -
tra Zien tar skie go, pod czas 20. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 30 paŸ dzier ni ka 2008 r.,
w spra wie re for my Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych,
up rzej mie pro szê o przy jê cie po ni¿ szych wy jaœ nieñ:
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1. W przy jê tych przez Rz¹d pro jek tach ustaw: o fi nan sach pub li cz nych i prze pi sy
wpro wa dza j¹ ce usta wê o fi nan sach pub li cz nych, któ re zo sta ³y prze s³a ne do Se jmu
RP, za pro po no wa no prze kszta³ ce nie – z dniem 1 sty cz nia 2010 r. – Pañ stwo we go
Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych po sia da j¹ ce go oso bo woœæ pra w  --
n¹, w Pañ stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych sta no wi¹ cy
wy od rêb nio ny ra chu nek ban ko wy bez oso bo wo œci pra w nej, ja ko pañ stwo wy fun --
dusz ce lo wy w ro zu mie niu usta wy o fi nan sach pub li cz nych.

2. Kon sul ta cje spo ³e cz ne prze pro wa dzo no w trak cie prac nad wspo mnia ny mi pro --
jek ta mi ustaw, któ re by ³y ró w nie¿ za mie sz czo ne w Biu le ty nie In for ma cji Pub li cz --
nej na ogól no do stêp nej stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Fi nan sów
(www.mf.gov.pl). Or ga ni za cje po za rz¹ do we osób nie pe³ no spra wnych, któ re syg --
na li zo wa ³y w¹t pli wo œci w zwi¹z ku z pro po no wa ny mi zmia na mi prze kszta³ ce nia
Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych – w tym i or ga ni --
za cja wspo mnia na przez Pa na Se na to ra – otrzy ma ³y szcze gó ³o we wy jaœ nie nia oraz 
za pe wnie nie, ¿e wdra ¿a nie tych zmian nie spo wo du je za k³ó ceñ w fi nan so wa niu,
ze œrod ków Fun du szu, za dañ usta wo wych w za kre sie re ha bi li ta cji za wo do wej
i spo ³e cz nej osób nie pe³ no spra wnych.

3. Wdra ¿a nie wspo mnia nych zmian nie bê dzie wy ma ga ³o stwo rze nia od pod staw
struk tu ry ob s³u gi ad mi ni stra cyj nej, po nie wa¿:
1) dys po nen tem œrod ków Fun du szu bê dzie mi n i s ter w³a œci wy do spraw za bez pie --

cze nia spo ³e cz ne go,
2) do tych cza so we za da nia wy ko ny wa ne przez Pre ze sa Za rz¹ du b¹dŸ Za rz¹d Fun --

du szu bê dzie wy ko ny wa³ Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej przy po mo cy Biu --
ra Ob s³u gi Fun du szu, fun kcjo nu j¹ ce go w for mie je dno stki bu d¿e to wej. Pra co wni --
cy Biu ra Fun du szu sta n¹ siê pra co wni ka mi Biu ra Ob s³u gi Fun du szu.

3) wszy s t kie œrod ki, któ re wp³y n¹ na wy od rêb nio ny ra chu nek ban ko wy Fun du --
szu bê d¹ – tak jak i do tych czas – prze zna cza ne na re a li za cjê za dañ okreœ lo nych
w usta wie z dnia 27 sier pnia 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej oraz
za tru dnia niu osób nie pe³ no spra wnych, a nie wy ko rzy sta ne œrod ki Fun du szu
po wiê k sz¹ stan je go kon ta w ro ku na stê p nym.

4) œrod ki Fun du szu – zgo d nie z pla nem rzeczowo-finansowym sta no wi¹ cym za --
³¹ cz nik do usta wy bu d¿e to wej na da ny rok – bê d¹ na dal (po prze kszta³ ce niu
Fun du szu) prze ka zy wa ne al go ryt mem sa mo rz¹ dom wo je wó dz kim i po wia to --
wym, na wy od rêb nio ny ra chu nek ban ko wy.

4. We wspo mnia nych pro jek tach ustaw za pro po no wa no, aby tyl ko sa mo rz¹ dy wo je --
wództw prze jê ³y za da nia do tych czas re a li zo wa ne przez od dzia ³y Fun du szu, a pra --
co wni cy tych od dzia ³ów sta li siê pra co wni ka mi urzê dów mar sza³ kow skich i re a li --
zo wa li – tak jak i obe c nie – za da nia usta wo we.

5. Prze wi du je siê, ¿e ogól ne ko sz ty fun kcjo no wa nia Pañ stwo we go Fun du szu Re ha --
bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych, po prze kszta³ ce niu, bê d¹ mniej sze ni¿ obe c nie
m.in. z uwa gi na to, ¿e Ra da Nad zor cza i Za rz¹d Fun du szu zo sta n¹ roz wi¹ za ne
oraz wy gas n¹ ak ty po wo ³a nia Pre ze sa i Za stêp ców Pre ze sa Za rz¹ du Fun du szu,
a tak ¿e dy rek to rów je go od dzia ³ów.

6. Od po wia da j¹c na pier wsz¹ i dru g¹ w¹t pli woœæ or ga ni za cji po za rz¹ do wych, zg³o --
szo n¹ w oœ wiad cze niu przez Pa na Se na to ra, in for mu jê, ¿e nie do ty cz¹ one prze --
kszta³ ce nia Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych, lecz 
wy gaœ niê cia, z dniem 1 sty cz nia 2009 r., re a li za cji pro gra mu ce lo we go Pañ stwo --
we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych – „Par t ner”1.

Zgo d nie z no we li za cj¹ art. 36 usta wy z dnia 27 sier pnia 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo -
do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób nie pe³ no spra wnych, któ ra we sz³a w ¿y cie
1 sty cz nia 2008 r. sa mo rz¹d wo je wó dz twa i sa mo rz¹d po wia to wy mo ¿e zle caæ or ga ni -
za cjom po za rz¹ do wym re a li za cjê za dañ do ty cz¹ cych re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz -
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1 Pañ stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych bê dzie re a li zo waæ pro gram ce lo wy „Par t ner”
ad re so wa ny tyl ko do zwi¹z ków wy zna nio wych, któ re pro wa dz¹ dzia ³a nia na rzecz osób nie pe³ no -

spra wnych.



nej osób nie pe³ no spra wnych. Ka ta log za dañ, któ rych re a li za cja mo ¿e byæ zle ca na
zo sta³ okreœ lo ny w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 7 lu te go
2008 r. w spra wie ro dzajów za dañ w za kre sie re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nych
osób nie pe³ no spra wnych zle ca nych fun da cjom oraz or ga ni za cjom po za rz¹ do wym
(Dz.U. 08.29.172), któ re we sz³o w ¿y cie 1 lip ca 2008 r.

Za tem sa mo rz¹d wo je wó dz twa bê dzie og ³a szaæ kon kurs na zle ce nie za dañ na 2009
rok dla or ga ni za cji po za rz¹ do wych dzia ³a j¹ cych na szczeb lu re gio nal nym, a sa mo rz¹d
po wia to wy – na szczeb lu lo kal nym (gmin nym, po wia to wym).

Pañ stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych roz pi sa³ ju¿ pier wszy
kon kurs na zle ce nie za dañ na 2009 rok dla or ga ni za cji po za rz¹ do wych, o cha rak te rze
po nad re gio nal nym lub lo kal nym wzglê dnie re gio nal nym, ale ci¹g ³ym do ty cz¹ cym pro -
wa dze nia re ha bi li ta cji osób nie pe³ no spra wnych w spe cja li sty cz nych pla ców kach kie -
ro wa nych przez wnios ko daw cê, wspo mnia nych ró w nie¿ w oœ wiad cze niu Pa na
Se na to ra.

MI NI STER
z up. Ja ros ³aw Du da
Se kre tarz Sta nu
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