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Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Wprowadzenie profesjonalizacji si³ zbrojnych nale¿y rozumieæ jako
pe³nienie s³u¿by wojskowej przez ¿o³nierzy zawodowych przy jednoczesnym
zawieszeniu obowi¹zkowej zasadniczej s³u¿by wojskowej. Formalne zawie-
szenie obowi¹zkowej zasadniczej s³u¿by wojskowej oraz innych form obo-
wi¹zkowej s³u¿by wojskowej nast¹pi z mocy prawa w trybie ustawowym
z dniem 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z § 1 rozproszenia MON z dnia 19 stycznia
2009 r. w sprawie zwalniania ¿o³nierzy z czynnej s³u¿by wojskowej i powo³y-
wania poborowych do odbycia tej s³u¿by w 2009 r. (DzU nr 11, poz. 62), „od-
stêpuje siê od okreœlenia terminów powo³ywania poborowych do zasadniczej
s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów
szkó³ wy¿szych w 2009 r.”. Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie 26 stycznia
2009 r. Oznacza to, i¿ w 2009 r. nie przewiduje siê odbywania wymienionych
form obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej. NajpóŸniej do koñca sierpnia 2009 r.
w Wojsku Polskim nie bêdzie ju¿ ani jednego ¿o³nierza zasadniczej s³u¿by
wojskowej, a s³u¿bê wojskow¹ bêd¹ pe³nili wy³¹cznie ¿o³nierze ochotnicy.

Czy nie warto by³oby zastanowiæ siê nad mo¿liwoœci¹ wprowadzenia obo-
wi¹zkowych szkoleñ dotycz¹cych udzielania pierwszej pomocy dla wszyst-
kich mê¿czyzn i kobiet, maj¹c na uwadze fakt, ¿e nie bêdzie ju¿ powo³ania do
odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej? Takie szkolenia mog³yby byæ prowa-
dzone na przyk³ad przez trzy dni i zakoñczone egzaminem ze znajomoœci za-
sad udzielenia pierwszej pomocy. Jest to doœæ wa¿na sprawa, gdy¿ znakomita
wiêkszoœæ Polaków nie zna zasad udzielania pierwszej pomocy.

W dzisiejszych czasach, gdy na drogach jest coraz wiêcej samochodów,
czego nastêpstwem jest du¿a liczba wypadków, brak elementarnej wiedzy
dotycz¹cej pierwszej pomocy czêsto jest powodem utraty ¿ycia przez wiele
osób.

Wielu ratowników medycznych, podsumowuj¹c swoj¹ codzienn¹ pracê,
stwierdza jednoznacznie, ¿e czêsto œmieræ osoby, do której nie zd¹¿y³a dojechaæ
karetka pogotowia, wynika z braku umiejêtnoœci udzielenia pierwszej pomocy
medycznej (np. sztuczne oddychanie, masa¿ serca itp.) przez bliskich tej osoby.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy rz¹d dostrzega opi-
sany problem, a jeœli tak, to w jaki sposób zamierza go rozwi¹zaæ.

Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2009.06.01

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, na oœwiadczenie z³o¿one

przez Pani¹ Senator Ma³gorzatê Adamczak podczas 31. posiedzenia Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w dniu 22 kwietnia 2009 r., dotycz¹ce wprowadzenia obowi¹zkowego
szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (BPS/DSK-043-1568/09), uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
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Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w ramach przysposobienia ob-
ronnego m³odzie¿y szkolnej i studentów, s¹ obecnie realizowane na podstawie ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.).

Ponadto, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwo-
wym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), podstawa programo-
wa kszta³cenia, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), powinna uwzglêdniaæ
edukacjê w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W odniesieniu do szkolenia m³odzie¿y szkolnej zastosowanie znajduje rozporz¹dze-
nie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie rodza-
jów szkó³, których uczniowie podlegaj¹ obowi¹zkowi odbywania przysposobienia
obronnego oraz organizacji jego odbywania (Dz. U. Nr 113, poz. 987). Zgodnie z przepi-
sami § 1 i 2 tego aktu prawnego, obowi¹zkowi odbywania przysposobienia obronnego
podlegaj¹ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych, w tym liceów ogólnokszta³c¹cych,
profilowanych oraz techników dla m³odzie¿y, zarówno publicznych, jak i niepublicz-
nych. Przysposobienie obronne jest realizowane jako odrêbny przedmiot nauczania
w wymiarze jednej godziny tygodniowo w pierwszej i drugiej klasie, wed³ug programu
nauczania uwzglêdniaj¹cego podstawê programow¹, okreœlon¹ odrêbnymi przepisami.
W ramach zajêæ edukacyjnych prowadzone s¹ m.in. æwiczenia w zakresie udzielania
pierwszej pomocy. W czasie trwania ferii letnich dla uczniów, którzy ukoñczyli pierw-
sz¹ klasê, mog¹ byæ organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wychowawcze
z zakresu przysposobienia obronnego.

W odniesieniu do szkolenia studentów uczelni wy¿szych w przedmiotowej kwestii
zastosowanie ma z kolei rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Mi-
nistra Zdrowia z dnia 2 paŸdziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania
przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. Nr 174, poz. 1686 ze zm.).
Okreœla ono program nauczania z zakresu przysposobienia obronnego dla studentów
studiów wy¿szych zawodowych oraz jednolitych studiów magisterskich. Program
kszta³cenia zawiera, poza obowi¹zkiem opanowania podstawowej wiedzy z zakresu
spraw bezpieczeñstwa pañstwa, spraw obronnych i wojskowych, równie¿ obowi¹zek
poznania krajowego, resortowego i spo³ecznego systemu ratownictwa medycznego. Za-
kres materia³u objêty egzaminem przewiduje m.in. wiedzê na temat znajomoœci orga-
nów i instytucji ratownictwa oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

W dniu 22 maja br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali³ ustawê o zmianie usta-
wy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze
fizycznej, która oczekuje obecnie na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa zawiera zmiany w obowi¹zuj¹cych przepisach, dotycz¹ce m.in. dotychczaso-
wej treœci rozdzia³u trzeciego ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospoli-
tej Polskiej – „Przysposobienie obronne m³odzie¿y szkolnej i studentów”. Rozdzia³ ten
otrzyma tytu³ „Edukacja dla bezpieczeñstwa i przysposobienie obronne”. Istot¹ wpro-
wadzonej zmiany jest objêcie przedmiotem edukacja dla bezpieczeñstwa uczniów gim-
nazjów, a tak¿e zasadniczych szkó³ zawodowych, liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów
profilowanych i techników. Bêdzie to obowi¹zkowy przedmiot nauki dla m³odzie¿y tych
szkó³, w ramach którego podstawa programowa przewiduje m.in. prowadzenie szko-
leñ, w tym æwiczeñ w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto, przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 ze zm.), okreœlaj¹ce prawa i obowi¹zki pracowników i pracodawców, sta-
nowi¹, i¿ jednym z obowi¹zków pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy jest m.in. wy-
znaczenie pracownika do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynnoœci
w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami
o ochronie przeciwpo¿arowej, jak równie¿ zapewnienie œrodków niezbêdnych do udzie-
lania pierwszej pomocy w nag³ych wypadkach, gaszenia po¿aru i ewakuacji pracowni-
ków. Ponadto art. 211 Kodeksu pracy stanowi, ¿e przestrzeganie przepisów oraz zasad
bezpieczeñstwa i higieny pracy jest podstawowym obowi¹zkiem pracownika. W ra-
mach realizacji przedmiotowego zadania pracownik zobowi¹zany jest m.in. znaæ prze-
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pisy oraz zasady bezpieczeñstwa i higieny pracy, braæ udzia³ w szkoleniu i instrukta¿u
z tego zakresu oraz poddawaæ siê wymaganym egzaminom sprawdzaj¹cym. W zwi¹zku
z powy¿szym, w opinii Ministra Zdrowia, przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy
wpisuje siê w dzia³ania wynikaj¹ce z przepisów Kodeksu pracy, nak³adaj¹ce obowi¹zek
odbycia szkolenia w zakresie zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Pragnê poinformowaæ, ¿e Minister Zdrowia zapewni³ równie¿, i¿ Ministerstwo Zdro-
wia bierze aktywny udzia³ w organizacji odbywaj¹cych siê corocznie mistrzostw ratow-
nictwa medycznego, s³u¿¹cych poprawie wiedzy, umiejêtnoœci i organizacji w ochronie
zdrowia, a przez to podwy¿szeniu jakoœci udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych, jak
równie¿ wspiera dzia³alnoœæ organizacji i stowarzyszeñ, które popularyzuj¹ wiedzê
z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zdrowego trybu ¿ycia.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia wyra¿am nadziejê, ¿e uzna je Pan Marsza³ek
za zasadne.

£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania

z up. Czes³aw Pi¹tas
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Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W zwi¹zku z wieloma kierowanymi do mnie pytaniami i uwagami samo-
rz¹dowców w sprawie ustawy o pracownikach samorz¹dowych chcia³abym
zwróciæ uwagê na podnoszone przez nich kwestie dotycz¹ce tej ustawy.

W styczniu 2009 r. wesz³a w ¿ycie oczekiwana przez samorz¹dowców
nowa ustawa o pracownikach samorz¹dowych, wprowadzaj¹ca wiele postu-
lowanych przez to œrodowisko zmian. Do najistotniejszych – w przekonaniu
samorz¹dowców – nale¿y umieszczenie zapisu, art. 6 ust. 4, brzmi¹cego: pra-
cownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracê na
kierowniczym stanowisku urzêdniczym mo¿e byæ osoba, która spe³nia wy-
magania okreœlone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo posiada co naj-
mniej trzyletni sta¿ pracy lub wykonywa³a przez co najmniej trzy lata
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o charakterze zgodnym z wymogami na danym sta-
nowisku.

Ostatnio w mediach pojawi³a siê informacja, która nie zadowala samo-
rz¹dowców. Chodzi o to, ¿e zasady przyznawania prawa do dodatku za wielo-
letni¹ pracê, zwanego popularnie dodatkiem sta¿owym, pozostan¹ prawdopo-
dobnie takie jak dotychczas. Przytaczam za Ÿród³em – www.samorzad.pap.pl.
– ¿e nie zmieniono nic w stosunku do obecnie obowi¹zuj¹cych zasad i sposo-
bu wyp³acania nagrody jubileuszowej, jednorazowej odprawy w zwi¹zku
z przejœciem na rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy lub emeryturê, dodatku
za wieloletni¹ pracê. Projekt dookreœla jedynie sam sposób ich wyp³acania.

Takie maj¹ byæ regulacje w projekcie nowego rozporz¹dzenia w sprawie
wynagradzania pracowników samorz¹dowych. Oznacza to, ¿e po raz kolejny
pominiêto osoby, które przed podjêciem pracy w administracji samorz¹dowej
prowadzi³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie re-
gulacjami, warunkiem uzyskania prawa do dodatku sta¿owego oraz zalicze-
nia okresów przy ustalaniu wymiaru urlopu jest legitymowanie siê przez
pracownika udokumentowanymi okresami zatrudnienia. Bezwzglêdny wy-
móg uprzedniego zatrudnienia w œwietle obowi¹zuj¹cych w tym zakresie
przepisów prawa wyklucza mo¿liwoœæ zaliczania okresów prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej jako uprawniaj¹cych do przyznania wymienio-
nych œwiadczeñ. Tym samym pracodawca wykaza³ siê skrajn¹ niekonsek-
wencj¹, gdy¿ z jednej strony otwiera siê furtkê dla wymienionej grupy osób
za spraw¹ zapisu art. 6 ustawy o pracownikach samorz¹dowych, a z drugiej
postêpuje wbrew konstytucyjnej zasadzie równoœci wobec prawa oraz jednej
z podstawowych zasad prawa pracy nakazuj¹cej równe traktowanie pracowni-
ków o tych samych kwalifikacjach i przymiotach.

Co wiêcej, w trakcie prac nad obecn¹ wersj¹ ustawy o pracownikach sa-
morz¹dowych wielokrotnie podnoszono argumenty, ¿e poprzednie regulacje
utrudnia³y drogê do zatrudniania w samorz¹dach zdolnym i ambitnym mene-
d¿erom z doœwiadczeniem biznesowym, mog¹cych wnieœæ now¹ jakoœæ w za-
kresie efektywnoœci zarz¹dzania, obs³ugi klienta i racjonalnoœci gospodarowa-
nia mieniem komunalnym. Wprowadzone zmiany w tym zakresie zosta³y
bardzo pozytywnie odebrane w krêgach samorz¹dowych i tym wiêksze zdzi-
wienie wywo³uj¹ propozycje unormowañ, które maj¹ znaleŸæ siê w nowym
rozporz¹dzeniu p³acowym.

Czy nie warto by by³o zastanowiæ siê nad podjêciem wszelkich dzia³añ na
rzecz wprowadzenia zapisów eliminuj¹cych jakiekolwiek przejawy dyskrymi-
nacji i nierównego traktowania pracowników legitymuj¹cych siê doœwiadcze-
niem zawodowym z zakresu samodzielnego prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej i przyznania im tych samych praw co pozosta³ym pracownikom? Po-
stulowane zmiany nie wywo³uj¹ ¿adnych skutków finansowych dla bud¿etu
pañstwa i nie musz¹ generowaæ dodatkowych kosztów po stronie wydatków
w samorz¹dach, gdy¿ pracodawcy niejednokrotnie s¹ zmuszeni do stosowa-
nia alternatywnych form wynagradzania w postaci ró¿nych dodatków w celu
zniwelowania dysproporcji w wysokoœci wynagrodzenia w stosunku do in-
nych pracowników, które wynikaj¹ z niefortunnych przepisów.
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Proszê o odpowiedŸ na pytanie: czy rz¹d dostrzega przedstawiony prob-
lem, a je¿eli tak, to w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ?

Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ
SZEFA KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, 26 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pani Senator Ma³gorzaty Adamczak (pismo

BPS/DSK-043-1568/09 z dnia 29 kwietnia br.) dotycz¹cego ustawy z dnia 21 listopa-
da 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. 223, poz. 1458) uprzejmie wyjaœ-
niam, co nastêpuje. Na wstêpie nale¿y wskazaæ, i¿ nowa ustawa o pracownikach
samorz¹dowych mia³a przede wszystkim na celu stworzenie takiego modelu zarz¹dza-
nia kadrami w administracji samorz¹dowej, aby by³ on w pe³ni dostosowany do specy-
ficznego charakteru jakim charakteryzuje siê administracja samorz¹dowa. Jest to
bowiem administracja szeroko rozbudowana zajmuj¹ca siê ró¿norodnymi zadaniami.
Jednym z elementów uwzglêdniaj¹cych zapotrzebowanie administracji samorz¹dowej
jest w³aœnie art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o pracownikach samorz¹dowych, w którym
stwierdza siê, i¿ na kierowniczym stanowisku urzêdniczym w samorz¹dzie mo¿e zostaæ
zatrudniona osoba, która posiada co najmniej 3-letni sta¿ pracy lub wykonywa³a przez
co najmniej 3 lata dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o charakterze zgodnym z wymaganiami na
danym stanowisku. Intencj¹ ustawodawcy by³o, jak podkreœlano w uzasadnieniu do
projektu ww. ustawy, stworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych zatrudnienie w samo-
rz¹dzie osób z wyspecjalizowanym doœwiadczeniem zawodowym, które dotychczas rea-
lizowa³y siê zawodowo wy³¹cznie w sferze dzia³alnoœci „na w³asny rachunek”. Jest to
znacz¹ca ró¿nica w stosunku do poprzedniego stanu prawnego regulowanego ustaw¹
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593 z póŸn. zm.), w którym na kierowniczym stanowisku urzêdniczym mog³a zo-
staæ zatrudniona wy³¹cznie osoba posiadaj¹c sta¿ pracy w szeroko rozumianej admini-
stracji publicznej – np. s³u¿ba cywilna, samorz¹d, s³u¿ba zagraniczna.

Odnosz¹c siê do kwestii poruszanych przez Pani¹ Senator nale¿y wskazaæ przede
wszystkim na fakt, i¿ sprawy pracownicze w obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym nie-
podzielnie zwi¹zane s¹ z form¹ zatrudnienia; czyli stosunkiem pomiêdzy dwiema stro-
nami – pracownikiem i pracodawc¹, regulowanym w szczególnoœci przepisami
Kodeksu pracy. Natomiast Kodeks pracy reguluje sprawy pracowników, rozumiej¹c
przez to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracê, powo³ania, wyboru, miano-
wania lub spó³dzielczej umowy o pracê – art. 2. Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
funkcjonuje w porz¹dku prawnym niezale¿nie i „obok” przepisów dotycz¹cych spraw
zwi¹zanych z zatrudnieniem. Umo¿liwienie zaliczania do okresów zatrudnienia upraw-
niaj¹cych np. do urlopu wypoczynkowego lub dodatku za wieloletni¹ pracê („dodatku
sta¿owego”), prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej wymaga³oby szerokich zmian
o charakterze systemowym w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa pracy. W aktualnym
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stanie prawnym, w zasadzie, w ¿adnej pracowniczej grupie zawodowej nie ma mo¿liwo-
œci traktowania prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej jako okresów zatrudnienia
w rozumieniu przepisów prawa pracy. Zarówno przepisy dotycz¹ce uprawnieñ emery-
talnych pracowników samorz¹dowych, jak i uprawnieñ do nagrody jubileuszowej, czy
te¿ dodatku „sta¿owego” s¹ adekwatne do przepisów obowi¹zuj¹cych w tym zakresie
w innych grupach zawodowych np. s³u¿ba cywilna, pracownicy urzêdów pañstwo-
wych.

Reasumuj¹c raz jeszcze nale¿y wskazaæ, i¿ intencj¹ ustawodawcy odzwierciedla-
j¹c¹ oczekiwania œrodowiska samorz¹dowego by³o umo¿liwienie pozyskiwania do pra-
cy w samorz¹dzie wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Arabski
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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Spotka³em siê z dyskryminacj¹ uzdolnionych uczniów, którzy borykaj¹

siê z problemem niepe³nosprawnoœci. Zjawisko to powodowane jest bariera-
mi architektonicznymi w szko³ach, które zamykaj¹ m³odzie¿y poruszaj¹cej
siê na wózkach inwalidzkich mo¿liwoœæ wyboru szko³y na miarê jej poziomu
i ambicji. Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku osób uzdolnio-
nych intelektualnie, bo renomowane szko³y nie musz¹ zabiegaæ o osoby nie-
pe³nosprawne ze wzglêdu na wystarczaj¹ce zainteresowanie pozosta³ych
uczniów.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: czy mini-
sterstwo nie powinno na³o¿yæ na podleg³e sobie placówki obowi¹zku przysto-
sowania szkó³ do potrzeb osób niepe³nosprawnych, zw³aszcza ¿e istniej¹
instrumenty, dziêki którym likwidacja przeszkód jest mo¿liwa?

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

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Mieczys³awa Augustyna z³o¿one

podczas 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 kwietnia 2009 r.
(BPS/DSK-043-1569/09), dotycz¹ce przystosowania szkó³ do potrzeb osób niepe³no-
sprawnych, uprzejmie wyjaœniam.

System oœwiaty zapewnia mo¿liwoœæ pobierania nauki we wszystkich typach szkó³
przez dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ oraz niedostosowan¹ spo³ecznie, zgodnie z in-
dywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Zgod-
nie z zapisami art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) organ prowadz¹cy szko³ê lub placówkê od-
powiada za jej dzia³alnoœæ. Do zadañ organu prowadz¹cego nale¿y w szczególnoœci:

� zapewnienie warunków dzia³ania szko³y lub placówki, w tym bezpiecznych i higie-
nicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

� wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadañ inwestycyjnych w tym za-
kresie;

� wyposa¿enie szko³y lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzêt niezbêdny do
pe³nej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowa-
dzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadañ statutowych.

Obecnie obowi¹zuj¹ce regulacje prawne nak³adaj¹ zatem na organy prowadz¹ce
obowi¹zek przystosowania szkó³ i placówek do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Po-
nadto, wœród kryteriów podzia³u 0,6% rezerwy czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej
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przewidziane zosta³y dla jednostek samorz¹du terytorialnego œrodki na dofinansowa-
nie remontów bie¿¹cych obiektów szkó³ ogólnodostêpnych, maj¹cych na celu likwida-
cjê barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepe³nosprawnych. Pozwala
to na wyeliminowanie utrudnieñ wystêpuj¹cych w budynkach szkó³ i w ich najbli¿-
szym otoczeniu, które ze wzglêdu na rozwi¹zania techniczne, konstrukcyjne lub wa-
runki u¿ytkowania uniemo¿liwiaj¹ lub utrudniaj¹ swobodê ruchu osobom
niepe³nosprawnym.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie posiada delegacji prawnej do wydania pole-
cenia szko³om czy organom prowadz¹cym. Jednak¿e, z uwagi na bardzo du¿e znacze-
nie podnoszonego problemu, zwróci siê do Kuratorów Oœwiaty, aby w ramach
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz wspó³pracy z organami prowadz¹cymi
szko³y podkreœlili obowi¹zek zapewnienia dzieciom niepe³nosprawnym ucz¹cym siê
w szko³ach ogólnodostêpnych odpowiednich warunków nauki, wychowania i opieki.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Istotnym mankamentem funkcjonowania prokuratury jest fakt, i¿ w prak-

tyce skargi na prokuratorów s¹ przydzielane do zbadania prokuratorom, któ-
rych dotycz¹. Proces ten polega na zarzucaniu przez Prokuraturê Krajow¹
prokuratur apelacyjnych i prokuratur ni¿szego rzêdu skargami na dzia³al-
noœæ prokuratorów poszczególnych jednostek. W rezultacie skargi te trafiaj¹
do jednostki, której dotycz¹, i s¹ za³atwiane przez prokuratorów, na których
je wniesiono. Dla zachowania powagi odpowiedŸ jest podpisywana przez
kierownika danej prokuratury. Praktyka ta prowadzi do znacznego wyd³u¿a-
nia siê postêpowañ wyjaœniaj¹cych oraz mo¿e budziæ w¹tpliwoœci co do ich
bezstronnoœci.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami. Czy skargi
na dzia³alnoœæ prokuratorów nie powinny byæ rozpatrywane bezpoœrednio
przez prokuraturê wy¿szego rzêdu od tej, której dotyczy dana skarga?

Czy nie s¹dzi Pan Minister, ¿e wprowadzenie takiego rozwi¹zania wp³y-
nie na zmniejszenie liczby osób i czasu potrzebnego do ka¿dorazowego zajê-
cia siê tym samym problemem?

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

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA
GENERALNEGO

Warszawa, 11 maja 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z nades³anym, przy piœmie Pani Marsza³ek z dnia 29 kwietnia 2009 r.

nr BM-I-0700-228/09, oœwiadczeniem Pana Senatora Mieczys³awa Augustyna na
31. posiedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu rozpoznawania
skarg „na prokuratorów”, uprzejmie informujê, ¿e w œwietle ustaleñ dokonanych – za-
równo przez Prokuraturê Krajow¹ jak i prokuratury apelacyjne – w toku przeprowa-
dzonych wizytacji podleg³ych jednostek prokuratury, a tak¿e okresowo dokonywanych
ocen prawid³owoœci przyjmowania i za³atwiania skarg przez jednostki prokuratury,
sformu³owane w oœwiadczeniu Pana Senatora zarzuty nie znajduj¹ uzasadnienia.

W praktyce funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratu-
ry skargi na czynnoœci lub zachowanie prokuratora rozpoznawane s¹ w trybie skargo-
wym okreœlonym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.) rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywa-
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nia skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo-
œci z dnia 27 sierpnia 2007 r. – Regulamin wewnêtrznego urzêdowania powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1189 z póŸn. zm.).

Zgodnie z zasad¹ sformu³owan¹ w § 296 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci
– Regulaminu wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury (w zw. z § 11 powo³anego rozporz¹dzenia Rady Ministrów i art. 232 § 2
k.p.a.), skargê na czynnoœci lub zachowanie prokuratora rozpoznaje jego prze³o¿ony.

Prze³o¿onym prokuratora jest kierownik jednostki prokuratury, w której prokura-
tor wykonuje czynnoœci s³u¿bowe oraz kierownik jednostki nadrzêdnej.

Skargê na czynnoœci lub zachowanie kierownika jednostki prokuratury rozpoznaje
kierownik jednostki nadrzêdnej.

W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono w praktyce powszechnych jed-
nostek organizacyjnych prokuratury istotnych nieprawid³owoœci w tym zakresie, nie
ujawniono zw³aszcza, aby – poza ewent. pojedynczymi wypadkami – skargi, w rozumie-
niu przepisów wymienionych aktów prawnych, na czynnoœci prokuratora rozpoznawa-
ne by³y przez prokuratora, którego dotycz¹.

Oczywistym jest natomiast, i¿ w toku prowadzonego postêpowania skargowego,
w razie zaistnienia takiej potrzeby, prokurator którego skarga dotyczy zobowi¹zany
jest odnieœæ siê do sformu³owanych co do jego zachowania zarzutów.

Podkreœlenia przy tym wymaga, i¿ przepis § 297 Regulaminu wewnêtrznego urzê-
dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury jednoznacznie zaka-
zuje traktowania jako skarg pism, które skargami nie s¹.

O tym czy pismo jest skarg¹ czy te¿ ma inny charakter decyduje jego treœæ. Zgodnie
z dyspozycj¹ powo³anego przepisu, pisma o charakterze procesowym dotycz¹ce zakre-
su dzia³ania prokuratora w postêpowaniu karnym w konkretnej sprawie, jakkolwiek
nazywane przez ich autorów „skargami”, nie s¹ skargami w rozumieniu powo³anych
aktów prawnych w zwi¹zku z czym nie podlegaj¹ rozpoznaniu w postêpowaniu skargo-
wym lecz w trybie przewidzianym w odpowiednich przepisach tego postêpowania.

W³aœciwym zatem do za³atwienia tego rodzaju pism jest prokurator, który prowadzi
lub nadzoruje, prowadzone przez inne upowa¿nione organy, postêpowanie.

Pisma w tych sprawach sk³adane w Prokuraturze Krajowej jako „skargi” przekazy-
wane s¹, zgodnie z w³aœciwoœci¹, do jednostek prokuratury w których prowadzone jest
postêpowanie.

Z wyrazami szacunku

Prokurator Krajowy
ZASTÊPCA
PROKURATORA
GENERALNEGO
Edward Zalewski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Bendera

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Panie Ministrze!
Pragnê zwróciæ pañsk¹ uwagê na fakt, ¿e w teatrach polskich, tak¿e

w Warszawie, pojawiaj¹ siê spektakle kpi¹ce z wartoœci chrzeœcijañskich,
narodowych, polskich, co nierzadko po³¹czone jest z eksponowaniem porno-
grafii, nagoœci, wrêcz wzajemnym katowaniem siê publicznie na scenie. To
sprawia, ¿e czêsto mamy do czynienia nie ze sztuk¹, lecz z dewiacj¹. S¹ wy-
stawiane w Polsce sztuki drwi¹ce równie¿ z Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Ta-
k¹ drwinê dostrzec mo¿na bez trudu w sztuce Micha³a Walczaka pod tytu³em
„Podró¿ do wnêtrza pokoju”. Marne, zawstydzaj¹ce przedstawienie o swoi-
stym tytule „Siostry przytulanki” pokazywane jest na scenie Teatru Na Woli.
Prezentuje ono bluŸnierczo-obsceniczne rzekome orgie zakonników z prosty-
tutkami w kaplicy. Tu powinien wkroczyæ prokurator, ale ta instytucja jest jak
dot¹d nadmiernie wyrozumia³a w takich drastycznych kwestiach. Panie Mi-
nistrze, tak dalej byæ nie mo¿e. Nie wolno pod pretekstem tak zwanej nowa-
torskiej sztuki – w istocie odleg³ej od nowatorskiej – obra¿aæ uczuæ religijnych,
patriotycznych, nie wolno ³amaæ moralnoœci.

Dziej¹ siê ponadto rzeczy równie z³e: w teatrach, miêdzy innymi w Tea-
trze Dramatycznym w Warszawie oraz w Teatrze Na Woli, z oficjalnych list
krytyków teatralnych usuwane s¹ osoby, które maj¹ odwagê wypowiadaæ
siê krytycznie o spektaklach s³abych, a przy tym uw³aczaj¹cych moralnoœci
i kpi¹cych z polskoœci. Taki los spotka³ miêdzy innymi pani¹ Stankiewicz-
-Podhoreck¹, donosz¹ o tym media. Zwróci³ siê do mnie w tej sprawie doktor
Jan Szafraniec, senator poprzedniej kadencji, nasz kolega.

Panie Ministrze, czy zechce pan interweniowaæ w wymienionych przeze
mnie teatrach, i w innych równie¿, jeœli sytuacja jest tam podobna? I czy po-
trafi pan sprawiæ, aby pani Stankiewicz-Podhorecka mog³a ponownie uzys-
kaæ prawa krytyka teatralnego, mimo ¿e broni wartoœci chrzeœcijañskich,
narodowych, polskich?

Ryszard Bender

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Ryszarda Bendera z³o¿one na 31. po-

siedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r., uprzejmie proszê o przyjêcie wyjaœnienia.
W obecnej strukturze organizacyjnej, instytucje kultury w wiêkszoœci podleg³e s¹

jednostkom samorz¹du terytorialnego ró¿nego szczebla, na których spoczywa ustawo-
wy obowi¹zek prowadzenia dzia³alnoœci kulturalnej jako zadania w³asnego.

Spoœród teatrów dramatycznych, wymienione przez pana senatora Bendera, war-
szawski Teatr Na Woli i Teatr Dramatyczny podleg³e s¹ Prezydentowi Miasta Sto³eczne-
go Warszawy, który poza obowi¹zkiem utrzymania nadzorowanych placówek, dba
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tak¿e o teatralne oblicze stolicy. Cech¹ du¿ych aglomeracji jest m.in. wieloœæ propozy-
cji oraz mo¿liwoœæ wyboru oferty.

Dyrektorzy instytucji posiadaj¹ autonomiê – ponosz¹c tak¿e odpowiedzialnoœæ
– zarówno w zakresie dzia³alnoœci programowej, gospodarowania œrodkami finansowy-
mi, jak równie¿ zarz¹dzania zasobami ludzkimi, w tym tak¿e zatrudniania realizato-
rów, którzy kszta³tuj¹ charakter artystyczny i profil repertuarowy placówki.

Uczestnicz¹c w ¿yciu kulturalnym dajemy wyraz naszej aprobaty lub niezadowole-
nia dla poczynañ twórców. Brak akceptacji ze strony odbiorców, wydaje siê byæ dzisiaj
najskuteczniejsz¹ metod¹ walki z nadu¿yciami w obszarze dzia³alnoœci artystycznej.

Z powa¿aniem

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

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

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Premiera z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwo-

œci zmiany ustawy o Funduszu Wsparcia Policji w celu umo¿liwienia osobom
fizycznym i firmom prywatnych wp³at. W obecnej trudnej sytuacji gospodar-
czej wobec ograniczeñ wydatków w poszczególnych resortach takie roz-
wi¹zanie znacznie usprawni³oby i poprawi³o funkcjonowanie Policji. Nie
podzielam pogl¹du o korupcyjnym tle takiego rozwi¹zania. Przecie¿ mo¿liwe
jest wprowadzenie wymogu uzyskiwania ka¿dorazowej zgody na wp³atê, na
przyk³ad komendanta wojewódzkiego lub g³ównego Policji. Wp³at nie mog³y-
by tak¿e dokonywaæ osoby z wyrokiem b¹dŸ prowadzonymi postêpowania-
mi. Katalog osób i firm, od których nie jest mo¿liwe przyjmowanie wp³at,
mo¿na okreœliæ w oddzielnym trybie.

Uprzejmie proszê o rozwa¿enie propozycji i ewentualne podjêcie inicjaty-
wy ustawodawczej. Projekt ustawy mo¿e tak¿e zostaæ przygotowany przez
senatorów lub pos³ów.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 29.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 29 kwietnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1572/09),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Stanis³awa Bisztygê
podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 roku w sprawie mo¿liwo-
œci zmiany ustawy o Funduszu Wsparcia Policji, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce
informacje.

Na wstêpie nale¿y wskazaæ, ¿e w obecnie obowi¹zuj¹cym systemie prawnym nie
istnieje ustawa o Funduszu Wsparcia Policji.

Fundusz Wsparcia Policji zosta³ utworzony na mocy ustawy z dnia 25 listopada
2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 273, poz. 2703 z póŸn. zm.), wprowadzaj¹cej w ustawie z dnia 6 kwietnia
1990 roku o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 43, poz. 277 z póŸn. zm.) przepisy doty-
cz¹ce Funduszu Wsparcia Policji. Fundusz Wsparcia Policji jest pañstwowym fundu-
szem celowym, który zast¹pi³ dotychczasowe œrodki specjalne przekazywane na rzecz
Policji.

Zgodnie z art. 13. ust. 4c ustawy o Policji, Fundusz Wsparcia Policji sk³ada siê
z funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkó³ Policji.

Przychodami ww. Funduszu s¹ œrodki finansowe uzyskane przez Policjê w trybie
i na warunkach okreœlonych w art. 13 ust. 3 i 4a ustawy, na podstawie zawieranych
przez dysponentów Funduszu umów i porozumieñ, które okreœlaj¹ przeznaczenie
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œrodków przekazywanych poszczególnym jednostkom Policji. W myœl art. 13 ust. 3 ww.
ustawy, jednostki samorz¹du terytorialnego, pañstwowe jednostki organizacyjne, sto-
warzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mog¹ uczestniczyæ
w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz
kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a tak¿e zaku-
pu niezbêdnych dla ich potrzeb towarów i us³ug.

Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach dzielnico-
wych i posterunkach Policji na terenie danego powiatu lub gminy mo¿e ulec zwiêksze-
niu ponad liczbê ustalon¹ przepisami ustawy o Policji, je¿eli organy te zapewni¹
pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warun-
kach okreœlonych w porozumieniu zawartym miêdzy organem powiatu lub gminy
a w³aœciwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta
G³ównego Policji (vide art. 13 ust. 4 przedmiotowej ustawy).

Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 4a ww. ustawy, rada powiatu lub rada gminy mo¿e
przekazaæ na warunkach okreœlonych w porozumieniu zawartym miêdzy organem wy-
konawczym powiatu lub gminy a w³aœciwym komendantem powiatowym (miejskim)
Policji, œrodki finansowe stanowi¹ce dochody w³asne powiatu lub gminy dla Policji
z przeznaczeniem na:

� rekompensatê pieniê¿n¹ za czas s³u¿by przekraczaj¹cy normê okreœlon¹ w art. 33
ust. 2 ustawy o Policji,

� nagrodê za osi¹gniêcia w s³u¿bie,
� dla policjantów w³aœciwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komi-

sariatów, którzy realizuj¹ zadania zakresu s³u¿by prewencyjnej.
Œrodki finansowe uzyskane przez Policjê, zgodnie z przepisem art. 13 ust. 4e przed-

miotowej ustawy, na podstawie umów i porozumieñ zawartych przez:
� Komendanta G³ównego Policji – s¹ przychodami funduszu centralnego;
� komendantów odpowiednio wojewódzkich lub Komendanta Sto³ecznego Policji

albo podleg³ych im komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji
– s¹ przychodami wojewódzkich funduszy;

� Komendanta Wy¿szej Szko³y Policji oraz komendantów szkó³ policyjnych – s¹
przychodami funduszu Szkó³ Policji.

Zgodnie z § 2 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
24 czerwca 2005 roku w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki finansowej Fundu-
szu Wsparcia Policji (Dz. U. z 2005 roku Nr 118, poz. 1006 z póŸn. zm.), Fundusz stano-
wi¹ wyodrêbnione rachunki bankowe, którymi dysponuj¹ wskazani w rozporz¹dzeniu
dysponenci tj.: Komendant G³ówny Policji, komendanci wojewódzcy lub Komendant
Sto³eczny Policji, Komendant Wy¿szej Szko³y Policji lub komendanci szkó³ policyjnych.

Wobec przedstawionych powy¿ej informacji pragnê poinformowaæ Pana Senatora,
i¿ Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji nie przewiduje prac nad zmian¹
ustawy o Policji, która umo¿liwi³aby osobom fizycznym i firmom prywatnym bezpoœred-
nie dokonywanie wp³at na Fundusz Wsparcia Policji.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w obecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym
osoby fizyczne i firmy prywatne na Fundusz Wsparcia Policji mog¹ dokonywaæ wp³at za
poœrednictwem stowarzyszeñ i fundacji.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi
oraz senatora Zbigniewa Cichonia

skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki prezesa Zarz¹du Telewizji Polskiej SA Piotra Farfa³a

Zwracamy siê do Pana Prezesa z zapytaniem o emisjê filmu dokumental-
nego zatytu³owanego „Ormiañskie serce dla Polski”. Film zrealizowany zo-
sta³ na zlecenie TVP 1 przez ksiêdza Andrzeja Baczyñskiego i redaktora
Tadeusza Szymê oraz krakowski oœrodek TVP. Wspania³a postaæ ksiêdza ar-
cybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza uczczona zosta³a miêdzy innymi rezo-
lucj¹ (uchwa³¹) Senatu i wystaw¹ w dniu 4 grudnia 2008 r. Niestety, do
chwili obecnej wyprodukowany w 2008 r. za publiczne pieni¹dze film nie do-
czeka³ siê emisji, a przecie¿ jednym z wa¿nych elementów wype³niania tak
zwanej misji publicznej telewizji jest pokazywanie tak wartoœciowych mate-
ria³ów.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
Zbigniew Cichoñ

OdpowiedŸ

Warszawa, 13.05.2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo BPS/DSK-043-1573/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r., przy

którym przekazane zosta³o na moje rêce wspólne oœwiadczenie, z³o¿one przez senatora
Stanis³awa Bisztygê oraz senatora Zbigniewa Cichonia na 31. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 kwietnia 2009 r., w sprawie terminu emisji filmu dokumentalnego pt.: „Or-
miañskie serce dla Polski”, uprzejmie wyjaœniam, ¿e na wniosek Redakcji Audycji Ka-
tolickich TVP SA, na której zlecenie zosta³ zrealizowany wymieniony dokument,
Program 2 TVP SA rozpatruje mo¿liwoœæ jego emisji w lipcu br. Podanie dok³adnego
terminu emisji nie jest obecnie mo¿liwe, gdy¿ w antenach trwaj¹ jeszcze prace przygo-
towawcze zwi¹zane z wprowadzeniem letniej ramówki programowej.

Z wyrazami szacunku

Piotr Farfa³
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Cichonia

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Oœwiadczenie to dotyczy kwestii, która bulwersuje osoby stykaj¹ce siê
z prac¹ s¹dów. Mianowicie niedawno pojawi³o siê w sekretariatach s¹dów
og³oszenie, ¿e na podstawie decyzji ministra sprawiedliwoœci wymagana jest
zgoda s¹du na wykonywanie przez strony postêpowania zdjêæ akt s¹do-
wych.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e jest to sprzeczne z zasad¹ dostêpno-
œci tych akt dla stron postêpowania. Jest wyraŸny przepis, zarówno w ko-
deksie postêpowania karnego, jak i w kodeksie postêpowania cywilnego,
mówi¹cy, ¿e strony mog¹ sporz¹dzaæ odpisy akt i ¿¹daæ ich uwierzytelnienia
przez s¹d. Jeœli weŸmie siê pod uwagê postêp techniczny, to wynika z tego,
¿e strony mog¹ tak¿e robiæ zdjêcia tych akt, bo jest to wykonywanie tej samej
czynnoœci, tyle ¿e za pomoc¹ innej techniki. Wobec tego uwa¿am, ¿e takie za-
rz¹dzenie ministra sprawiedliwoœci, je¿eli zosta³o wydane, k³óci siê ze wspo-
mnianymi przeze mnie przepisami, jak równie¿ z art. 6 Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka, gwarantuj¹cym prawo do rzetelnego procesu.
Jednym z elementów tego rzetelnego procesu jest wszak mo¿liwoœæ zapozna-
nia siê z aktami sprawy, w tym równie¿ wykonania czy to odbitek kserograficz-
nych, czy zdjêæ, bo nikt nie ma tak genialnej pamiêci, ¿eby zapamiêtaæ
wszystko, co przeczyta, a jest mu to potrzebne, niezbêdne do w³aœciwego pro-
wadzenia sprawy.

Dlatego apelujê, a wrêcz wzywam pana ministra sprawiedliwoœci, je¿eli
takowe zarz¹dzenie wyda³ – a to siê, szczerze mówi¹c, nie bardzo mieœci
w kategoriach prawa – aby je cofn¹³.

Zbigniew Cichoñ

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

31. posiedzenia Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 roku, przes³ane przy piœmie z dnia
29 kwietnia 2009 r. Nr BPS/DSK-043-1574/09, w sprawie mo¿liwoœci dokonywania
fotografii akt s¹dowych, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje:

Na wstêpie pragnê poinformowaæ, ¿e Minister Sprawiedliwoœci nie wyda³ zarz¹dze-
nia ani innej decyzji, której przedmiotem by³yby zagadnienia podniesione w wyst¹pie-
niu Pana Senatora.

Oœwiadczenie, jak siê wydaje, dotyczy pisma Departamentu Organizacyjnego Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci z dnia 2 grudnia 2008 roku skierowanego do prezesów
s¹dów okrêgowych. Przedmiotowe pismo by³o reakcj¹ na wp³ywaj¹ce do Ministerstwa
Sprawiedliwoœci skargi uczestników postêpowañ s¹dowych oraz instytucji w tym, miê-
dzy innymi Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, odnosz¹ce siê do stosowania ró¿nej
praktyki przez sekretariaty s¹dów w zakresie udostêpniania akt spraw s¹dowych w ce-
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lu ich sfotografowania, w tym odmowy udostêpniania akt wobec braku szczegó³owych
przepisów normuj¹cych te zagadnienia.

Powo³ane wy¿ej pismo nie jest urzêdow¹ wyk³adni¹ prawa i nie stanowi wi¹¿¹cej in-
terpretacji przepisów reguluj¹cych zasady dostêpu do akt tocz¹cych siê postêpowañ
w sprawach cywilnych i karnych, gdy¿ Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie ma kompe-
tencji do dokonywania takiej wyk³adni. Zawiera ono jedynie pogl¹d prawny, maj¹cy na
celu umo¿liwienie zainteresowanym dostêpu do akt, z jednoczesnym zapewnieniem
ochrony wartoœci i dóbr, o których mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Pismo to maj¹c
charakter instrukcyjny stanowi³o próbê wskazania regu³ odpowiedniego zastosowania
przepisów dotycz¹cych tradycyjnego powielania i utrwalania treœci z akt s¹dowych do
nowoczesnych sposobów kopiowania, jakim mo¿e byæ fotografowanie.

Dostrzegaj¹c jednak wagê problemów, których nie zdo³ano usun¹æ pismem z dnia
2 grudnia 2008 r. oraz kieruj¹c siê potrzeb¹ jednoznacznego uregulowania kwestii
udostêpnienia akt s¹dowych w celu ich sfotografowania, poleci³em w³aœciwym meryto-
rycznie komórkom organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwoœci ponowne podjêcie
czynnoœci w celu wypracowania uszczegó³owionego stanowiska w omawianej kwestii
³¹cznie z ewentualn¹ nowelizacj¹ przepisów rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci
z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzêdowania s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 38,
poz. 249) w odniesieniu do zagadnieñ wskazanych w oœwiadczeniu Pana Senatora.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

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

Zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie propozycji dotycz¹cej wprowadzenia
regulacji prawnych w zakresie mo¿liwoœci przechodzenia stra¿ników gmin-
nych i miejskich na emeryturê na zasadach obowi¹zuj¹cych w wiêkszoœci
s³u¿b mundurowych.

Stra¿ gminna jako umundurowana formacja powo³ana do ochrony porz¹d-
ku publicznego pe³ni coraz bardziej istotn¹ rolê w zapewnianiu bezpieczeñ-
stwa obywateli. Ale wysoki poziom s³u¿by mo¿e byæ zagwarantowany tylko
poprzez stale odm³adzan¹ i sprawn¹ kadrê, co nie bêdzie mo¿liwe w sytuacji,
gdy stra¿ gminna sk³adaæ siê bêdzie ze stra¿ników pracuj¹cych do szeœædzie-
si¹tego pi¹tego roku ¿ycia. Stra¿nicy, pe³ni¹c podobn¹ rolê jako policjanci pre-
wencji czy dzielnicowi, w zakresie mo¿liwoœci przechodzenia na wczeœniejsz¹
emeryturê pozostaj¹ w znacznie mniej korzystnej sytuacji ni¿ funkcjonariusze
Policji.

Na uwagê zas³uguje wyrok z 23 wrzeœnia 1997 r. (K25/96, OTK
1997/3-4/36), w którym Trybuna³ Konstytucyjny wœród szczególnych wa-
runków uzasadniaj¹cych korzystniejsze zasady nabywania przez funkcjo-
nariuszy s³u¿b mundurowych uprawnieñ emerytalno-rentowych wymieni³
miêdzy innymi wysok¹ sprawnoœæ fizyczn¹ i psychiczn¹ wymagan¹ przez
ca³y okres pe³nienia s³u¿by, niewielkie mo¿liwoœci wykonywania dodatkowej
pracy czy te¿ ograniczone prawo udzia³u w ¿yciu politycznym. Funkcjonariu-
sze stra¿y spe³niaj¹ te kryteria. Ponadto w wyroku z dnia 19 paŸdziernika
2004 r. (K1/04, OTK-A 2004/9/93) Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, i¿
s³u¿by mundurowe nie tworz¹ bezwzglêdnie jednolitej kategorii zawodowej,
gdy¿ ka¿da z grup ma w³asn¹ specyfikê, która mo¿e uzasadniaæ ich swoiste
zró¿nicowanie. Pomimo wielu ró¿nic w wykonywanych zadaniach stra¿ miej-
ska jest s³u¿b¹ mundurow¹, ale jedn¹ z niewielu, w przypadku których nie
wprowadzono przywilejów emerytalno-rentowych. Wprowadzenie stosow-
nych regulacji prawnych w zakresie mo¿liwoœci przechodzenia stra¿ników
gminnych i miejskich na emeryturê na zasadach funkcjonuj¹cych w wiêkszo-
œci s³u¿b mundurowych wydaje siê zasadne.

Maj¹c to na uwadze zwracam siê, jak na wstêpie, o rozwa¿enie podjêcia
stosownej inicjatywy.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 29 kwietnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1575/09),

przekazuj¹ce oœwiadczenie Pana Senatora Lucjana Cichosza, z³o¿one na 31. posiedze-
niu Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 roku, dotycz¹ce przyznania stra¿nikom gminnym
(miejskim) prawa do wczeœniejszych emerytur, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce
informacje.
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Na wstêpie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e istniej¹ znaczne ró¿nice pomiêdzy stra¿nikami
gminnymi (miejskimi) a funkcjonariuszami wymienionymi w ustawie z dnia 18 lutego
1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywia-
du Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej, Biura Ochro-
ny Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U.
z 2004 roku Nr 8, poz. 67, z póŸn. zm.).

Stra¿nicy s¹ pracownikami w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Stra¿ gminna
(miejska) jest samorz¹dow¹ umundurowan¹ formacj¹ o charakterze fakultatywnym
(jednostka samorz¹du terytorialnego nie ma obowi¹zku jej utworzenia), powo³an¹
w œciœle okreœlonym celu tj. do ochrony porz¹dku publicznego na terenie jednostki sa-
morz¹du terytorialnego, która j¹ utworzy³a. Ponadto, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o stra¿ach gminnych (Dz. U. z 1997 roku Nr 123, poz. 779
z póŸn. zm.) koszty funkcjonowania stra¿y pokrywane s¹ z bud¿etu jednostki samo-
rz¹du terytorialnego, która utworzy³a dan¹ formacjê. W przypadku natomiast funkcjo-
nariuszy wymienionych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
(...), ich œwiadczenia wyp³acane s¹ z bud¿etu pañstwa, a ponadto ³¹czy ich z pañstwem
stosunek s³u¿by.

Znaczne ró¿nice zauwa¿yæ mo¿na, porównuj¹c przyk³adowo pracê stra¿ników
gminnych (miejskich) do s³u¿by funkcjonariuszy Policji. Podczas gdy stra¿ realizuje za-
dania na terenie gminy, która utworzy³a dan¹ formacjê i spe³nia rolê s³u¿ebn¹ wobec
spo³ecznoœci lokalnej, terytorium dzia³ania Policji nie zosta³o okreœlone przez ustawo-
dawcê, który w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 roku
Nr 43, poz. 277 z póŸn. zm.) wskaza³, ¿e jest to umundurowana formacja s³u¿¹ca spo³e-
czeñstwu. Stra¿nicy gminni (miejscy) maj¹ równie¿ znacznie ograniczony – w stosunku
do funkcjonariuszy Policji – zakres kompetencji. Warto chocia¿by wskazaæ na zadania
Policji w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestêpstw i wykroczeñ
oraz wykonywania czynnoœci: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-œledczych
i administracyjno-porz¹dkowych.

Zadania stra¿y sprowadzaj¹ siê przede wszystkim do czynnoœci o charakterze
administracyjno-porz¹dkowym i mieszcz¹ siê w sferze porz¹dku publicznego, a nie jak
w przypadku Policji – równie¿ w sferze bezpieczeñstwa publicznego.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ istotnym sk³adnikiem s³u¿by policjantów jest pe³na
dyspozycyjnoœæ i wykonywanie s³u¿by w nielimitowanym czasie – w systemie trzyzmia-
nowym, w tym tak¿e w porze nocnej. Ponadto, przed podjêciem s³u¿by policjant sk³ada
œlubowanie, w którym miêdzy innymi zobowi¹zuje siê strzec bezpieczeñstwa Pañstwa
i jego obywateli, nawet z nara¿eniem ¿ycia. Wskazaæ równie¿ nale¿y na ró¿nice wystê-
puj¹ce w zakresie kryteriów doboru oraz szkolenia, którego zakres przedmiotowy jest
znacznie ograniczony w przypadku stra¿y.

Podkreœlenia wymaga ponadto, ¿e warunkami uzasadniaj¹cymi korzystniejsze za-
sady nabywania przez funkcjonariuszy s³u¿b mundurowych uprawnieñ emerytalno-
-rentowych oraz ustalania ich rozmiaru s¹ miêdzy innymi pe³na dyspozycyjnoœæ i za-
le¿noœæ od w³adzy s³u¿bowej, wykonywanie zadañ w nielimitowanym czasie pracy
i trudnych warunkach, zwi¹zanych bardzo czêsto z bezpoœrednim nara¿eniem ¿ycia
i zdrowia, wysoka sprawnoœæ fizyczna i psychiczna wymagana w ca³ym okresie pe³nie-
nia s³u¿by, niewielkie mo¿liwoœci wykonywania dodatkowej pracy i posiadania innych
Ÿróde³ utrzymania, czy te¿ ograniczone prawo udzia³u w ¿yciu politycznym i zrzesza-
nia siê.

Przywo³ywany przez Pana Senatora wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
19 paŸdziernika 2004 roku (K 1/04, OTK-A 2004/9/93) zawiera stwierdzenie, i¿ „s³u¿-
by mundurowe (i umundurowane) nie tworz¹ bezwzglêdnie jednolitej kategorii zawo-
dowej” (pkt 2 uzasadnienia), gdy¿ ka¿da z tych grup ma w³asn¹ specyfikê, która mo¿e
uzasadniaæ ich swoiste ró¿nicowanie. Z samej tylko przynale¿noœci do s³u¿by mundu-
rowej, czy te¿ formacji umundurowanej, nie mo¿na wiêc wysnuwaæ wniosku, ¿e status
prawny poszczególnych profesji do niej zaliczanych powinien byæ kszta³towany przez
ustawodawcê w sposób identyczny.
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W œwietle powy¿szego, nie deprecjonuj¹c charakteru pracy stra¿ników gminnych
(miejskich), jako cechuj¹cej siê ryzykiem, odpowiedzialnoœci¹, czy te¿ sprawnoœci¹ fi-
zyczn¹ i psychiczn¹, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e jest to fakultatywna formacja samo-
rz¹dowa. Katalog przyznanych im uprawnieñ i obowi¹zków, jak równie¿ terytorium ich
realizacji istotnie ró¿ni¹ siê od uprawnieñ i obowi¹zków chocia¿by funkcjonariuszy Po-
licji. Nale¿y równie¿ stwierdziæ, ¿e ustawodawca przyzna³ wczeœniejsze emerytury
przede wszystkim s³u¿bom mundurowym o ogólnokrajowym zasiêgu dzia³ania.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu

26 31. posiedzenie Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o podjêcie inicjatywy wprowadzenia nowych regu-

lacji prawnych w zakresie obowi¹zywania ustawy z 21 listopada 2008 r.
o emeryturach kapita³owych. Przedmiotowa ustawa znowelizowa³a m.in.
ustawê z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników. Do czasu
wejœcia w ¿ycie nowych przepisów rolnicy urodzeni w 1949 r. lub póŸniej
mogli doliczyæ do brakuj¹cych okresów ubezpieczenia w KRUS ubezpieczenie
w ZUS. Obecnie nie mog¹ tego zrobiæ.

Brak mo¿liwoœci ³¹czenia sta¿u w ZUS i KRUS dotkn¹³ rolników, którzy
zrezygnowali z nisko dochodowych upraw i z przyczyn ekonomicznych zde-
cydowali siê na podjêcie zatrudnienia lub na w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ poza rolnictwem. £¹cznie okresy ubezpieczenia daj¹ tym osobom prawo
do emerytury, ale liczone odrêbnie – ju¿ nie. Tak wiêc obecne przepisy odbie-
raj¹ rolnikom ubiegaj¹cym siê o emerytury rolnicze z KRUS mo¿liwoœæ doli-
czenia okresów ubezpieczenia w ZUS.

Problem ten dotyka najczêœciej osób o niskich zarobkach, które nie by³y
w stanie utrzymaæ siê z dzia³alnoœci rolniczej. Ograniczenie ³¹czenia okresów
ubezpieczenia spowodowa³o, ¿e wielu rolników straci³o prawo do emerytury
w KRUS.

Dlatego zwracam siê z proœb¹ o podjêcie stosownych dzia³añ i przygoto-
wanie przepisów, które umo¿liwi¹ ³¹czenie sta¿u w rolnictwie i poza nim.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 maja 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 29 kwietnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1576/09,

przy którym przed³o¿one zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Lucjana
Cichosza podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 r., uprzejmie
wyjaœniam co nastêpuje:

Zgodnie z zapocz¹tkowan¹ w 1999 r. reform¹ powszechnego systemu ubezpieczeñ
spo³ecznych w 2009 r. rozpoczê³o siê wyp³acanie emerytur z nowego systemu dla osób
urodzonych po 31 grudnia 1948 r. W zwi¹zku z tym zaistnia³a koniecznoœæ wprowa-
dzenia dla tych osób nowych zasad ³¹czenia okresów ubezpieczenia i op³acania sk³a-
dek w dwóch ró¿nych systemach ubezpieczeñ funkcjonuj¹cych w Polsce – rolnym
i powszechnym. System ubezpieczenia spo³ecznego rolników nie zosta³ bowiem zrefor-
mowany, jest nadal w znacznym stopniu dotowany z bud¿etu pañstwa i opiera siê na
zdefiniowanym œwiadczeniu, a nie zdefiniowanej sk³adce, jak powszechny. Oznacza to,
¿e przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej nadal warunkiem koniecznym jest nie
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tylko osi¹gniêcie wieku emerytalnego, ale równie¿ posiadanie wymaganego sta¿u
ubezpieczeniowego. Na dodatek prawo do wyp³aty pe³nej emerytury rolniczej uwarun-
kowane jest zaprzestaniem prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej poprzez przekazanie gospo-
darstwa rolnego. Dotacja bud¿etowa do systemu ubezpieczenia spo³ecznego rolników
ukierunkowana jest w³aœnie na finansowanie tej czêœci œwiadczenia emerytalnego rolni-
czego, która przys³uguje za zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.

Dlatego te¿ zaproponowano ³¹czenie okresów ubezpieczenia i op³acania sk³adek
w obu ww. systemach przy ustalaniu prawa i wysokoœci œwiadczenia emerytalnego
w taki sposób, aby w ka¿dym przypadku rolnik otrzyma³ œwiadczenie odpowiadaj¹ce
op³aconym przez niego sk³adkom w okresie aktywnoœci zawodowej w obu systemach.
Stosowne przepisy prawne w tym zakresie w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym rol-
ników oraz innych ustawach wprowadzone zosta³y ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008 r.
o emeryturach kapita³owych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507), która wesz³a w ¿ycie z dniem
8 stycznia 2009 r. Zgodnie z tymi przepisami rolnik „dwuzawodowiec”, urodzony po
dniu 31 grudnia 1948 r., bêdzie mia³ zawsze prawo do emerytury z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych (bez wzglêdu na d³ugoœæ sta¿u ubezpieczeniowego w ZUS) a tak¿e do
emerytury ze œrodków zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym, je¿eli by³
cz³onkiem OFE i zgromadzi³ co najmniej minimalny kapita³ okreœlony ustawowo,
a tak¿e do czêœci sk³adkowej œwiadczenia emerytalnego rolniczego stanowi¹cej czêœæ
ubezpieczeniow¹. Natomiast, je¿eli w okresie aktywnoœci zawodowej to dzia³alnoœæ rol-
nicza w gospodarstwie rolnym by³a g³ównym Ÿród³em utrzymania rolnika, tj. posiada
on okres op³acania sk³adek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników wymagany
do uzyskania emerytury rolniczej (25 lat) bêdzie mia³ prawo do emerytury rolniczej
(któr¹ wyp³acaæ bêdzie KRUS) niezale¿nie od œwiadczeñ emerytalnych wyp³acanych
mu przez ZUS (z FUS i z OFE). Ka¿da z instytucji: ZUS i KRUS œwiadczenia emerytalne
bêdzie wyp³acaæ niezale¿nie.

W pozosta³ych przypadkach, gdy rolnik nie bêdzie mia³ wymaganego sta¿u ubez-
pieczenia rolniczego do przyznania mu emerytury z ubezpieczenia spo³ecznego rolni-
ków o emeryturê musi ubiegaæ siê w ZUS. Przy ustalaniu wysokoœci emerytury z FUS
ZUS uwzglêdni mu okresy op³acania sk³adek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
rolników, obliczaj¹c zwiêkszenie na takich zasadach jak ustala siê wysokoœæ czêœci
sk³adkowej emerytury rolniczej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników. Okresy op³acania sk³adek na ubezpieczenie rolne bêd¹ traktowane jak okre-
sy sk³adkowe w powszechnym systemie emerytalnym. Bêd¹ siê wiêc sumowaæ przy
ustalaniu prawa do podwy¿szenia œwiadczenia do kwoty najni¿szej emerytury gwaran-
towanej przez pañstwo, je¿eli wysokoœæ ustalonego ze sk³adek œwiadczenia nie osi¹g-
nie tej gwarantowanej kwoty. Nale¿y podkreœliæ, ¿e sposób ustalania wysokoœci
zwiêkszenia rolnego do emerytury z FUS adaptuje rozwi¹zania istniej¹ce dotychczas,
tj. przed 8 stycznia br. Ponadto tak jak dotychczas w tym przypadku, gdy œwiadczenie
emerytalne wyp³acaæ bêdzie ZUS, prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej przez emeryta nie
bêdzie mia³o wp³ywu na wysokoœæ tego œwiadczenia. Takie rozwi¹zanie wpisuje siê
w postawiony zasadniczy cel reformy powszechnego systemu emerytalnego, bo zachêca
do d³u¿szej aktywnoœci zawodowej i op³acania sk³adek ubezpieczeniowych. Rolnik po-
siadaj¹cy d³ugi sta¿ ubezpieczeniowy w rolnictwie (co najmniej 25-letni) oraz okresy
op³acania sk³adek w systemie powszechnym ma szansê otrzymaæ na staroœæ 3 emery-
tury: z KRUS roln¹ oraz z ZUS emeryturê z FUS i emeryturê kapita³ow¹ (ze œrodków
zgromadzonych w OFE). Takiej mo¿liwoœci nie mia³by rolnik gdyby przepisy w tym za-
kresie nie uleg³y zmianie od 8 stycznia br. Przyjête rozwi¹zania s¹ wiêc korzystniejsze
od dotychczasowych, które przewidywa³y wyp³atê tylko jednego œwiadczenia emerytal-
nego z wybranego przez ubezpieczonego systemu tj. z KRUS lub z ZUS.

Poniewa¿ istot¹ przyjêtych rozwi¹zañ jest utrzymanie praw nabytych w systemie
powszechnym, w tym do zgromadzonego „kapita³u” ze sk³adek, tak¿e w czêœci podlega-
j¹cej dziedziczeniu (z OFE), przy jednoczesnym zachowaniu praw do emerytury rolni-
czej, nale¿y przyznaæ, ¿e ustawodawca wprowadzi³ spójny system ³¹czenia okresów
ubezpieczenia i op³acania sk³adek w rolnym i powszechnym systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych.
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Jednak¿e z uwagi na fakt, ¿e system ten budzi szereg kontrowersji pragnê poinfor-
mowaæ, ¿e bêdzie on poddany szczegó³owej analizie w trakcie prac Miêdzyresortowego
Zespo³u do spraw Reformy Sytemu Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników. Zadaniem
tego zespo³u, zgodnie z zarz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 105 z dnia 23 wrzeœ-
nia 2008 r., jest bowiem opracowanie za³o¿eñ do zmian legislacyjnych w zakresie ubez-
pieczenia spo³ecznego rolników.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura wp³ynê³o stanowisko Rady Powiatu w Krasnymstawie

w sprawie p³atnoœci za zrealizowane w roku 2008 œwiadczenia zdrowotne
oraz algorytmu podzia³u œrodków na poszczególne oddzia³y wojewódzkie
przez centralê Narodowego Funduszu Zdrowia o nastêpuj¹cej treœci.

„Samorz¹d powiatu krasnostawskiego z niepokojem obserwuje sytuacjê
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
dotycz¹c¹ realizacji œwiadczeñ zdrowotnych i p³atnoœci za ich wykonanie.

Otó¿ w roku 2008 SP ZOZ wykona³ œwiadczenia zdrowotne ponad zakon-
traktowan¹ wartoœæ w wysokoœci 2 milionów 300 tysiêcy z³. Wykonanie tej
iloœci œwiadczeñ wynika³o z koniecznoœci zabezpieczenia zdrowotnego miesz-
kañców powiatu krasnostawskiego. Koszty wykonania œwiadczeñ ponad-
planowych s¹ wysokie i wp³ywaj¹ niekorzystnie na bie¿¹c¹ sytuacjê
finansow¹. Wykonanie ich by³o zaœ bezwzglêdnie konieczne.

Mamy œwiadomoœæ – pisz¹ dalej radni rady powiatu – ¿e Lubelski Od-
dzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zrealizowa³ swój plan
finansowy. Dlatego te¿ wnosimy o zmianê algorytmu podzia³u œrodków
finansowych na poszczególne oddzia³y wojewódzkie Narodowego Funduszu
Zdrowia w taki sposób, by oddzia³y mog³y prowadziæ jednakow¹ politykê
finansowania œwiadczeñ ponad limit wobec œwiadczeniodawców.

Obecnie zauwa¿amy, ¿e niektóre oddzia³y wojewódzkie NFZ po zap³ace-
niu œwiadczeñ ponad limit maj¹ do swojej dyspozycji nadwy¿ki. W niektó-
rych brakuje œrodków na zap³acenie ponad limit œwiadczeñ ratuj¹cych ¿ycie.
Taki stan rzeczy powoduje nierównoœæ traktowania œwiadczeniodawców
w poszczególnych województwach i niekorzystnie wp³ywa na ich sytuacjê
finansow¹.

Wnosimy wobec tego o spowodowanie zap³aty za wykonane œwiadcze-
nia i wprowadzenie nowego algorytmu podzia³u œrodków na poszczególne
oddzia³y w taki sposób, by œwiadczeniodawcy w ca³ym kraju mieli jednako-
we mo¿liwoœci realizowania swoich zadañ.”

Przewodnicz¹cy rady powiatu zwraca siê do parlamentarzystów ziemi
lubelskiej z apelem o wsparcie i w³¹czenie siê w realizacjê wniosku, co niniej-
szym czyniê, zwracaj¹c siê do pani minister z proœb¹ o podjêcie stosownych
dzia³añ uwzglêdniaj¹cych stanowisko Rady Powiatu w Krasnymstawie.

Jest te¿ pismo wystosowane do pani minister przez Zarz¹d Wojewódz-
twa Lubelskiego z tym samym apelem. 24 marca 2009 r. zosta³o pani minister
przekazane pismo, w którym zarz¹d województwa równie¿ zwraca siê o zlik-
widowanie dysproporcji w podziale œrodków finansowych, jakie Narodowy
Fundusz Zdrowia otrzymuje na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej.
Tak samo jak w powiecie krasnostawskim jest na ca³ym obszarze wojewódz-
twa lubelskiego, tak¿e w szpitalach poziomu wojewódzkiego.

Bardzo proszê pani¹ minister, aby zechcia³a nad tym siê pochyliæ.

Lucjan Cichosz
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Stanowisko

Warszawa, 2009.05.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Lucjana Cichosza, Senatora Rzeczypospolitej

Polskiej, z³o¿one na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 roku, w sprawie
„p³atnoœci za zrealizowane w roku 2008 œwiadczenia zdrowotne oraz algorytm podzia³u
œrodków na poszczególne oddzia³y wojewódzkie przez centralê Narodowego Funduszu
Zdrowia”, przekazanego przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 29 kwietnia 2009 r.,
znak: BPS/DSK-043-1577/09, uprzejmie proszê o przed³u¿enie terminu odpowiedzi
na ww. oœwiadczenie do dnia 12 czerwca 2009 r.

Przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi podyktowane jest koniecznoœci¹ uzy-
skania z Narodowego Funduszu Zdrowia niezbêdnych informacji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.06.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Lucjana Cichosza, Senatora Rzeczypospolitej

Polskiej, z³o¿one na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 roku, w sprawie
„p³atnoœci przez Narodowy Fundusz Zdrowia za zrealizowane w roku 2008 œwiadczenia
zdrowotne oraz algorytmu podzia³u œrodków na poszczególne oddzia³y wojewódzkie
przez Centralê Narodowego Funduszu Zdrowia”, przes³ane przy piœmie Marsza³ka Se-
natu z dnia 29 kwietnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1577/09, uprzejmie proszê
o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Zadania z zakresu okreœlania jakoœci i dostêpnoœci oraz analizy kosztów œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzie-
lanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i za-
wieranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich
realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (t.j.
Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) nale¿¹ do kompetencji Narodowego
Funduszu Zdrowia.
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W zwi¹zku z powy¿szym w ramach nadzoru sprawowanego nad Narodowym Fun-
duszem Zdrowia Minister Zdrowia wyst¹pi³ do Funduszu z proœb¹ o przedstawienie
stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Ze stanowiska Dyrektora Lubelskiego OW NFZ wynika, ¿e Oddzia³ podejmowa³
w 2008 roku liczne dzia³ania na rzecz poprawy finansowania œwiadczeñ w lecznictwie
szpitalnym. W ci¹gu 2008 roku plan finansowy Oddzia³u w tym rodzaju œwiadczeñ wy-
nosz¹cy 1.067,4 mln z³ zosta³ zwiêkszony o 284,5 mln z³ do wartoœci 1.351,9 mln z³,
czyli o 27%. Dodatkowe œrodki finansowe zosta³y wykorzystane w pierwszej kolejnoœci
na zwiêkszenie ceny punktu rozliczeniowego z 10 do 12 z³. Nastêpnie pocz¹wszy od
czerwca 2008 roku dokonano pe³nego rozliczenia œwiadczeñ zrealizowanych w I pó³ro-
czu 2008 r. w rodzaju „leczenie szpitalne”, zwiêkszaj¹c wartoœci umów o 90 mln z³.
W II pó³roczu 2008 r. wprowadzaj¹c zmieniony system rozliczeñ oparty o Jednorodne
Grupy Pacjentów zwiêkszono wartoœci umów œwiadczeniodawców o ok. 7% oraz rene-
gocjowano umowy zwiêkszaj¹c iloœci œwiadczeñ nielimitowanych w ramach po³o¿nic-
twa, neonatologii oraz kardiologii na ³¹czn¹ kwotê 28 mln z³. Jednoczeœnie w trakcie
2008 roku w wyniku renegocjacji pozosta³ych rodzajów œwiadczeñ, takich jak ambula-
toryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, opieka d³ugoterminowa, opieka
psychiatryczna i leczenie uzale¿nieñ, œwiadczenia zdrowotne kontraktowane odrêbnie,
zaanga¿owano dodatkowo ponad 43 mln z³.

Po zakoñczeniu okresu rozliczeniowego w styczniu i lutym 2009 roku Lubelski OW
NFZ przeprowadzi³ renegocjacje umów umo¿liwiaj¹ce pe³ne wykorzystanie przez
œwiadczeniodawców kwot przewidzianych w umowach na finansowanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej.

Powy¿sze dzia³ania spowodowa³y, ¿e Lubelski OW NFZ wykona³ wszystkie zobo-
wi¹zania wynikaj¹ce z zawartych ze szpitalami umów, wykorzystuj¹c w pe³ni œrodki fi-
nansowe zaplanowane na ten cel w planie finansowym NFZ na 2008 rok. Oddzia³ nie
wyklucza mo¿liwoœci prowadzenia negocjacji ze œwiadczeniodawcami dotycz¹cych sfi-
nansowania czêœci tych nadwykonañ w rodzaju „leczenie szpitalne”, które w tym ro-
dzaju wynios³y ³¹cznie 86 mln z³, w szczególnoœci oznaczonych jako udzielone w trybie
nag³ym, pod warunkiem uzyskania zwiêkszenia planu finansowego Oddzia³u na 2009
rok z podzia³u wyniku finansowego Centrali NFZ za 2008 rok.

Nale¿y jednoczeœnie poinformowaæ, ¿e ze wstêpnego sprawozdania z wykonania
planu finansowego NFZ za 2008 rok wynika, i¿ NFZ w 2008 roku odnotowa³ dodatni
wynik finansowy w wysokoœci 1.152,1 mln z³. Œrodki z podzia³u tego wyniku mog¹ sta-
nowiæ dodatkowe Ÿród³o finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej w OW NFZ, w tym
równie¿ w Lubelskim OW NFZ.

Odnosz¹c siê do przedmiotowego zagadnienia równie¿ od strony systemowej warto
zwróciæ uwagê, ¿e zgodnie z przepisami ww. ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowot-
nej, podstaw¹ udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej jest umowa, która okreœla m.in.
rodzaj i zakres udzielanych œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zasady rozliczeñ pomiêdzy
Funduszem a œwiadczeniodawcami oraz kwotê zobowi¹zania Funduszu wobec œwiad-
czeniodawcy. W zwi¹zku z tym, co do zasady, œwiadczenia s¹ finansowane przez NFZ
do wysokoœci limitów okreœlonych umow¹. Natomiast mo¿liwoœæ sfinansowania dodat-
kowych œwiadczeñ zrealizowanych ponad limit okreœlony umow¹ mo¿e byæ rozwa¿ane
w konkretnej sytuacji, wynikaj¹cej m.in. z dysponowania przez NFZ dodatkowymi
œrodkami finansowymi. Powy¿sze wynika równie¿ z konstrukcji przepisów ustawy do-
tycz¹cych gospodarki finansowej NFZ, zgodnie z którymi plan finansowy NFZ jest zrówno-
wa¿ony w zakresie przychodów i kosztów. Jednoczeœnie ³¹czna suma zobowi¹zañ
Funduszu wynikaj¹cych z zawartych ze œwiadczeniodawcami umów nie mo¿e przekro-
czyæ wysokoœci kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu.
Odnosz¹c siê do sprawy zmiany algorytmu podzia³u œrodków pomiêdzy oddzia³y woje-
wódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, i¿ kwestiê tê reguluje
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.) oraz rozpo-
rz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 wrzeœnia 2007 r. w sprawie szczegó³owego trybu
i kryteriów podzia³u œrodków pomiêdzy centralê i oddzia³y wojewódzkie Narodowego
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Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 171, poz. 1210). Ostatnia zmiana w tym zakresie zosta³a
przyjêta w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 166, poz. 1172) oraz w ww. rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia i wesz³a w ¿ycie na je-
sieni 2007 r., natomiast podzia³ œrodków wynikaj¹cy z ww. przepisów zosta³ zastoso-
wany po raz pierwszy do planu finansowego NFZ na 2008 r.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przepisy prawne reguluj¹ce tê kwestiê obowi¹zuj¹ce
przed jesieni¹ 2007 r. budzi³y wiele kontrowersji oraz sprzeciw ze strony niektórych
podmiotów, m.in. z terenu województw mazowieckiego, œl¹skiego, warmiñsko-mazur-
skiego, podkarpackiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, lubuskiego. W szcze-
gólnoœci wiele kontrowersji by³o zwi¹zanych z tzw. wag¹ migracji ubezpieczonych
okreœlon¹ na poziomie 1,7.

Równie¿ obecne przepisy prawne w tym zakresie spotykaj¹ siê z krytyk¹, przede
wszystkim ze strony podmiotów z województw podkarpackiego, lubelskiego, warmiñ-
sko-mazurskiego, jak równie¿ ze strony m.in. Pana Senatora, oraz wnioskuje siê o do-
konanie zmian tych regulacji.

Odnosz¹c siê do kwestii oceny ww. uwag oraz ewentualnej zmiany algorytmu po-
dzia³u œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie
Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informujê, ¿e po przeprowadzeniu analiz
funkcjonowania ww. algorytmu w obecnych warunkach w zakresie finansowania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków publicznych, nale¿y stwierdziæ, i¿ aktualny
sposób podzia³u œrodków nie spe³nia stawianych oczekiwañ, gdy¿ powoduje dyspro-
porcje w mo¿liwoœciach finansowych poszczególnych oddzia³ów wojewódzkich Fundu-
szu. W Ministerstwie Zdrowia opracowywany jest obecnie projekt zmian legislacyjnych
w ww. zakresie. Po przygotowaniu propozycji tych zmian mo¿liwe bêdzie przedstawie-
nie szczegó³owej informacji.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Zaniepokoi³y mnie informacje o planach Ministerstwa Skarbu Pañstwa

dotycz¹cych sprzeda¿y budynku bêd¹cego niegdyœ siedzib¹ KC PZPR oraz
budynku s¹siedniego, stanowi¹cych dziœ Centrum Bankowo-Finansowe „No-
wy Œwiat” SA. Z przekazanych mi informacji wynika, ¿e wstêpna wycena te-
go obiektu zosta³a ra¿¹co zani¿ona. Jak bowiem przy œrednich cenach
niewykoñczonych mieszkañ, na peryferiach Warszawy wynosz¹cych oko³o
10 tysiêcy z³ za 1 m2, a w centrum miasta nawet 17 tysiêcy z³ za 1 m2, mo¿na
wyceniæ budynek po³o¿ony w centrum Warszawy na 4 tysi¹ce do 6 tysiêcy z³
za 1 m2? Bior¹c pod uwagê lokalizacjê tej nieruchomoœci oraz jej powierzchniê,
sprzeda¿ za tak ra¿¹co nisk¹ cenê stanowi³aby powa¿ne uszczuplenie maj¹t-
ku Skarbu Pañstwa.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy zosta³y ju¿ podjête jakiekolwiek ostateczne decyzje w sprawie

sprzeda¿y przedmiotowej nieruchomoœci?
2. Jaka bêdzie przybli¿ona cena wywo³awcza za 1 m2 wymienionej nie-

ruchomoœci?
3. Czy przewiduje Pan podjêcie szczególnych kroków celem nadzorowa-

nia prawid³owoœci sprzeda¿y przedmiotowej nieruchomoœci, aby nie dosz³o
do ¿adnych nadu¿yæ?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 28.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na Oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Jana Dobrzyñskiego na

31. posiedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r. dotycz¹ce Centrum Bankowo-
-Finansowego „Nowy Œwiat” SA z siedzib¹ w Warszawie, uprzejmie wyjaœniam, i¿ zarówno
Zarz¹d Spó³ki jak i Minister Skarbu Pañstwa nie przewiduj¹ w najbli¿szym czasie
sprzeda¿y budynków wchodz¹cych w sk³ad aktywów Spó³ki.

Odnosz¹c siê natomiast do planów Ministra Skarbu Pañstwa zwi¹zanych z t¹ Spó³-
k¹ informujê, i¿ w zwi¹zku z postanowieniem Kolegium MSP z dnia 11 grudnia 2008 r.
przygotowywane jest wniesienie akcji Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Œwiat”
SA, których w³aœcicielem jest Skarb Pañstwa, do jednoosobowej spó³ki Skarbu Pañ-
stwa – Agencji Rozwoju Przemys³u SA jako aportu na podwy¿szenie kapita³u zak³ado-
wego ARP SA. Obecnie trwa proces ustalania wartoœci godziwej akcji Spó³ki, w celu
oszacowania wartoœci aportu.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Po wprowadzeniu obostrzeñ wizowych w odniesieniu do pañstw niebê-

d¹cych cz³onkami Unii Europejskiej Karta Polaka sta³a siê dla obywateli
pañstw s¹siednich cennym dokumentem. Ostatnio coraz czêœciej pojawiaj¹
siê g³osy, i¿ jest ona wykorzystywana tak¿e do celów politycznych. Szczegól-
nie wyraŸnie widoczne jest to w sytuacji Polaków na Bia³orusi, którym odma-
wia siê prawa wjazdu do Polski, a tak¿e wydania im Karty Polaka.

Jednoczeœnie, jak szeroko informuj¹ media, polskie s³u¿by dyplomatycz-
ne nie radz¹ sobie z osobami wy³udzaj¹cymi dokumenty uprawniaj¹ce do
otrzymania Karty Polaka. Takim dokumentem mo¿e byæ np. opinia wystawio-
na przez organizacjê polonijn¹, informuj¹ca o zaanga¿owaniu w jej dzia³al-
noœæ. Polska prasa informuje o praktykach wystawiania takich dokumentów
osobom, które nie maj¹ ¿adnych zwi¹zków z Polsk¹, np. w ¯ytomierzu. Z in-
formacji mi przekazanych wynika, i¿ Kartê Polaka otrzymuj¹ osoby niezna-
j¹ce jêzyka polskiego i niemaj¹ce z nasz¹ Ojczyzn¹ ¿adnych zwi¹zków.
Karta Polaka umo¿liwia im otrzymanie darmowej wizy, a w konsekwencji
swobodne zajmowanie siê przygranicznym handlem. Równoczeœnie osoby,
które faktycznie posiadaj¹ polskie korzenie, maj¹ trudnoœci z uzyskaniem
Karty Polaka.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Czy wiadomo Panu o jakichkolwiek nadu¿yciach w wydawaniu Kart Po-

laka na Bia³orusi i Ukrainie?
2. Jakimi sposobami zamierza Pan walczyæ z praktyk¹ nadu¿ywania

przez polskie s³u¿by dyplomatyczne uprawnieñ w zakresie wydawania tych
dokumentów? Czy zosta³y ju¿ podjête jakieœ konkretne kroki w tej sprawie?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 maja 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego (pismo

nr BPS/DSK-043-1579/09 z dnia 29 kwietnia br.) z³o¿one podczas 31. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 22 kwietnia br. uprzejmie informujê:

Art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy o Karcie Polaka stwierdza, ¿e warunkiem koniecznym do
otrzymania Karty Polaka jest wykazanie narodowoœci polskiej lub przedstawienie za-
œwiadczenia organizacji polskiej lub polonijnej dzia³aj¹cej na terenie kraju, potwier-
dzaj¹ce aktywne zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ na rzecz jêzyka i kultury polskiej lub
polskiej mniejszoœci narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

Zwracam przy tym uwagê, ¿e prawo do wystawiania takiego zaœwiadczenia posiada
tylko organizacja, która jest wymieniona w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych upraw-
nionych do wystawiania zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych aktywne zaanga¿owanie
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w dzia³alnoœæ na rzecz jêzyka i kultury polskiej lub polskiej mniejszoœci narodowej. S¹
to organizacje najwiêksze, posiadaj¹ce autorytet wœród Polonii i od lat dobrze
wspó³pracuj¹ce z placówkami dyplomatyczno-konsularnymi. W przypadku Bia³orusi
prawo wystawiania zaœwiadczeñ posiada Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi kierowany
przez A. Borys, a w przypadku Ukrainy – Zwi¹zek Polaków na Ukrainie oraz Federacja
Organizacji Polskich na Ukrainie.

Wydawanie zaœwiadczeñ przez uprawnione organizacje jest ich autonomiczn¹ de-
cyzj¹ podejmowan¹ w dobrej wierze. Konsul nie posiada ¿adnych mo¿liwoœci praw-
nych, ani technicznych do weryfikacji wystawionych dokumentów. Trudno bowiem
przypuszczaæ, ¿e przyk³adowo Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi wydaje zaœwiadczenia
osobom na to niezas³uguj¹cym.

W sprawie drugiego zarzutu Pana Senatora, jakoby Karta Polaka by³a wystawiana
osobom niespe³niaj¹cym okreœlonych ustaw¹ kryteriów, w tym nieposiadaj¹cych
podstawowej znajomoœci jêzyka stwierdzam, ¿e Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie
otrzyma³o ¿adnych wiarygodnych informacji w tym wzglêdzie. Proces sprawdzania
podstawowej znajomoœci jêzyka polskiego jest dosyæ sformalizowany, opisany w we-
wnêtrznych instrukcjach. Ka¿da osoba, która wyka¿e siê podstawow¹ znajomoœci¹ jê-
zyka polskiego bez przeszkód zdaje test jêzykowy. Zwracam równie¿ uwagê, ¿e liczba
odmów wydania Karty Polaka jest minimalna i na koniec kwietnia br. wynosi³a zale-
dwie 131 na prawie 26 tysiêcy z³o¿onych wniosków. Co jest istotne, g³ówn¹ przyczyn¹
odmowy wydania Karty Polaka nie by³y niedostateczne umiejêtnoœci jêzykowe wnios-
kodawców, lecz przes³anki wynikaj¹ce z art. 19 pkt 3 Ustawy (odmowa z powodu repa-
triacji z terytorium Polski na podstawie umów repatriacyjnych zawartych z ZSRR
w latach 1944–1957).

Informujê równie¿, ¿e w koñcu 2008 r. placówki dyplomatyczno-konsularne na
Bia³orusi i Ukrainie by³y kontrolowane przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli pod k¹tem pra-
wid³owego realizowania ustawy o Karcie Polaka. NIK nie dopatrzy³a siê ¿adnych uchy-
bieñ w tym zakresie.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienie informujê, ¿e MSZ nie posiada ¿adnych wia-
rygodnych informacji mówi¹cych o nadu¿yciach pope³nianych przez organizacje polo-
nijne lub konsulów w procesie wydawania Kart Polaka na Bia³orusi i Ukrainie.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zmiany wprowadzone ustaw¹ z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy

– Kodeks pracy oraz innych ustaw wymagaj¹ miêdzy innymi, aby osoby
ubiegaj¹ce siê o tak zwane becikowe lub dodatek do zasi³ku rodzinnego z ty-
tu³u urodzenia dziecka pozostawa³y w czasie ci¹¿y pod opiek¹ medyczn¹ nie
póŸniej ni¿ od dziesi¹tego tygodnia ci¹¿y do porodu. Zgodnie z ust. 7 art. 9
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych pozostawa-
nie pod opiek¹ medyczn¹ potwierdza siê zaœwiadczeniem lekarskim. Wzór
tego¿ zaœwiadczenia w drodze rozporz¹dzenia ma okreœliæ minister w³aœciwy
do spraw zdrowia, stosownie do ust. 8 tego¿ artyku³u, jednak do dzisiaj roz-
porz¹dzenie w przedmiotowej kwestii nie zosta³o wydane. Rozumiem, ¿e
wprowadzone w tej materii zmiany maj¹ na celu sk³onienie kobiet do korzy-
stania z opieki lekarskiej w trakcie ci¹¿y, a w dalszej konsekwencji – ograni-
czenie wysokiego poziomu œmiertelnoœci oraz zmniejszenie odsetka
niemowl¹t maj¹cych nisk¹ masê urodzeniow¹, jednak¿e brak okreœlonego
wzoru mo¿e uniemo¿liwiæ otrzymanie przedmiotowych œwiadczeñ. Na dzieñ
dzisiejszy nie wiadomo nawet, czy bêdzie to gotowy druk do podstemplowa-
nia, z piecz¹tk¹ lekarza i ZOZ, czy dokument z informacjami o przebiegu ca³ej
ci¹¿y.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Na jakim etapie znajduj¹ siê prace nad przedmiotowym wzorem za-

œwiadczenia i na kiedy planowane jest ich ukoñczenie?
2. Czy obowi¹zek przed³o¿enia tego zaœwiadczenia bêdzie ci¹¿y³ na ko-

bietach, które urodz¹ po dniu 1 listopada 2009 r., czy te¿ zajd¹ w ci¹¿ê po
tym dniu?

3. Czym uzasadnione jest okreœlenie daty objêcia opiek¹ lekarsk¹ na
dziesi¹ty tydzieñ ci¹¿y? Co bêdzie z sytuacjami, w których kobieta dowie siê
o ci¹¿y dopiero w okresie póŸniejszym?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego, z³o¿one pod-

czas 31. posiedzenia Senatu RP i przes³ane przy piœmie z dnia 29 kwietnia 2009 r.,
znak: BPS/DSK-043-1580/09 Pani Krystyny Bochenek, Wicemarsza³ka Senatu – do-

tycz¹ce przygotowywanego aktualnie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia

w sprawie formy opieki medycznej, nad kobiet¹ w ci¹¿y, wraz z za³¹cznikiem
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zawieraj¹cym wzór zaœwiadczenia lekarskiego potwierdzaj¹cego pozostawanie kobie-
ty w ci¹¿y pod opiek¹ medyczn¹ – uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Pan Senator w Oœwiadczeniu skierowanym do Ministra Zdrowia, zawar³ nastêpu-
j¹ce pytania:

1. na jakim etapie znajduj¹ siê prace nad przedmiotowym wzorem zaœwiadczenia
i na kiedy planowane jest ich ukoñczenie,

2. czy obowi¹zek przed³o¿enia tego zaœwiadczenia bêdzie ci¹¿y³ na kobietach, które
urodz¹ po dniu 1 listopada 2009 r., czy te¿ zajd¹ w ci¹¿ê po tym dniu,

3. czym uzasadnione jest okreœlenie daty objêcia opiek¹ lekarsk¹ na dziesi¹ty ty-
dzieñ ci¹¿y? co bêdzie z sytuacjami, w których kobieta dowie siê o ci¹¿y dopiero
w okresie póŸniejszym?

Ustaw¹ z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654), zmienione zosta³y postanowienia ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z póŸn. zm.).

Zgodnie z aktualnymi postanowieniami art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych, „Minister w³aœciwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z ministrem w³aœciwym do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, okreœli w drodze
rozporz¹dzenia, formê opieki medycznej, o której mowa w ust. 6 oraz wzór zaœwiadcze-
nia, o którym mowa w ust. 7.”

Przepis zawarty w ustêpie 6 stanowi, i¿ dodatek z tytu³u urodzenia dziecka, przy-
s³uguje, je¿eli kobieta pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej ni¿ od 10 tygodnia
ci¹¿y do porodu. Przepis zawarty w ustêpie 7 stanowi, i¿ pozostawanie pod opiek¹ me-
dyczn¹ potwierdza siê zaœwiadczeniem lekarskim.

Prawne uwarunkowanie uprawnieñ do dodatku z tytu³u urodzenia dziecka od fak-
tu pozostawania pod opiek¹ medyczn¹ jest przejawem woli ustawodawcy. Przytoczone
wy¿ej przepisy zosta³y wprowadzone do nowelizowanej ustawy podczas prac parlamen-
tarnych, aczkolwiek Ministerstwo Zdrowia by³o informowane o tym fakcie przez uczestni-
cz¹c¹ w posiedzeniach Komisji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej.

Ministerstwo Zdrowia przygotowa³o projekt rozporz¹dzenia w sprawie formy opieki
medycznej nad kobiet¹ w ci¹¿y, który w dniu 15 kwietnia br. zosta³ przekazany do uzgodnieñ
zewnêtrznych, z terminem zg³aszania uwag 30 dni. Treœæ tego projektu jest dostêpna
na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z tym projektem rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia opieka medyczna nad
kobiet¹ w ci¹¿y mo¿e byæ sprawowana przez lekarza lub po³o¿n¹ w formie: podstawo-
wej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, leczenia
szpitalnego. Formu³a i cel zaœwiadczenia jednoznacznie wskazuj¹ na to, ¿e zaœwiadcze-
nie mo¿e byæ wydane w momencie skierowania kobiety do porodu, b¹dŸ podczas wizyty
po porodzie – tak aby potwierdziæ fakt pozostawania kobiety pod opiek¹ medyczn¹ pod-
czas ci¹¿y.

Urzêdem wiod¹cym w sprawie realizacji prawa kobiet do dodatku z tytu³u urodze-
nia dziecka jest Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. Ministerstwo to w piœmie Pod-
sekretarza Stanu Marka Buciora z dnia 22 kwietnia br., znak: DSR-II-079-10-1-U¯/09
przedstawi³o interpretacjê obowi¹zuj¹cych przepisów, które uwa¿amy za wi¹¿¹ce. Zgod-
nie z t¹ interpretacj¹:

„Planuje siê, ¿e rozporz¹dzenie (Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycz-
nej nad kobiet¹ w ci¹¿y) wejdzie w ¿ycie z dniem wymogu przedstawiania zaœwiadczeñ
lekarskich, tj. od dnia 1 listopada 2009 r. Oznacza to, ¿e aby nabyæ prawo do dodatku
do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytu³u
urodzenia siê dziecka, kobieta bêdzie musia³a udokumentowaæ pozostawanie pod opie-
k¹ lekarsk¹ (w ustawie jest opiek¹ medyczn¹) po dniu 1 listopada 2009 r. Kobieta, któ-
rej 10 tydzieñ ci¹¿y bêdzie przypada³ po dniu 31 paŸdziernika 2009 r. nabêdzie prawo
do œwiadczeñ po przedstawieniu zaœwiadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opie-
k¹ od dnia 10 tygodnia ci¹¿y do dnia porodu. Natomiast kobieta, która po dniu 31 paŸ-
dziernika 2009 r. bêdzie w ci¹¿y d³u¿ej ni¿ 10 tygodni, nabêdzie prawo do œwiadczeñ
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bez przedstawiania takiego zaœwiadczenia. Wynika to z tego, ¿e wymóg pozostawania
pod opiek¹ lekarsk¹ od 10 tygodnia ci¹¿y do dnia porodu, wprowadzony z dniem 1 listo-
pada 2009 r., nie bêdzie jej dotyczy³. Nie bêdzie ona mog³a bowiem dokumentowaæ
pozostawania pod okreœlon¹ form¹ opieki medycznej od 10 tygodnia ci¹¿y, skoro dopiero
od dnia 1 listopada 2009 r. wejd¹ w ¿ycie przepisy okreœlaj¹ce te formy opieki medycz-
nej, a przepisy ustawy wymagaj¹ pozostawania pod tak¹ opiek¹ od 10 tygodnia ci¹¿y
i taka informacja znajdzie siê w zaœwiadczeniu lekarskim”.

Przytoczona interpretacja przepisów ustawy o œwiadczeniach rodzinnych wskazu-
je, ¿e kobiety, które zajd¹ w ci¹¿ê do sierpnia w³¹cznie nie bêd¹ musia³y przedstawiaæ
zaœwiadczeñ o pozostawaniu pod opiek¹ medyczn¹ w celu uzyskania dodatku z tytu³u
urodzenia dziecka, tzw. „becikowego”.

Maj¹c na wzglêdzie pozyskanie informacji na temat dostêpnoœci do œwiadczeñ w za-
kresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej nad kobietami w ci¹¿y, jak równie¿ zwrócenie
uwagi osób odpowiedzialnych za organizacjê opieki zdrowotnej na zmianê przepisów
zwi¹zanych z uprawnieniami do dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, w dniu 26 stycz-
nia br. Ministerstwo Zdrowia wystosowa³o pismo do dyrektorów wszystkich wojewódz-
kich centrów zdrowia publicznego zawieraj¹ce informacjê o wejœciu w ¿ycie przepisów
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw oraz wi¹¿¹cych
siê z tym faktem konsekwencjach dla kobiet oraz organizatorów opieki zdrowotnej.
W piœmie tym Ministerstwo Zdrowia zwróci³o siê te¿ z proœb¹ o przekazanie informacji
o dostêpie kobiet do lekarza ginekologa-po³o¿nika oraz po³o¿nej na terenie ca³ego woje-
wództwa, w tym tak¿e o czasie oczekiwania na wizytê u lekarza ginekologa-po³o¿nika.
Uzyskane informacje wskazuj¹, ¿e dostêpnoœæ do ambulatoryjnych œwiadczeñ zdrowot-
nych w zakresie po³o¿nictwa i ginekologii jest zró¿nicowana, tak¿e na poziomie po-
szczególnych województw i miast. We wszystkich województwach, w wiêkszoœci
poradni dla kobiet, kobiety przyjmowane s¹ na bie¿¹co. Jednak¿e s¹ równie¿ takie po-
radnie, w których czas oczekiwania na wizytê przekracza 1 miesi¹c. Tym niemniej sy-
tuacja ta nie zagra¿a realizacji prawa kobiet do uzyskania dodatku z tytu³u urodzenia
dziecka oraz jednorazowej zapomogi, bowiem formy opieki medycznej nad kobiet¹
w ci¹¿y, okreœlone w projekcie rozporz¹dzenia, uwzglêdniaj¹ opiekê sprawowan¹ przez
po³o¿n¹. Natomiast z ¿adnego z województw nieprzekazana zosta³a informacja o trud-
noœciach zwi¹zanych dostêpem do œwiadczeñ realizowanych przez po³o¿n¹. Nale¿y te¿
podkreœliæ, ¿e zgodnie z zapisem art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, ze zm.) kobieta ma prawo wyboru œwiadczeniodawcy udzielaj¹cego
ambulatoryjnych œwiadczeñ specjalistycznych spoœród tych œwiadczeniodawców, któ-
rzy zawarli umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Analizuj¹c czasy oczeki-
wania pacjentek na poradê lekarsk¹ stwierdzono, i¿ kobiety mimo mo¿liwoœci
uzyskania porady w dniu zg³oszenia dokonuj¹ wyboru zwi¹zanego z oczekiwaniem na
poradê lekarsk¹, aby uzyskaæ poradê u wybranego lekarza ginekologa.

Argumentem przemawiaj¹cym za uzale¿nieniem prawa do dodatku z tytu³u urodzenia
dziecka od pozostawania kobiety ciê¿arnej pod opiek¹ medyczn¹ mo¿e byæ fakt bardzo
niskiej tzw. „wczesnej zg³aszalnoœci”. Dane na temat liczby porad udzielonych kobietom
w ci¹¿y do 10 tygodnia ci¹¿y, do 14 tygodnia ci¹¿y oraz powy¿ej 14 tygodnia ci¹¿y wskazu-
j¹, ¿e „zg³aszalnoœæ” ta (w pierwszym trymestrze ci¹¿y) kszta³tuje siê na poziomie 40–60%
– w zale¿noœci od regionu. Zak³ada siê wiêc, i¿ wprowadzona regulacja prawna, uzale¿nia-
j¹ca uzyskanie dodatku z tytu³u urodzenia dziecka od jak najwczeœniej podjêtej profilak-
tyki, przyczyni siê do zwiêkszenia œwiadomoœci zdrowotnej kobiet, a tym samym wp³ynie
na dalsze obni¿enie umieralnoœci niemowl¹t i poprawê stanu zdrowia populacji.

Jednoczeœnie informujê, ¿e okreœlenie daty objêcia opiek¹ medyczn¹ kobiety ciê-
¿arnej na 10 tydzieñ ci¹¿y jest zgodne z okreœlonym „Zakresem profilaktycznych œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej u kobiet w okresie ci¹¿y wraz z okresami ich przeprowadzania”.
Jest on zamieszczony w za³¹czniku Nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w tym ba-

dañ przesiewowych oraz okresów, w których te badania s¹ przeprowadzane
(Dz. U. Nr 276, poz. 2740).
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Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ w pismach z niektórych województw, w udzielanych od-
powiedziach, zawarte zosta³y informacje o dzia³aniach podjêtych w tych wojewódz-
twach, maj¹cych na celu popularyzacjê wiedzy o wdro¿onych przepisach prawnych,
warunkuj¹cych uzyskanie dodatku z tytu³u urodzenia dziecka oraz jednorazowej za-
pomogi. O dzia³aniach takich poinformowano w pismach z województw:

� lubuskiego – w którym dokonano analizy dostêpnoœci i okreœlono zadania, któ-
rych podjêcie jest niezbêdne dla zapewnienia realizacji prawa kobiet do uzyskania
zasi³ku; w dzia³aniach tych uwzglêdniono informacje w mass mediach, Oddzia-
³ach NFZ, poradniach po³o¿niczo-ginekologicznych, Centrach Pomocy Rodzinie;
wnioski przes³ano do Wojewody, jak równie¿ do przewodnicz¹cych samorz¹dów
medycznych (lekarskiego, pielêgniarek i po³o¿nych), Wojewódzkiego Centrum Po-
mocy Rodzinie oraz wg rozdzielnika do publicznych i niepublicznych zak³adów
opieki zdrowotnej.

� ³ódzkiego – w którym zadeklarowano wyst¹pienie do oœrodków pomocy spo³ecznej
z proœb¹ o wzmo¿enie akcji informacyjnej w zakresie warunków uzyskania dodat-
ku z tytu³u urodzenia dziecka; informacjê o zmianie przepisów przekazano Preze-
sowi Okrêgowej Rady Lekarskiej w £odzi.

� ma³opolskiego – w którym „w trakcie przeprowadzanych kontroli placówek medycz-
nych pracownicy Dzia³u Kontroli i Nadzoru Ma³opolskiego Centrum Zdrowia Pub-
licznego w Krakowie systematycznie informuj¹ personel medyczny zatrudniony
w poradniach ginekologiczno-po³o¿niczych o koniecznoœci propagowania wœród
ciê¿arnych wczesnego zg³aszalnictwa (tj. do 10 tyg. ci¹¿y) kobiet ciê¿arnych do po-
radni specjalistycznych, celem nabycia praw do póŸniejszego tzw. „becikowego”.
Dostêpnoœæ do informacji dla pacjentek poradni ginekologiczno-po³o¿niczych na
ww. temat bêdzie brana pod uwagê podczas rutynowych czynnoœci kontrolnych.
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ww. ustawy Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego
w Krakowie zamieœci³o na swojej stronie internetowej stosowny komunikat do le-
karzy ginekologów i po³o¿nych œrodowiskowych oraz wystosowa³o do prasy odpo-
wiednie informacje w tej sprawie”.

� podlaskiego – w którym „poinformowano kierowników zak³adów opieki zdrowot-
nej, udzielaj¹cych œwiadczeñ po³o¿niczo-ginekologicznych na terenie województwa,
o nowych zasadach dotycz¹cych uzyskania dodatku z tytu³u urodzenia dziecka”.

� œwiêtokrzyskiego – w którym „do wszystkich zak³adów wystosowano pismo z proœb¹
o umieszczenie w widocznym miejscu informacji o œwiadczeniach rodzinnych,
zwi¹zanej z warunkami uzyskania dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, tzw. „beci-
kowe”.

� warmiñsko-mazurskiego – w którym „wraz z Konsultantem Wojewódzkim w dzie-
dzinie po³o¿nictwa i ginekologii zobowi¹zano wszystkie oddzia³y po³o¿niczo-
-ginekologiczne do zamieszczania w Ksiêdze Porodów danych dotycz¹cych liczby
wizyt lekarskich podczas ci¹¿y, ze wskazaniem pierwszej wizyty u ginekologa
w czasie ci¹¿y, tj. do 10, do 14 i powy¿ej 14 tygodnia ci¹¿y”.

� wielkopolskiego – w którym „celem poprawienia sytuacji zdrowotnej w wojewódz-
twie wielkopolskim informacje o zaistnia³ych problemach w dostêpie do œwiadczeñ
medycznych dla kobiet ciê¿arnych zosta³y przekazane do konsultanta wojewódz-
kiego w dziedzinie po³o¿nictwa i ginekologii”.

Uprzejmie informujê, ¿e ustawodawca nie okreœli³ terminu wejœcia w ¿ycie rozpo-
rz¹dzenia okreœlaj¹cego formy opieki medycznej, uprawniaj¹ce do uzyskania dodatku
z tytu³u urodzenia dziecka. Ze wzglêdu na obowi¹zek potwierdzenia faktu pozostawa-
nia kobiety w ci¹¿y pod opiek¹ medyczn¹ od dnia 1 listopada 2009 r., rozporz¹dzenie to
powinno wejœæ w ¿ycie przed 1 listopada 2009 r. Aktualnie projekt rozporz¹dzenia (zgod-
nie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹) jest po uzgodnieniach zewnêtrznych i konsultacjach
spo³ecznych. W zwi¹zku ze zg³oszonymi uwagami merytorycznymi do treœci projektu,
w dniu 26 maja 2009 r. w Ministerstwie Zdrowia odbêdzie siê konferencja uzgodnienio-
wa, celem przyjêcia ostatecznej treœci projektu rozporz¹dzenia i dalszego procedowa-
nia. Nale¿y wiêc zak³adaæ, ¿e rozporz¹dzenie to zostanie wydane w koñcu czerwca
bie¿¹cego roku.
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Aktualnie, na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszczono projekt roz-
porz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie opieki medycznej, wraz z za³¹cznikiem

zawieraj¹cym wzór zaœwiadczenia lekarskiego – potwierdzaj¹cego pozostawa-

nie kobiety w ci¹¿y pod opiek¹ medyczn¹, zawieraj¹cego w za³¹czniku wzór zaœwiad-
czenia lekarskiego, oraz Zestawienie uwag do przedmiotowego projektu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

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

oraz do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Podczas spotkania z Poloni¹ mieszkaj¹c¹ w Dortmundzie zwrócono siê
do mnie z proœb¹ o pomoc w sprawie wyjaœnienia w¹tpliwoœci co do mo¿liwo-
œci prawnych otrzymania dokumentów potwierdzaj¹cych polskie obywatel-
stwo.

Jedna z tych spraw dotyczy sytuacji polskiego obywatela mieszkaj¹cego
na sta³e w Niemczech i maj¹cego podwójne obywatelstwo. Osoba ta ma ju¿
niewa¿ny polski paszport i chcia³aby uzyskaæ nowy paszport. Niestety nie
ma wa¿nego dokumentu potwierdzaj¹cego polskie obywatelstwo.

Czy w takiej sytuacji wystarczy, ¿e obywatel polski zwróci siê do konsula
Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o wydanie nowego paszportu, za³¹cza-
j¹c niewa¿ny paszport, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych, który stanowi: „Paszporty i paszporty tym-
czasowe w kraju wydaje, odmawia ich wydania i uniewa¿nia wojewoda w³a-
œciwy ze wzglêdu na miejsce sta³ego pobytu osoby ubiegaj¹cej siê o paszport,
a za granic¹ – konsul”?

Druga sprawa dotyczy polskiego obywatela od wielu lat mieszkaj¹cego
na sta³e w Niemczech, ale czêsto odwiedzaj¹cego nasz kraj. Osoba ta chcia³a-
by otrzymaæ polski dowód osobisty. Czy jest to mo¿liwe i jakie wymogi for-
malne musz¹ zostaæ spe³nione przez tê osobê, aby mog³a uzyskaæ polski
dowód osobisty? Czy wymagane jest zameldowanie w Polsce? Czy mo¿e zo-
staæ wystawiony dowód osobisty bez sta³ego zameldowania w Polsce? Jeœli
tak, to w jakiej miejscowoœci mo¿e zostaæ wydany?

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê Panów Ministrów o odpowiedŸ na
przedstawione zapytania. Z mojej wiedzy wynika, i¿ te w¹tpliwoœci trapi¹
wielu polskich obywateli mieszkaj¹cych na sta³e za granic¹ b¹dŸ maj¹cych
podwójne obywatelstwo, st¹d oœmielam siê z³o¿yæ zapytanie w tej formie.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 14 maja 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Janiny Fetliñskiej (pismo nr BPS/DSK-

-043-1582/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.) z³o¿one podczas 31. posiedzenia Senatu RP
w dniu 22 kwietnia br. uprzejmie informujê:

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
(Dz. U. Nr 143, poz. 1027) ka¿dy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu.
Pozbawienie tego prawa mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w przypadkach wskazanych w usta-
wie. W stosunku do obywateli polskich zamieszka³ych za granic¹ funkcjê organu pa-
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szportowego pe³ni konsul. Obywatel polski zamieszka³y w Dortmundzie powinien wiêc
zwróciæ siê do Konsulatu Generalnego RP w Kolonii (Lindenallee 7, 50968 Köln, tele-
fon: (00-49 221) 937 300, 937 302 00, 937 302 01, faks: (00-49 221) 343 089, 385 074,
e-mail: kolonia.kg.sekretariat@msz.gov.pl, www.berlin.polemb.net), który po zapozna-
niu siê ze spraw¹ bêdzie móg³ udzieliæ mu pomocy w uzyskaniu paszportu.

Treœæ art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U.
z 2000 r. Nr 28, poz. 353) wskazuje, ¿e posiadanie i utratê obywatelstwa polskiego
stwierdza wojewoda. O w³aœciwoœci wojewody stanowi miejsce zamieszkania osoby,
której obywatelstwo ma byæ poœwiadczone, albo jej ostatnie miejsce zamieszkania
w Polsce, a je¿eli brak jest tych przes³anek, w³aœciwym jest Wojewoda Mazowiecki. Po-
stêpowanie przed wojewod¹ mo¿e byæ prowadzone za poœrednictwem konsula.

Obowi¹zek posiadania dowodu osobistego ci¹¿y na obywatelu polskim zamieszka-
³ym w Polsce. Jest to norma prawna zawarta w art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993). Z ust. 2
tego przepisu wynika, ¿e obywatel polski mo¿e otrzymaæ dowód osobisty od ukoñcze-
nia 13 roku ¿ycia. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie
wzoru dowodu osobistego oraz trybu postêpowania w sprawach wydania dowodu oso-
bistego, uniewa¿niania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384), w § 3
stwierdza, ¿e wniosek o wydanie dowodu osobistego sk³ada siê w organie gminy miej-
sca sta³ego pobytu lub ostatniego sta³ego pobytu w Polsce, a w przypadku braku tych
przes³anek w organie gminy w³aœciwym dla obszaru dzielnicy m.st. Warszawy. § 5 tego
aktu prawnego stwierdza, ¿e wniosek sk³ada siê osobiœcie, a § 15, ¿e odbiór dowodu
osobistego nastêpuje poprzez osobiste stawienie siê jego w³aœciciela.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 28 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 29 kwietnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1581/09),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pani¹ Janinê Fetliñ-
sk¹ podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 roku w sprawie mo¿-
liwoœci prawnych otrzymania dokumentów potwierdzaj¹cych obywatelstwo polskie,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa warunkiem uzyskania polskich doku-
mentów to¿samoœci, tj. paszportu, paszportu tymczasowego lub dowodu osobistego
jest potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez osoby ubiegaj¹ce siê o te
dokumenty.
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Obywatele polscy zamieszkuj¹cy na sta³e poza granicami kraju osobiœcie sk³adaj¹
wniosek o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego oraz odbieraj¹ dokument
w konsulatach RP, w³aœciwych dla miejsca swego przebywania. Ubiegaj¹c siê o wyda-
nie przez konsula RP wymienionych dokumentów paszportowych nale¿y do wniosku
do³¹czyæ dokumenty okreœlone w § 5 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 1–6 rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie doku-
mentów paszportowych oraz trybu postêpowania w przypadku ujawnienia fa³szerstw
lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (Dz. U. Nr 152, poz. 1090
z póŸn. zm.) oraz przedstawiæ – do wgl¹du – dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ i oby-
watelstwo polskie. W przypadku okazania niewa¿nego dokumentu to¿samoœci, koniecz-
nym jest przede wszystkim wszczêcie procedury maj¹cej na celu potwierdzenie posia-
dania obywatelstwa polskiego przez osobê aplikuj¹c¹ o paszport.

Organem w³aœciwym do stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskie-
go, zgodnie z art.17 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim
(t.j.: Dz. U. z 2000 roku Nr 28, poz. 353 z póŸn. zm.), jest w³aœciwy miejscowo wojewo-
da. Stosownie do art. 18 przedmiotowej ustawy, o w³aœciwoœci miejscowej wojewody –
w sprawach poœwiadczenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego – stanowi¹
kolejno: miejsce zamieszkania osoby, której postêpowanie ma dotyczyæ, miejsce jej po-
bytu, miejsce jej ostatniego zamieszkania lub pobytu. W razie braku tych podstaw w³a-
œciwy jest wojewoda mazowiecki.

Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego dokonywane jest w for-
mie decyzji deklaratoryjnej. Decyzja ta jest w swej istocie oœwiadczeniem w³aœciwego
organu, tj. wojewody, z którego wynika, ¿e wed³ug jego oceny stanu faktycznego i praw-
nego osoba zainteresowana posiada lub nie – obywatelstwo polskie (wyrok Naczelnego
S¹du Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2002 roku, sygn. V SA 922/02). Nale¿y rów-
nie¿ wyjaœniæ, ¿e dla ustalenia podstawy nabycia i utraty obywatelstwa polskiego mia-
rodajne s¹ przepisy obowi¹zuj¹ce w dacie zdarzenia lub czynnoœci, na skutek których
nast¹pi³o nabycie lub utrata obywatelstwa z mocy prawa lub decyzji w³aœciwego organu.

Obowi¹zuj¹ca ustawa o obywatelstwie polskim nie okreœla dokumentów, które na-
le¿y z³o¿yæ wraz z wnioskiem o stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa pol-
skiego. Jednak z przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego (np. art. 63,
art. 75 Kpa) oraz z orzecznictwa s¹dów administracyjnych wynika, ¿e wnioskodawca
powinien z³o¿yæ wszelkie posiadane dokumenty mog¹ce œwiadczyæ o nabyciu i posia-
daniu lub utracie obywatelstwa polskiego (np. niewa¿ne paszporty oraz dowody osobi-
ste).

W trakcie prowadzonego postêpowania wojewoda d¹¿y do zebrania dowodów po-
zwalaj¹cych na wydanie decyzji jednoznacznie rozstrzygaj¹cej kwestiê nabycia i posia-
dania lub utraty obywatelstwa polskiego przez zainteresowan¹ osobê. Z zasady prawdy
obiektywnej wyra¿onej w art. 7 Kpa, wynikaj¹ dla organu administracji miêdzy innymi
obowi¹zki okreœlenia z urzêdu, jakie dowody s¹ niezbêdne dla ustalenia stanu faktycz-
nego sprawy (wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca
1999 roku, sygn. I SA 1551/98). Natomiast art. 77 § 1 Kpa nak³ada na organ admini-
stracji publicznej obowi¹zek zgromadzenia ca³ego materia³u dowodowego koniecznego
do prawid³owego rozstrzygniêcia sprawy (wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego
w Warszawie z dnia 17 paŸdziernika 2001 roku, sygn. I SA 1110/01). Nale¿y jednak
wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e w postêpowaniu administracyjnym obowi¹zuje zasada, ¿e ciê-
¿ar dowodu spoczywa na tym, kto z okreœlonego faktu wyprowadza skutki prawne (wy-
roki Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie: z dnia 15 listopada 2000 roku,
sygn. III SA 2431/99; z dnia 16 lutego 1999 roku, sygn. III SA 2322/98). Oznacza to, ¿e
obowi¹zek poszukiwania dowodów ci¹¿y nie tylko na organie administracji, ale obar-
cza tak¿e stronê, która w swym dobrze rozumianym interesie powinna wykazywaæ
dba³oœæ o przedstawienie œrodków dowodowych (wyrok Naczelnego S¹du Administra-
cyjnego w Gdañsku, sygn. I SA/Gd 860/97).

Po przeprowadzeniu postêpowania, wojewoda stwierdza w drodze decyzji posiada-
nie obywatelstwa polskiego lub odmawia stwierdzenia posiadania obywatelstwa pol-
skiego. Strona postêpowania, niezadowolona z decyzji wojewody mo¿e z³o¿yæ
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odwo³anie do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Minister – dzia³aj¹c jako
organ II instancji – dokona wówczas oceny zaskar¿onej decyzji pod wzglêdem ustaleñ
prawnych, jak równie¿ faktycznych. Po zakoñczeniu postêpowania Minister SWiA wy-
daje decyzjê, na mocy której mo¿e m.in. utrzymaæ w mocy decyzjê wojewody lub uchy-
liæ j¹ i rozstrzygn¹æ co do istoty sprawê, albo uchyliæ decyzjê i przekazaæ sprawê do
ponownego rozpatrzenia. Od decyzji Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
przys³uguje stronie prawo do z³o¿enia skargi do Wojewódzkiego S¹du Administracyj-
nego, a nastêpnie skargi kasacyjnej do Naczelnego S¹du Administracyjnego.

Odnosz¹c siê do kwestii wydania dowodu osobistego obywatelowi polskiemu za-
mieszkuj¹cemu od wielu lat w Niemczech uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 34
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych
(t.j.: Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 993 z póŸn. zm.), jedynie obywatel polski zamiesz-
kuj¹cy w kraju obowi¹zany jest posiadaæ dowód osobisty. Natomiast obywatelowi pol-
skiemu przebywaj¹cemu za granic¹ przys³uguje prawo do posiadania tego dokumentu.

W celu otrzymania dowodu osobistego osoba nie musi byæ zameldowana w kraju,
jednak¿e z³o¿enie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dokumentu wy-
maga osobistego stawiennictwa w organie gminy (vide: § 5 ust. 1 i § 15 ust. 1 rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu
osobistego oraz trybu postêpowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
uniewa¿niania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).

W³aœciwoœæ miejscow¹ organu do wydania dowodu osobistego okreœla art. 45 usta-
wy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych, zgodnie z którym wniosek o wydanie
dowodu osobistego sk³ada siê w:

� organie gminy w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce ostatniego zameldowana na po-
byt sta³y – jeœli osoba by³a w przesz³oœci zameldowana na pobyt sta³y w kraju, jed-
nak w chwili ubiegania siê o dowód osobisty nie posiada miejsca sta³ego pobytu
w Polsce,

� Wydziale Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Œródmieœcie m.st. Warszawy –
jeœli osoba nigdy nie by³a zameldowana na pobyt sta³y w kraju.

Tak jak w przypadku paszportu, uwzglêdniaj¹c fakt wype³niania przez dowód oso-
bisty funkcji poœwiadczania obywatelstwa polskiego, pierwsz¹ czynnoœci¹ pracownika
organu przyjmuj¹cego wniosek o wydanie dowodu osobistego jest ustalenie ponad
wszelk¹ w¹tpliwoœæ, czy osoba ubiegaj¹ca siê o ten dokument posiada obywatelstwo
polskie. Obywatel polski, który od wielu lat przebywa poza granicami kraju, ubiegaj¹c
siê o wydanie dowodu osobistego winien okazaæ wa¿ny polski paszport. Je¿eli go nie
posiada, niezbêdnym bêdzie przed³o¿enie potwierdzenia posiadania obywatelstwa pol-
skiego.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e do wniosku o wydanie dowodu osobistego nale¿y
za³¹czyæ odpis skrócony aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia – w przypadku osób,
które nie zawar³y ma³¿eñstwa, aktu ma³¿eñstwa), chyba ¿e akt ten zosta³ sporz¹dzony
w urzêdzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega siê o wydanie dowodu
osobistego.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych, reprezentuj¹ca samorz¹d zawo-
dowy pielêgniarek i po³o¿nych, wyrazi³a du¿y niepokój zwi¹zany z decyzj¹
ECOFIN z dnia 10 marca 2009 r. o nieumieszczeniu na liœcie produktów pod-
legaj¹cych preferencyjnej stawce podatku VAT, w ramach rewizji dyrektywy
2006/112/EC, jednorazowych pieluszek dla dzieci. Umieszczenie pieluszek
na liœcie wymaga³o jedynie drobnych technicznych zmian w tej dyrektywie,
gdy¿ w pkcie 3 aneksu III umieszczona jest obecnie pozycja, w której mowa
o produktach u¿ywanych do ochrony higienicznej.

Œrodowisko pielêgniarek i po³o¿nych od wielu lat walczy o w³aœciw¹ kla-
syfikacjê podatku VAT na pieluszki jednorazowe oraz o ujednolicenie stawki
dla wszystkich rodzajów pieluch i pieluszek, niezale¿nie od tego, czy s¹ to
produkty dla dzieci, czy dla doros³ych. Produkt ten jest niezwykle wa¿ny,
wrêcz niezbêdny dla obu grup wiekowych.

Z punktu widzenia Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych nie powinno
byæ ¿adnych zró¿nicowañ miêdzy pacjentami, którymi opiekuj¹ siê pielêgniar-
ki. Tak wiele uda³o siê osi¹gn¹æ w sprawie poprawy standardów higienicz-
nych w Polsce, by³oby wiêc paradoksem wspieranie tylko doros³ych
i niepe³nosprawnych, a pominiêcie w tej kwestii dzieci, zw³aszcza gdy mamy
tak powa¿ne problemy demograficzne.

Decyzja ministrów finansów krajów UE dotknie nie tylko Polski, ale rów-
nie¿ Czech, Wêgier, Portugalii i Malty. Z drugiej strony, przyk³ady krajów eu-
ropejskich pokazuj¹, ¿e instrumenty podatkowe s¹ wykorzystywane jako
elementy polityki prorodzinnej w innych krajach Unii. Na przyk³ad w Wielkiej
Brytanii i Irlandii do artyku³ów dla dzieci od lat stosowana jest zerowa staw-
ka VAT, w Luksemburgu zaœ obowi¹zuje stawka VAT na poziomie 3%. I jest to
w tych krajach skuteczn¹ form¹ wspierania rodziny.

Preferencyjna stawka podatku VAT na pieluszki jednorazowe, obecnie
w wysokoœci 7%, stanowi bezpoœredni¹ pomoc dla rodziny, która p³aci mniej
za podstawowe artyku³y higieniczne. Ka¿dy wzrost kosztów wp³ynie bezpo-
œrednio na obni¿enie poziomu ¿ycia rodziny.

Podwy¿szenie stawki podatku VAT na pieluszki jednorazowe wp³ynie
tak¿e niekorzystnie na budowanie d³ugoterminowego programu prorodzinne-
go, jak równie¿ nie pozwoli utrzymaæ obecnych standardów higieny i pielêg-
nacji ma³ego dziecka w Polsce, nie mówi¹c ju¿ o ich podnoszeniu.

W sytuacji zmniejszaj¹cej siê liczby urodzeñ, nie tylko w Polsce, ale
i w wiêkszoœci krajów Unii Europejskiej, i zwi¹zanego z tym narastaj¹cego
zagro¿enia kryzysem demograficznym, polski program prorodzinny powinien
znaleŸæ uznanie równie¿ wœród decydentów Unii Europejskiej i staæ siê na-
szym wk³adem w za¿egnanie tego kryzysu.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o wy-
jaœnienie, w jaki sposób ministerstwo bêdzie egzekwowaæ postanowienia
przyjête na posiedzeniu ministrów finansów krajów Unii Europejskiej dnia
10 marca 2009 r. Dlaczego, znaj¹c sytuacjê demograficzn¹ w Polsce, rz¹d nie
kierowa³ siê przyk³adami Wielkiej Brytanii i Irlandii lub chocia¿by Luksem-
burga?

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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OdpowiedŸ

Warszawa, 22 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo znak BPS/DSK-043-1583/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.,
przy którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pani¹ Janinê Fetliñ-
sk¹ na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia br. w sprawie stawki podatku od to-
warów i us³ug na pieluchy dzieciêce, uprzejmie informujê:

System podatku VAT w ramach UE podlega harmonizacji, co oznacza, i¿ pañstwa
cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zgodnoœci krajowych przepisów w za-
kresie podatku VAT z regulacjami wynikaj¹cymi z prawa wspólnotowego (podstaw¹
obowi¹zuj¹cego w UE systemu podatku VAT s¹ przepisy dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartoœci dodanej). Zgodnie z zapisami ww. dyrektywy dostawa towarów i œwiadczenie
us³ug podlegaj¹ce opodatkowaniu VAT s¹ co do zasady opodatkowane wg stawki pod-
stawowej, natomiast pañstwa cz³onkowskie mog¹ stosowaæ obni¿on¹ stawkê podatku
VAT w odniesieniu do towarów i us³ug wymienionych w za³. III do ww. dyrektywy.
W poz. 3 za³¹cznika III ww. dyrektywy zosta³y wymienione produkty farmaceutyczne
zwykle stosowane dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, ³¹cznie z produktami u¿ywanymi do celów antykoncepcyj-
nych oraz higieny osobistej. Decyzj¹ Parlamentu RP wyra¿on¹ w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. – art. 41
ust. 2 w zw. z poz. 76 za³. nr 3 do ww. ustawy), dostawa pieluszek, wk³adek do pieluch
oraz podobnych artyku³ów sanitarnych dla niemowl¹t w Polsce oraz import i we-
wn¹trzwspólnotowe nabycie takich towarów, objête s¹ stawk¹ obni¿on¹ podatku od
towarów i us³ug.

Nale¿y jednoczeœnie wyjaœniæ, i¿ w wyniku prowadzonych od lipca 2008 r. na forum
UE prac dot. stawek obni¿onych VAT, Rada Unii Europejskiej ds. Ekonomicznych i Fi-
nansowych (ECOFIN) w trakcie posiedzenia w dniu 10 marca 2009 r. osi¹gnê³a politycz-
ne porozumienie, w ramach którego nie dosz³o do wyraŸnego doprecyzowania poz. 3
z za³¹cznika III do dyrektywy Rady 2006/112/WE (poprzez wyraŸne objêcie nim pielu-
szek dzieciêcych, o co wnioskowa³a w lipcu ub. roku Komisja Europejska). Nie zmienia
to jednak stosowanej przez Polskê oraz kilka innych pañstw cz³onkowskich interpreta-
cji ww. przepisu (tj. ¿e pieluszki ju¿ obecnie nale¿y zakwalifikowaæ jako towary, o któ-
rych mowa w obecnej poz. 3 za³¹cznika III do ww. dyrektywy 2006/112/WE).
Argumentacja ta pozostaje nadal aktualna.

Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, i¿ w prowadzonej dyskusji na forum Unii Europejskiej
Polska wyra¿a³a poparcie dla rozwi¹zañ przyznaj¹cych pañstwom cz³onkowskim wiêk-
sz¹ elastycznoœæ w zakresie stosowania stawek obni¿onych, w szczególnoœci, gdy pro-
ponowane rozwi¹zania nie maj¹ negatywnego wp³ywu na funkcjonowanie Wspólnego
Rynku Unii Europejskiej (dotyczy³o to równie¿ doprecyzowania przepisów dyrektywy
w zakresie pieluszek dzieciêcych). W przypadku podjêcia przez Komisjê Europejsk¹
dalszych prac w zakresie doprecyzowania przepisów dyrektywy w odniesieniu do staw-
ki VAT na pieluszki dzieciêce, Polska poprze tak¹ inicjatywê.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z art. 47 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych inwalidzi wojenni
i wojskowi oraz kombatanci maj¹ prawo do korzystania poza kolejnoœci¹ ze
œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz z us³ug farmaceutycznych udzielanych
w aptekach. Osoby te mog¹ równie¿ korzystaæ poza kolejnoœci¹ z ambulatoryj-
nych œwiadczeñ specjalistycznych finansowanych ze œrodków publicznych
bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rzeczywistoœæ odbiega jednak od regulacji ustawowych. Faktycznie
kombatanci musz¹ oczekiwaæ w kolejkach na takich samych zasadach jak
inni obywatele. Jednak jako osoby wysoce zas³u¿one dla ojczyzny, które czê-
sto utraci³y zdrowie, walcz¹c o jej dobro, zas³uguj¹ na specjalne traktowanie.
Ich œrednia wieku wynosi oko³o osiemdziesiêciu piêciu lat i jest ich coraz
mniej.

Samorz¹dy terytorialne staraj¹ siê przeprowadzaæ akcje przypominaj¹ce
zak³adom opieki zdrowotnej o ich obowi¹zkach. Jednak, jak wynika z infor-
macji wp³ywaj¹cych do mojego biura senatorskiego, dzia³ania te s¹ niewy-
starczaj¹ce.

Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje podjêcie skoordynowanych kro-
ków zmierzaj¹cych do spowodowania respektowania wspomnianej ustawy
przez zak³ady opieki zdrowotnej, na przyk³ad poprzez powo³anie przy szpita-
lach konsultantów do spraw weteranów? Czy niepubliczne zak³ady opieki
zdrowotnej, lecz¹ce pacjentów za fundusze pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa,
równie¿ maj¹ obowi¹zek przestrzegania tej ustawy?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Ryszarda Góreckiego pod-

czas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 r., w sprawie opieki zdrowot-
nej nad weteranami wojennymi, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cego stanowiska.

Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych i zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), tj. 29 wrzeœnia 2007 r., zarówno
inwalidzi wojenni i wojskowi, a tak¿e kombatanci otrzymali prawo do korzystania poza
kolejnoœci¹ ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej i us³ug farmaceutycznych udzielanych
w aptekach. Powo³ywana przez Pana Senatora norma wynikaj¹ca z art. 47c ustawy od-
nosi siê do œwiadczeñ finansowanych ze œrodków publicznych niezale¿nie od statusu
prawnego podmiotów realizuj¹cych œwiadczenia.
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Tym samym zarówno publiczne, jak te¿ niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej lub
indywidualne praktyki lekarskie, zobowi¹zane s¹ do respektowania prawa pierwszeñ-
stwa osób uprawnionych do otrzymania œwiadczeñ, je¿eli tylko udzielaj¹ œwiadczeñ fi-
nansowanych ze œrodków publicznych. Informacje o uprawnieniach kombatantów do
szczególnej opieki zdrowotnej s¹ powszechnie dostêpne, a w ich rozpowszechnianie za-
anga¿owa³y siê organizacje kombatanckie, jednostki samorz¹du terytorialnego, a tak¿e
œrodki masowego przekazu. Mo¿na siê z nimi zapoznaæ równie¿ na stronach interneto-
wych Ministerstwa Zdrowia lub Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie mo¿e wiêc byæ
usprawiedliwieniem nierespektowania uprawnieñ kombatantów w dostêpie do œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej nieznajomoœæ powszechnie obowi¹zuj¹cych norm prawnych.

Wartym odnotowania jest równie¿ fakt, ¿e w wielu województwach liczne zak³ady
opieki zdrowotnej przyst¹pi³y do programu „Szpitale przyjazne kombatantom”, którego
za³o¿eniem jest poprawa opieki zdrowotnej weteranów walk o niepodleg³oœæ. W niektó-
rych jednostkach powo³ano konsultantów ds. weteranów odpowiedzialnych za pomoc
kombatantom w dostêpie do opieki zdrowotnej.

Jednoczeœnie pragnê zapewniæ, i¿ Biuro Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia,
do którego niejednokrotnie wp³ywaj¹ skargi kombatantów na ograniczenia w dostêpie
do opieki zdrowotnej, podejmuje indywidualne interwencje u œwiadczeniodawców ma-
j¹ce na celu wyjaœnienie sprawy i udzielenie skutecznej pomocy skar¿¹cym w egzekwo-
waniu swoich praw. Pomoc tak¹ œwiadcz¹ tak¿e Rzecznicy Praw Pacjenta w Narodowym
Funduszu Zdrowia, którzy na bie¿¹co monitoruj¹ przestrzeganie praw pacjenta, w tym
równie¿ praw kombatantów do uzyskania œwiadczeñ opieki zdrowotnej poza kolejno-
œci¹, przez œwiadczeniodawców zwi¹zanych umow¹ z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ze swej strony wyra¿am nadziejê, i¿ dotychczasowe dzia³ania zarówno instytucji
publicznych, jak i organizacji spo³ecznych, powinny przyczyniaæ siê do skutecznego
egzekwowania od œwiadczeniodawców przestrzegania praw kombatantów w dostêpie
do œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Od wielu lat Si³y Zbrojne RP d¹¿¹ do osi¹gniêcia celów przyjêtych w ra-
mach negocjacji z NATO, miêdzy innymi tak¿e w obszarze znajomoœci jêzy-
ków obcych. Nie tylko jednak realizacja formalnych wymogów, ale przede
wszystkim koniecznoœæ codziennej wspó³pracy wymusza doskonalenie zna-
jomoœci jêzyków obcych, w szczególnoœci jêzyka angielskiego.

Realizacja wynegocjowanych celów sprawia trudnoœci, poniewa¿ syste-
mem doskonalenia musi byæ objêta du¿a liczba ¿o³nierzy zawodowych. Funk-
cjonuj¹ce etatowe oœrodki doskonalenia znajomoœci jêzyków obcych nie s¹
w stanie wykonaæ tego zadania. W zwi¹zku z tym znaczna czêœæ szkolenia
prowadzona jest w ramach umów zawieranych przez jednostki wojskowe z jê-
zykowymi szko³ami prywatnymi. Takie rozwi¹zanie skutkuje niemo¿noœci¹
weryfikacji oferentów, poniewa¿ podstawowym wyznacznikiem staje siê cena
szkolenia; niemo¿noœci¹ utrzymania dobrego poziomu szkolenia; prowadze-
niem szkolenia w miejscu pracy, gdzie uczestnicy odrywani s¹ od nauki do wy-
pe³niania codziennych obowi¹zków s³u¿bowych; trudnoœciami w nauczaniu
jêzyka dla celów zawodowych, czyli subjêzyka wojskowego.

Si³y Zbrojne RP prowadz¹ szkolenie jêzykowe w oœrodkach szkó³ wy¿-
szych (przede wszystkim na potrzeby dydaktyki akademickiej) i oœrodkach
podlegaj¹cych dowódcom RSZ. Najwiêkszym wœród oœrodków doskonalenia
znajomoœci jêzyków obcych w resorcie jest Wojskowe Studium Nauczania Jê-
zyków Obcych (WSNJO) w £odzi. Studium funkcjonuje w wojskowym syste-
mie doskonalenia znajomoœci jêzyków obcych od ponad trzydziestu lat.
Zajmuje trzy budynki – internatowo-administracyjny, internatowy i szkole-
niowy – w kompleksie koszarowym przy ulicy �ród³owej 52. Jeden z tych bu-
dynków zosta³ oddany w 2004 r. po generalnym remoncie. Organizacyjnie
studium podlega dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowe-
go MON. Zaopatrzenie logistyczne pozostaje w zakresie odpowiedzialnoœci In-
spektoratu Wsparcia SZ. W ramach studium od 2002 r. funkcjonuje równie¿
Centralna Komisja Egzaminacyjna Jêzyków Obcych MON (CKEJO).

Œredni miesiêczny koszt pobytu jednego s³uchacza – dydaktyka, zakwate-
rowanie, wy¿ywienie, koszty administracyjne – kszta³tuje siê na doœæ niskim po-
ziomie i wyniesie w bie¿¹cym roku oko³o 1 tysi¹c 650 z³.

G³ówne zadania wykonywane przez WSNJO w sferze dydaktycznej to:
— kszta³cenie jêzykowe dla oko³o dwustu s³uchaczy w ramach d³ugoter-

minowych (piêciomiesiêcznych) kursów stacjonarnych jêzyka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego;

— prowadzenie krótkoterminowych kursów doskonal¹cych i specjali-
stycznych w wymiarze od jednego do dwóch miesiêcy, miêdzy innymi w celu
przygotowania kandydatów do pracy na stanowiskach s³u¿bowych poza
granicami kraju w strukturach NATO oraz dla kandydatów na stanowiska
w ataszatach obrony RP;

— organizacja i prowadzenie doraŸnych d³ugoterminowych kursów z in-
nych jêzyków obcych, na przyk³ad ukraiñskiego, perskiego, dari;

— przygotowanie programowych podstaw procesu dydaktycznego w sfe-
rze jêzyków obcych w resorcie obrony narodowej – ramowe programy nau-
czania.

W sferze egzaminacyjnej CKEJO prowadzi egzaminy resortowe wed³ug
czteropoziomowej normy NATO STANAG 6001 z jêzyka angielskiego, francus-
kiego, niemieckiego i rosyjskiego dla kadry i pracowników cywilnych Si³
Zbrojnych RP. CKEJO prowadzi równie¿ certyfikacjê kandydatów kierowa-
nych do s³u¿by poza granicami pañstwa, przygotowuje materia³y egzamina-
cyjne na pokursowe sesje egzaminacyjne z jêzyka angielskiego w ca³ych
Si³ach Zbrojnych RP, przygotowuje modele egzaminów i teoretyczne podsta-
wy egzaminowania ze znajomoœci jêzyków obcych w Si³ach Zbrojnych RP
oraz szkoli nieetatowych cz³onków komisji egzaminacyjnych.

Kompleks koszarowy, w którym znajduje siê studium, zosta³ stworzony
w latach piêædziesi¹tych w³aœnie z przeznaczeniem na specyficzne potrzeby
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oœrodka dydaktycznego. Istniej¹ce mo¿liwoœci, po rozwi¹zaniu instytucji ma-
j¹cych tutaj swoj¹ siedzibê w przesz³oœci, zosta³y wykorzystane tylko w czê-
œci. Samo po³o¿enie tego koszarowego kompleksu w centrum kraju
predestynuje instytucje ulokowane na jego terenie do wype³niania centralnej
roli. Koszary jako celowa inwestycja na potrzeby prowadzenia kursów sta-
cjonarnych dysponuj¹ du¿¹ liczb¹ pomieszczeñ internatowych pozwalaj¹c¹
prowadziæ kursy stacjonarne. Dysponuj¹ mo¿liwoœci¹ wy¿ywienia znacznie
wiêkszej liczby ¿o³nierzy ni¿ ma to miejsce dzisiaj, a tak¿e zapleczem
rekreacyjno-sportowym oraz du¿¹ powierzchni¹ parkingów.

Czêœæ budynków zosta³a przeznaczona na potrzeby WSNJO. Mimo ich czê-
œciowej dekapitalizacji, mimo niewielu inwestycji infrastrukturalnych w ostat-
nich latach na rzecz WSNJO, studium z powodzeniem spe³nia³o swoj¹ rolê.
Cierpia³y jednak na tym warunki pracy nauczycieli i warunki socjalno-bytowe
s³uchaczy kursów jêzykowych, tkwi¹ce jeszcze g³êboko w XX wieku. Stosun-
kowo niewielkie nak³ady finansowe pozwoli³yby na celowe wykorzystanie ca-
³ych koszar. Przydzielenie WSNJO dodatkowych niewykorzystanych pomiesz-
czeñ na terenie koszar i œrodków z przeznaczeniem na infrastrukturê, wzrost
zatrudnienia i wyposa¿enie, pozwoli³oby na rozbudowê potencja³u studium
i utworzenie Centrum Kszta³cenia Jêzykowego Wojska Polskiego (CKJ WP) od-
powiedniego do rangi Si³ Zbrojnych RP w NATO.

Rozpoczêcie remontu wykorzystywanych przez WSNJO budynków – in-
ternatowego i szkoleniowego – zosta³o ujête w centralnym planie rzeczowym
przygotowanym przez Sztab Generalny WP na 2009 r. Wykonanie tych za-
dañ pozwoli na zwiêkszenie liczby s³uchaczy o oko³o 20% oraz na dostosowa-
nie, w zale¿noœci od przyznanych œrodków, wyposa¿enia sal dydaktycznych
i pokoi internatowych do wymogów dnia dzisiejszego.

Opisane przeze mnie dzia³ania zwi¹zane z przekszta³ceniem instytucji
w CKJ WP pozwoli³yby na podwojenie liczby szkolonych s³uchaczy i rozwi-
niêcie oferty skierowanej do instytucji wojskowych. Pozwoli³yby jednoczeœ-
nie na:

— celowe wykorzystanie kompleksu koszarowego;
— zwiêkszenie mo¿liwoœci centralnego sterowania doskonaleniem jêzy-

kowym;
— odpowiednie i skuteczne wykorzystanie œrodków, polepszenie naboru

s³uchaczy i dostosowanie organizacji nauczania do istniej¹cych potrzeb;
— podniesienie jakoœci szkolenia jêzykowego;
— rozbudowê systemu doskonalenia dla nowo przyby³ych ¿o³nierzy za-

wodowych pozyskanych w ramach profesjonalizacji Si³ Zbrojnych;
— obni¿enie œrednich kosztów szkolenia jednego s³uchacza oraz kosztów

doskonalenia jêzykowego ponoszonych przez inne instytucje resortu obrony
na organizacjê doraŸnych kursów.

Potencjalnie mo¿liwe by³oby równie¿ stworzenie oferty skierowanej do in-
nych s³u¿b mundurowych, partnerów zagranicznych oraz wykorzystanie
CKJ WP jeszcze w trakcie przygotowañ Polski do objêcia prezydencji w UE.

Planowane kierunki dzia³ania, jakie zostan¹ podjête przez komendê stu-
dium po realizacji zadañ remontowych, niezale¿nie od ich wymiaru, to:

— stworzenie œrodowiska e-learningowego i uruchomienie zdalnego sys-
temu doskonalenia znajomoœci jêzyków obcych poprzez zastosowanie nowo-
czesnych technologii informatycznych;

— przejêcie zadañ zwi¹zanych z kompleksowym egzaminowaniem reali-
zowanym dotychczas miêdzy innymi przez nieetatowe komisje egzaminacyj-
ne RSZ;

— wdro¿enie bardziej elastycznego, trymestralnego systemu kszta³cenia
jêzykowego, pomyœlnie realizowanego pilota¿owo w latach 2003–2006.

Szanowny Panie Ministrze! Wojskowe Studium Nauczania Jêzyków Ob-
cych w £odzi jest placówk¹, która stwarza mo¿liwoœci skutecznego kszta³ce-
nia ¿o³nierzy na bardzo wysokim poziomie z zapewnieniem zakwaterowania.
Zaprezentowane atuty studium i mo¿liwoœci jego rozwoju, a tak¿e potrzeba
szkolenia coraz wiêkszej liczby ¿o³nierzy i zmniejszania jednoczeœnie nak³a-
dów finansowych – wymusza to na nas kryzys – daj¹ w mojej ocenie prosty
rachunek.
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Przeznaczanie ogromnych œrodków pieniê¿nych na szkolenie ¿o³nierzy
w szko³ach prywatnych, które nie daje takich rezultatów, jakich byœmy ocze-
kiwali, oraz nie zaspokaja potrzeb wojska na tym polu, jest tylko rozwi¹za-
niem tymczasowym. Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹
proœb¹ o dofinansowanie wymienionej inwestycji, która z punktu widzenia
zarówno ekonomicznego, jak i przysz³ego poziomu wykszta³cenia ¿o³nierzy
warta jest realizacji.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.06.01

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Grubskiego, z³o¿one pod-

czas 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 kwietnia 2009 r., do-
tycz¹ce doskonalenia znajomoœci jêzyków obcych w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (BPS/DSK-043-1585/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœ-
nieñ.

Ministerstwo Obrony Narodowej zdaje sobie sprawê, ¿e znajomoœæ jêzyków obcych
jest dziœ jednym z zasadniczym elementów nie tylko kszta³cenia ogólnego, ale tak¿e
przygotowania ¿o³nierzy do wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych w kraju i za grani-
c¹. Wojskowe Studium Nauczania Jêzyków Obcych (WSNJO) w £odzi jest centraln¹
placówk¹ w systemie kszta³cenia i egzaminowania jêzykowego w Si³ach Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, która realizuje priorytetowe zadania resortu w tej dziedzinie,
a Komendant Wojskowego Studium Nauczania Jêzyków Obcych, zgodnie z decyzj¹
Nr 530/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie kszta³ce-
nia i egzaminowania ze znajomoœci jêzyków obcych w resorcie obrony narodowej
(Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 292), jest jednoczeœnie Przewodnicz¹cym Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej Jêzyków Obcych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Podstawowe formy nauczania jêzyków obcych (kszta³cenie na stacjonarnych kur-
sach jêzykowych, programowe doskonalenie znajomoœci terminologii wojskowej na
specjalistycznych kursach – studiach doskonalenia zawodowego ¿o³nierzy trwaj¹cych
d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce) oraz dodatkowe formy doskonalenia jêzykowego (w ramach
szkolenia w jednostce wojskowej, na kursach w placówkach edukacyjnych za granic¹
oraz nauczanie doraŸne na innych zorganizowanych kursach) daj¹ szerokie mo¿liwo-
œci nauczania i utrwalania znajomoœci jêzyków obcych. Zasadnicz¹ rolê w tym procesie
odgrywa Wojskowe Studium Nauczania Jêzyków Obcych, jako jedyna placówka szko-
leniowa prowadz¹ca kszta³cenie z jêzyka angielskiego oraz innych jêzyków obcych dla
ca³ych Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkich poziomach umiejêtnoœci.
Doceniaj¹c wagê tego obszaru w zakresie podnoszenia kwalifikacji ¿o³nierzy, po mojej
wizycie w Studium w dniu 16 kwietnia br., wyda³em dyspozycjê Szefowi Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego, aby przeanalizowa³ mo¿liwoœæ wzmocnienia roli Wojskowe-
go Studium Nauczania Jêzyków Obcych w wojskowym systemie nauczania jêzyków
obcych i takie prace aktualnie trwaj¹.
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W tym kontekœcie Ministerstwo Obrony Narodowej podziela pogl¹d Pana Senatora
Macieja Grubskiego w zakresie koniecznoœci dofinansowania zadañ dotycz¹cych mo-
dernizacji kompleksu koszarowego nr 4645 w £odzi, wykorzystywanego na potrzeby
Wojskowego Studium Nauczania Jêzyków Obcych, a w szczególnoœci obiektów nr 2 i 6.
W budynkach tych mieœci siê Centralna Komisja Egzaminacyjna Jêzyków Obcych Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej oraz realizowane s¹ kursy jêzykowe. Corocznie w syste-
mie ci¹g³ym naukê pobiera tam oko³o czterystu s³uchaczy ze wszystkich rodzajów Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz instytucji centralnych Ministerstwa Obrony
Narodowej.

Potrzeby w zakresie remontów i modernizacji kompleksu WSNJO zosta³y zaplano-
wane na ³¹czn¹ kwotê 4.400 tys. z³ i ujête w:

� Centralnym planie remontów nieruchomoœci resortu obrony narodowej na rok 2009
– remont budynku nr 2 w latach 2009–2011 (przewidywana wartoœæ kosztoryso-
wa 2.300 tys. z³; w 2009 r. WSNJO otrzyma 300 tys. z³);

� Centralnym planie inwestycji budowlanych nieruchomoœci resortu obrony narodo-
wej na rok 2009 – modernizacja budynku dydaktycznego nr 6 w latach 2009–2011
(przewidywana wartoœæ kosztorysowa 2.100 tys. z³; w 2009 r. WSNJO otrzyma
50 tys. z³).

Wa¿nym elementem w systemie doskonalenia jêzykowego w perspektywie najbli¿-
szych lat, wymagaj¹cym dofinansowania, bêdzie równie¿ wykorzystanie nowoczesnych
technologii informatycznych (distance learning). Wspomagana komputerem i sieci¹
Internet forma edukacji na odleg³oœæ bêdzie stanowiæ ciekaw¹ alternatywê dla
kszta³cenia odbywaj¹cego siê w trybie stacjonarnym. Instytucj¹ predysponowan¹ do
prowadzenia takiej formy doskonalenia jêzykowego na potrzeby Si³ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest niew¹tpliwie Wojskowe Studium Nauczania Jêzyków Obcych.
Posiada ono wszystkie niezbêdne elementy do uruchomienia wojskowego serwisu jêzy-
kowego, tj. zaplecze techniczne, lingwistów oraz specjalistów w zakresie znajomoœci
terminologii rodzajów wojsk i s³u¿b. Dotychczas zosta³a przygotowana wersja testowa
serwisu egzaminacyjnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Jêzyków Obcych Mini-
sterstwa Obrony Narodowej.

Odnosz¹c siê do poruszonej przez Pana Senatora Macieja Grubskiego kwestii re-
zygnacji ze szkolenia jêzykowego na poziomach pierwszym i drugim w jednostkach
wojskowych w oparciu o firmy cywilne pragnê stwierdziæ, ¿e jego centralizacja jest nie-
mo¿liwa ze wzglêdu m.in. na koniecznoœæ zapewnienia nale¿ytego funkcjonowania
tych jednostek, w tym ci¹g³oœci procesu szkolenia, oraz du¿e obci¹¿enie realizacj¹ zo-
bowi¹zañ w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych. Pragnê podkreœliæ, i¿ jedynie
w kursach na poziomie pierwszym w Wojskach L¹dowych uczestniczy³o w ubieg³ym ro-
ku 1178 ¿o³nierzy. ¯aden z oœrodków nie posiada takiego potencja³u dydaktyczno-
-logistycznego.

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ Wojskowe Studium Nauczania Jêzyków Obcych jest g³ów-
nym oœrodkiem nauczania w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który aktual-
nie prowadzi kszta³cenie w zakresie jêzyków angielskiego, francuskiego, niemieckiego,
rosyjskiego i ukraiñskiego. Ponadto Studium posiada mo¿liwoœci nauczania równie¿
innych jêzyków obcych, odpowiednio do bie¿¹cych potrzeb si³ zbrojnych, zwi¹zanych
z udzia³em w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w ró¿nych rejonach œwiata (np.
Afganistan: jêzyk perski – dari).

Przy kwalifikacji na kursy jêzyków obcych w jednostkach szkolnictwa wojskowego
¿o³nierze i pracownicy cywilni resortu w pierwszej kolejnoœci kierowani s¹ do WSNJO,
a nastêpnie do pozosta³ych oœrodków kszta³cenia. Problem niewykorzystania miejsc
(niestawiennictwa kierowanych osób) dotyczy nie tylko WSNJO i wynika przede wszyst-
kim z przyczyn niezale¿nych i niemo¿liwych do przewidzenia na etapie planowania
kszta³cenia w danym roku szkoleniowym. W przesz³oœci wartoœæ procentowa niesta-
wiennictwa oscylowa³a wokó³ 15–20% kierowanych osób. Przyczynê stanowi³, wed³ug
opinii prze³o¿onych kursantów, g³ównie fakt pojawiania siê nieprzewidzianych, wa¿-
nych zadañ s³u¿bowych. W wyniku podjêtych dzia³añ, polegaj¹cych m.in. na rzetelnej
analizie potrzeb i mo¿liwoœci poszczególnych instytucji zg³aszaj¹cych kandydatów,
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procent niestawiennictwa w ostatnich latach systematycznie spada i obecnie waha siê
w granicach 10%.

Konkluduj¹c, pragnê stwierdziæ, i¿ Wojskowe Studium Nauczania Jêzyków Obcych
ma wystarczaj¹cy potencja³ dydaktyczny do prowadzenia kszta³cenia i egzaminowania
ze znajomoœci jêzyków obcych na wysokim poziomie. Niemniej jednak wspomniane
budynki w kompleksie nr 4645 wymagaj¹ pilnego remontu, na co zosta³y zaplanowane
odpowiednie œrodki finansowe. Wdro¿enie internetowego serwisu egzaminacyjnego rów-
nie¿ wymaga dodatkowych nak³adów pieniê¿nych.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia wyra¿am nadziejê, ¿e uzna je Pan Marsza³ek
za satysfakcjonuj¹ce.

£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania

z up. Czes³aw Pi¹tas
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od niedawna mo¿na zaobserwowaæ na naszych drogach coraz wiêksz¹

liczbê osób poruszaj¹cych siê pojazdami mechanicznymi, których pojemnoœæ
silnika nie przekracza 50 cm3. Brak jakiejkolwiek kontroli oraz ³atwoœæ zdo-
bywania uprawnieñ do obs³ugi tego typu pojazdów mechanicznych musi bu-
dziæ zaniepokojenie. Piêtnastolatkowie, którzy ukoñczyli tylko przeprowa-
dzony w szkole kurs, lub osoby po 18. roku ¿ycia – bez ¿adnych dodatko-
wych wymagañ, mog¹ staæ siê uczestnikami ruchu drogowego. Nie da siê
ukryæ, ¿e brak przygotowania teoretycznego z zakresu ruchu drogowego
(znajomoœæ przepisów, znaków drogowych, umiêjêtnoœæ udzielania pierwszej
pomocy) oraz przygotowania praktycznego stanowi zagro¿enie nie tylko dla
reszty zmotoryzowanych, ale i dla pieszych. Poza tym argumentacja, i¿ po-
jemnoœæ silnika pozwala na uczestniczenie w ruchu drogowym na takich za-
sadach, jest z gruntu b³êdna. Skuter rozwija prêdkoœæ do ok. 50 km/h,
jednak zdjêcie fabrycznej blokady (koszt ok. 300 z³ u ka¿dego mechanika) po-
zwala jeŸdziæ ju¿ z prêdkoœci¹ do 80 km/h. O tym, jak bardzo taka sytuacja
jest niepokoj¹ca i wymaga uregulowania, mówi¹ statystyki kolizji i wypad-
ków drogowych z udzia³em tej grupy zmotoryzowanych.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/DSK-043-1586/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.,

przekazuj¹ce Oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Andrzeja Grzyba na 31. posiedze-
niu Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 r., w sprawie bezpieczeñstwa ruchu drogowe-
go z udzia³em osób kieruj¹cych skuterami, uprzejmie wyjaœniam, ¿e zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, osoby pomiêdzy 13. a 18. rokiem ¿ycia zamierzaj¹ce po-
ruszaæ siê motorowerem, s¹ zobowi¹zane do uzyskania karty motorowerowej.

Jednoczeœnie informujê, ¿e podzielaj¹c pogl¹d o koniecznoœci zwiêkszenia wyma-
gañ do uzyskania uprawnieñ do kierowania motorowerami, Ministerstwo przygotowa-
³o projekt ustawy o kieruj¹cych pojazdami, który kompleksowo reorganizuje system
uzyskiwania uprawnieñ do kierowania pojazdami, w tym równie¿ motorowerami. Pro-
ponowane w projekcie przepisy przewiduj¹ zast¹pienie karty motorowerowej obowi¹z-
kiem uzyskania prawa jazdy kategorii AM. Kategoria AM jest now¹ kategori¹ prawa
jazdy wprowadzon¹ dyrektyw¹ 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy. Osoba ubiegaj¹ca siê o uzyskanie tej katego-
rii prawa jazdy bêdzie musia³a mieæ ukoñczone 14 lat, odbyæ kurs w oœrodku szkolenia
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kierowców, a nastêpnie zdaæ egzamin teoretyczny i praktyczny w Wojewódzkim Oœrodku
Ruchu Drogowego.

W mojej ocenie, proponowane rozwi¹zanie zapewni, ¿e osoby prowadz¹ce motoro-
wery w ruchu drogowym bêd¹ posiada³y odpowiedni¹ wiedzê i umiejêtnoœci, co dodat-
kowo przyczyni siê do zwiêkszenia ogólnego bezpieczeñstwa na polskich drogach.
Projekt ustawy o kieruj¹cych pojazdami trafi w najbli¿szym czasie pod obrady Sejmu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w naszym kraju regulacj¹ karn¹ pe³n¹ odpowie-

dzialnoœæ ponosz¹ osoby, które ukoñczy³y 17 lat. Ustawodawca wprowadzi³
ten cenzus wiekowy, maj¹c na wzglêdzie dobro nieletnich oraz stopieñ ich
rozwoju, a tak¿e w trosce o rozwój spo³eczeñstwa demokratycznego. Jedno-
czeœnie w art. 10 kodeksu karnego zosta³y uregulowane przes³anki odpowie-
dzialnoœci osób od 15. roku ¿ycia za pope³nione umyœlnie zbrodnie. W art. 10
§ 2 kodeksu karnego enumeratywnie wymieniono przypadki odpowiedzialno-
œci nieletnich za przestêpstwa, które pope³nili miêdzy 15. a 17. rokiem ¿ycia.
Po analizie omawianych przepisów nasuwa siê pytanie, czy aby na pewno
zosta³y w nich ujête w sposób wyczerpuj¹cy wszystkie wyliczone tam prze-
stêpcze zachowania. Dziwiæ mo¿e na przyk³ad fakt, i¿ art. 10 § 2 obejmuje
karalnoœci¹ przestêpstwo z art. 197 § 3 k.k. (zgwa³cenie wspólnie z inn¹ oso-
b¹), nie jest zaœ objêty karalnoœci¹ czyn przestêpczy z art. 197 § 4 k.k.
(zgwa³cenie oraz zgwa³cenie wspólnie z inn¹ osob¹ – dzia³anie ze szczegól-
nym okrucieñstwem). Jest nielogiczne, ¿e nieletni pomiêdzy 15. a 17. rokiem
¿ycia dokonuj¹cy zbiorowego gwa³tu w pe³ni odpowiada za swój czyn, je¿eli
zaœ dopuœci siê tego przestêpstwa dzia³aj¹c ze szczególnym okrucieñstwem –
nie odpowiada w pe³ni. Wniosek jest taki, ¿e sprawca pope³nia wiêksze z³o,
lecz jego odpowiedzialnoœæ jest ograniczona, traktuje siê go bowiem jak nie-
letniego.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 czerwca 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Andrzeja Grzyba w sprawie przepi-

sów dotycz¹cych odpowiedzialnoœci karnej osób nieletnich, przekazane przy piœmie
z dnia 29 kwietnia 2009 r. Nr BPS/DSK-043-1588/09, uprzejmie przedstawiam co na-
stêpuje.

Obowi¹zuj¹ce przepisy Kodeksu karnego wi¹¿¹ zdolnoœæ do ponoszenia odpowie-
dzialnoœci karnej, bêd¹c¹ jedn¹ z przes³anek warunkuj¹cych przypisanie sprawcy winy,
z ukoñczeniem przez sprawcê czynu zabronionego 17 lat (art. 10 § 1 k.k.).

Osoby, które nie osi¹gnê³y tak wyznaczonej granicy wiekowej, jako nieletni
w zwi¹zku z pope³nieniem czynu zabronionego podlegaj¹ odrêbnemu trybowi postêpo-
wania przed s¹dami rodzinnymi, w którym stosuje siê œrodki wychowawcze i popraw-
cze na podstawie ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z póŸn. zm.).

Je¿eli nieletni sprawca ukoñczy³ 15 lat, a oka¿e siê, ¿e pope³ni³ on czyn zabroniony,
który zosta³ taksatywnie wymieniony w katalogu zawartym w art. 10 § 2 k.k., mo¿e on
odpowiadaæ na zasadach okreœlonych w Kodeksie karnym.
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Nale¿y podzieliæ pogl¹d wyra¿ony w oœwiadczeniu, i¿ wad¹ obecnych uregulowañ
jest nieobjêcie katalogiem czynów okreœlonych w art. 10 § 2 k.k. czynu z art. 197 § 4
k.k. stanowi¹cego kwalifikowany typ przestêpstwa zgwa³cenia. Powoduje to skutki
wskazane w oœwiadczeniu pana senatora – nieletni sprawca kwalifikowanego prze-
stêpstwa zgwa³cenia okreœlonego w art. 197 § 3 k.k. (zgwa³cenie zbiorowe) mo¿e pono-
siæ odpowiedzialnoœæ karn¹ na podstawie Kodeksu karnego, podczas gdy sprawca
czynu z art. 197 § 4 k.k. cechuj¹cego siê jeszcze wy¿szym stopniem spo³ecznej szkodli-
woœci, mo¿e odpowiadaæ jedynie na podstawie przepisów ustawy o postêpowaniu
w sprawach nieletnich.

Propozycja zmiany przepisu art. 10 § 2 k.k. maj¹ca na celu usuniêcie wskazanej
w oœwiadczeniu luki prawnej jest objêta rz¹dowym projektem ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks karny
wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (druk
sejmowy nr 1394).

Wed³ug projektu art. 10 § 2 k.k. ma otrzymaæ nastêpuj¹ce brzmienie:
,,§ 2 Nieletni, który po ukoñczeniu 15 lat dopuszcza siê czynu zabronionego okreœlo-

nego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166,
art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, mo¿e odpowiadaæ
na zasadach okreœlonych w tym kodeksie, je¿eli okolicznoœci sprawy oraz stopieñ roz-
woju sprawcy, jego w³aœciwoœci i warunki osobiste za tym przemawiaj¹, a w szczegól-
noœci, je¿eli poprzednio stosowane œrodki wychowawcze lub poprawcze okaza³y siê
bezskuteczne”.

Pierwsze czytanie projektu mia³o miejsce w dniu 17 grudnia 2008 r., a obecnie pro-
jekt stanowi przedmiot prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu

58 31. posiedzenie Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba
i innych senatorów

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z rozwojem infrastruktury drogowej oraz koniecznoœci¹ re-

montów i utrzymania mostów drogowych w nale¿ytym stanie technicznym
prosimy o rozwa¿enie mo¿liwoœci przejêcia mostów d³u¿szych ni¿ 100 me-
trów (na wniosek samorz¹dów, w których w³aœciwoœci s¹ obecnie) do w³aœci-
woœci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Tylko ten organ dysponuje
bowiem wystarczaj¹cymi œrodkami finansowymi i mo¿e w sposób odpowied-
ni zaj¹æ siê ich remontami i utrzymaniem.

Niektóre samorz¹dy informuj¹, ¿e utrzymanie tych mostów przekracza
ich mo¿liwoœci bud¿etowe. Wydaje siê, ¿e poprzez proponowane przez nas
rozwi¹zanie rz¹d odci¹¿y³by bud¿ety samorz¹dów, zapewniaj¹c równoczeœ-
nie w³aœciwy stan techniczny mostów w systemie krajowej komunikacji dro-
gowej.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
Stanis³aw Bisztyga
Stanis³aw Iwan
£ukasz Abgarowicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana senatora Andrzeja Grzyba

wspólnie z innymi senatorami (pismo znak: BPS/DSK-043-1587/09 z dnia 29 kwiet-
nia 2009 r.) w sprawie mo¿liwoœci przejêcia mostów d³u¿szych ni¿ 100 metrów do w³a-
œciwoœci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uprzejmie wyjaœniam, i¿
zasady finansowania dróg publicznych regulowane s¹ przepisami ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l¹dowego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 267, poz. 2251 z póŸn. zm.).

Jeœli chodzi o samorz¹dy to dodatkowym Ÿród³em dofinansowania dla samorz¹dów
na zadania drogowe jest rezerwa subwencji ogólnej tworzona w bud¿ecie pañstwa na
mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samo-
rz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539). Œrodki z powy¿szej rezerwy prze-
znacza siê na dofinansowywanie:

1) inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach
powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;

2) utrzymania rzecznych przepraw promowych o œrednim natê¿eniu ruchu w skali
roku powy¿ej 2000 pojazdów na dobê, wskazanych przez ministra w³aœciwego do
spraw transportu oraz w kwocie nie mniejszej ni¿ w roku bazowym;
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3) remontu, utrzymania, ochrony i zarz¹dzania drogami krajowymi i wojewódzkimi
w granicach miast na prawach powiatu.

Zarz¹dcy dróg samorz¹dowych (prezydenci miast na prawach powiatu, zarz¹dy wo-
jewództw oraz zarz¹dy powiatów) s¹ informowani o mo¿liwoœciach ubiegania siê o dofi-
nansowanie z omawianej rezerwy oraz dodatkowych kryteriach, wed³ug których by³y
oceniane i weryfikowane wnioskowane inwestycje. W ka¿dym roku s¹ okreœlane prio-
rytety zadañ inwestycyjnych, i tak:

� w 2008 r. preferowane by³y zadania inwestycyjne obejmuj¹ce budowê lub przebu-
dowê obiektów mostowych, w szczególnoœci: mostów, wiaduktów, estakad, k³a-
dek i posiadaj¹cych wa¿n¹ decyzjê o pozwoleniu na budowê,

� w 2009 r. preferowane by³y zadania inwestycyjne obejmuj¹ce budowê lub przebu-
dowê obiektów in¿ynierskich, którym nadane zosta³y jednolite numery inwenta-
rzowe (JNI), posiadaj¹cych wa¿n¹ decyzjê o pozwoleniu na budowê.

W 2008 roku dofinansowanie uzyska³y obiekty mostowe na drogach:
– powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu – 10 za-

dañ na kwotê 37 323 tys. z³
– wojewódzkich – 11 zadañ na kwotê 23 768 tys. z³
– powiatowych – 99 zadañ na kwotê 75 005 tys. z³
na ³¹czn¹ kwotê 136 096 tys. z³. Natomiast w bie¿¹cym roku dofinansowanie uzys-

ka³y ww. obiekty in¿ynierskie na drogach na ³¹czn¹ kwotê 221 472 tys. z³.
Ponadto samorz¹dy mog¹ ubiegaæ siê tak¿e o dofinansowanie inwestycji na dro-

gach z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych Rada Ministrów ustanowi³a Program Wieloletni
pn. „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008–2011” maj¹cy
byæ instrumentem pomocy Rz¹du samorz¹dom terytorialnym w rozwi¹zywaniu trud-
nych problemów zwi¹zanych z remontami, przebudow¹ i rozbudow¹ sieci dróg lokal-
nych. Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji umieszczona jest
lista zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji wniosków
jednostek samorz¹du terytorialnego, zakwalifikowanych do dofinansowania w 2009 ro-
ku w Ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008–2011”. Wœród zatwierdzonych wniosków znajduj¹ siê równie¿ zada-
nia zwi¹zane z remontem czy te¿ przebudow¹ mostów.

Ponadto nale¿y pamiêtaæ, i¿ przejêcie mostów d³u¿szych ni¿ 100 metrów w zarz¹d
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wymaga³oby zmiany prze-
pisów m.in.:

– ustawy z dnia 25 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19,
poz.115 z póŸn. zm.)

– ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l¹do-
wego oraz aktów wykonawczych.

Œrodki finansowe, jakimi dysponuje GDDKiA na utrzymanie istniej¹cych dróg kra-
jowych, w tym na znajduj¹ce siê w ich ci¹gach obiekty in¿ynierskie, nie gwarantuj¹ re-
alizacji w pe³ni dzia³añ niezbêdnych dla poprawy ich stanu technicznego. Zaœ przejêcie
przez GDDKiA od samorz¹dów wspomnianych obiektów mostowych, bez przyznania
dodatkowych œrodków finansowych, w znacz¹cy sposób negatywnie wp³ynê³oby na po-
ziom utrzymania dotychczas zarz¹dzanych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Jaworskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Minister Barbara Kudrycka wys³a³a, jak powszechnie informuj¹ mass

media, do Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej nadzwyczajn¹ proœbê w spra-
wie kontroli na Uniwersytecie Jagielloñskim. Nadzwyczajna kontrola ma byæ
przeprowadzona „w zwi¹zku z nieprawid³owoœciami metodologicznymi
w procedurze przygotowania, zrecenzowania i obrony pracy magisterskiej
pana Paw³a Zyzaka na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagielloñskiego, ujawnio-
nymi w artyku³ach prasowych i szerokiej debacie publicznej”. Ca³kiem nie-
dawno wydzia³ ten uzyska³ od Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej pozytyw-
n¹ ocenê.

Panie Premierze, czy zapowiedziana kontrola, bêd¹ca bezprecedensow¹
– wszak nigdy po 1989 r. nie u¿yto takich œrodków w celu zbadania prac ma-
gisterskich z powodu jednej publikacji – ma na celu podniesienie poziomu na-
uczania na najlepszym uniwersytecie w Polsce, czy jest to po prostu
wywieranie administracyjnej presji na uczelniê, maj¹ce za cel wskazanie,
które treœci badañ naukowych s¹ „w³aœciwe” i „prawe”, a które nie s¹? Sy-
tuacja, w której w³adza wykonawcza w tak bezpardonowy sposób depcze
nie tylko konstytucyjnie zagwarantowan¹ autonomiê uniwersyteck¹, ale rów-
nie¿ wolnoœæ badañ naukowych, w moim odczuciu jest niedopuszczalnym
atakiem na wartoœci, na których opieraj¹ siê wszystkie cywilizowane uniwer-
sytety. Te dzia³ania przypominaj¹ najciemniejsze lata historii Europy.

Uczciwie przyznajê: nie czyta³em ani pracy magisterskiej Paw³a Zyzaka,
ani ksi¹¿ki opublikowanej na bazie jego pracy magisterskiej. Byæ mo¿e jest to
praca s³aba. Ale czy jej ewentualne braki ra¿¹ a¿ tak bardzo, by siêgaæ po
bezprecedensowe administracyjne œrodki przymusu? Czy jest to praca na ¿e-
nuj¹cym poziomie metodologicznym w porównaniu do tysiêcy innych prac
magisterskich z historii? Szczerze, Panie Premierze, w¹tpiê…

Panie Premierze, je¿eli dyspozycja pani minister zostanie wykonana, nie
bêdzie to odwet na – byæ mo¿e zapalczywym i niedoœwiadczonym – m³odym
cz³owieku. Bêdzie to fatalny w skutkach sygna³ dla wszystkich naukowców
w naszym pañstwie, ¿e s¹ sprawy, o których nie warto pisaæ, ¿e jest pewien
niepisany zestaw „zagadnieñ”, którego lepiej nie podejmowaæ. Tym – wierzê,
¿e nieumyœlnym – zamachem na wolnoœæ badañ naukowych jestem przera¿o-
ny i liczê, ¿e Pan Premier powstrzyma ow¹ spiralê nienawiœci. Bo tak to trze-
ba nazwaæ.

Z nale¿nymi wyrazami szacunku
Kazimierz Jaworski
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OdpowiedŸ
MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO

Warszawa, 22 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Kazimierza Jaworskiego w sprawie

kontroli Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej w Uniwersytecie Jagielloñskim
(nr BPS/DSK-043-1589/09), z³o¿one na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia br.,
pragnê przekazaæ, co nastêpuje.

Autonomia uniwersytetów i wolnoœæ badañ naukowych s¹ niepodwa¿alnymi war-
toœciami polskiego systemu szkolnictwa wy¿szego. Nale¿y jednak¿e pamiêtaæ, i¿ nie
mo¿na mówiæ o wolnoœci bez odpowiedzialnoœci za rzetelnoœæ badañ naukowych i za
jakoœæ procesu kszta³cenia. Uniwersytety, poza badaniami, prowadz¹ tak¿e pracê dy-
daktyczn¹, a jednym z najwa¿niejszych zadañ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
jest sprawowanie nadzoru nad jakoœci¹ kszta³cenia. G³ównym instrumentem umo¿li-
wiaj¹cym jej ocenê s¹ opinie Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Artyku³ 49 ust. 3
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z póŸn. zm.) przewiduje, ¿e w uzasadnionych przypadkach minister mo¿e zwróciæ siê
do Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej o przeprowadzenie oceny jakoœci kszta³cenia na
wskazanej uczelni, na okreœlonych kierunkach. W latach 2005–2007 ministrowie trzy-
krotnie zlecali przeprowadzanie takiej oceny. By³y ni¹ objête dwie uczelnie publiczne
i jedna niepubliczna.

Od dwóch lat Pañstwowa Komisja Akredytacyjna szczególn¹ uwagê poœwiêca oce-
nie prac magisterskich. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ odgrywaj¹ one szczególn¹ rolê w syste-
mie oceny – s¹ w³aœciwie jedynym w tej chwili materialnym przedmiotem, który
podlega ocenie i jest – w pewnym sensie – syntetycznym wskaŸnikiem efektów
kszta³cenia.

List Ministra, skierowany do Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, dotyczy³ w³aœnie
oceny jakoœci kszta³cenia, a w szczególnoœci sprawowania opieki promotorskiej nad
pracami studenckimi. Przyczyn¹ podjêcia takich dzia³añ by³a obawa wyst¹pienia po-
wa¿nych b³êdów warsztatowych w procesie opieki nad przygotowaniem rozprawy ma-
gisterskiej, jaka wynik³a z informacji pojawiaj¹cych siê na pocz¹tku kwietnia
w mediach, z bardzo burzliwej dyskusji publicznej w tym zakresie, a tak¿e z informacji
nap³ywaj¹cych do Ministerstwa. Praca Pana Paw³a Zyzaka, której ta dyskusja dotyczy-
³a, wywo³a³a wiele emocji. Nale¿y przy tym jednoznacznie podkreœliæ, ¿e sama ksi¹¿ka
nie znajduje siê w sferze zainteresowania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Nie
by³o jednak¿e do koñca wiadomo, czy emocje i dyskusja wi¹¿¹ siê z jakimiœ sensacyj-
nymi informacjami umieszczonymi w ksi¹¿ce, czy te¿ w pracy magisterskiej. Opinie,
wypowiadane o pracy magisterskiej, przeplata³y siê z opiniami o ksi¹¿ce. Przeprowa-
dzenie oceny przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹ mia³o na celu równie¿ zweryfi-
kowanie powy¿szego stanu rzeczy.

Nale¿y jednoczeœnie zauwa¿yæ, i¿ do og³oszenia zapowiedzi wys³ania listu do Pañ-
stwowej Komisji Akredytacyjnej nie by³o w tej sprawie ¿adnego stanowiska ze strony
Rady Wydzia³u, która jest uprawniona do wypowiedzenia siê w tej kwestii. Powodowa³o
to, i¿ decyzja o wyst¹pieniu do Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej by³a tym bardziej
zasadna.

Jak wiadomo Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego prof. Barbara Kudrycka wy-
cofa³a proœbê o opiniê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Wycofanie wniosku na-
st¹pi³o po rozmowie z Rektorem Uniwersytetu Jagielloñskiego, który zapewni³, ¿e
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podjête zostan¹ w Uniwersytecie dzia³ania gwarantuj¹ce, i¿ problem bêdzie wyjaœnio-
ny i rozwi¹zany w obrêbie Wydzia³u Historycznego. Rezultatem tego jest uchwa³a Rady
Wydzia³u Historycznego z dnia 24 kwietnia, która zosta³a podjêta nied³ugo po wycofa-
niu wniosku, i która wyraŸnie odnosi siê do ca³ej sytuacji. W uchwale zwrócono uwagê
na du¿¹ skalê rozbie¿noœci pomiêdzy prac¹ magistersk¹ a ksi¹¿k¹. Wa¿na czêœæ
uchwa³y dotyczy³a tak¿e zdystansowania siê od awantury medialnej wywo³anej publi-
kacj¹ ksi¹¿ki. Jednoczeœnie dostrze¿ono w niej potrzebê dostosowywania stopnia trud-
noœci problemów naukowych podejmowanych w pracach magisterskich przez
studentów, m³odych badaczy, do stopnia ich dojrza³oœci naukowej. Stwierdza ona:
„szanuj¹c niezbywalne prawo ka¿dego promotora do niezale¿nego wyboru tematu i za-
kresu prac dyplomowych, nad którymi sprawuje opiekê merytoryczno-metodo-
logiczn¹, jednoczeœnie dostrzegamy potrzebê rozwa¿nego ich dostosowania do stopnia
dojrza³oœci naukowej studenta, w szczególnoœci w odniesieniu do zagadnieñ z najnow-
szej historii i zasad pos³ugiwania siê metodami badañ historycznych”.

Zdaniem Ministra, treœæ uchwa³y ma charakter bardzo odpowiedzialny, gdy¿ orga-
ny Wydzia³u Historycznego, zarówno Rada Wydzia³u, jak i Dziekan, nie tylko postrze-
gaj¹ problem, ale wskazuj¹ na metody postêpowania s³u¿¹ce wysokiej jakoœci pracy
dydaktycznej.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ wszelkie dzia³ania podejmowane w tej sprawie mia³y na celu
zapewnienie jakoœci procesu kszta³cenia, sprawowanie nadzoru nad któr¹ jest jednym
z zadañ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Z wyrazami szacunku

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
prof. Gra¿yna Prawelska-Skrzypek
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Jaworskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Z najwy¿szym niepokojem obserwujê sytuacjê zwi¹zan¹ z finansami Za-

k³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Wzrost wynagrodzeñ i zatrudnienia bêdzie
w tym roku z pewnoœci¹ mniejszy ni¿ w roku ubieg³ym, zapewne bêdzie te¿
ni¿szy od zak³adanego przez Radê Ministrów. A to przek³ada siê, co zrozu-
mia³e, na mniejsze wp³ywy do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Eksperci gremialnie stwierdzili, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych bê-
dzie zmuszony zaci¹gn¹æ kredyt na bie¿¹c¹ obs³ugê zobowi¹zañ. Spekuluj¹,
¿e ZUS na koniec tego roku mo¿e mieæ w bankach 5 miliardów z³ d³ugu. Sam
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie wyklucza, ¿e w drugiej po³owie roku bê-
dzie musia³ zaci¹gn¹æ kredyty w bankach, aby pokryæ deficyt FUS. Oczywi-
ste jest, ¿e koszty tego d³ugu obci¹¿¹ podatników, ale tak¿e mog¹
niekorzystnie odbiæ siê na produkcji przemys³owej i rozwoju gospodarczym.
Banki, udzielaj¹c ZUS kredytu, same ogranicz¹ akcjê kredytow¹.

Wydaje siê, ¿e w opisanej sytuacji nieuniknione s¹ redukcje wydatków
funduszu, tak aby by³y zharmonizowane z przychodami. Pragnê zapytaæ Pa-
ni¹ Minister o kwestiê bie¿¹cej gospodarki finansowej Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w œwietle doniesieñ o prognozowanej koniecznoœci zaci¹gniêcia
kredytów, a tak¿e o ewentualne propozycje prawodawcze resortu, które
zmierzaæ bêd¹ do koniecznej – choæby w œwietle recesji gospodarczej, ale
przede wszystkim niekorzystnej struktury demograficznej – reformy ubezpie-
czeñ spo³ecznych.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Jaworski

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 29 kwietnia 2009 r., znak
BPS/DSK-043-1590/09, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego podczas 31. posiedzenia
Senatu RP w sprawie niepokoj¹cej sytuacji finansowej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych, uprzejmie informujê.

Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych jest w znacz¹cym stopniu
uzale¿niona od realizacji za³o¿eñ bêd¹cych podstaw¹ konstrukcji jego planu finanso-
wego. Dwie najwa¿niejsze grupy to za³o¿enia makroekonomiczne i prawno-systemowe.
Ich realizacja w innej ni¿ za³o¿ono formie lub wielkoœci jest zazwyczaj znacz¹cym czyn-
nikiem powoduj¹cym rozbie¿noœci pomiêdzy planowanymi a wykonanymi przep³ywa-
mi finansowymi, przez co Zak³ad zmuszony bêdzie do pokrycia powsta³ego niedoboru
z dotacji z bud¿etu pañstwa (zaplanowana w bud¿ecie na 2009 r. dotacja dla FUS wy-
nosi 30.958.283 tys. z³) lub ze œrodków pozyskanych z kredytów.

Najwa¿niejszymi wskaŸnikami wp³ywaj¹cymi na przychody FUS s¹ przeciêtne mie-
siêczne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w gospodarce narodowej. Przeprowadzone
symulacje wykaza³y, ¿e zmiana wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ lub zatrudnienia
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w gospodarce o 1 pp. w stosunku do planowanych mo¿e skutkowaæ ni¿szymi wp³ywa-
mi ze sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne do FUS rzêdu 1,0–1,1 mld z³.

Przychody FUS w pierwszym kwartale br. wynios³y ponad 35,3 mld z³ (24,6% planu)
i by³y wy¿sze o blisko 5,0 mld z³ od przychodów w analogicznym okresie 2008 roku,
z czego najwiêksz¹ pozycjê stanowi³y sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne, których
kwota wynios³a 21,7 mld z³ wg wp³ywów (24,7% planu). Oznacza to, ¿e pomimo pogar-
szaj¹cej siê sytuacji na rynku pracy do FUS w I kwartale br. wp³ynê³o o 7,0% wiêcej
œrodków z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne ni¿ w analogicznym kwartale
2008 roku.

Wydatki Funduszu w pierwszym kwartale 2009 roku wynios³y ponad 36,6 mld z³,
co stanowi³o 24,8% wydatków zaplanowanych na bie¿¹cy rok. Kwota ta jest o 4,7 mld z³
wy¿sza (14,6%) ni¿ w analogicznym okresie ubieg³ego roku, co wi¹¿e siê ze wzrostem
wydatków na œwiadczenia, w wyniku m.in. wy¿szego ni¿ zak³adano wskaŸnika walory-
zacji (106,1% wobec zak³adanego w planie 105,7%). Ponadto obserwuje siê znaczny
wzrost liczby wyp³acanych œwiadczeñ, g³ównie w zwi¹zku z korzystaniem z uprawnieñ
do wczeœniejszej emerytury przez mê¿czyzn urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., któ-
rzy osi¹gnêli wiek 60 lat i legitymowali siê co najmniej 35-letnim okresem sk³adkowym
i niesk³adkowym lub co najmniej 25-letnim okresem sk³adkowym i niesk³adkowym, je-
¿eli zostali oni uznani za ca³kowicie niezdolnych do pracy (na mocy wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego). W marcu br. z tego tytu³u wyp³acono œwiadczenia dla blisko 167 tys.
osób przy planowanej liczbie 103,2 tys. osób (szacowane zwiêkszenie wydatków FUS
w skali roku ok. 1,6 mld z³). Do innych czynników mog¹cych skutkowaæ zwiêkszeniem
wydatków FUS nale¿¹ m.in.:

– silniejszy ni¿ w latach poprzednich wzrost podstawy wymiaru œwiadczeñ i kwoty
bazowej na skutek obni¿enia (³¹cznie o 5 pp.) sk³adki rentowej finansowanej przez
ubezpieczonego;

– podwy¿szenie podstawy wymiaru zasi³ków i œwiadczeñ w wyniku realizacji posta-
nowieñ Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (szacowane skutki
wyrównañ wraz z odsetkami za okres 3 lat rzêdu 1,9–3,5 mld z³);

– przyznanie prawa do zasi³ku chorobowego ubezpieczonym, którzy ukoñczyli 50 lat
do 31 grudnia 2008 r. poczynaj¹c od 15 dnia niezdolnoœci do pracy w ci¹gu roku
kalendarzowego;

– zaliczenie op³aconych sk³adek przez osoby prowadz¹ce firmy i przebywaj¹ce na
urlopie macierzyñskim lub wychowawczym od 1999 r. do daty wejœcia w ¿ycie
ustawy, na poczet zaleg³ych i bie¿¹cych sk³adek prowadz¹cym w dalszym ci¹gu
dzia³alnoœæ oraz zwrot zap³aconych sk³adek w gotówce w przypadku, gdy zainte-
resowana ju¿ nie prowadzi dzia³alnoœci;

– umo¿liwienie z dniem 8 stycznia 2009 r. pobierania œwiadczeñ osobom kontynuu-
j¹cym zatrudnienie u pracodawcy na rzecz którego wykonywano pracê bezpoœrednio
przed dniem nabycia prawa do emerytury;

– ponowne ustalenie podstawy wymiaru œwiadczeñ dla okresów pozostawania
w stosunku pracy, za który nie mo¿na ustaliæ podstawy wymiaru sk³adek i przyjê-
cie obowi¹zuj¹cej w tych okresach kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracê
(tzw. „okresy zerowe”).

Maj¹c na uwadze powy¿sze zagro¿enia, Zak³ad na bie¿¹co monitoruje sytuacjê fi-
nansow¹ Funduszu i podejmuje dzia³ania s³u¿¹ce zapewnieniu œrodków niezbêdnych
dla utrzymania p³ynnoœci wyp³at realizowanych œwiadczeñ.

Zgodnie z informacj¹ Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, aktualnie Fun-
dusz posiada w bankach komercyjnych linie kredytowe na kwotê 2,5 mld z³. W przy-
padku znacznego pogorszenia siê sytuacji gospodarczej w II po³owie roku (w szczegól-
noœci na rynku pracy), oraz gdyby dotacja do FUS z bud¿etu pañstwa okaza³a siê nie-
wystarczaj¹ca, Zak³ad podejmie dalsze kroki w celu zwiêkszenia dostêpnej puli kredy-
tów dla Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Pragnê dodaæ, ¿e w bud¿ecie pañstwa w planie FUS po stronie wydatków zabezpie-
czone zosta³y œrodki na kwotê 56.456 tys. z³ z przeznaczeniem na sp³atê ewentualnych
odsetek z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów w bankach komercyjnych.
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Jednoczeœnie odnosz¹c siê do podniesionego w oœwiadczeniu problemu niekorzyst-
nej struktury demograficznej spo³eczeñstwa, uprzejmie informujê, ¿e istotnie zacho-
dz¹ce w Polsce procesy demograficzne skutkowaæ bêd¹ w przysz³oœci spadkiem liczby
osób w wieku produkcyjnym. Zmiany te, o ile nie bêdzie towarzyszy³ im znacz¹cy
wzrost zatrudnienia (w szczególnoœci osób po 50. roku ¿ycia), mog¹ doprowadziæ do
kurczenia siê liczby osób pracuj¹cych oraz dynamicznego wzrostu liczby osób korzy-
staj¹cych z ró¿nego typu œwiadczeñ z systemu pomocy i zabezpieczenia spo³ecznego.
W efekcie rosn¹æ bêdzie presja na system podatkowy i finanse publiczne, co prowadziæ
mo¿e do wzrostu kosztów pracy, fiskalizmu i spadku potencja³u wzrostu gospodarczego.

W zwi¹zku z powy¿szym, uprzejmie informujê, ¿e resort pracy i polityki spo³ecznej
przygotowa³ program „Solidarnoœæ pokoleñ – dzia³ania dla zwiêkszenia aktywnoœci za-
wodowej osób po 50. roku ¿ycia”. Program ten jest pakietem dzia³añ rz¹dowych zmie-
rzaj¹cych do poprawy stopnia zatrudnienia osób powy¿ej 50. roku ¿ycia w Polsce,
która jest niezbêdna dla utrzymania wysokiego potencja³u wzrostu gospodarczego
w Polsce w perspektywie kolejnych kilkunastu lat.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

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

Panie Ministrze!
Przekazano mi stanowisko Starostwa Powiatowego w Kêpnie, w którym

porusza siê tematykê wprowadzenia zmian nazw ulic, zarówno w Kêpnie,
jak i w innych miastach, oraz zwi¹zanych z tym kosztów administracyjnych.
W uzasadnieniu czytamy, ¿e samorz¹dy lokalne nie œpiesz¹ siê ze zmian¹
nazw ulic bêd¹cych w swej istocie form¹ gloryfikacji zbrodniczej ideologii ko-
munistycznej wymierzonej w niepodleg³oœæ Polski, miêdzy innymi ulicy PPR,
ulicy Manifestu Lipcowego, ulicy Gwardii Ludowej i tym podobnych, gdy¿
wi¹¿e siê to z kosztami administracyjnymi, jakie musz¹ ponieœæ samorz¹dy
zgodnie z § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada
2000 r., który mówi, ¿e nie pobiera siê op³aty za wydanie dowodu osobistego
od osób „zobowi¹zanych do wymiany dowodu osobistego z powodu admini-
stracyjnej zmiany nazwy miejscowoœci, nazwy ulicy lub numeru domu”. Sto-
sowana dotychczas przez wiele samorz¹dów praktyka pozwala³a na
wprowadzenie okresu przejœciowego, w którym obowi¹zuj¹ równolegle dwie
nazwy, co pozwala mieszkañcom b¹dŸ firmom dzia³aj¹cym na danym terenie
na roz³o¿enie w czasie lub ominiêcie ewentualnych dodatkowych kosztów
zwi¹zanych ze zmianami adresowymi. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e samorz¹dów lo-
kalnych nie staæ na pokrycie tych kosztów.

Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji zamierza podj¹æ odpowiednie kroki prawne
w celu wprowadzenia przepisów dotycz¹cych przejêcia przez Skarb Pañstwa
kosztów zwi¹zanych ze zmian¹ nazewnictwa ulic.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

Stanowisko

Warszawa, 29.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
uprzejmie proszê o prolongatê terminu udzielenia odpowiedzi na tekst oœwiadcze-

nia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Piotra Kaletê podczas 31. posiedzenia Senatu RP
w dniu 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia przepisów dotycz¹cych przejê-
cia przez Skarb Pañstwa kosztów zwi¹zanych ze zmian¹ nazewnictwa ulic – z uwagi, i¿
udzielenie wyczerpuj¹cej odpowiedzi wymaga zgromadzenia dodatkowych informacji
i opinii.
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Jednoczeœnie pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, i¿ odpowiedŸ na przedmiotowe
oœwiadczenie zostanie udzielona niezw³ocznie po rozpatrzeniu zebranej w sprawie do-
kumentacji.

Z wyrazami szacunku

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

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 29 kwietnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-1591/09), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Piotra Kalety z³o¿o-
nego podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 roku w sprawie
wprowadzenia przepisów dotycz¹cych przejêcia przez Skarb Pañstwa kosztów zwi¹za-
nych ze zmian¹ nazewnictwa ulic uprzejmie informujê, i¿ ustaw¹ z dnia 9 stycznia
2009 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39,
poz. 306), która wejdzie w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2010 roku, zniesiona zostanie op³a-
ta za wydanie dowodu osobistego. Do tego czasu, zgodnie z § 1 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie op³aty za wydanie dowodu osobi-
stego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110 z póŸn. zm.), za wydanie dowodu osobistego pobiera siê
op³atê w wysokoœci 30 z³, z wyj¹tkiem przypadków wyszczególnionych w § 2 ww. rozpo-
rz¹dzenia, w tym m.in. sytuacji, gdy wymiana dowodu osobistego nastêpuje z powodu
zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowoœci, nazwy ulicy,
numeru domu lub numeru lokalu (§ 2 pkt 2 rozporz¹dzenia).

Pragnê jednoczeœnie podkreœliæ, i¿ kwestiê nazewnictwa ulic reguluje art. 18 ust. 2
pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 ro-
ku Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), który stanowi, i¿ podejmowanie uchwa³ w sprawach
herbu gminy, nazw ulic i placów bêd¹cych drogami publicznymi lub nazw dróg wewnêtrz-
nych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.), a tak¿e wznoszenia pomników, nale¿y
do wy³¹cznej w³aœciwoœci rady gminy (przepis ten odnosi siê równie¿ do miast na pra-
wach powiatu). W myœl art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o samorz¹dzie gminnym, zaspo-
kajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿y do zadañ w³asnych gminy. W szczegól-
noœci zadania w³asne obejmuj¹ sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz or-
ganizacji ruchu drogowego.

Wskazane powy¿ej przepisy przes¹dzaj¹, i¿ kwestie zwi¹zane ze zmian¹ nazewnic-
twa ulic nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy. Mo¿na zatem jedynie domniemywaæ, i¿ wol¹
ustawodawcy przygotowuj¹cego regulacje dotycz¹ce zadañ w³asnych gminy w ustawie
o samorz¹dzie gminnym – poprzez obci¹¿enie kosztami zwi¹zanymi ze zmian¹ nazew-
nictwa ulic – by³o stworzenie sytuacji, aby zmiana nazw ulic przez samorz¹d terytorial-
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ny wynika³a jedynie ze s³usznych przes³anek, wykluczaj¹c tym samym ewentualn¹ do-
wolnoœæ i powszechnoœæ ich stosowania.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ obci¹¿enie bud¿etu pañstwa przedmiotowymi koszta-
mi, mia³oby charakter precedensowy i mog³oby zapocz¹tkowaæ tworzenie kolejnych
prób w zakresie przejmowania przez Skarb Pañstwa kosztów wykonywania innych za-
dañ w³asnych samorz¹du terytorialnego.

Podkreœliæ przy tym nale¿y, i¿ cech¹ samodzielnoœci samorz¹du jest zarówno w³ad-
cze dzia³anie na terenie danej jednostki samorz¹du terytorialnego, jak równie¿ swobo-
da w dysponowaniu dochodami w zakresie prowadzonych dzia³añ w³asnych
i zleconych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, a tak¿e obecn¹ sytuacjê finansow¹ bud¿etu pañstwa
uprzejmie informujê, ¿e ewentualna inicjatywa dotycz¹ca przeniesienia kosztów
zwi¹zanych ze zmian¹ nazewnictwa ulic na Skarb Pañstwa, nie wydaje siê byæ uzasad-
niona.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Paw³a Klimowicza

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Zwracam siê z wnioskiem o przedstawienie informacji o stanie realizacji
zadañ pañstwa w zakresie ochrony przed powodzi¹ w odniesieniu do miasta
Krakowa z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych spraw.

Po pierwsze, terminu, w jakim sporz¹dzone zostanie studium ochrony
przeciwpowodziowej dla rzeki Wis³y wymagane przepisami prawa wodnego.

Po drugie, stanowiska pana ministra w sprawie budowy tak zwanego
kana³u krakowskiego, inwestycji planowanej od ponad stu lat. Czy w daj¹cej
siê przewidzieæ perspektywie mo¿liwe jest zaanga¿owanie bud¿etu pañstwa
w finansowanie takiej inwestycji?

Po trzecie, stanu obwa³owañ na rzece Wiœle, w tym zw³aszcza na obsza-
rze miasta Krakowa. Czy bud¿et pañstwa przewiduje nak³ady na ich moder-
nizacjê?

Po czwarte, programu wieloletniego dla rzeki Wis³y i jej dorzeczy. Czy pan
minister przewiduje sfinalizowanie prac zmierzaj¹cych do ustanowienia ta-
kiego programu?

I po pi¹te, ewentualnych zmian w prawie potrzebnych do usprawnienia
procesów inwestycyjnych zwi¹zanych z modernizacj¹ i budow¹ urz¹dzeñ
wodnych. Czy przewiduje siê dokonanie takich zmian?

Proszê o ustosunkowanie siê w szczególnoœci do propozycji wprowadze-
nia nastêpuj¹cego przepisu szczególnego do ustawy – Prawo wodne.

Art. 153b.
1. Nieruchomoœci pozostaj¹ce w dniu 31 grudnia 2008 r. we w³adaniu

Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego niestanowi¹ce ich
w³asnoœci, a zajête pod budowle melioracji pañstwowych lub inne budowle
hydrotechniczne, z dniem 1 stycznia 2009 r. staj¹ siê z mocy prawa w³asno-
œci¹ Skarbu Pañstwa za odszkodowaniem.

2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 wyp³aca Skarb Pañstwa.
3. Podstaw¹ do ujawnienia w ksiêdze wieczystej przejœcia na w³asnoœæ

Skarbu Pañstwa nieruchomoœci, o których mowa w ust. 1, jest ostateczna de-
cyzja wojewody.

4. Je¿eli istnieje koniecznoœæ okreœlenia granic nieruchomoœci, które prze-
sz³y na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, to wydaj¹c decyzjê, o której mowa w ust. 3,
nie wydaje siê decyzji o podziale nieruchomoœci.

5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 bêdzie ustalane i wyp³acane
wed³ug zasad i trybu okreœlonego w przepisach o odszkodowaniach za wy-
w³aszczone nieruchomoœci na wniosek w³aœciciela nieruchomoœci z³o¿ony
w okresie od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy do dnia 31 grudnia 2025 r. Po up³y-
wie tego okresu roszczenie wygasa.

6. Podstawê do ustalenia wysokoœci odszkodowania stanowi wartoœæ nie-
ruchomoœci wed³ug stanu z dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, przy czym nie
uwzglêdnia siê wzrostu wartoœci nieruchomoœci spowodowanego trwa³ymi
nak³adami poczynionymi po utracie przez osobê uprawnion¹ prawa do w³ada-
nia gruntem.

7. Wy³¹cza siê roszczenie dotychczasowych w³aœcicieli o wynagrodzenie
za bezumowne korzystanie z tych nieruchomoœci w okresie poprzedzaj¹cym
przejœcie ich w³asnoœci.

Jednoczeœnie pragnê wskazaæ, ¿e zgodnie z informacjami uzyskanymi
od przedstawicieli administracji lokalnej modernizacja wa³ów, a w³aœciwie
ich budowa na rzece Wiœle na obszarze miasta Krakowa, w³aœciwie zosta³a
zatrzymana. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy ma byæ przede wszystkim brak
œrodków finansowych. Maj¹c zatem na wzglêdzie skalê potencjalnych zagro-
¿eñ, jakie mog¹ wynikaæ z zaniechañ w realizacji profilaktyki przeciwpowo-
dziowej, proszê pana ministra o zajêcie stanowiska w opisanym zakresie.

Pawe³ Klimowicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 26 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia pana senatora Paw³a Klimowicza, wyg³oszonego

w dniu 22 kwietnia 2009 r. na 31. posiedzeniu Senatu RP, w sprawie realizacji zadañ
pañstwa w zakresie ochrony przed powodzi¹ miasta Krakowa oraz propozycji zmian
w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, poni¿ej przedstawiam na-
stêpuj¹ce informacje.

Odnosz¹c siê do kwestii stanu prac zwi¹zanych z opracowaniem studium ochrony
przeciwpowodziowej, uprzejmie informujê, i¿ w chwili obecnej miasto Kraków dyspo-
nuje aktualnymi materia³ami dotycz¹cymi zagro¿enia powodziowego, zarówno dla
Wis³y, jak i jej dop³ywów (Rudawy, Wilgi, Pr¹dnika, Serafy oraz D³ubni). Informacje te
pochodz¹ z nastêpuj¹cych opracowañ:

1. „Model oraz wizualizacja zagro¿enia powodziowego dla rzeki Rudawy z wykorzy-
staniem oprogramowania MIKE FLOOD (modelowanie jedno- i dwuwymiarowe)”,
wykonany na zlecenie RZGW w Krakowie w roku 2007 przez DHI Polska Sp. z o.o.,

2. „Wielowariantowa analiza oraz wyznaczenie obszarów potencjalnego zagro¿enia
powodziowego dla rzeki Wis³y w obrêbie miasta Krakowa, na odcinku od stopnia
£¹czany do stopnia Przewóz, w kontekœcie wymogów oraz wdra¿ania Dyrektywy
Powodziowej Unii Europejskiej”, wykonana na zlecenie RZGW w Krakowie w 2008 r.
przez Biuro Prac Studialnych Andrzej M. Borowicz,

3. „Zasiêg obszarów bezpoœredniego i potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ rzeki Wis³y
oraz jej dop³ywów: D³ubni, Pr¹dnika, Rudawy, Serafy oraz Wilgi w granicach ad-
ministracyjnych Krakowa”, wykonany na zlecenie Urzêdu Miasta Krakowa
w 2008 r. przez Björnsen Beratende Ingenieure GmbH z Koblencji (Niemcy).

W zwi¹zku z powy¿szym nie planuje siê w najbli¿szym czasie wykonania studium
ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Wis³y. Studium to zostanie zast¹pione w przy-
gotowywanej obecnie nowelizacji ustawy Prawo wodne dokumentami wymaganymi dy-
rektyw¹ Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarz¹dzania nim, zwan¹ Dyrektyw¹ Powodziow¹.

Dyrektywa Powodziowa d¹¿y do zminimalizowania ryzyka oraz w³aœciwego za-
rz¹dzania ryzykiem, jakie mo¿e stwarzaæ powódŸ dla ludzkiego zdrowia, œrodowiska,
dzia³alnoœci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego. Zobowi¹zania na³o¿one na pañ-
stwa cz³onkowskie, wynikaj¹ce z tej Dyrektywy, polegaj¹ na koniecznoœci opracowania
wstêpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagro¿enia i ryzyka powodziowego, koordy-
nacji dzia³añ we wspólnie zarz¹dzanych dorzeczach miêdzynarodowych, a tak¿e opra-
cowania planów zarz¹dzania ryzykiem wystêpowania powodzi i zapewnienie szerokiego
procesu konsultacji spo³ecznych.

Dyrektywa Powodziowa wymaga d³ugoterminowego procesu planowania, który od-
bywaæ siê bêdzie w trzech etapach. Pierwszy etap zakoñczony zostanie wykonaniem
wstêpnej oceny ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz zwi¹zanych z nim:
obszarów wybrze¿a do grudnia 2011 roku. Na tej podstawie okreœlone zostan¹ obszary,
na których stwierdza siê „istnienie znacz¹cego ryzyka powodziowego lub jego wyst¹pie-
nie jest prawdopodobne”. Nastêpnie do grudnia 2013 roku, pañstwa cz³onkowskie spo-
rz¹dz¹ mapy zagro¿enia i ryzyka powodziowego. Natomiast do grudnia 2015 roku
sporz¹dzone zostan¹ plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym. Plany te, skoordyno-
wane na poziomie obszaru dorzecza, musz¹ obejmowaæ wszystkie aspekty zarz¹dzania
ryzykiem powodziowym, w szczególnoœci dzia³ania ukierunkowane na zapobieganie,
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ochronê i w³aœciwe przygotowanie, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego
ostrzegania, z uwzglêdnieniem specyfiki poszczególnych obszarów dorzecza.

Zgodnie z Dyrektyw¹ Powodziow¹, dla obszarów, gdzie wystêpuje lub mo¿e wy-
st¹piæ znacz¹ce ryzyko powodzi, ustalone zostan¹ odpowiednie cele zarz¹dzania ryzy-
kiem powodziowym, ze szczególnym uwzglêdnieniem ograniczenia potencjalnych
negatywnych konsekwencji powodzi przy wykorzystaniu, w mo¿liwych przypadkach,
nietechnicznych œrodków ochrony przeciwpowodziowej.

W d³u¿szej perspektywie czasowej zak³ada siê, i¿ ocena ryzyka powodziowego bê-
dzie modyfikowana i dostosowywana do zmieniaj¹cych siê warunków na obszarach
dorzeczy, równie¿ tych zwi¹zanych ze zmian¹ klimatu czy czêstotliwoœci¹ wystêpowa-
nia powodzi.

Wa¿nym aspektem tej Dyrektywy jest aktywny udzia³ spo³eczeñstwa oraz przejrzy-
stoœæ postêpowania. Pañstwa cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do publicznego udostêp-
nienia wstêpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagro¿enia i map ryzyka
powodziowego oraz planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym.

Odnoœnie do tzw. „wêz³a krakowskiego”, uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z informa-
cjami otrzymanymi od Ma³opolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Kra-
kowie (MZMiUW), na zlecenie miasta Krakowa wykonana zosta³a ocena zasadnoœci
realizacji tego przedsiêwziêcia. Opracowanie wykonane przez zespó³ pani prof. El¿biety
Nachlik potwierdza koniecznoœæ budowy kana³u krakowskiego. Drugie opracowanie,
wykonane na potrzeby przedsiêwziêcia, zwraca uwagê na potrzebê wykonania kom-
pleksowej analizy ochrony przeciwpowodziowej miasta Krakowa, jak równie¿ ustalenia
w³aœciwego poziomu bezpieczeñstwa powodziowego dla tego miasta, który mo¿e byæ
wy¿szy od obecnie obowi¹zuj¹cych norm krajowych.

MZMiUW stoi na stanowisku, ¿e istnieje zasadnoœæ budowy kana³u krakowskiego,
niemniej jednak powinno siê opracowaæ studium wykonalnoœci tej inwestycji wraz
z ocen¹ skutecznoœci przeciwpowodziowej kana³u. Analiza hydrotechniczna powinna
obj¹æ odcinek poni¿ej wylotu kana³u ³¹cznie z ocen¹ przepustowoœci stopnia wodnego
D¹bie i stopnia wodnego Przewóz. Zgodnie z opini¹ MZMiUW, optymalny poziom bez-
pieczeñstwa powodziowego Krakowa powinno siê okreœlaæ przep³ywem tysi¹cletnim.

Ponadto informujê, ¿e modernizacja „wêz³a krakowskiego” by³a umieszczona na in-
dykatywnej liœcie indywidualnych projektów kluczowych dla POIiŒ na lata 2007–2013,
jednak w roku 2008 zadanie to zosta³o usuniête z listy.

Natomiast w kwestii modernizacji obwa³owañ rzeki Wis³y w Krakowie, uprzejmie
wyjaœniam, ¿e zgodnie z przekazanymi przez MZMiUW informacjami, w chwili obecnej
istniej¹ problemy z wdro¿eniem do realizacji planowanych zadañ inwestycyjnych,
zw³aszcza inwestycji liniowych, co dotyczy tak¿e obwa³owañ. Proces inwestycyjny jest
ju¿ opóŸniony o ponad dwa lata poniewa¿ UMK – Wydzia³ Architektury i Urbanistyki
nie móg³ wydaæ prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go. Iloœæ dzia³ek niezbêdnych pod inwestycjê wynosi ponad 500, przy czym ok. 1/3 nie
posiada uregulowanego stanu prawnego. Powoduje to wyd³u¿enie postêpowania admi-
nistracyjnego, w którym wymagane jest powiadomienie wszystkich stron bêd¹cych
uczestnikami procesu inwestycyjnego. Istniej¹ te¿ przypadki, gdzie jedna nierucho-
moœæ posiada kilkudziesiêciu wspó³w³aœcicieli, a brak zgody jednego z nich powa¿nie
utrudnia pozyskanie terenu pod inwestycjê.

Modernizacja obwa³owañ w Krakowie ma docelowo obj¹æ 100 km obwa³owañ. Od
1999 roku wykonano prace modernizacyjne na odcinku od stopnia wodnego D¹bie do
stopnia wodnego Koœciuszko o ³¹cznej d³ugoœci 25,2 km. W chwili obecnej opracowane
s¹ projekty budowlane, a tak¿e wydane decyzje lokalizacyjne oraz decyzje o œrodowis-
kowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiêwziêcia dla nastêpnych
10,4 km. Podstawowym problemem pozostaje brak œrodków na wykupy terenów. Woje-
woda ma³opolski nie przydzieli³ w 2009 roku ¿adnych œrodków na powy¿sze zadanie.
Uniemo¿liwia to z³o¿enie oœwiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoœci¹ na
cele inwestycyjne.

W chwili obecnej planuje siê podpisanie porozumienia pomiêdzy prezydentem mia-
sta Krakowa i marsza³kiem województwa o przeznaczeniu ponad 400 tys. z³ na wykup
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terenów pod pompowniê w Lesisku (jedn¹ z dwóch pompowni planowanych do realiza-
cji). W sprawie dalszych wykupów marsza³ek województwa ma³opolskiego ma ponowiæ
wyst¹pienie do wojewody o œrodki finansowe na ten cel.

Jednoczeœnie zaznaczam, ¿e MZMiUW postuluje o umieszczenie na indykatywnej
liœcie indywidualnych projektów kluczowych dla POIiŒ na lata 2007–2013 zadania
przewiduj¹cego przebudowê 10,4 km obwa³owañ w Krakowie wraz z budow¹ dwóch
przepompowni, przy za³o¿eniu, ¿e w latach 2009–2011 zostan¹ przydzielone œrodki fi-
nansowe na wykupy gruntów oraz postêpowania wyw³aszczeniowe, a realizacja prac
budowlanych bêdzie zamkniêta do koñca okresu programowania, tj. po³owy 2015 roku.

Odnosz¹c siê do propozycji wprowadzenia zmian w obowi¹zuj¹cej ustawie Prawo
wodne podzielam pogl¹d wyra¿ony w oœwiadczeniu pana senatora, i¿ uregulowanie
stanu prawnego nieruchomoœci zajêtych pod ró¿nego rodzaju urz¹dzenia wodne jest
s³uszn¹ inicjatyw¹, która umo¿liwi Skarbowi Pañstwa bardziej efektywne wykorzysta-
nie posiadanego maj¹tku. Pragnê jednak zauwa¿yæ, ¿e z uwagi na skomplikowany cha-
rakter nieuregulowanych b¹dŸ nieujawnionych praw maj¹tkowych, kwestia ta nie
mo¿e byæ regulowana ogólnymi przepisami ustawowymi. Uregulowanie stanu prawnego
nieruchomoœci wymaga jednak szczegó³owego i indywidualnego podejœcia do ka¿dego
przypadku.

Niejednokrotnie brak ujawnienia w ksiêgach wieczystych i w ewidencji gruntów
Skarbu Pañstwa, jako w³aœciciela gruntów pod urz¹dzeniem wodnym, nie wynika
z braku nabycia praw do gruntu pod przeprowadzon¹ w latach ubieg³ych inwestycj¹,
lecz z zaniedbañ odpowiedzialnych za to instytucji. W okresie, gdy respektowanie praw
w³asnoœci nie by³o zgodne z dominuj¹cym wówczas podejœciem o wspólnej w³asnoœci,
nie przywi¹zywano wagi do wymaganych przepisami materialnymi wpisów. Wprowa-
dzenie ogólnego przepisu o odszkodowaniach za grunt nieposiadaj¹cy uregulowanych
do koñca praw w³asnoœci mo¿e spowodowaæ sytuacjê, i¿ Skarb Pañstwa zobowi¹zany
bêdzie wyp³aciæ odszkodowania za grunt nabyty zgodnie z wymaganiami ogólnych
praw maj¹tkowych.

Jednoczeœnie pragnê zaznaczyæ, ¿e wprowadzenie takiego przepisu szczególnego
nak³ada na Skarb Pañstwa obowi¹zek oszacowania skutków finansowych, obci¹¿a-
j¹cych bud¿et pañstwa. Niezbêdnym bowiem jest, przed wprowadzeniem takiego prze-
pisu, przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich nieruchomoœci zwi¹zanych z obiekta-
mi hydrotechnicznymi, a nastêpnie przeprowadzenie wyceny tych nieruchomoœci
przez bieg³ego i zarezerwowanie w bud¿ecie pañstwa œrodków na wyp³atê odszkodowa-
nia. Przeprowadzenie wspomnianych dzia³añ, poprzedzaj¹cych œcie¿kê legislacyjn¹,
mo¿e byæ poza mo¿liwoœciami rezerw bud¿etowych.

Kolejn¹ kwesti¹ poruszan¹ w oœwiadczeniu pana senatora Paw³a Klimowicza s¹
utrudnienia w pozyskiwaniu przez inwestorów gruntów, pod planowane inwestycje
(budowê nowych urz¹dzeñ hydrotechnicznych), o nieuregulowanym stanie prawnym.
Propozycja wprowadzenia przepisu, o treœci zaproponowanej w oœwiadczeniu, w ¿aden
sposób nie wp³ynie na usprawnienie procesów inwestycyjnych polegaj¹cych na budo-
wie nowych budowli hydrotechnicznych. Spory dotycz¹ce praw w³asnoœci do rzeczy
(w tym tak¿e do nieruchomoœci gruntowych) s¹ procesami, do których rozstrzygniêcia
upowa¿nione s¹ s¹dy powszechne.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Paw³a Klimowicza
i innych senatorów

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W oœwiadczeniu tym zwracamy siê do pani minister o przedstawienie ak-
tualnej informacji o stanie prac nad programem pod nazw¹ „Przebudowa Uni-
wersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie – Prokocimiu”.

Doceniaj¹c dotychczasowe prace pani minister w tej kwestii, wyra¿amy
przekonanie, ¿e sprawa powinna zostaæ przedstawiona Radzie Ministrów
w terminie, który umo¿liwi rozpoczêcie realizacji programu w roku 2009. Zgod-
nie z pismem pani minister do marsza³ka Senatu RP mia³o to nast¹piæ po za-
koñczeniu uzgodnieñ zewnêtrznych. Termin wyznaczono na 21 stycznia
2009 r.

Uzasadnienie merytoryczne podjêcia programu by³o wielokrotnie przed-
stawiane i znalaz³ on poparcie nie tylko u senatorów z senackiej Komisji Zdro-
wia, ale równie¿ u pani minister. Zwracamy siê zatem z proœb¹
o przedstawienie informacji o terminie, w którym przewidywane jest roz-
strzygniêcie sprawy przez Radê Ministrów.

Z powa¿aniem
senatorowie Komisji Zdrowia Senatu RP
przewodnicz¹cy W³adys³aw Sidorowicz
Pawe³ Klimowicz
Rafa³ Muchacki
Micha³ Ok³a
Henryk WoŸniak
Zbigniew Paw³owicz
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia z³o¿onego na posiedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia

2009 roku dotycz¹cego przedstawienia aktualnej informacji o stanie prac nad uchwa³¹
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Przebudowa Uniwersyteckiego
Szpitala Dzieciêcego w Krakowie”, uprzejmie informujê, ¿e projekt ww. uchwa³y jest
aktualnie po uzgodnieniach zewnêtrznych.

W wyniku zg³oszenia uwag do projektu uchwa³y przez Ministra Rozwoju Regional-
nego, dokument wymaga³ dostosowania do wymogów okreœlonych w art. 15–19 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 r.
Nr 227, poz. 1658, z póŸn. zm.), co równie¿ wymaga³o konsultacji z Uniwersytetem Ja-
gielloñskim Collegium Medicum w Krakowie celem uzyskania stosownych informacji
niezbêdnych do opracowania dokumentu.
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Ostatecznie, treœæ ww. programu wieloletniego zosta³a uzgodniona i obecnie doku-
ment jest procedowany zgodnie z Uchwa³¹ Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r.
– Regulamin pracy Rady Ministrów (MP z dnia 5 kwietnia 2002 r.) w celu uzyskania
zgody Prezesa Rady Ministrów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Z du¿ym niepokojem przyj¹³em wiadomoœæ o planach likwidacji szkolnych

punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach w krajach arabskich,
a w szczególnoœci szkolnego punktu konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Kuwejcie. Spo³ecznoœæ polska w Kuwejcie liczy oko³o cztery-
stu piêædziesiêciu osób. W wiêkszoœci s¹ to specjaliœci zatrudnieni na kontraktach,
którzy przebywaj¹ w Kuwejcie wraz z rodzinami. Mieszka tam równie¿ kilkadzie-
si¹t rodzin polsko-arabskich, w tym kilkanaœcie polsko-kuwejckich. Likwidacja
szkolnego punktu konsultacyjnego by³aby niew¹tpliwie niewymiern¹ strat¹ dla
ca³ej m³odzie¿y polskiej przebywaj¹cej w tym kraju.

W kontekœcie planu Ministerstwa Edukacji Narodowej pragnê zwróciæ
uwagê pani minister na szersze konsekwencje decyzji o likwidacji szkolnych
punktów konsultacyjnych. Moim zdaniem bêdzie ona rzutowa³a miêdzy inny-
mi na obecnoœæ polskich specjalistów w krajach arabskich. Jestem przekona-
ny, ¿e tym uczniom, którzy przebywaj¹ za granic¹ czasowo, z rodzicami
i planuj¹ powrót do Polski oraz kontynuowanie nauki w kraju, korzystanie ze
szkolnego punktu konsultacyjnego gwarantuje ³atwiejszy powrót do polskiej
szko³y. Samodzielna nauka, taka na odleg³oœæ, jest w tym przypadku mniej
korzystnym rozwi¹zaniem. Brak szkolnego punktu konsultacyjnego mo¿e
byæ zatem powodem wyjazdu na zagraniczny kontrakt obywatela polskiego
bez rodziny lub nawet przes³ank¹ rezygnacji w ogóle z takiego wyjazdu.
Tymczasem wiele polskich firm jest zainteresowanych kontraktami zagranicz-
nymi w Kuwejcie i w innych krajach arabskich. Pañstwo stara siê wspieraæ
polskie przedsiêbiorstwa w nawi¹zywaniu kontaktów gospodarczych, k³a-
d¹c nacisk na tak zwan¹ dyplomacjê ekonomiczn¹. Senat Rzeczypospolitej
Polskiej równie¿ anga¿uje siê w takie dzia³ania, organizuj¹c misje gospodar-
cze towarzysz¹ce delegacjom oficjalnym. Plany likwidacji szkolnych punk-
tów konsultacyjnych s¹ wiêc sprzeczne ze wspomnian¹ polityk¹ promocji
gospodarczej Polski, gdy¿ nie u³atwiaj¹ decyzji o wyjeŸdzie polskiej rodziny
w zwi¹zku z czasowym kontraktem zagranicznym jednego lub obojga rodziców.

Nie mniej wa¿nym argumentem przemawiaj¹cym przeciwko likwidacji
szkolnych punktów konsultacyjnych jest odciêcie od polskoœci dzieci
z ma³¿eñstw mieszanych. Przede wszystkim bêdzie to oznacza³o istotne zu-
bo¿enie znajomoœci jêzyka polskiego, jednego z dwóch jêzyków ojczystych
m³odych obywateli polskich mieszkaj¹cych na sta³e za granic¹. Podtrzyma-
nie tej znajomoœci za poœrednictwem kszta³cenia korespondencyjnego jest
w tym przypadku ca³kowicie nierealne. Podstawowe braki w wiedzy, podob-
nie jak brak umiejêtnoœci wypowiadania siê w mowie i na piœmie, bêd¹ skutko-
wa³y równie¿ rezygnacj¹ przez takie m³ode osoby ze starañ o podjêcie studiów
wy¿szych w Polsce, a co za tym idzie, trwa³ym zerwaniem wiêzi z krajem. Lik-
widacja szkolnych punktów konsultacyjnych oznacza³aby równie¿ zubo¿enie
form kultywowania polskoœci przez m³ode pokolenie. Szkolne punkty konsulta-
cyjne pe³ni¹ bowiem tak¿e wa¿n¹ rolê oœrodka spotkañ i promocji kultury pol-
skiej w œrodowisku m³odzie¿y zamieszka³ej poza granicami naszego kraju.

Te argumenty, mam nadziejê, przekonuj¹ pani¹ minister, ¿e szkody, ja-
kie mog¹ zostaæ wyrz¹dzone w wyniku likwidacji szkolnego punktu konsul-
tacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kuwejcie i przy
polskich placówkach w innych krajach tego regionu, bêd¹ du¿o wiêksze ni¿
ewentualne oszczêdnoœci finansowe, jakie uda³oby siê w ten sposób poczy-
niæ. Przewaga negatywnych skutków takiej decyzji wydaje mi siê jeszcze
bardziej wyraŸna, jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e obecna organizacja pracy,
wyposa¿enie i obsada kadrowa szkolnych punktów konsultacyjnych s¹ i tak
oszczêdn¹ form¹ wspomagania kszta³cenia polskiej m³odzie¿y za granic¹.

Bêdê wdziêczny za zajêcie przez pani¹ minister bardzo pozytywnego sta-
nowiska w tej sprawie.

Stanis³aw Kogut
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Koguta z³o¿one pod-

czas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 r. przekazujê niniejszym
stanowisko w sprawie planowanej likwidacji niektórych szkolnych punktów konsul-
tacyjnych.

Informujê, ¿e w Ministerstwie Edukacji Narodowej prowadzone s¹ kompleksowe
prace nad opracowaniem programu rozwoju oœwiaty polskiej za granic¹ i oœwiaty polo-
nijnej. Dzia³ania te maj¹ charakter zmian systemowych i prowadzone s¹ przy du¿ym
zaanga¿owaniu jednostek podleg³ych MEN, tj. Centralnego Oœrodka Doskonalenia
Nauczycieli, Polonijnego Centrum Nauczycielskiego i Zespo³u Szkó³ dla Dzieci Obywa-
teli Polskich Czasowo Przebywaj¹cych za Granic¹. Celem podjêtych dzia³añ jest stwo-
rzenie efektywnego i spójnego systemu wsparcia merytorycznego wszystkich szkó³,
placówek i innych podmiotów (tak¿e tych dzia³aj¹cych w ramach obcych systemów
edukacji) prowadz¹cych nauczanie jêzyka polskiego i w jêzyku polskim za granic¹.
Jednoczeœnie, przy uwzglêdnieniu ograniczeñ wynikaj¹cych z uszczuplonych œrodków
bud¿etowych planuje siê stworzenie nowoczesnego systemu u³atwiaj¹cego dzieciom
przybywaj¹cym z zagranicy p³ynne w³¹czanie siê w polski system edukacji, co wymaga
wprowadzenia zmian o charakterze zarówno programowym, jak i organizacyjnym, przy
wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych.

Równoczeœnie prowadzone s¹ prace w celu uporz¹dkowania systemu kszta³cenia
dzieci obywateli polskich czasowo przebywaj¹cych za granic¹ oraz stworzeniem nowe-
go systemu wsparcia dla oœwiaty polskiej/polonijnej za granic¹. Wœród wielu roz-
wi¹zañ organizacyjnych, zw³aszcza w kontekœcie ograniczonych œrodków finansowych,
rozwa¿ana jest tak¿e decyzja w sprawie przekszta³cenia z dniem 1 wrzeœnia 2009 r.
16 szkolnych punktów konsultacyjnych za granic¹ (SPK) w szko³y o innym typie orga-
nizacji. Wyboru szkó³ planowanych do tej zmiany, dokonano analizuj¹c jakoœæ prowa-
dzonego tam kszta³cenia oraz uwzglêdniaj¹c spe³nianie przez szko³ê formalnych
kryteriów:

– liczba uczniów poni¿ej 30 – jest to minimalna liczba uczniów okreœlona przepisa-
mi Rozporz¹dzenia w sprawie organizacji kszta³cenia dzieci obywateli polskich czaso-
wo przebywaj¹cych za granic¹ (Dz. U. 2004.194.1986) – 10 szkó³ (z 16);

– brak kwalifikacji pedagogicznych wiêkszoœci zatrudnionej tam kadry nauczyciel-
skiej – 16 szkó³, tj. SPK w Dubaju, Ankarze, Bukareszcie, Helsinkach, Kairze, Kuwej-
cie, Grenoble, Meksyku, New Delhi, Orleanie, Pekinie, Pretorii, Rabacie, Szanghaju,
Trypolisie i Bengali.

Zgodnie z przepisami ww. rozporz¹dzenia wystosowano pisma do wszystkich pla-
cówek dyplomatycznych i urzêdów konsularnych, przy których usytuowane s¹ ww.
szko³y z proœb¹ o opiniê na temat planowych dzia³añ.

W nades³anych opiniach wskazywano przede wszystkim na rolê tych szkó³ jako
oœrodków integruj¹cych ¿ycie polonijne (np. Dubaj, Helsinki, Kuwejt, Meksyk, Rabar,
Pretoria). Czêsto pojawia³y siê tak¿e argumenty o finansowym zaanga¿owaniu placów-
ki dyplomatycznej w funkcjonowanie szko³y (np. zakup wyposa¿enia), o wk³adzie ro-
dziców, a tak¿e o pozyskiwaniu przez szko³y œrodków od innych podmiotów z Kraju
i zza granicy (Kancelaria Senatu RP, fundacja Semper Polonia czy prywatne firmy).

Jednoczeœnie Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje, w porozumieniu z w³aœci-
wymi placówkami dyplomatycznymi, zainicjowanie licznych dzia³añ na rzecz konty-
nuowania nauczania prowadzonego w tych szko³ach, m.in.:
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1. Przeniesienie kszta³cenia wszystkich uczniów z likwidowanych szkó³ do systemu
kszta³cenia korespondencyjnego prowadzonego bezpoœrednio przez Zespó³ Szkó³
w Warszawie.

2. W krajach, w których nie istniej¹ ¿adne przeszkody prawne do swobodnej dzia³al-
noœci organizacji spo³ecznych – zachêcenie rodziców uczniów do utworzenia pod-
miotu prawnego (fundacji, stowarzyszenia), który przejmie rolê organu prowa-
dz¹cego dla szko³y.

3. W krajach, w których legalna dzia³alnoœæ organizacji spo³ecznych jest niemo¿liwa
– przejêcie funkcji organizacyjnych zwi¹zanych z funkcjonowaniem szko³y przez
polsk¹ ambasadê/konsulat w ramach pomocy prawnej udzielanej obywatelom
polskim lub w ramach wspó³pracy z Poloni¹.

4. Wypracowanie w ramach grupy roboczej ds. strategii oœwiaty polonijnej (w ra-
mach Miêdzyresortowego Zespo³u ds. Polonii i Polaków za Granic¹) spójnych za-
sad i ewentualnie nowych – dostosowanych do potrzeb i mo¿liwoœci – form wspie-
rania oœwiaty polskiej za granic¹.

5. Objêcie opiek¹ merytoryczn¹ wszystkich przekszta³conych szkó³, które nie za-
przestan¹ prowadzenia dzia³alnoœci dydaktycznej: zapewnienie nauczycielom
mo¿liwoœci udzia³u w szkoleniach metodycznych (Polonijne Centrum Nauczyciel-
skie), wyposa¿anie nauczycieli w podrêczniki, materia³y i pomoce dydaktyczne,
bie¿¹ca wspó³praca z MEN za poœrednictwem portalu www.polska-szkola.pl

6. Zaproszenie nauczycieli z wszystkich likwidowanych szkó³ do udzia³u w realizo-
wanym przez MEN projekcie (finansowanym z EFS) w celu opracowania innowa-
cyjnych programów nauczania – zgodnych z now¹ podstaw¹ programow¹.

W 2008 r. MEN przyst¹pi³o do realizacji projektu systemowego, finansowanego ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego „Opracowanie i pilota¿owe wdro¿enie
innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polsk¹ podstaw¹ programow¹
kszta³cenia ogólnego dla uczniów – dzieci obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹”.
Prace w projekcie zaplanowano do koñca roku 2010. W ramach projektu przeprowa-
dzono m.in. diagnozê i analizê sytuacji uczniów polskich przebywaj¹cych za granic¹,
powo³ano zespó³ analizuj¹cy zebrane dane, dokonano analizy nowej podstawy progra-
mowej kszta³cenia ogólnego pod k¹tem jej przystosowania do nauczania tej szczególnej
grupy uczniów. Obecnie finalizowane s¹ prace nad odrêbn¹ podstaw¹ programow¹ adre-
sowan¹ do szkó³ polskich za granic¹. Nastêpnie w projekcie zaplanowano:

a) Opracowanie programów nauczania dla ró¿nych etapów kszta³cenia i ró¿nych
grup odbiorców w zakresie jêzyka polskiego (jako ojczystego i jako obcego), litera-
tury i kultury polskiej, historii Polski, elementów geografii Polski oraz wiedzy
o spo³eczeñstwie.

b) Opracowanie opisu kszta³cenia jêzykowego w zakresie jêzyka polskiego dla po-
szczególnych etapów kszta³cenia (od przedszkolaka do maturzysty).

c) Propozycjê wdro¿enia i pilota¿.
d) Przygotowanie materia³ów informacyjnych.
e) Szkolenia dla nauczycieli – doradców i konsultantów.
f) Seminaria dla rodziców i uczniów.
Grupy docelowe w projekcie, to: uczniowie – dzieci obywateli polskich przebywa-

j¹cych za granic¹, polscy nauczyciele za granic¹, rodzice uczniów, doradcy metodyczni
pracuj¹cy na rzecz wdro¿enia i upowszechnienia za granic¹ innowacyjnych progra-
mów nauczania. Zak³ada siê, ¿e efektem podjêtych dzia³añ bêdzie wzrost zaintereso-
wania nauczaniem jêzyka polskiego i innych przedmiotów w jêzyku polskim wœród
dzieci obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹. Realizacja projektu w efekcie ma
u³atwiæ rodzinom polskim za granic¹ podjêcie decyzji o powrocie do Kraju w zwi¹zku
z brakiem barier w dalszej edukacji ich dzieci (testy diagnostyczne u³atwi¹ uczniowi
wybór odpowiedniego programu wyrównuj¹cego ró¿nice programowe w kszta³ceniu
w Polsce i za granic¹). W rezultacie projekt mo¿e przyczyniæ siê tak¿e do popularyzacji
jêzyka polskiego i promocji polskiej kultury w krajach licznie zamieszka³ych przez Po-
laków i Poloniê. Pilota¿owe wdro¿enie nowych programów nauczania w szko³ach pol-
skich za granic¹ bêdzie mo¿liwe najwczeœniej w roku szkolnym 2010/2011.
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W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej wszystkie zaplanowane dzia³ania maj¹
s³u¿yæ poprawie, a nie pogorszeniu szans edukacyjnych uczniów, którzy w szko³ach
polskich/polonijnych za granic¹ jedynie uzupe³niaj¹ i poszerzaj¹ wiedzê, bowiem obo-
wi¹zek szkolny i obowi¹zek nauki spe³niaj¹ oni w szko³ach nale¿¹cych do lokalnych
systemów edukacji.

£¹czê wyrazy szacunku

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Stanowski
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego
i innych senatorów

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o przedstawienie stanowiska mi-
nisterstwa odnoœnie do decyzji z dnia 11 marca 2009 r., podjêtej przez mini-
strów finansów krajów Unii Europejskiej – Ecofin, o nieumieszczeniu na liœcie
produktów podlegaj¹cych preferencyjnej stawce VAT jednorazowych pielu-
szek dla dzieci (rewizja dyrektywy 2005/112/EC).

Decyzja ministrów finansów krajów Unii Europejskiej dotknie nie tylko
Polskê, ale równie¿ Czechy, Wêgry, Portugaliê i Maltê. S¹ jednak kraje unijne,
w których instrumenty podatkowe s¹ wykorzystywane jako element polityki
prorodzinnej, jak Wielka Brytania i Irlandia, gdzie jest zerowa stawka VAT,
czy Luksemburg, gdzie obowi¹zuje stawka VAT na poziomie 3%. Dotychczas
obowi¹zuj¹ca w naszym kraju stawka VAT w wysokoœci 7% na pieluszki jed-
norazowe na pewno jest pomoc¹ dla rodziny, która dziêki temu p³aci mniej za
podstawowe artyku³y higieniczne. Ka¿dy wzrost kosztów wp³ynie na obni¿e-
nie poziomu ¿ycia rodziny.

Naczelna Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych zwróci³a siê równie¿ do mnie, jak
i do innych parlamentarzystów z proœb¹ o wyst¹pienie do Ministerstwa Fi-
nansów w tej sprawie, gdy¿ ten samorz¹d od lat dzia³a w zakresie rozpo-
wszechniania wiedzy o pielêgnacji i ochronie zdrowia na rzecz najmniejszych
Polaków – noworodków i ma³ych dzieci.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Wies³aw Dobkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo znak BPS/DSK-043-1595/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.,
przy którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez Senatorów RP Pana Norberta
Krajczego, Waldemara Kraski oraz Wies³awa Dobkowskiego na 31. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 kwietnia br. w sprawie stawki podatku od towarów i us³ug na pieluchy dzie-
ciêce, uprzejmie informujê:

System podatku VAT w ramach UE podlega harmonizacji, co oznacza, i¿ pañstwa
cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zgodnoœci krajowych przepisów w za-
kresie podatku VAT z regulacjami wynikaj¹cymi z prawa wspólnotowego (podstaw¹
obowi¹zuj¹cego w UE systemu podatku VAT s¹ przepisy dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartoœci dodanej). Zgodnie z zapisami ww. dyrektywy dostawa towarów i œwiadczenie
us³ug podlegaj¹ce opodatkowaniu VAT s¹ co do zasady opodatkowane wg stawki pod-
stawowej, natomiast pañstwa cz³onkowskie mog¹ stosowaæ obni¿on¹ stawkê podatku
VAT w odniesieniu do towarów i us³ug wymienionych w za³. III do ww. dyrektywy.
W poz. 3 za³¹cznika III ww. dyrektywy zosta³y wymienione produkty farmaceutyczne
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zwykle stosowane dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, ³¹cznie z produktami u¿ywanymi do celów antykoncepcyj-
nych oraz higieny osobistej. Decyzj¹ Parlamentu RP wyra¿on¹ w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. – art. 41
ust. 2 w zw. z poz. 76 za³. nr 3 do ww. ustawy), dostawa pieluszek, wk³adek do pieluch
oraz podobnych artyku³ów sanitarnych dla niemowl¹t w Polsce oraz import i we-
wn¹trzwspólnotowe nabycie takich towarów, objête s¹ stawk¹ obni¿on¹ podatku
od towarów i us³ug.

Nale¿y jednoczeœnie wyjaœniæ, i¿ w wyniku prowadzonych od lipca 2008 r. na forum
UE prac dot. stawek obni¿onych VAT, Rada Unii Europejskiej ds. Ekonomicznych i Fi-
nansowych (ECOFIN) w trakcie posiedzenia w dniu 10 marca 2009 r. osi¹gnê³a politycz-
ne porozumienie, w ramach którego nie dosz³o do wyraŸnego doprecyzowania poz. 3
z za³¹cznika III do dyrektywy Rady 2006/112/WE (poprzez wyraŸne objêcie nim pielu-
szek dzieciêcych, o co wnioskowa³a w lipcu ub. roku Komisja Europejska). Nie zmienia
to jednak stosowanej przez Polskê oraz kilka innych pañstw cz³onkowskich interpreta-
cji ww. przepisu (tj. ¿e pieluszki ju¿ obecnie nale¿y zakwalifikowaæ jako towary, o któ-
rych mowa w obecnej poz. 3 za³¹cznika III do ww. dyrektywy 2006/112/WE).
Argumentacja ta pozostaje nadal aktualna.

Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, i¿ w prowadzonej dyskusji na forum Unii Europejskiej
Polska wyra¿a³a poparcie dla rozwi¹zañ przyznaj¹cych pañstwom cz³onkowskim wiêk-
sz¹ elastycznoœæ w zakresie stosowania stawek obni¿onych, w szczególnoœci, gdy pro-
ponowane rozwi¹zania nie maj¹ negatywnego wp³ywu na funkcjonowanie Wspólnego
Rynku Unii Europejskiej (dotyczy³o to równie¿ doprecyzowania przepisów dyrektywy
w zakresie pieluszek dzieciêcych). W przypadku podjêcia przez Komisjê Europejsk¹
dalszych prac w zakresie doprecyzowania przepisów dyrektywy w odniesieniu do stawki
VAT na pieluszki dzieciêce, Polska poprze tak¹ inicjatywê.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ w zwi¹zku z wyst¹pieniem w tej sprawie Na-
czelnej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych stosowna odpowiedŸ na powy¿sze wyst¹pienie zo-
sta³a ju¿ udzielona.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski

31. posiedzenie Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r. 81



Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Do mojego biura senatorskiego zwróci³ siê petent z proœb¹ o interwencjê.
Sprawa dotyczy dzia³ki o charakterze budowlanym, której jest wspó³w³aœci-
cielem. Miêdzy osobami, do których nale¿y wymieniona dzia³ka, od wielu lat
toczy siê postêpowanie o zniesienie wspó³w³asnoœci.

Dzia³ka ta na wniosek drugiego wspó³w³aœciciela zosta³a decyzj¹ rady
gminy, na terenie której le¿y, przekszta³cona na dzia³kê siedliskow¹ – tereny
zabudowy siedliskowej, towarzysz¹cej produkcji rolnej i sadowniczej – co
uniemo¿liwia jej podzia³. Osoba, która zwróci³a siê do mnie, nie zosta³a o tym
fakcie poinformowana przed zmian¹ klasyfikacji dzia³ki. We wczeœniejszych
pismach i opiniach urz¹d gminy wielokrotnie potwierdza³ budowlany charak-
ter dzia³ki. Równie¿ w uchwale rady gminy istnieje zapis nakazuj¹cy zacho-
wanie terenów zabudowanych, uprawomocnione przed dniem wejœcia
w ¿ycie planu miejscowego tej¿e uchwa³y.

Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy rada gminy mo¿e zmie-
niæ charakter dzia³ki z budowlanej na roln¹ na wniosek jednego ze wspó³w³a-
œcicieli bez powiadomienia i zgody drugiego wspó³w³aœciciela.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 29 kwietnia 2009 r., znak

BPS/DSK-043-1596/09, przekazuj¹cym tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Se-
natora Waldemara Kraskê na posiedzeniu Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 r., doty-
cz¹ce braku mo¿liwoœci zniesienia wspó³w³asnoœci w zwi¹zku ze zmian¹ przeznaczenia
dzia³ki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uprzejmie przedsta-
wiam poni¿sze informacje.

Odpowiadaj¹c na pytanie Pana Senatora, czy rada gminy na wniosek jednego ze
wspó³w³aœcicieli mo¿e zmieniæ przeznaczenie dzia³ki budowlanej na roln¹ bez zawiada-
miania i zgody drugiego wspó³w³aœciciela, wyjaœniam, i¿ przeznaczenie terenu, sposo-
by jego zagospodarowania oraz warunki zabudowy ustala miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jak równie¿ zmiany w planie miejscowym uchwala, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
roku Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.), rada gminy po przeprowadzeniu procedur szczegó³o-
wo opisanych w przywo³anej ustawie.

Uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia planu wprowadzaj¹cego zmianê
przeznaczenia terenu rada gminy podejmuje na wniosek wójta, burmistrza, prezyden-
ta miasta lub z w³asnej inicjatywy. Z wnioskiem o sporz¹dzenie planu miejscowego
mo¿e wyst¹piæ ka¿dy. Wnioski te stanowi¹ przedmiot prowadzonej przez wójta, burmi-
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strza, prezydenta miasta analizy, która wraz z analiz¹ zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym mo¿e stanowiæ przes³ankê wyst¹pienia wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta do rady gminy o sporz¹dzenie planu miejscowego lub zmianê takiego planu.

Procedura sporz¹dzenia planu miejscowego przewiduje okreœlon¹ formê zawiada-
miania zainteresowanych podmiotów o podejmowanych kolejno czynnoœciach gminy.
Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do publicz-
nej wiadomoœci podaje siê:

a) informacjê o podjêciu uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu, wskazu-
j¹c¹ na formê, miejsce i termin sk³adania wniosków do planu, nie krótszy ni¿
21 dni od dnia og³oszenia;

b) informacjê o wy³o¿eniu projektu planu do publicznego wgl¹du na co najmniej
7 dni przed dniem wy³o¿enia oraz terminie, w którym osoby fizyczne i prawne albo
jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi
dotycz¹ce projektu planu, nie krótszy ni¿ 14 dni od dnia zakoñczenia okresu wy-
³o¿enia planu.

Podanie do publicznej wiadomoœci nastêpuje poprzez og³oszenie w prasie miejsco-
wej oraz przez obwieszczenie, a tak¿e w sposób zwyczajowo przyjêty w danej miejsco-
woœci. Nie zachodzi zatem obowi¹zek indywidualnego zawiadamiania w³aœcicieli
(wspó³w³aœcicieli) nieruchomoœci, których stan prawny zmienia projekt przygotowywa-
nego planu, ani te¿ obowi¹zek uzyskiwania od w³aœcicieli zgody na wprowadzenie tego
rodzaju ustaleñ. Oznacza to, i¿ do zmiany przeznaczenia terenu, zgoda u¿ytkownika
lub w³aœciciela gruntu nie jest wymagana. Gmina posiada w tym zakresie w³adztwo
planistyczne.

Zgodnie z art. 29 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wejœcie
w ¿ycie planu miejscowego wymaga og³oszenia w dzienniku urzêdowym województwa.
Dodatkowo ustawa wprowadza obowi¹zek publikacji uchwa³y rady gminy w sprawie
uchwalenia planu miejscowego na stronie internetowej gminy.

Równoczeœnie informujê Pana Marsza³ka, i¿ ochrona obywatela przed w³adczym
dzia³aniem gminy, tworz¹cej przepisy miejscowego prawa, przejawia siê w prawie do
wezwania gminy do usuniêcia zapisów planu stanowi¹cych naruszenie interesu praw-
nego w³aœcicieli lub w³adaj¹cych nieruchomoœciami. Interes prawny oznacza upraw-
nienie, regulowane przepisem prawa. Oznacza to, i¿ zaskar¿aj¹c plan nale¿y wskazaæ
przepis, którego z³amanie nast¹pi³o przepisami miejscowego planu. Mo¿liwoœæ ochro-
ny w³asnych interesów w przypadku opracowywania planu miejscowego, wymaga za-
interesowania dzia³aniami gminy w sferze planowania przestrzennego. Procedura
sporz¹dzania planu miejscowego zapewnia bowiem szerok¹ partycypacjê spo³eczn¹
w przypadku opracowywania przez gminê miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Jednoczeœnie nale¿y dodaæ, ¿e zagadnienia dotycz¹ce znoszenia wspó³w³asnoœci
regulowane s¹ przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.). Zgodnie z treœci¹ art. 211 tej ustawy, ka¿dy ze wspó³w³aœci-
cieli mo¿e ¿¹daæ, a¿eby zniesienie wspó³w³asnoœci nast¹pi³o przez podzia³ rzeczy
wspólnej, chyba ¿e podzia³ by³by sprzeczny z przepisami ustawy lub ze spo³eczno-
-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy. Zniesienie wspó³w³asnoœci mo¿e nast¹piæ
w drodze dobrowolnej umowy zawartej przez wszystkich wspó³w³aœcicieli, b¹dŸ w wy-
niku postêpowania przed s¹dem powszechnym. Podzia³ nieruchomoœci rolnych w toku
s¹dowego zniesienia wspó³w³asnoœci jest ograniczony przez zastosowanie klauzuli
zgodnoœci z zasadami prawid³owej gospodarki rolnej (art. 213 k.c). Wspomniane wy¿ej
kryterium spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia rzeczy jest szczególnie przydatne
w odniesieniu do oceny mo¿liwoœci fizycznego podzia³u dzia³ek siedliskowych w gospo-
darstwach rolnych. Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e podzia³ nieruchomoœci wchodz¹cych
w sk³ad gospodarstwa rolnego, w tym tak¿e dzia³ki siedliskowej nie mo¿e byæ sprzecz-
ny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.). Przepisy tej ustawy dotycz¹ce podzia-
³ów nieruchomoœci, w szczególnoœci art. 92, art. 93, art. 94 i art. 95, nawi¹zuj¹ do prze-
pisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powy¿szego
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wynika, ¿e zasad dotycz¹cych podzia³ów nieruchomoœci wynikaj¹cych z ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami nie stosuje siê do nieruchomoœci po³o¿onych na obsza-
rach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leœne.

Przedstawiaj¹c Panu Marsza³kowi powy¿sze informacje w sprawie zagadnieñ poru-
szonych w oœwiadczeniu Pana Senatora Waldemara Kraski z dnia 22 kwietnia 2009 r.,
wyra¿am nadziejê, ¿e odpowiadaj¹ one na zawarte w nim pytanie.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W trakcie dy¿urów senatorskich wielokrotnie informowano mnie o za-
przestaniu produkcji leków cardonit i molsidomina. Chorzy skar¿¹ siê, ¿e leki
te zosta³y wycofane, a nie wprowadzono ich zamienników.

Problem dotyczy ogromnej grupy ludzi dotkniêtych chorobami serca,
szczególnie niewydolnoœci¹ naczyñ wieñcowych i d³awic¹ piersiow¹.

Terapia prowadzona tymi lekami przynosi³a bardzo dobre efekty i teraz
chorzy martwi¹ siê, ¿e zostan¹ one zaprzepaszczone, a konsekwencje bêd¹
bardzo powa¿ne dla stanu ich zdrowia.

W zwi¹zku z tym proszê o informacjê, jakie dzia³ania planuje w tym za-
kresie podj¹æ Ministerstwo Zdrowia.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego,

podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 roku, przes³anym przy
piœmie z dnia 29 kwietnia 2009 roku (BPS/DSK-043-1597/09), w sprawie zaprzesta-
nia produkcji leków Cardonit i Molsidomina. uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych
informacji.

Produkt leczniczy Cardonit prolongatum (Isosorbidi dinitras) tabl. retard w dawce
40 mg, 60 mg i 80 mg by³ wytwarzany przez Warszawskie Zak³ady Farmaceutyczne
„Polfa”. Brak dostaw leku Cardonit prolongatum zosta³ spowodowany wygaœniêciem
z dniem 31 grudnia 2008 roku terminu wa¿noœci Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Zgodnie z ustaw¹ Prawo farmaceutyczne, produkt leczniczy mo¿e byæ wytwarzany
i zwalniany do obrotu je¿eli posiada wa¿ne Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Or-
ganem w³aœciwym do wydania Pozwolenia, przed³u¿enia terminu wa¿noœci, cofniêcia,
jest Minister Zdrowia.

Jak wynika z informacji przedstawiciela Zak³adów, decyzja o zaniechaniu wytwa-
rzania zosta³a podjêta z powodu malej¹cej sprzeda¿y leku Cardonit i w zwi¹zku z tym,
podmiot odpowiedzialny nie z³o¿y³ wniosku do Ministra Zdrowia o przed³u¿enie termi-
nu wa¿noœci Pozwolenia i przerwa³ wytwarzanie leku.

Równoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e lekarze odchodz¹ od stosowania leków
z grupy dwunitratów. Leki z tej grupy s¹ zastêpowane skuteczniejszymi lekami z grupy
mononitratów (substancja czynna lsosorbidi mononitras).

W obrocie aptecznym znajduje siê szeroka gama leków z grupy mononitratów
w dawkach od l0 mg do l00 mg, równie¿ o przed³u¿onym uwalnianiu (Effox, Isomonit,
Izonit, Monocard, Mononit, Monosan, Mono Mack Depot, Mono Tad). Wymienione leki
zosta³y objête wykazem leków podstawowych, który stanowi za³¹cznik nr 1 do rozpo-
rz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie wykazu leków pod-
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stawowych i uzupe³niaj¹cych (Dz. U. Nr 35, poz. 275) i mog¹ byæ nabywane na
podstawie recepty, po wniesieniu op³aty rycza³towej.

Produkt leczniczy Molsidomina tabl. jest wytwarzany przez Warszawskie Zak³ady
Farmaceutyczne „Polfa”. Molsidomina w tabletkach w dawce 2 mg i 4 mg, posiada wa¿-
ne Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Natomiast nie jest wytwarzany wymieniony
lek w dawce 8 mg o przed³u¿onym uwalnianiu, poniewa¿ podmiot odpowiedzialny nie
wyst¹pi³ do Ministra Zdrowia o przed³u¿enie Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Z wyjaœnieñ przedstawiciela Zak³adów wynika, i¿ decyzja o zaniechaniu wytwarzania
wymienionego leku w dawce 8 mg zosta³a podjêta z powodu niemo¿noœci dostosowania
dokumentacji rejestracyjnej do wymagañ okreœlonych w ustawie Prawo farmaceutyczne.
Molsidomina w tabletkach 2 mg i 4 mg jest dostarczana w zamawianych iloœciach i po-
trzeby odbiorców s¹ w pe³ni zabezpieczone.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

W trakcie dy¿urów senatorskich zwrócili siê do mnie chorzy na AMD, czyli
wysiêkow¹ postaæ zwyrodnienia plamki ¿ó³tej. Poinformowali mnie o tym, ¿e
na rynek wprowadzony zosta³ lek najnowszej generacji, Lucentis, stworzony
do leczenia tej choroby. Lek uzyska³ zezwolenie na dopuszczenie do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydane przez Radê Unii Europej-
skiej.

Niestety, koszt medykamentu jest bardzo wysoki i pacjentów dotkniêtych
AMD nie staæ na jego zakup.

Zwracam siê zatem do Pana Prezesa z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci
wpisania leku na listê œrodków refundowanych.

Warto podkreœliæ, ¿e AMD dotyka ogromnej liczby ludzi i nazywane jest
epidemi¹ œlepoty XXI w.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 maja 2009 r.

Szanowna Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego przekazanym

pismem BPS/DSK-043-1598/09 z dn. 29 kwietnia 2009 r. uprzejmie wyjaœniam, ¿e
ustalanie list leków refundowanych nie le¿y w kompetencjach Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia. Listy refundacyjne og³aszane s¹ Rozporz¹dzeniem Ministra Zdro-
wia. Jednoczeœnie informujê, ¿e od prawie dwóch lat Oddzia³y Narodowego Funduszu
Zdrowia finansuj¹ leczenie AMD – wysiêkowej postaci zwyrodnienia plamki ¿ó³tej z za-
stosowaniem iniekcji doga³kowych preparatów leczniczych w czo³owych oœrodkach
okulistycznych. Finansowanie to odbywa siê w ramach procedury szpitalnej „œwiad-
czenia za zgod¹ p³atnika” obejmuj¹cej wszelkie niezbêdne elementy takiej terapii.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Adama Massalskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Przedstawiam treœæ Apelu nr 2 XXV Okrêgowego Zjazdu Œwiêtokrzyskiej

Izby Lekarskiej z dnia 21 marca 2009 r. dotycz¹cy podjêcia dzia³añ zmierza-
j¹cych do zmiany algorytmu podzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w dys-
pozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, który obecnie jest wyj¹tkowo
krzywdz¹cy dla pacjentów województwa œwiêtokrzyskiego.

Samorz¹d lekarski województwa œwiêtokrzyskiego postuluje wprowa-
dzenie zmian algorytmu podzia³u wy¿ej wskazanych œrodków z uwagi na to,
i¿ algorytm ten jest powi¹zany z wysokoœci¹ przeciêtnego wynagrodzenia
przypadaj¹cego na gospodarstwo domowe w danym regionie. Taka sytuacja
wymaga weryfikacji, gdy¿ w ¿aden sposób nie ma korelacji z realnymi kosz-
tami wytworzenia œwiadczenia medycznego w danym województwie. Dodaæ
w tym miejscu nale¿y, i¿ dodatkowym elementem koryguj¹cym w obecnie
funkcjonuj¹cym algorytmie jest wskaŸnik wynikaj¹cy z ró¿nicy w kosztach
wytworzenia danego œwiadczenia medycznego w ró¿nych oddzia³ach fundu-
szu oraz wskaŸnikiem wynikaj¹cym z liczby i rodzaju wykonywanych
œwiadczeñ wysokospecjalistycznych w relacji do liczby tych œwiadczeñ w ro-
ku poprzednim. Tak skonstruowany sposób podzia³u œrodków z Narodowego
Funduszu Zdrowia uderza w biedniejsze regiony, w tym w województwo
œwiêtokrzyskie, albowiem powoduje ci¹g³e ich niedofinansowanie. Jednym
s³owem, fakt uzyskiwania ni¿szych dochodów przez mieszkañców danego
regionu obni¿a wysokoœæ przyznawanych œrodków, dodatkowo s¹ one rela-
tywnie ni¿sze w tych regionach po zastosowaniu wskaŸnika ni¿szego jakoby
kosztu wytworzenia œwiadczenia, wskutek czego ca³y czas województwa
biedniejsze otrzymuj¹ jeszcze ni¿sze œrodki na œwiadczenia, przez co nie mo-
g¹ pozwoliæ sobie na przeprowadzenie zbyt du¿ej liczby wysokospecjalistycz-
nych œwiadczeñ medycznych.

Taki sposób podzia³u œrodków godzi w pacjentów w takich regionach, jak
œwiêtokrzyskie, lubelskie czy warmiñsko-mazurskie.

Szanowna Pani Minister, popieram postulaty wyra¿one w Apelu nr 2 XXV
Okrêgowego Zjazdu Œwiêtokrzyskiej Izby Lekarskiej z dnia 21 marca 2009 r.
i sprzeciwiam siê takiemu niesprawiedliwemu podzia³owi œrodków z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, jaki ma miejsce obecnie. Mam nadziejê, ¿e moje
zdanie wyra¿one w przedmiotowej kwestii zostanie wziête pod uwagê w pra-
cach resortu zdrowia nad zmian¹ niekorzystnego algorytmu podzia³u œrod-
ków na œwiadczenia medyczne, by nie krzywdzi³ on biedniejszych regionów.

Z powa¿aniem
Adam Massalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.19

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Adama Massalskiego, Senatora

Rzeczypospolitej Polskiej, podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 r.,

88 31. posiedzenie Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r.



w sprawie „algorytmu podzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji NFZ”,
które zosta³o przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP, z dnia 29 kwietnia 2009 r.,
(znak: BPS/DSK-043-1599/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych infor-
macji.

Kwestiê podzia³u œrodków pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie Narodowego Funduszu
Zdrowia reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn.
zm.) oraz rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 wrzeœnia 2007 r. w sprawie szcze-
gó³owego trybu i kryteriów podzia³u œrodków pomiêdzy centralê i oddzia³y wojewódzkie
Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 171, poz. 1210). Ostatnia zmiana w tym za-
kresie zosta³a przyjêta w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych i niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172) oraz w ww. rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia
i wesz³a w ¿ycie na jesieni 2007 r., natomiast podzia³ œrodków wynikaj¹cy z ww. przepi-
sów zosta³ zastosowany po raz pierwszy do planu finansowego NFZ na 2008 r.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przepisy prawne reguluj¹ce tê kwestiê obowi¹zuj¹ce
przed jesieni¹ 2007 r. budzi³y wiele kontrowersji oraz sprzeciw ze strony niektórych
podmiotów, m.in. z terenu województw mazowieckiego, œl¹skiego, warmiñsko-mazur-
skiego, podkarpackiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, lubuskiego. W szczegól-
noœci wiele kontrowersji by³o zwi¹zanych z tzw. wag¹ migracji ubezpieczonych okreœlo-
n¹ na poziomie 1,7.

Równie¿ obecne przepisy prawne w tym zakresie spotykaj¹ siê z krytyk¹, przede
wszystkim ze strony podmiotów z województw podkarpackiego, lubelskiego, warmiñ-
sko-mazurskiego, jak równie¿ ze strony m.in. Pana Senatora oraz wnioskuje siê o doko-
nanie zmian tych regulacji.

Odnosz¹c siê do kwestii oceny ww. uwag oraz ewentualnej zmiany algorytmu po-
dzia³u œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie
Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informujê, ¿e po przeprowadzeniu analiz
funkcjonowania ww. algorytmu w obecnych warunkach w zakresie finansowania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków publicznych, nale¿y stwierdziæ, i¿ aktualny
sposób podzia³u œrodków nie spe³nia stawianych oczekiwañ, gdy¿ powoduje dyspro-
porcje w mo¿liwoœciach finansowych poszczególnych oddzia³ów wojewódzkich Fundu-
szu. W Ministerstwie Zdrowia opracowywany jest obecnie projekt zmian legislacyjnych
w ww. zakresie. Po przygotowaniu propozycji tych zmian mo¿liwe bêdzie przedstawie-
nie szczegó³owej informacji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Adama Massalskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Przedstawiam treœæ Apelu nr 1 XXV Okrêgowego Zjazdu Œwiêtokrzyskiej

Izby Lekarskiej z dnia 21 marca 2009 r. o poparcie stanowiska Krajowego
Zjazdu Lekarzy oraz Naczelnej Rady Lekarskiej w kwestii pozostawienia de-
cyzji o okreœlaniu obszarów dzia³ania okrêgowych izb lekarskich w gestii sa-
morz¹du lekarskiego i odrzucenie poprawki do ustawy wprowadzaj¹cej
w art. 3 ust. 1 przepis o pokrywaniu siê obszarów dzia³ania izb lekarskich
z podzia³em administracyjnym kraju na województwa. Popieram stanowisko
wyra¿one przez przedstawicieli samorz¹du lekarskiego w przedmiotowej
sprawie i nadmieniam, i¿ narzucenie zrównania podzia³u izb lekarskich
z granicami województw doprowadziæ ma de facto do likwidacji czêœci okrê-
gowych izb lekarskich.

Takie dzia³anie, jak pokazuje dotychczasowe doœwiadczenie, nie ma ¿a-
dnego praktycznego uzasadnienia i nie wp³ynie pozytywnie na funkcjonowa-
nie samorz¹du lekarskiego. Nie widaæ w proponowanej poprawce do ustawy
¿adnych konkretnych korzyœci równie¿ dla pacjentów, co dodatkowo wzmac-
nia s³usznoœæ stanowiska samorz¹du lekarskiego w tej sprawie. Podkreœliæ
w tym miejscu nale¿y, i¿ przychylne zdanie dotycz¹ce pokrywania siê sie-
dzib terytorialnych okrêgowych izb lekarskich z podzia³em na województwa
jest odosobnione i p³ynie z takich miast, jak Warszawa, gdzie samorz¹d le-
karski wie, ¿e i tak nie bêdzie pozbawiony siedziby swojej izby.

Nale¿y dodaæ w przedmiotowej sprawie, i¿ zmiana dotycz¹ca likwidacji
czêœci okrêgowych izb lekarskich wi¹zaæ siê bêdzie z kosztami zmiany doku-
mentacji zwi¹zanej miêdzy innymi z prawem wykonywania zawodu, które
w wiêkszoœci bêd¹ musia³y zostaæ pokryte z pieniêdzy lekarzy, albowiem
funkcjonowanie samorz¹du lekarskiego w 96% finansowane jest z ich sk³a-
dek, a jedynie w 4% dotowane przez pañstwo. W tym miejscu nale¿y pod-
kreœliæ z ca³¹ stanowczoœci¹, i¿ ma³e izby lepiej dbaj¹ o integracjê œrodowiska
lekarskiego i pe³niej wcielaj¹ w ¿ycie postulaty samorz¹dnoœci tej grupy wy-
konuj¹cej zawód zaufania publicznego.

Jak widaæ z tych okolicznoœci, nie ma ¿adnego konkretnego i zadowala-
j¹cego argumentu, który przekonywa³by do zmiany dotychczasowego po-
dzia³u terytorialnego i siedzib okrêgowych izb lekarskich. Dlatego te¿,
przychylaj¹c siê do apelu, o którym mowa, negatywnie oceniam poprawkê
w art. 3 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich i mam nadziejê, i¿ Pani Minister po-
nownie przeanalizuje g³osy œrodowiska lekarskiego w tej sprawie.

Szanowna Pani Minister, w przedmiotowej sprawie w pe³ni popieram sta-
nowisko wyra¿one w Apelu Nr 1 Okrêgowego Zjazdu Lekarzy ŒIL z dnia
21 marca 2009 r. i jeszcze podajê w tym miejscu fakt, i¿ inne zawody zaufa-
nia publicznego, takie jak adwokaci czy radcowie prawni, nie maj¹ narzuco-
nego sposobu podzia³u terytorialnego swoich rad czy izb, co chce siê obecnie
uczyniæ wzglêdem œrodowiska lekarskiego. W moim odczuciu nale¿y dokony-
waæ zmiany tam, gdzie ma to jakieœ racjonalne uzasadnienie, a nie niszczyæ
samorz¹dnoœci tam, gdzie ona ju¿ dobrze w tym zakresie funkcjonuje.

Przekazujê swoje uwagi odnoœnie do proponowanej poprawki do ustawy,
maj¹c nadziejê, i¿ resort zdrowia dokona powtórnej analizy zmian w przepi-
sach i dojdzie do wniosku, i¿ bezprzedmiotowa jest zmiana siedzib okrêgo-
wych izb lekarskich i likwidacja czêœci z nich.

Z powa¿aniem
Adam Massalski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.20

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymaniem oœwiadczenia Pana Senatora Adama Massalskiego z³o¿o-

nego podczas 31. posiedzenia Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r., przekazanego przy
piœmie z dnia 29 kwietnia 2009 r. znak: BPS/DSK-043-1599/09 w sprawie nowelizacji
ustawy o izbach lekarskich, uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z zaleceniami Sta³ego Ko-
mitetu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2009 r., przeprowadzona zosta³a ponowna ana-
liza uregulowañ dotycz¹cych liczby oraz obszarów dzia³ania okrêgowych izb
lekarskich. W szczególnoœci odby³o siê spotkanie z Prezesem Naczelnej Rady Lekar-
skiej, w trakcie którego ponownie przedyskutowana zosta³a kwestia projektowanego
art. 3 ust. 3 ww. projektu ustawy. Dnia 15 maja 2009 r. Kierownictwo Ministerstwa
Zdrowia podjê³o decyzjê o dokonaniu zmiany brzmienia projektu zmierzaj¹cej do przy-
znania organom samorz¹du zawodowego lekarzy kompetencji do okreœlania liczby
oraz zasiêgu terytorialnego poszczególnych okrêgowych izb lekarskich.

W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e stosowne zmiany przepisów projektu ustawy
o izbach lekarskich zostan¹ wprowadzone do projektu, który zostanie przekazany do
ponownego rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

31. posiedzenie Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r. 91



Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W art. 91 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym zosta³y przewidziane sy-

tuacje, w których osoba prowadz¹ca ewidencjê okreœla szacunkowe wartoœci
zu¿ytej energii, w przypadkach gdy brak urz¹dzeñ pomiarowych.

Przytoczony przepis odsy³a w tym zakresie do ust. 3 pkt 8 i 10 tego¿ sa-
mego artyku³u, w których to punktach zosta³y przewidziane sytuacje bêd¹ce
przes³ankami do okreœlenia szacunkowych wartoœci energii elektrycznej.

Przypadki te s¹ nastêpuj¹ce:
1) iloœæ energii zu¿ytej na potrzeby w³asne (art. 91 ust. 3 pkt 8);
2) iloœæ strat powsta³ych w wyniku przesy³u i rozdzia³u energii elek-

trycznej.
Z literalnego brzmienia przepisu bêd¹cego przedmiotem niniejszego

oœwiadczenia wynika, i¿ aby mo¿na by³o okreœliæ warunki szacunkowe zu¿ytej
energii, obie przytoczone sytuacje musz¹ zaistnieæ jednoczeœnie, a to przez
spójnik „i”, zastosowany w wymienianiu tych¿e.

Wobec tego proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytanie: czy rzeczywiœcie
musz¹ zaistnieæ obie sytuacje jednoczeœnie, co jest praktycznie niewykonal-
ne ze wzglêdu na to, ¿e obie dotycz¹ diametralnie ró¿nych kwestii, aby osoba
prowadz¹ca ewidencjê mog³a okreœliæ wartoœci szacunkowe zu¿ytej energii?

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Nr BPS/DSK-043-1600/09 z dnia 29 kwietnia br., przy któ-

rym zosta³ przekazany tekst oœwiadczenia Pana senatora Andrzeja Misio³ka w sprawie
szacunkowej ewidencji zu¿ytej energii, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.
(Dz. U. Nr 3, poz. 11), je¿eli brak jest urz¹dzeñ pomiarowych pozwalaj¹cych na precy-
zyjne okreœlenie iloœci energii przeznaczonej dla nabywcy koñcowego, prowadz¹cy
okreœla jej iloœci szacunkowe w nastêpuj¹cych przypadkach.

1. Zu¿ywanie energii na w³asne potrzeby (art. 91 ust. 3 pkt 8 ustawy o podatku akcy-
zowym)

2. Powstawanie strat w wyniku przesy³u i rozdzia³u energii elektrycznej (art. 91
ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym)

Okreœlanie energii elektrycznej w sposób szacunkowy bêdzie mia³o miejsce w przy-
padku kiedy dystrybutor nie posiada urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych precyzyjne okreœlenie
energii w przypadkach wymienionych powy¿ej. W tym celu podmiot powinien dokonaæ
wiarygodnych szacunków, które bêd¹ mog³y zast¹piæ wskazania urz¹dzeñ
pomiarowo-rozliczeniowych. Logicznym jest, i¿ w przypadku jeœli podmiot nie zu¿ywa
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energii na w³asne potrzeby lecz jedynie wykazuje straty z tytu³u przesy³u i rozdzia³u
energii, to wskazuje tylko wielkoœæ tych strat na podstawie szacunków.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, wyjaœniam, i¿ przepis wskazuj¹cy mo¿liwoœæ szacowa-
nia strat, jak i zu¿ycia w³asnego powinien byæ czytany w ten sposób, ¿e ww. szacunki
z tytu³u ró¿nych czynnoœci traktowane powinny byæ roz³¹cznie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym zo-

bowi¹zuje ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego do okreœle-
nia w drodze rozporz¹dzenia nazw kierunków studiów, standardów
kszta³cenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kszta³cenia. Obo-
wi¹zuj¹ce w tym zakresie rozporz¹dzenie ministra nauki i szkolnictwa wy¿-
szego z dnia 12 lipca 2007 r. ogranicza dla kilku kierunków poziom
kszta³cenia do studiów pierwszego stopnia. Ograniczenie to wynika z wczeœ-
niejszego rozporz¹dzenia ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego z dnia
13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów. Ogranicza ono stu-
dia do poziomu pierwszego stopnia na kierunkach: kosmetologia, praca so-
cjalna, ratownictwo medyczne oraz techniki dentystyczne.

Od pocz¹tku funkcjonowania kierunku kosmetologia nauczyciele akade-
miccy, lekarze praktycy, studenci, a póŸniej absolwenci kierunku kosmetolo-
gia zwracali uwagê na potrzebê rozszerzenia poziomu kszta³cenia o studia
drugiego stopnia. Potrzeba ta wynika z ci¹g³ego rozwoju nauk medycznych,
równie¿ w zakresie medycyny estetycznej, oraz zapotrzebowania rynku na
specjalistów kosmetologii posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze magisterskie
(obecnie kosmetolodzy blisko wspó³pracuj¹ z lekarzami w zakresie na przy-
k³ad pielêgnacji skóry zmienionej chorobowo).

W ostatnich latach kosmetologia staje siê nauk¹ o zdrowiu wykorzystu-
j¹c¹ najnowsze osi¹gniêcia nauk medycznych i farmaceutycznych, co jest bez-
poœrednio zwi¹zane miêdzy innymi z: dynamicznym rozwojem przemys³u
kosmetyków, dermokosmetyków i kosmeceutyków, preparaty te zbli¿one s¹
do leków; zastosowaniem w kosmetologii nowoczesnych technik medycznych
wykorzystuj¹cych na przyk³ad lasery, ultradŸwiêki, toksynê botulinow¹.

Ponadto warto wskazaæ na problem dro¿noœci kszta³cenia w przypadku
licencjatów kosmetologii, którzy maj¹ ambicje i chêæ zdobywania wiedzy na
poziomie studiów magisterskich. Problemy z tym zwi¹zane maj¹ zarówno
uczelnie publiczne (g³ównie uniwersytety i akademie medyczne), jak i uczel-
nie niepubliczne kszta³c¹ce studentów na kierunku kosmetologia.

Przytoczone tu wybrane argumenty wskazuj¹, ¿e otwarcie mo¿liwoœci
kszta³cenia kosmetologów na studiach drugiego stopnia staje siê potrzeb¹
obecnych czasów.

Wobec tego uprzejmie proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
Czy Pani Minister widzi mo¿liwoœæ zmiany stosowanych rozporz¹dzeñ

tak, by na kierunku kosmetologia mo¿na by³o kszta³ciæ na poziomie studiów
drugiego stopnia?

Czy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego prowadzone s¹ prace
nad rozszerzeniem poziomu kszta³cenia na kierunku kosmetologia o studia
drugiego stopnia?

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.27

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Misio³ka

(BPS/DSK-043-1601/09) w sprawie nowelizacji rozporz¹dzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów
(Dz. U. Nr 121, poz. 838) i mo¿liwoœci utworzenia studiów drugiego stopnia na kierun-
ku „kosmetologia” pragnê podziêkowaæ za przekazane sugestie i przedstawiæ poni¿sze
wyjaœnienia.

W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do ministerstwa opiniami i wnioskami dotycz¹cymi
dokonania zmiany ww. rozporz¹dzenia w zakresie utworzenia studiów drugiego stop-
nia na kierunku „kosmetologia” zosta³y podjête prace nad jego nowelizacj¹.

Jednoczeœnie pragnê nadmieniæ, i¿ wprowadzenie zmian w katalogu kierunków
studiów prowadzonych jako studia pierwszego i drugiego stopnia poprzez dodanie kie-
runku „kosmetologia” implikuje koniecznoœæ zmiany rozporz¹dzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kszta³cenia dla
poszczególnych kierunków oraz poziomów kszta³cenia, a tak¿e trybu tworzenia i wa-
runków, jakie musi spe³niaæ uczelnia, by prowadziæ studia miêdzykierunkowe oraz ma-
krokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166) ze wzglêdu na wymóg wprowadzenia nowego
standardu kszta³cenia dla wspomnianego kierunku.

Pragnê zapewniæ, i¿ wszelkie opinie dotycz¹ce rozszerzenia katalogu kierunków
studiów prowadzonych jako studia pierwszego i drugiego stopnia w kontekœcie kierun-
ku „kosmetologia” s¹ przeze mnie wnikliwie analizowane i zostan¹ wziête pod uwagê
przy nowelizacji omawianego aktu prawnego.

£¹czê wyrazy szacunku

prof. Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani z oœwiadczeniem senatorskim w sprawie braku wy-

p³aty przez NFZ kwoty blisko 3,7 mln z³ za nadwykonania w Szpitalu Powia-
towym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Niniejsze oœwiadczenie sk³adam
w szczególnoœci w zwi¹zku z rosn¹cym niepokojem ze strony pracowników
i spo³eczeñstwa powiatu mieleckiego.

Szpital w Mielcu wykonuje wiele œwiadczeñ ratuj¹cych ¿ycie i zdrowie
pacjentów nie tylko z obszaru powiatu mieleckiego – ma oko³o stu trzydziestu
tysiêcy podopiecznych – ale i spoza województwa podkarpackiego. W 2008 r.
by³o leczonych ponad tysi¹c pacjentów z innych województw, g³ównie na od-
dzia³ach zabiegowych. Brak realizacji p³atnoœci za œwiadczenia zdrowotne
w szpitalu w Mielcu przynosi straty nie tylko szpitalowi, ale i podkarpackie-
mu NFZ. W 2008 r. zosta³y wykonane us³ugi medyczne ponad limit szczegól-
nie na oddzia³ach zabiegowych: neurochirurgicznym (1 825 440 z³),
urazowo-ortopedycznym (524 160 z³), urologicznym (99 168 z³), chirurgicz-
nym (440 304 z³).

Pracownicy szpitala oczekuj¹ od dyrekcji realizacji art. 59a ustawy o za-
k³adach opieki zdrowotnej, na podstawie którego kierownik samodzielnego
publicznego zak³adu opieki zdrowotnej jest obowi¹zany do przeznaczenia na
wzrost wynagrodzeñ osób zatrudnionych w tym zak³adzie 40% kwoty „nad-
wykonañ”. System uruchamiaj¹cy konkurencjê i motywacjê zosta³ przez NFZ
zablokowany i zniszczony z powodu braku jednej decyzji.

Sytuacja jest tym bardziej absurdalna, ¿e wstêpne sprawozdanie z dzia-
³alnoœci NFZ za rok 2008 wskazuje na ponad 3,3 mld z³ oszczêdnoœci, czyli
nadwy¿kê, na œwiadczeniach opieki zdrowotnej.

W zwi¹zku z tym oczekujê podjêcia natychmiastowej interwencji ze stro-
ny Pani Minister i przekazania odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 2.06.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana W³adys³awa Ortyla, Senatora Rzeczypospolitej

Polskiej, z³o¿one na 31. posiedzeniu Senatu, w dniu 22 kwietnia 2009 roku, w sprawie
„braku wyp³aty przez Narodowy Fundusz Zdrowia kwoty blisko 3,7 mln z³ za nadwyko-
nania w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”, przes³ane przy
piœmie Marsza³ka Senatu RP, z dnia 29 kwietnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-
-1602/09, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Zadania z zakresu okreœlania jakoœci i dostêpnoœci oraz analizy kosztów œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzie-
lanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i za-

96 31. posiedzenie Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r.



wieranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich
realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (t.j.
Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) nale¿¹ do kompetencji Narodowego
Funduszu Zdrowia.

W zwi¹zku z powy¿szym Minister Zdrowia zwróci³ siê do Narodowego Funduszu
Zdrowia o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Ze stanowiska Dyrektora Podkarpackiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia wynika, co nastêpuje.

W roku 2008 Szpital Powiatowy w Mielcu w zakresie leczenia szpitalnego podpisa³
umowê z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokoœci 14 801 602,10 z³ (na okres sty-
czeñ – kwiecieñ 2008 r.), która w wyniku aneksu zosta³a przed³u¿ona do koñca czerw-
ca 2008 i zwiêkszona o 8 325 936,80 z³. W wyniku analizy wykonania œwiadczeñ za
okres piêciu miesiêcy 2008 r. Podkarpacki Oddzia³ Wojewódzki NFZ, zwiêkszy³ warto-
œci umów w zakresie leczenia szpitalnego ze wszystkimi œwiadczeniodawcami, z który-
mi podpisa³ umowy w tym zakresie. W wyniku tych zwiêkszeñ Szpital Powiatowy
w Mielcu otrzyma³ dodatkow¹ kwotê 1 834 894 z³ (z tego na oddzia³ neurochirurgii
237 751 z³). Po kolejnej analizie wykonania umowy przez Szpital Powiatowy w Mielcu
mo¿liwe by³o zwiêkszenie wartoœci umowy dla oddzia³ów wykazuj¹cych wykonanie wy¿-
sze ni¿ zakontraktowano, przy jednoczesnym zmniejszeniu wartoœci umowy w oddzia-
³ach wykazuj¹cych wykonanie poni¿ej zawartej umowy, przez co Szpital zyska³
ok. 246 000 z³. W wyniku przed³u¿enia umowy do koñca 2008 roku Podkarpacki Oddzia³
Wojewódzki NFZ podpisa³ ze Szpitalem Powiatowym w Mielcu umowê o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej na kwotê 25 380 256,89 z³. W grudniu 2008 roku na
wniosek Szpitala, Podkarpacki Oddzia³ Wojewódzki NFZ dokona³ przesuniêæ pomiêdzy
poszczególnymi oddzia³ami w celu zap³acenia za œwiadczenia wykonane powy¿ej war-
toœci okreœlonych w planie. Ponadto po dokonaniu wstêpnego rozliczenia za rok 2008
Szpital otrzyma³ zap³atê za œwiadczenia nielimitowane (noworodki, po³o¿nictwo) oraz
dokonano ponownych przesuniêæ œrodków pomiêdzy rodzajami œwiadczeñ okreœlony-
mi w umowie. Po zamkniêciu roku 2008 i analizie wykonania planu za ten rok Podkar-
packi Oddzia³ Wojewódzki NFZ, w oparciu o wytyczne Prezesa NFZ, po dokonaniu
oceny œwiadczeñ wykonanych w iloœci przekraczaj¹cej wysokoœci umowy pod k¹tem
ich charakteru oraz kosztów poniesionych przez œwiadczeniodawców, ze szczególnym
uwzglêdnieniem œwiadczeñ ratuj¹cych ¿ycie, pilnych i nielimitowanych, zawar³ ze
œwiadczeniodawcami ugody pozas¹dowe na ³¹czn¹ kwotê 10 676 663,80 z³. Maj¹c na
wzglêdzie zapis art. 118 ust. 1 cytowanej ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej,
który zobowi¹zuje Fundusz do przestrzegania zasady zrównowa¿enia planu w zakresie
przychodów i kosztów oraz z uwagi na ograniczone mo¿liwoœci finansowe Funduszu
niezap³acone zosta³y w ca³oœci œwiadczenia zrealizowane w 2008 roku ponad wartoœci
okreœlone pierwotnie w umowach, zarówno w rodzajach œwiadczeñ, w których zawarto
ugody, jak równie¿ w pozosta³ych rodzajach œwiadczeñ. W zwi¹zku z powy¿szym sfi-
nansowane zosta³y tylko œwiadczenia ratuj¹ce ¿ycie, przypadki nag³e oraz chemiotera-
pia, radioterapia i onkologia za okres I pó³rocza 2008 roku. Ponadto sfinansowano
równie¿ 40% nadwykonañ z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowot-
nej za okres styczeñ – luty 2008 r. oraz czêœæ nadwykonañ z zakresu œwiadczeñ odrêb-
nie kontraktowanych (domowe leczenie tlenem, dializy, ¿ywienie pozajelitowe).
W wyniku zawartej ugody pozas¹dowej Szpital Powiatowy w Mielcu otrzyma³ kwotê
297.654,50 z³ w zakresie leczenia szpitalnego, 8.785,44 z³ w zakresie ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej.

Ponadto, w odniesieniu do kwestii „nadwykonañ” Prezes NFZ poinformowa³, ¿e
ewentualne dodatkowe sfinansowanie wykonanych w roku 2008 w rodzaju „leczenie
szpitalne” œwiadczeñ ponadlimitowych, oznaczonych jako udzielone w trybie nag³ym,
mo¿e nast¹piæ pod warunkiem uzyskania zwiêkszenia planu finansowego poszczegól-
nych oddzia³ów NFZ na 2009 rok.

Nale¿y jednoczeœnie poinformowaæ, ¿e ze wstêpnego sprawozdania z wykonania
planu finansowego NFZ za 2008 rok wynika, i¿ NFZ w 2008 roku odnotowa³ dodatni
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wynik finansowy w wysokoœci 1.152,1 mln z³. Œrodki z podzia³u tego wyniku mog¹ sta-
nowiæ dodatkowe Ÿród³o finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej w OW NFZ.

Odnosz¹c siê do przedmiotowego zagadnienia równie¿ od strony systemowej warto
zwróciæ uwagê, ¿e zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) podstaw¹ udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej jest
umowa, która okreœla m.in. rodzaj i zakres udzielanych œwiadczeñ opieki zdrowotnej,
zasady rozliczeñ pomiêdzy Funduszem a œwiadczeniodawcami oraz kwotê zobowi¹za-
nia Funduszu wobec œwiadczeniodawcy. W zwi¹zku z tym, co do zasady, œwiadczenia
s¹ finansowane przez NFZ do wysokoœci limitów okreœlonych umow¹. Natomiast mo¿-
liwoœæ sfinansowania dodatkowych œwiadczeñ zrealizowanych ponad limit okreœlony
umow¹ mo¿e byæ rozwa¿ane w konkretnej sytuacji, wynikaj¹cej m.in. z dysponowania
przez NFZ dodatkowymi œrodkami finansowymi. Powy¿sze wynika równie¿ z konstruk-
cji przepisów ustawy dotycz¹cych gospodarki finansowej NFZ, zgodnie z którymi plan
finansowy NFZ jest zrównowa¿ony w zakresie przychodów i kosztów. Jednoczeœnie
³¹czna suma zobowi¹zañ Funduszu wynikaj¹cych z zawartych ze œwiadczeniodawcami
umów nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci kosztów przewidzianych na ten cel w planie
finansowym Funduszu.

Z wyrazami szacunku

Ewa Kopacz

98 31. posiedzenie Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Panie Ministrze!
Po wys³uchaniu wypowiedzi premiera Donalda Tuska oraz przedstawicieli

koalicyjnego rz¹du PO–PSL o tanim pañstwie, chcia³bym zapytaæ Pana Mi-
nistra o zgodnoœæ z prawd¹ informacji na temat wydatkowania œrodków bud-
¿etowych w Ministerstwie Finansów w sposób przecz¹cy zdrowemu
rozs¹dkowi i zasadzie oszczêdnego oraz racjonalnego gospodarowania œrod-
kami bud¿etowymi.

Jak wynika z przekazanych mi danych, na ogó³em 1806 posiadanych
przez MF etatów 502 zajmuj¹ osoby pe³ni¹ce funkcje kierownicze, s¹ to na-
czelnicy wydzia³ów, dyrektorzy departamentów oraz radcowie ministra, co
stanowi 28% zatrudnionych w Ministerstwie Finansów.

Minister finansów poza osobami z tak zwanego gabinetu politycznego za-
trudnia stu trzydziestu szeœciu tak zwanych radców ministra, to jest 7,5%
ogó³em zatrudnionych w Ministerstwie Finansów! Przeciêtnie na jedn¹ osobê
zatrudnion¹ na stanowisku kierowniczym, chodzi o naczelników wydzia³ów,
dyrektorów departamentów oraz radców ministra, przypada 2,6 pracownika
szeregowego.

W jednym departamencie Ministerstwa Finansów na jedno stanowisko
kierownicze przypada mniej ni¿ jeden pracownik, w siedmiu departamentach
Ministerstwa Finansów na jedno stanowisko kierownicze przypada przeciêt-
nie mniej ni¿ dwóch pracowników. W dziewiêciu departamentach Minister-
stwa Finansów na jedno stanowisko kierownicze przypada od dwóch do
trzech pracowników. Ogó³em w trzydziestu trzech departamentach Minister-
stwa Finansów, co stanowi 87% wszystkich departamentów, na jedno stano-
wisko kierownicze przypada mniej ni¿ piêciu pracowników. W Ministerstwie
Finansów funkcjonuje aktualnie trzydzieœci osiem departamentów. Jest to
najwiêksza liczba w ca³ej historii funkcjonowania resortu. W resorcie zatrud-
nionych jest dziewiêciu wiceministrów, nie wliczaj¹c dyrektora generalnego.
To tak¿e liczba rekordowa w historii resortu.

Jednoczeœnie pan minister zakaza³ przyjmowania do pracy w aparacie
skarbowym kogokolwiek spoza resortu, mimo ewidentnego przeci¹¿enia pra-
c¹ i zadaniami urzêdów skarbowych oraz trwaj¹cej akcji rozliczania PIT,
a w samym styczniu i lutym bie¿¹cego roku Ministerstwo Finansów zatrudni-
³o sto szeœæ osób, nie licz¹c sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz cz³onków
gabinetu politycznego ministra finansów, z czego szesnaœcie osób przyjêto
spoza resortu finansów.

Wiem, ¿e struktura Ministerstwa Finansów nie przewiduje stanowiska
kierownika i hierarchia stanowisk kierowniczych rozpoczyna siê w Minister-
stwie Finansów od stanowiska naczelnika. W podleg³ych urzêdach stanowis-
ko naczelnika zarezerwowane jest dopiero dla wydzia³u zatrudniaj¹cego
ponad dwadzieœcia osób. Dlatego z³oœliwie zapytujê Pana Ministra: czy to nie
w zwi¹zku z takim przerostem kadry, nadmiarem pracowników w MF po-
trzebny by³ kredyt z MFW?

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 18 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo znak BPS/DSK-043-1603/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie zajêcia stanowiska do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Czes³awa
Ryszkê podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 r., przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje:

Stosownie do przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie
Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póŸn. zm.) minister wykonuje swoje zada-
nia przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu, gabinetu politycznego ministra oraz
dyrektora generalnego urzêdu.

Zgodnie z zarz¹dzeniem Nr 9/2009 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2009 r.
w sprawie podzia³u kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów, zmienionego
zarz¹dzeniem Nr 10/2009 z dnia 23 marca 2009 r., w sk³ad Kierownictwa Ministerstwa
Finansów, oprócz Ministra Finansów, wchodzi Sekretarz Stanu, 8 Podsekretarzy Sta-
nu i Dyrektor Generalny (w sumie 11 osób).

Najwiêksza liczba Cz³onków Kierownictwa w Ministerstwie Finansów od 1991 roku
wynosi 11 osób, jednak¿e tak¹ liczbê Cz³onków Kierownictwa Ministerstwo Finansów
mia³o równie¿ w okresach:

– od 1 wrzeœnia 1993 r. do 7 kwietnia 1994 r.,
– od 1 czerwca 1994 r. do 29 grudnia 1995 r.,
– od 5 kwietnia 2006 r. do 12 kwietnia 2006 r.
Szczegó³owe dane dotycz¹ce liczby Cz³onków Kierownictwa Ministerstwa Finansów

w latach 1991–2009 zawiera za³¹cznik nr 1*.
Na podstawie § 1 ust. 4 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada

2007 roku w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Finansów (Dz. U.
Nr 216, poz. 1592) obs³ugê Ministra Finansów zapewnia Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Finansów stanowi¹cym za-
³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 10 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie na-
dania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. MF Nr 8, poz. 58),
w Ministerstwie funkcjonuj¹ aktualnie 32 departamenty, 6 biur oraz Gabinet Politycz-
ny Ministra (w sumie 39 komórek organizacyjnych).

Najwiêksza liczba komórek organizacyjnych w Ministerstwie Finansów od 1991 ro-
ku do dnia dzisiejszego wynosi³a 43 komórki organizacyjne (31 departamentów,
11 biur i Gabinet Polityczny Ministra) w 2005 r.

Wiêksza ni¿ obecnie liczba komórek organizacyjnych Ministerstwa funkcjonowa³a
w okresach:

– od 25 marca 2004 r. do 20 maja 2006 r. – odpowiednio 42, 43 i nastêpnie 41 komó-
rek organizacyjnych,

– od 23 lutego 2007 r. do 10 lipca 2008 r. – 40 komórek organizacyjnych.
Szczegó³owe dane dotycz¹ce liczby komórek organizacyjnych w Ministerstwie Fi-

nansów w latach 1991–2009 zawiera za³¹cznik nr 2*.
Zgodnie ze struktur¹ organizacyjn¹ Ministerstwa Finansów okreœlon¹ w regulami-

nie organizacyjnym, w Ministerstwie funkcjonuj¹ dwa stopnie hierarchii komórek or-
ganizacyjnych:

– departamenty i biura kierowane przez dyrektorów, którzy wykonuj¹ zadania sa-
modzielnie lub przy pomocy zastêpcy (zastêpców) dyrektora;
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– wydzia³y i wieloosobowe stanowiska pracy kierowane/koordynowane przez na-
czelników/koordynatorów wieloosobowych stanowisk pracy oraz jednoosobowe
stanowiska pracy.

Do wy¿szych stanowisk w s³u¿bie cywilnej, w rozumieniu art. 52 pkt 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 roku o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505), nale¿¹ spo-
œród ww. tylko dyrektorzy i zastêpcy dyrektora departamentów i biur.

Natomiast do stanowisk zwi¹zanych z istnieniem podleg³oœci s³u¿bowej pracowni-
ków, nale¿¹ równie¿ naczelnicy wydzia³ów oraz osoby koordynuj¹ce wieloosobowymi
stanowiskami pracy zatrudnione na ró¿nych stanowiskach.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r.
w sprawie okreœlenia stanowisk urzêdniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych,
stopni s³u¿bowych urzêdników s³u¿by cywilnej, mno¿ników do ustalania wynagrodze-
nia oraz szczegó³owych zasad ustalania i wyp³acania innych œwiadczeñ przys³ugu-
j¹cych cz³onkom korpusu s³u¿by cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79), stanowisko naczelnika
wydzia³u nale¿y do grupy stanowisk koordynuj¹cych w s³u¿bie cywilnej.

Natomiast, osoby koordynuj¹ce wieloosobowymi stanowiskami pracy, jak równie¿
osoby œwiadcz¹ce pracê na jednoosobowym stanowisku pracy podleg³e bezpoœrednio
dyrektorom lub zastêpcom dyrektora, zajmuj¹ zazwyczaj stanowiska samodzielne
(radca ministra, g³ówny specjalista) lub stanowiska specjalistyczne (starszy specjali-
sta, specjalista) w rozumieniu ww. rozporz¹dzenia.

Przedmiotowe rozporz¹dzenie nie przewiduje w wykazie stanowisk w urzêdach Mi-
nistrów stanowiska „kierownika”, dlatego te¿ w strukturze Ministerstwa Finansów
brak jest stanowiska kierownika, a hierarchia stanowisk zwi¹zanych z istnieniem pod-
leg³oœci s³u¿bowej pracowników rozpoczyna siê od stanowiska naczelnika wydzia³u.

Jednoczeœnie, w zwi¹zku z traktowaniem w oœwiadczeniu stanowiska radcy mini-
stra jako stanowiska kierowniczego zwi¹zanego z doradzaniem Ministrowi Finansów
informujê, ¿e radca ministra jest to stanowisko w korpusie s³u¿by cywilnej zaliczane
wraz z g³ównym specjalist¹ do grupy stanowisk samodzielnych. Natomiast funkcjê do-
radcz¹ pe³ni¹ Cz³onkowie Gabinetu Politycznego pozostaj¹cy poza korpusem s³u¿by
cywilnej, którzy otrzymuj¹ zazwyczaj tytu³ doradcy ministra lub doradcy honorowego
ministra.

W departamentach i biurach Ministerstwa Finansów w przeliczeniu na etaty, we-
d³ug stanu na dzieñ 1 maja 2009 roku, by³o zatrudnionych 117 radców ministra.

W Gabinecie Politycznym Ministra Finansów jest zatrudnionych aktualnie 6 osób
(w tym Szef Gabinetu Politycznego).

W oœwiadczeniu podniesiono, ¿e w podleg³ych Ministerstwu Finansów urzêdach
stanowisko naczelnika zarezerwowane jest dopiero dla wydzia³u zatrudniaj¹cego po-
nad 20 osób. Powo³anie siê w piœmie na urzêdy, w których funkcjonuj¹ wydzia³y jedno-
znacznie wskazuje na strukturê organizacyjn¹ Izby Skarbowej. Zgodnie
z zarz¹dzeniem Nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie organi-
zacji urzêdów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7,
poz. 55 z póŸn. zm.) struktura organizacyjna Izby Skarbowej mo¿e byæ najwy¿ej dwu-
stopniowa: wydzia³y kierowane przez naczelników oraz m.in. oddzia³y/referaty /wielo-
osobowe stanowiska pracy kierowane przez kierowników, którym bezpoœrednio
podlegaj¹ pracownicy.

W zwi¹zku z powy¿szym, trudno porównywaæ naczelników wydzia³ów w Minister-
stwie Finansów i Izbach Skarbowych albowiem nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w Izbie Skarbowej
naczelnik kieruje pracownikami poœrednio przez kierowników, natomiast w Minister-
stwie Finansów naczelnik wydzia³u jest bezpoœrednim prze³o¿onym dla podleg³ych
pracowników.

Wobec powy¿szego, upraszczaj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e odpowiednikiem stanowis-
ka naczelnika wydzia³u w Izbie Skarbowej jest dyrektor departamentu lub biura w Mi-
nisterstwie Finansów.

W departamentach i biurach Ministerstwa Finansów w przeliczeniu na etaty, we-
d³ug stanu na dzieñ 1 maja 2009 roku, zatrudnienie wynios³o 2323,545 etatów, w tym
35 dyrektorów, 83 zastêpców dyrektora, 261,800 etatów w grupie naczelników wydzia-
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³u oraz 1592,995 etatów dotycz¹cych pozosta³ych cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej,
212,750 etatów dotycz¹cych pozosta³ych funkcjonariuszy S³u¿by Celnej oraz 138 pra-
cowników na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obs³ugi oraz wewnêtrznej
s³u¿by ochrony. Szczegó³owe dane dotycz¹ce stanu zatrudnienia w poszczególnych de-
partamentach i biurach na dzieñ 1 maja 2009 r. zawiera za³¹cznik nr 3*.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze informacje oraz przyjmuj¹c wg danych na dzieñ 1 maja
2009 r., ¿e:

– liczba osób, w przeliczeniu na pe³ne etaty, zatrudnionych na stanowiskach dyrek-
tora i zastêpcy dyrektora wynosi 118 etatów;

– liczba pozosta³ych pracowników Ministerstwa Finansów, w przeliczeniu na pe³ne
etaty, z wy³¹czeniem: Ministra Finansów, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu, Dy-
rektora Generalnego oraz osób zatrudnionych w Gabinecie Politycznym wynosi
2206 etatów, w tym 262 etatów naczelnika wydzia³u i 117 etatów radców mini-
stra;

otrzymujemy:
– na ³¹czn¹ liczbê zatrudnionych w Ministerstwie Finansów (2324 etatów) przypada

118 etatów dyrektorów i zastêpców dyrektora, tj. 5,1% ogó³u zatrudnienia;
– 117 etatów radców ministra stanowi 5,0% ogó³u zatrudnienia;
– na jedn¹ osobê zajmuj¹c¹ stanowisko dyrektora i zastêpcy dyrektora przypada

przeciêtnie 18,7 pracownika;
– na jedn¹ osobê zajmuj¹c¹ stanowisko dyrektora, zastêpcy dyrektora i naczelnika

wydzia³u przypada przeciêtnie 5,1 pracownika.
Szczegó³owe dane dotycz¹ce liczby etatów przypadaj¹cych na jedno stanowisko dy-

rektora i zastêpcy dyrektora w poszczególnych departamentach i biurach na dzieñ
1 maja 2009 r. zawiera za³¹cznik nr 4*.

W zwi¹zku ze stwierdzeniem w oœwiadczeniu, ¿e Minister Finansów zakaza³ przyj-
mowania do pracy w aparacie skarbowym kogokolwiek spoza resortu wyjaœniam, ¿e
Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów, dzia³aj¹c z upowa¿nienia Ministra Finan-
sów, pismem znak FR1/4114/9/JWE/09/552 z dnia 5 lutego 2009 r. zobowi¹za³ kie-
rowników jednostek organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Finansów, tj. dyrektorów
izb skarbowych, izb celnych i urzêdów kontroli skarbowej, m.in. do wstrzymania do
koñca pierwszego pó³rocza 2009 r. zatrudniania pracowników spoza jednostek resortu
finansów. Ponadto, zobowi¹zano kierowników jednostek organizacyjnych podleg³ych
Ministrowi Finansów do ograniczenia do niezbêdnego minimum przed³u¿ania umów
o pracê zawartych na czas okreœlony oraz zatrudniania nowych pracowników na sta-
nowiska pracy zwalniane przez osoby, z którymi rozwi¹zywane s¹ stosunki pracy
w zwi¹zku z osi¹gniêciem wieku emerytalnego, a tak¿e do podjêcia wszelkich mo¿li-
wych dzia³añ zmierzaj¹cych do racjonalnego wykorzystywania œrodków przyznanych
na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ jednostek.

Zalecenia zawarte w przedmiotowym piœmie obowi¹zuj¹ do koñca pierwszego
pó³rocza 2009 r. W trakcie tego okresu Dyrektor Generalny, na wniosek zainteresowa-
nej jednostki, wyra¿a³ zgodê na dokoñczenie naboru rozpoczêtego przed 5 lutego 2009 r.
oraz na zatrudnianie pracowników na zastêpstwa. Nie by³ to wiêc zakaz bezwarunkowy
i sztywny.

Bli¿sze informacje na temat ewentualnych dalszych ograniczeñ w resorcie finan-
sów bêd¹ dostêpne w czerwcu br., w wyniku ostatecznego przegl¹du realnego obni¿e-
nia wydatków w czêœci 19 bud¿etu pañstwa, w zale¿noœci od podjêtych przez Radê
Ministrów decyzji w sprawie nowelizacji ustawy bud¿etowej na 2009 r. Kopia przed-
miotowego pisma stanowi za³¹cznik nr 5*.

W oœwiadczeniu zawarta zosta³a równie¿ informacja o zatrudnieniu w styczniu i lu-
tym 2009 r. w Ministerstwie Finansów 106 osób (nie licz¹c sekretarzy i podsekretarzy
stanu oraz cz³onków Gabinetu Politycznego Ministra Finansów), z czego 16 osób przy-
jêto spoza resortu finansów.
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Odnosz¹c siê do tego, informujê, ¿e od 1 stycznia do 28 lutego 2009 r. przyjêto do
pracy w Ministerstwie Finansów 106 osób. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e 72 spoœród zatrudnio-
nych pracowników stanowi¹ informatycy, przeniesieni wraz z etatami z izb i urzêdów
skarbowych do Centrali Ministerstwa Finansów. Pozosta³e osoby s¹ to g³ównie osoby
zatrudnione w zwi¹zku z zakoñczeniem naborów og³oszonych w roku 2008.

Spoœród 16 osób przyjêtych w tym okresie w ramach naboru zewnêtrznego, tylko
4 osoby zosta³y przyjête do pracy po dniu 5 lutego 2009 r. (odpowiednio 9 lutego, 16 lu-
tego i 24 lutego). Jednak¿e, og³oszenia o naborze, którego wynikiem by³o przyjêcie tych
osób, zosta³y opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów
przed dniem 5 lutego 2009 r.

Z wyrazami szacunku

w zastêpstwie
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwróci³ siê £.N. z ¯. w województwie œl¹s-

kim z proœb¹ o interwencjê u ministra sprawiedliwoœci w zwi¹zku z ra¿¹cym
naruszeniem obowi¹zuj¹cych przepisów przez wymiar sprawiedliwoœci.
Sprawa dotyczy wypadku samochodowego spowodowanego, zdaniem s¹du
pierwszej i drugiej instancji oraz S¹du Najwy¿szego, przez £.N. (wyrok s¹du
okrêgowego w Czêstochowie, VII Wydzia³ Karny Odwo³awczy, sygnatura akt
VII Ka 567/08; wyrok s¹du rejonowego w Czêstochowie, sygnatura akt
IV K 1141/06).

W ocenie £.N. w toku postêpowania karnego dosz³o do licznych nieprawid-
³owoœci. W szczególnoœci dotyczy³o to tego, ¿e s¹dy bezkrytycznie przyjmowa-
³y wszelkie zeznania i dowody pochodz¹ce od kierowcy wspó³uczestnicz¹cego
w wypadku oraz zatrudniaj¹cej go firmy, odmawiaj¹c jednoczeœnie, bez sto-
sownego uzasadnienia, wiarygodnoœci zeznaniom œwiadków powo³anych
przez £.N. i odrzucaj¹c istotne dla rozstrzygniêcia sprawy wnioski dowodowe.
S¹d uzna³ miêdzy innymi za wiarygodne go³os³owne oœwiadczenie dyspozyto-
ra ruchu, dotycz¹ce braku tarcz tachografu akurat w tym autobusie, który
uczestniczy³ w wypadku. £.N. twierdzi tak¿e, ¿e wymiar sprawiedliwoœci na-
ruszy³ podstawow¹ w postêpowaniu karnym zasadê wyjaœniania wszystkich
w¹tpliwoœci na korzyœæ oskar¿onego. Chodzi tu przede wszystkim o w¹tpliwo-
œci wynikaj¹ce z naruszenia obowi¹zuj¹cych przepisów, które mia³o miejsce
przy pobieraniu i badaniu próbki krwi na zawartoœæ alkoholu. S¹d wyjaœni³
równie¿ na niekorzyœæ oskar¿onego wszelkie niejasnoœci zwi¹zane z bilingiem
rozmów telefonicznych jednego z pasa¿erów samochodu.

Sprawa ta wymaga dog³êbnego zbadania ze wzglêdu na to, ¿e potencjal-
na omy³ka s¹dowa skutkuje kilkuletnim pobytem w zak³adzie karnym m³o-
dego cz³owieka niemaj¹cego dotychczas ¿adnych konfliktów z prawem.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o zajêcie siê t¹ kwesti¹.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 29 kwietnia 2009 r. nr BPS/DSK-

-043-1605/09, oœwiadczenie Pana Senatora Czes³awa Ryszki, z³o¿one podczas 31. po-
siedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 kwietnia 2009 r., w sprawie nie-
prawid³owoœci pope³nionych w trakcie postêpowania karnego sygn. IV K 1141/06
S¹du Rejonowego w Czêstochowie, w efekcie których mia³o dojœæ do nies³usznego ska-
zania £.N. za spowodowanie wypadku drogowego, uprzejmie przedstawiam co nastê-
puje.
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W Biurze Postêpowania S¹dowego Prokuratury Krajowej zbadano akta sygn. IV K
1141/06 S¹du Rejonowego w Czêstochowie w celu ustalenia, czy w toku prowadzone-
go w tej sprawie postêpowania karnego zaistnia³y uchybienia procesowe o randze
wskazanej w art. 523 § 1 kpk, które mog³yby stanowiæ podstawê do spowodowania
wzruszenia prawomocnego wyroku skazuj¹cego £.N., w drodze wniesienia – w oparciu
o przepis art. 521 kpk – kasacji, na korzyœæ skazanego.

W rezultacie badania akt nie znaleziono jednak podstaw prawnych do wniesienia
kasacji na korzyœæ skazanego.

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, ¿e S¹d Rejonowy w Czêstochowie wyrokiem
z dnia 13 lutego 2008 r. sygn. IV K 1141/06, uzna³ £.N. za winnego spowodowania
w dniu 23 kwietnia 2006 roku w Czêstochowie, pod wp³ywem alkoholu (0,9 promila al-
koholu we krwi), wypadku drogowego, w nastêpstwie którego ponios³y œmieræ dwie
osoby, zaœ dalsze dwie osoby dozna³y ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu. S¹d uzna³, ¿e
oskar¿ony w dniu zdarzenia, oko³o godz. 5.10 wraca³ wraz ze znajomymi z dyskoteki
i kieruj¹c samochodem osobowym w stanie nietrzeŸwoœci ra¿¹co i umyœlnie naruszy³
zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym w ten sposób, ¿e nie zachowa³ szczególnej
ostro¿noœci i nie stosuj¹c siê do sygnalizacji œwietlnej, wjecha³ na czerwonym œwietle
dla swojego kierunku ruchu na skrzy¿owanie, gdzie zderzy³ siê z jad¹cym prawid³owo
autobusem MPK. S¹d zakwalifikowa³ czyn oskar¿onego jako wystêpek z art. 177 § 2 kk
w zw. z art. 178 § 1 kk i wymierzy³ mu karê 7 lat i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci oraz
orzek³ wobec niego œrodek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych na okres 10 lat.

Wyrok ten na skutek apelacji wniesionych przez oskar¿onego i jego obroñcê podda-
ny zosta³ kontroli instancyjnej S¹du Okrêgowego w Czêstochowie. S¹d Okrêgowy
w Czêstochowie wyrokiem z dnia 9 wrzeœnia 2008 r. sygn. VII Ka 567/08 zmieni³ za-
skar¿ony wyrok w ten sposób, i¿ obni¿y³ karê pozbawienia wolnoœci orzeczon¹ wobec
oskar¿onego do 5 lat, w pozosta³ym zaœ zakresie utrzyma³ go w mocy.

Wyroki s¹dów I i II instancji by³y nadto przedmiotem kontroli S¹du Najwy¿szego,
w zwi¹zku z kasacj¹, któr¹ wywiód³ obroñca oskar¿onego.

Obroñca oskar¿onego zarzuci³ w kasacji s¹dom I i II instancji wadliw¹, bo dokona-
n¹ z naruszeniem art. 7 kpk, ocenê dowodów oraz oparcie rozstrzygniêcia wy³¹cznie na
dowodach obci¹¿aj¹cych oskar¿onego, a nadto niezasadne odrzucenie z³o¿onych przez
niego wniosków dowodowych.

S¹d Najwy¿szy postanowieniem z dnia 26 marca 2009 r. sygn. IV KK 7/09 oddali³
kasacjê obroñcy oskar¿onego jako oczywiœcie bezzasadn¹.

W uzasadnieniu swojego orzeczenia S¹d Najwy¿szy skonstatowa³, ¿e ocena dowo-
dów zebranych w omawianej sprawie przeprowadzona zosta³a zgodnie z przepisami
procedury karnej, w tym tak¿e art. 7 kpk i wobec tego brak jest podstaw do zakwestio-
nowania poczynionych na jej podstawie ustaleñ faktycznych, w tym w szczególnoœci
ustaleñ w kwestii uznania oskar¿onego za winnego spowodowania zaistnia³ej kolizji
drogowej. S¹d Najwy¿szy wskaza³ te¿, ¿e wnioski dowodowe obroñcy oskar¿onego zo-
sta³y s³usznie odrzucone, gdy¿ przeprowadzenie czêœci wnioskowanych dowodów by³o
niemo¿liwe lub wnioskowane dowody by³y nieprzydatne dla prawid³owego rozstrzyg-
niêcia sprawy w zakresie czynu objêtego zarzutem aktu oskar¿enia.

Tym samym sformu³owane w oœwiadczeniu zarzuty, i¿ w omawianej sprawie s¹dy
bezkrytycznie przyjmowa³y wszelkie zeznania i dowody pochodz¹ce od kierowcy
wspó³uczestnicz¹cego w wypadku oraz zatrudniaj¹cej go firmy, odmawiaj¹c jednoczeœ-
nie, bez stosownego uzasadnienia, wiarygodnoœci zeznaniom œwiadków powo³anych
przez oskar¿onego i odrzucaj¹c istotne dla rozstrzygniêcia sprawy wnioski dowodowe,
by³y ju¿ rozpoznawane w postêpowaniu kasacyjnym.

Zaprezentowanego stanowiska S¹du Najwy¿szego nie mo¿na zakwestionowaæ
w ponownym postêpowaniu kasacyjnym. Przepis art. 539 kpk wyklucza bowiem mo¿li-
woœæ wniesienia kasacji od orzeczenia S¹du Najwy¿szego zapad³ego w wyniku rozpoz-
nania kasacji.

Odnosz¹c siê natomiast do podniesionego w oœwiadczeniu Pana Senatora Czes³a-
wa Ryszki zarzutu, i¿ s¹d nies³usznie uzna³ za wiarygodne go³os³owne oœwiadczenie
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dyspozytora ruchu, dotycz¹ce braku tarcz tachografu „akurat w tym autobusie”, to za-
uwa¿yæ nale¿y, ¿e nie znajduje on oparcia w materia³ach sprawy.

Dowodu z tarczy tachografu autobusu uczestnicz¹cego w wypadku nie da³o siê
przeprowadziæ, albowiem s¹d ustali³ ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, i¿ ¿aden z autobusów
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego w Czêstochowie sp. z o.o. prowa-
dz¹cych przewozy regularne (wed³ug rozk³adu jazdy) nie posiada³ w dacie wypadku
urz¹dzenia rejestruj¹cego pracê (tachografu). Okolicznoœæ ta wynika zarówno z pisma
Prezesa Zarz¹du Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego w Czêstochowie
sp. z o.o., jak i z zeznañ pracowników tego¿ przedsiêbiorstwa.

Podkreœlenia wymaga przy tym, i¿ kwestia nieposiadania w dacie wypadku przez
autobus MPK urz¹dzenia rejestruj¹cego pracê w postaci tachografu nie ma w sprawie
istotnego znaczenia. G³ówn¹ funkcj¹ takiego urz¹dzenia jest bowiem rejestracja czasu
pracy kierowcy, w szczególnoœci pod k¹tem przestrzegania maksymalnego czasu pra-
cy, tymczasem czas pracy kierowców komunikacji miejskiej jest ustalany rozk³adami
jazdy oraz na bie¿¹co kontrolowany na ka¿dym krañcu linii komunikacyjnej.

Badanie akt nie potwierdzi³o tak¿e s³usznoœci zawartego w oœwiadczeniu zarzutu,
i¿ w omawianej sprawie dosz³o do naruszenia obowi¹zuj¹cych przepisów przy pobiera-
niu i badaniu krwi na zawartoœæ alkoholu.

Oskar¿ony z miejsca zdarzenia przewieziony zosta³ do szpitala, gdzie o godz. 7.40
pobrano od niego krew celem jej zbadania na obecnoœæ alkoholu etylowego, a z czynno-
œci tej sporz¹dzony zosta³ protokó³. Lekarz badaj¹cy oskar¿onego wpisa³ do protoko³u
oœwiadczenie oskar¿onego, i¿ wypi³ wczeœniej jedno piwo. Badanie chemiczno-toksy-
kologiczne pobranej od oskar¿onego próbki krwi przeprowadzone zosta³o w Œl¹skim
Uniwersytecie Medycznym w Katowicach i wykaza³o obecnoœæ alkoholu etylowego
w stê¿eniu 0,9 promila.

W tych warunkach s¹dy I i II instancji s³usznie odmówi³y wiarygodnoœci wyjaœnie-
niom oskar¿onego, i¿ przed zdarzeniem nie spo¿ywa³ ¿adnego alkoholu, a tak¿e zezna-
niom œwiadka – jego znajomej, która by³a razem z nim na dyskotece. Odrzucaj¹c jako
nieprzydatne do rozstrzygniêcia zeznania œwiadka, S¹d Rejonowy s³usznie wskaza³, i¿
nie by³a mo¿liwa sytuacja, aby uwzglêdniaj¹c choæby charakter miejsca gdzie œwiadek
przebywa³a z oskar¿onym (dyskoteka) przez okres wielu godzin, œwiadek ani razu nie
straci³a kontaktu wzrokowego z oskar¿onym. Zatem S¹d trafnie uzna³ te zeznania jako
dowód niewystarczaj¹cy do przyjêcia, i¿ przez okres pobytu na dyskotece oskar¿ony
nie spo¿y³ ¿adnego alkoholu.

Wobec faktu, i¿ policjant sporz¹dzaj¹cy notatkê urzêdow¹ z zaistnia³ego wypadku
drogowego omy³kowo wpisa³ identyczne numery ampu³ek krwi przy nazwiskach uczestni-
ków wypadku (oskar¿onego i pokrzywdzonego), kwestia ustalenia stanu trzeŸwoœci
oskar¿onego by³a szczególnie wnikliwie badana przez S¹d Rejonowy.

Przes³uchany na tê okolicznoœæ, funkcjonariusz Policji zezna³, i¿ wymieniona no-
tatka sporz¹dzana zosta³a ju¿ po zdarzeniu na podstawie zapisów dokonanych przez
policjantów na miejscu wypadku w notatnikach s³u¿bowych. Z uzyskanych przez S¹d
kopii notatników s³u¿bowych œwiadka oraz drugiego policjanta wynika³o, i¿ numer
ampu³ki KA 05-000944 wskazano jedynie jako numer ampu³ki z krwi¹ pobranej
w szpitalu od oskar¿onego.

Dla wszechstronnego wyjaœnienia okolicznoœci pobrania i przekazania krwi do ba-
dañ, jak te¿ wykluczenia mo¿liwoœci zamiany próbki krwi, S¹d Rejonowy przes³ucha³
lekarza dokonuj¹cego badania, pielêgniarkê pobieraj¹c¹ krew i funkcjonariusza odbie-
raj¹cego ampu³kê oraz przekazuj¹cego j¹ do dalszych badañ. Nadto S¹d wyjaœni³ pro-
cedurê przeprowadzenia badañ w Œl¹skim Uniwersytecie Medycznym, jak te¿ dopuœci³
dowód z ksi¹¿ki pobrañ krwi Ogniwa Wypadkowego Komendy Miejskiej Policji w Czê-
stochowie.

Wszystkie przeprowadzone dowody wykaza³y, i¿ krew przekazana do badañ by³a
krwi¹ pobran¹ od oskar¿onego, a zatem stwierdzenie, i¿ oskar¿ony w chwili wypadku
znajdowa³ siê w stanie nietrzeŸwoœci (0,9 promila), znajduje pe³ne potwierdzenie w ze-
branym materiale dowodowym.
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Tak¿e rozwa¿ania s¹dów obydwu instancji dotycz¹ce bilingu po³¹czeñ telefonicz-
nych aparatu jednego z pasa¿erów samochodu znajduj¹ pe³ne oparcie w przeprowa-
dzonych dowodach, zaœ analiza wykluczaj¹ca mo¿liwoœæ innego przebiegu zainicjowa-
nia po³¹czeñ, ni¿ to przyj¹³ S¹d Rejonowy, dokonana w uzasadnieniu wyroku S¹du
Okrêgowego, zas³uguje na pe³n¹ aprobatê.

Zaznaczenia wymaga, ¿e w ocenie Biura Postêpowania S¹dowego Prokuratury Kra-
jowej postêpowanie karne w badanej sprawie przeprowadzone zosta³o wnikliwe, a w je-
go toku wyjaœniono wszystkie istotne okolicznoœci zdarzenia. Materia³ dowodowy
sprawy nie wymaga³ uzupe³nienia i dawa³ podstawy do wydania procesowego roz-
strzygniêcia. Ocena poszczególnych dowodów, dokonana w uzasadnieniu wyroku
S¹du Rejonowego jest ocen¹ logiczn¹, wszechstronn¹, dokonan¹ we wzajemnym po-
wi¹zaniu oraz uwzglêdnia zasady prawid³owego rozumowania oraz wskazania wiedzy
i doœwiadczenia ¿yciowego. W ka¿dym przypadku, uznaj¹c okreœlony dowód za wiary-
godny i stanowi¹cy podstawê swoich ustaleñ, jak te¿ uznaj¹c dowód za niewiarygodny,
s¹d zgodnie z wymogami Kodeksu postêpowania karnego, wyjaœni³ motywy zajêtego
w tej mierze stanowiska.

Nieprawid³owoœci nie dopatrzono siê tak¿e w sposobie procedowania S¹du Okrêgo-
wego w Czêstochowie. S¹d ten w toku postêpowania odwo³awczego rozpozna³ wszyst-
kie zarzuty podniesione w apelacjach, a w motywach swojego wyroku, po myœli
art. 457 § 3 kpk, wskaza³ powody, dla których zarzuty apelacji kwestionuj¹ce winê
oskar¿onego uzna³ na niezasadne. S¹d II instancji poda³ tak¿e szczegó³owo powody,
dla których z³agodzi³ orzeczon¹ wobec oskar¿onego karê pozbawienia wolnoœci.

Z przedstawionych powodów, nie dopatrzono siê podstaw prawnych, przewidzia-
nych art. 523 § 1 kpk, do wywiedzenia w tej sprawie ponownej kasacji na korzyœæ
oskar¿onego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Andrzej Pogorzelski
Zastêpca Prokuratora Generalnego
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze!
Czy jest prawd¹, ¿e na Ukrainie i Bia³orusi powsta³ „czarny rynek” Karty

Polaka, ¿e odbywa siê tam kupczenie opiniami organizacji polskiej czy polonij-
nej w celu za³atwienia tego dokumentu? Podobno niektóre organizacje podpi-
suj¹ opinie o osobach, które nie s¹ ich cz³onkami, ale natychmiast nimi zostaj¹,
po czym otrzymuj¹ mo¿liwoœæ uzyskania Karty Polaka, mimo ¿e ani nie maj¹
pochodzenia polskiego, ani nie s¹ Polakami. Przypomnê, ¿e Karta Polaka jest
dokumentem potwierdzaj¹cym przynale¿noœæ do narodu polskiego, przyzna-
wanym osobie nieposiadaj¹cej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na
osiedlenie siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale deklaruj¹cej tê przy-
nale¿noœæ i spe³niaj¹cej wymogi okreœlone w ustawie z dnia 7 wrzeœnia 2007 r.
Nale¿¹ do nich miêdzy innymi wykazanie, ¿e co najmniej jedno z rodziców lub
dziadków albo dwoje pradziadków by³o narodowoœci polskiej lub posiada³o
obywatelstwo polskie, albo przedstawienie zaœwiadczenia organizacji polskiej
lub polonijnej potwierdzaj¹cego aktywne zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ na
rzecz jêzyka i kultury polskiej lub polskiej mniejszoœci narodowej przez okres
co najmniej ostatnich trzech lat.

Jak wspomnia³em, jednym z warunków przyznania Karty Polaka w sy-
tuacji niemo¿noœci dowiedzenia zwi¹zków z Polsk¹ jest wystawiona przez or-
ganizacjê opinia o zaanga¿owaniu w dzia³alnoœæ polonijn¹. Czy jest prawd¹,
¿e niektórzy prezesi tych organizacji wykorzystuj¹ to nadane z ramienia pol-
skiego rz¹du upowa¿nienie dla uzyskania korzyœci maj¹tkowych? Podobno
na Ukrainie zdarzaj¹ siê przypadki wystawiania pozytywnych opinii oso-
bom, które nie maj¹ ¿adnych zwi¹zków z Polsk¹. Wystarczy za opiniê za-
p³aciæ.

Druga sprawa. Opinia o zaanga¿owaniu w dzia³alnoœæ polonijn¹ nie jest
wymagana wtedy, gdy ktoœ ma potwierdzone polskie pochodzenie. Czy jest
wiêc prawd¹, ¿e mimo to konsulowie domagaj¹ siê takich opinii? Podobno tak jest
na Bia³orusi, gdzie wnioski o Kartê Polaka s¹ zbierane w terenie za poœred-
nictwem organizacji. Podobno organizacja ¿¹da za poœrednictwo zap³aty.

S³ysza³em równie¿, ¿e Kartê Polaka otrzymuj¹ we Lwowie osoby niezna-
j¹ce jêzyka polskiego, co wiêcej, niemaj¹ce zwi¹zków z polskoœci¹. Doku-
ment ten jest im potrzebny, aby otrzymaæ darmow¹ wizê, gdy¿ zajmuj¹ siê
handlem przygranicznym.

Panie Ministrze, w zwi¹zku z tym pytam, czy do MSZ docieraj¹ informacje
wskazuj¹ce na zaistnienie tego problemu. Gdyby tak by³o, to czy nie nale¿a-
³oby zastanowiæ siê nad nowelizacj¹ ustawy?

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 maja 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Czes³awa Ryszki (pismo

nr BPS/DSK-043-1604/09 z dnia 29 kwietnia br.) z³o¿one podczas 31. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 22 kwietnia br. przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia:
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Ustawa o Karcie Polaka w art. 2 ust. 1 pkt 3 stwierdza, i¿ warunkiem koniecznym
do otrzymania Karty jest wykazanie narodowoœci polskiej lub przedstawienie zaœwiad-
czenia organizacji polskiej lub polonijnej dzia³aj¹cej na terenie kraju potwierdzaj¹ce
aktywne zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ na rzecz jêzyka i kultury polskiej lub polskiej
mniejszoœci narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

Zwracam przy tym uwagê, ¿e nie ka¿da organizacja posiada prawo do wystawiania
takiego zaœwiadczenia, ale tylko ta, która jest wymieniona w obwieszczeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub po-
lonijnych uprawnionych do wystawiania zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych aktywne za-
anga¿owanie w dzia³alnoœæ na rzecz jêzyka i kultury polskiej lub polskiej mniejszoœci
narodowej. S¹ to organizacje najwiêksze, posiadaj¹ce autorytet wœród Polonii i od lat
dobrze wspó³pracuj¹ce z placówkami dyplomatyczno-konsularnymi. Na Bia³orusi pra-
wo wystawiania zaœwiadczeñ posiada Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi kierowany przez
A. Borys, a w przypadku Ukrainy Zwi¹zek Polaków na Ukrainie oraz Federacja Organi-
zacji Polskich na Ukrainie.

Wydanie zaœwiadczeñ przez uprawnione organizacje jest ich autonomiczn¹ decyzj¹
podejmowan¹ w dobrej wierze. Konsul nie posiada ¿adnych mo¿liwoœci prawnych, ani
technicznych do weryfikacji wystawionych zaœwiadczeñ. Trudno bowiem przypusz-
czaæ, ¿e przyk³adowo Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi wydaje zaœwiadczenia osobom na
to niezas³uguj¹cym i pobiera za to pieni¹dze.

W sprawie zarzutu Pana Senatora, jakoby Karta Polaka by³a wystawiana osobom
niespe³niaj¹cym okreœlonych ustaw¹ kryteriów, w tym podstawowej znajomoœci jêzyka
stwierdzam, ¿e Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie otrzyma³o ¿adnych wiarygo-
dnych informacji w tym wzglêdzie. Proces sprawdzania znajomoœci jêzyka polskiego
jest dosyæ sformalizowany, opisany w wewnêtrznych instrukcjach. Ka¿da osoba, która
wyka¿e siê podstawow¹ znajomoœci¹ jêzyka polskiego bez przeszkód zdaje test jêzyko-
wy. Zwracam równie¿ uwagê, ¿e liczba odmów wydania Karty Polaka jest minimalna
i na koniec kwietnia br. wynosi³a zaledwie 131 na prawie 26 tysiêcy z³o¿onych wnios-
ków. Co jest istotne, g³ówn¹ przyczyn¹ odmowy wydania Karty Polaka nie by³y niedo-
stateczne umiejêtnoœci jêzykowe wnioskodawców, lecz przes³anki wynikaj¹ce z art. 19
pkt 3 Ustawy (odmowa z powodu repatriacji z terytorium Polski na podstawie umów re-
patriacyjnych zawartych z ZSRR w latach 1944–1957).

Odnoœnie do innego zarzutu Pana Senatora, jakoby konsul ¿¹da³ od zainteresowa-
nego przedstawienia zaœwiadczenia organizacji polonijnej mimo wykazania swojego
polskiego pochodzenia informujê, ¿e takie postêpowanie by³oby naruszeniem przepi-
sów ustawy o Karcie Polaka. Ministerstwo nie otrzyma³o w tej sprawie ¿adnej skargi
lub innej wiarygodnej informacji.

Informujê równie¿, ¿e placówki dyplomatyczno-konsularne na Bia³orusi i Ukrainie
w koñcu 2008 r. by³y kontrolowane przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli pod k¹tem prawid³o-
wego realizowania ustawy o Karcie Polaka. NIK nie dopatrzy³a siê ¿adnych uchybieñ
w tym zakresie.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienie stwierdzam, ¿e MSZ nie posiada ¿adnych
wiarygodnych informacji mówi¹cych o nadu¿yciach pope³nianych przez organizacje
polonijne lub konsulów w procesie wydawania Kart Polaka na Bia³orusi i Ukrainie.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki
oraz senatora Zdzis³awa Pupy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Do wielu senatorów docieraj¹ informacje o nieprawid³owoœciach doty-

cz¹cych budowy obwodnicy Ropczyc, a maj¹cych skutki dla mieszkañców
ulicy Zielonej. Ta ulica, wybudowana w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku, stanowi drogê powiatow¹ ³¹cz¹c¹ s¹siednie miejscowoœci (Okonin,
NiedŸwiadê, Ma³¹) z centrum Ropczyc. Dla oko³o 2 tysiêcy mieszkañców tej
ulicy jest to jedyna droga i najbli¿sze po³¹czenie z centrum miasta.

Mieszkañcy tej ulicy nie s¹ przeciwni budowie obwodnicy, pragn¹ jedy-
nie, aby dotrzymano umowy zawartej w decyzji nr 55/07 wojewody podkar-
packiego z 5 listopada 2007 r., zatwierdzaj¹cej ten projekt budowlany. Jest
tam mowa o tym, ¿e zostan¹ zachowane przejazd i przejœcie dla pieszych
z ulicy Zielonej pod budowan¹ obwodnic¹. Do takiego rozwi¹zania zobo-
wi¹za³a siê równie¿ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Okaza³o siê jednak, ¿e ten przejazd i przejœcie mog¹ nie zostaæ zrealizo-
wane. ¯¹danie jego budowy napotyka ogromne biurokratyczne trudnoœci.
Mieszkañcy Ropczyc miêdzy innymi zaskar¿yli do Wojewódzkiego S¹du Ad-
ministracyjnego w Warszawie decyzjê g³ównego inspektora nadzoru budow-
lanego z dnia 27 stycznia 2008 r., który zatwierdzi³ budowê obwodnicy bez
przejœcia dla ulicy Zielonej (a to obejmowa³a wczeœniej decyzja wojewody
podkarpackiego z dnia 5 listopada 2007 r.), s¹d ten uchyli³ zaskar¿on¹ de-
cyzjê, a ponadto stwierdzi³, ¿e nie podlega ona wykonaniu do czasu uprawo-
mocnienia siê wyroku. Mimo to trwaj¹ obecnie prace budowlane, które
spowoduj¹ w niedalekiej przysz³oœci przeciêcie ulicy Zielonej nasypem, a to
bêdzie siê wi¹za³o z koniecznoœci¹ stosowania przez mieszkañców wyno-
sz¹cego oko³o 6 km objazdu do centrum miasta.

Panie Ministrze, s¹dzimy, ¿e nie da siê tego problemu rozwi¹zaæ bez
w³¹czenia organów centralnych. Dlatego uprzejmie prosimy o w³¹czenie siê
w rozwi¹zanie konfliktu zgodne z oczekiwaniami mieszkañców. Obwodnica
jest potrzebna, wrêcz konieczna, ale powinna byæ zgodna z przepisami pra-
wa oraz interesem spo³ecznym.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
Zdzis³aw Pupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Czes³awa Ryszki oraz Zdzis³awa Pu-

py z dnia 22 kwietnia 2009 r., przekazanego przy piœmie z dnia 25 marca 2009 r., znak:
BPS/DSK-043-1608/09, w sprawie budowy obwodnicy Ropczyc, uprzejmie przedsta-
wiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
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Aktualnie przedmiotowa inwestycja znajduje siê w trakcie realizacji, co oznacza, i¿
zakoñczony zosta³ etap prac przygotowawczych, na którym uzgadniane by³y wszystkie
warunki techniczne, tak¿e te zwi¹zane z iloœci¹ oraz lokalizacj¹ przejazdów. Na etapie
prac przygotowawczych inwestor uzyska³ wszelkie niezbêdne decyzje administracyjne,
w tym decyzjê o ustaleniu lokalizacji drogi (08.04.2005 r.) oraz decyzjê o pozwoleniu na
budowê (05.11.2007 r.). Decyzje te stanowi¹ podstawê do prowadzenia robót budowla-
nych. Zatem w chwili obecnej wprowadzanie do zakresu robót nowego elementu jakim
jest budowa przejazdu pod obwodnic¹ w ci¹gu ulicy Zielonej wi¹za³aby siê z konieczno-
œci¹ zmiany decyzji o pozwoleniu na budowê oraz zmiany umowy z wykonawc¹ robót,
co niew¹tpliwie przyczyni³oby siê do znacznego opóŸnienia w jej realizacji.

Przedstawiaj¹c powy¿sze jednoczeœnie informujê, ¿e kwestia sygnalizowana przez
Panów Senatorów rozpatrywana by³a przez Wojewodê Podkarpackiego w ramach po-
stêpowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej oraz przez Wojewódzki S¹d Admi-
nistracyjny w ramach postêpowania skargowego. Zarówno Wojewoda jak i WSA
podkreœlili, ¿e projekt obwodnicy przewiduje niezbêdne powi¹zania z sieci¹ dróg lokal-
nych. Ponadto kwestia zapewnienia po³¹czenia obwodnicy z ulic¹ Zielon¹ omawiana
by³a tak¿e z przedstawicielami lokalnej spo³ecznoœci, m.in. z ówczesnym Burmistrzem
Ropczyc oraz Starost¹ Ropczycko-Sêdziszowskim. Po dokonanych analizach przyjêto
do dalszej realizacji wariant budowy przejêcia dla pieszych pod mostem na rzece Wielo-
polce oraz wêz³a dwupoziomowego na ulicy Wiejskiej, który zapewni skomunikowanie
ul. Zielonej przesuwaj¹c jej po³¹czenie z drog¹ krajow¹ o ok. 400 metrów. Takie po-
³¹czenie nie tylko umo¿liwi skomunikowania okolicznych mieszkañców z centrum
miasta, ale tak¿e skróci po³¹czenie ul. Zielonej z kierunkiem na Dêbice oraz z przemys-
³owym Rejonem Ropczyc.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu

31. posiedzenie Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r. 111



Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki
i innych senatorów

skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza
oraz prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Marsza³ku! Panie Premierze!
Jest to oœwiadczenie senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci w sprawie

skandalicznego g³osowania polskich deputowanych w Parlamencie Europej-
skim.

7 maja 2008 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podj¹³ uchwa³ê w sprawie
przywrócenia pamiêci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego, uznaj¹c go za godny wzór Polaka bez reszty oddanego spra-
wom ojczyzny.

Przypominamy, ¿e zamordowany przez komunistów w warszawskim
wiêzieniu przy Rakowieckiej jeden z najwiêkszych bohaterów Polski pod-
ziemnej rotmistrz Witold Pilecki by³ oficerem rezerwy Wojska Polskiego, zmo-
bilizowanym ponownie w 1939 r., wspó³za³o¿ycielem Tajnej Armii Polskiej,
dobrowolnym wiêŸniem KL Auschwitz, oficerem Komendy G³ównej Armii Kra-
jowej i organizacji „NIE”, wreszcie wiêŸniem politycznym okresu stalinow-
skiego i ofiar¹ komunistycznego mordu s¹dowego. Znany by³ pod pseudoni-
mami „Witold”, „Tomek”, „Romek” i pod konspiracyjnymi nazwiskami „To-
masz Serafiñski”, „Roman Jezierski”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznañski”, „Witold
Smoliñski” oraz kryptonimem organizacji „NIE”, „T-IV”. Dziœ jest legend¹ Pol-
ski walcz¹cej z obu okupantami, legend¹, która nie ma nale¿nego blasku
w wolnej Polsce.

Mimo wielokrotnych i d³ugoletnich starañ o rewizjê wyroku dopiero
28 wrzeœnia 1990 r. nast¹pi³o „uniewinnienie” Witolda Pileckiego. Podkreœlo-
no niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków oraz bezsporny fakt, ¿e
rotmistrz nie by³ szpiegiem genera³a W³adys³awa Andersa, ale ¿o³nierzem
PSZ na Zachodzie i wykonywa³ powierzone sobie zadania. S¹d III RP doceni³
wysoce patriotyczn¹ postawê nies³usznie skazanych. Mimo tego wyroku po-
zostaje nieodparte przeœwiadczenie, i¿ to nie rotmistrz Pilecki potrzebowa³ re-
habilitacji.

W 2006 r., pomijaj¹c sprzeciw kapitu³y orderowej, prezydent Lech Ka-
czyñski odznaczy³ poœmiertnie rotmistrza Witolda Pileckiego, a tak¿e genera-
³a Emila Fieldorfa, Orderem Or³a Bia³ego, najwy¿szym odznaczeniem Rzeczy-
pospolitej, w uznaniu jego zas³ug w wiernej, niez³omnej i usque ad finem s³u¿bie
Polsce niepodleg³ej.

Panie Marsza³ku! Panie Premierze!
Rotmistrz Witold Pilecki móg³ zostaæ bohaterem Europy. Europos³anka

Hanna Foltyn-Kubicka z PiS 1 wrzeœnia 2008 r. zaapelowa³a w Parlamencie
Europejskim o poparcie akcji na rzecz ustanowienia dnia 25 maja Miêdzyna-
rodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. W swoim wyst¹pieniu
wezwa³a do uznania rotmistrza Witolda Pileckiego za bohatera ca³ej Europy.
Zaproponowana data nie by³a przypadkowa. Dok³adnie 25 maja 1948 r. rot-
mistrz Pilecki zosta³ zamordowany przez komunistów. Chodzi³o o to, ¿eby
dzieñ jego œmierci uznaæ za Miêdzynarodowy Dzieñ Bohaterów Walki z Totali-
taryzmem.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e po raz pierwszy z t¹ inicjatyw¹ do Parlamentu Eu-
ropejskiego wyst¹pi³a Fundacja Paradis Judaeorum. Uda³o jej siê wówczas
zainteresowaæ pomys³em Javiera Solanê, JosJ Manuela Barroso i Hansa-
-Gerta Poetteringa, którzy byli ¿yczliwi tej inicjatywie.

2 kwietnia bie¿¹cego roku pos³owie do Parlamentu Europejskiego g³oso-
wali nad projektem rezolucji „Œwiadomoœæ europejska a totalitaryzm”. Euro-
pos³anka Hanna Foltyn-Kubicka, przemawiaj¹c w Parlamencie Europejskim,
z³o¿y³a trzy poprawki dotycz¹ce uczczenia rotmistrza Witolda Pileckiego.
Tekst poprawki dwunastej brzmia³: „Proponujê, aby dzieñ 25 maja (rocznicê
wykonania wyroku œmierci na bohaterze z Auschwitz, rotmistrzu Witoldzie
Pileckim, straconym 25 maja 1948 r.) og³osiæ Miêdzynarodowym Dniem Bo-
haterów Walki z Totalitaryzmami, co bêdzie zarówno wyrazem szacunku
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i ho³du z³o¿onego wszystkim tym, którzy walcz¹c z tyrani¹, dawali œwiadec-
two heroizmu i prawdziwej mi³oœci do cz³owieka, jak i wyraŸnym wskaza-
niem przysz³ym pokoleniom w³aœciwej postawy w obliczu groŸby totalitarne-
go zniewolenia”.

Trudno wyobraziæ sobie lepsz¹ okazjê do zamanifestowania dumy ze
swego kraju w europarlamencie. Niestety, dosz³o do haniebnej kompromita-
cji. Dwudziestu dwóch polskich eurodeputowanych zag³osowa³o przeciwko
ustanowieniu dnia 25 maja, rocznicy œmierci Witolda Pileckiego, Europejskim
Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmami. Przeciw g³osowali miêdzy innymi
nastêpuj¹cy polscy eurodeputowani: Marek Aleksander Czarnecki, Janusz
Onyszkiewicz, Pawe³ Piskorski, Gra¿yna Staniszewska, Andrzej Wielowiey-
ski, Jerzy Buzek, Zdzis³aw Chmielewski, Urszula Gacek, Stanis³aw Ja³owiec-
ki, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-
-Wolski, Bogus³aw Sonik, Czes³aw Siekierski, Zbigniew Zaleski, Tadeusz
Zwiefka, Lidia Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Genowefa Grabowska,
Bogus³aw Liberadzki, Andrzej Szejna i Jan Masiel.

Uwa¿amy, ¿e polskich eurodeputowanych g³osuj¹cych przeciwko uhono-
rowaniu jednego z najwiêkszych bohaterów najnowszej historii ich kraju na-
le¿y napiêtnowaæ. Œrodowiska kombatanckie domagaj¹ siê wrêcz „wyco-
fania siê tych europos³ów z ¿ycia politycznego”. Dodaj¹, ¿e „politycy podno-
sz¹cy rêce przeciw uczczeniu uznanego przez ca³y œwiat za jednego z naj-
dzielniejszych ludzi okresu II wojny œwiatowej rotmistrza Witolda Pileckiego
nie powinni w przysz³oœci reprezentowaæ Polski ani w Parlamencie Europej-
skim, ani w polskim, ani nawet w lokalnych samorz¹dach”.

Nie ma ¿adnego wyt³umaczenia dla zachowania polskich eurodeputowa-
nych. Nie usprawiedliwia ich ani to, ¿e g³osowali zgodnie z zaleceniami
swoich frakcji, ani te¿ to, ¿e móg³ to spowodowaæ „b³¹d techniczny”.

Có¿, nie pierwszy raz poprawnoœæ polityczna zwyciê¿y³a nad polsk¹ ra-
cj¹ stanu. Nie pierwszy raz europos³owie pos³uchali poleceñ swych frakcji,
a nie sumienia. NajwyraŸniej wy¿ej cenili logo frakcji, w której zasiadaj¹, ni¿
god³o z Or³em Bia³ym, którym poœmiertnie odznaczony zosta³ rotmistrz Pilecki.
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Czes³aw Ryszka
Maciej Klima
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Kogut
Henryk Górski
Grzegorz Wojciechowski
Kazimierz Wiatr
Stanis³aw Gogacz
Ryszard Bender
Janina Fetliñska
Waldemar Kraska
Zdzis³aw Pupa
Tadeusz Gruszka
Wies³aw Dobkowski
Witold Idczak
Norbert Krajczy
Bronis³aw Korfanty
Piotr Andrzejewski
Adam Massalski

Wojciech Skurkiewicz
Jan Dobrzyñski
Stanis³aw Karczewski
Zbigniew Romaszewski
Stanis³aw Zaj¹c
Tadeusz Skorupa
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Jerzy Chróœcikowski
Grzegorz Banaœ
Lucjan Cichosz
Bohdan Paszkowski
S³awomir Sadowski
Przemys³aw B³aszczyk
W³adys³aw Ortyl
W³adys³aw Dajczak
Stanis³aw Piotrowicz
Piotr Kaleta
Zbigniew Cichoñ



OdpowiedŸ
SZEFA GABINETU POLITYCZNEGO
PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, 13.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na proœbê Pana Marsza³ka przekazan¹ wraz z oœwiadczeniem z³o¿o-

nym przez senatora Czes³awa Ryszkê wspólnie z innymi senatorami podczas 31. posie-
dzenia Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r., uprzejmie informujê, ¿e Prezes Rady
Ministrów zapozna³ siê z treœci¹ oœwiadczenia, przyjmuj¹c je do wiadomoœci, nie zajmu-
j¹c jednak stanowiska, gdy¿ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu pos³a do Par-
lamentu Europejskiego nie le¿¹ w kompetencjach Premiera.

Z powa¿aniem

S³awomir Nowak

OdpowiedŸ
MARSZA£KA SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, 29 maja 2009 r.

Czes³aw Ryszka
Senator RP

W nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora oraz innych senato-
rów na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r. skierowanego do mnie i pre-
zesa Rady Ministrów chcia³bym przekazaæ na Pana rêce swoje stanowisko w tej
sprawie.

Rotmistrz Witold Pilecki jest wielkim Polakiem, bohaterem Polski. Nale¿y mu siê
najwy¿sze uznanie i szacunek, co s³usznie zosta³o wyra¿one w nadaniu mu poœmiert-
nie Orderu Or³a Bia³ego.

Pos³owie do Parlamentu Europejskiego, wybrani wol¹ obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej wykonuj¹ swój mandat w sposób wolny i niezale¿ny (art. 2 przepisy i warunki
ogólne wykonywania mandatu pos³a do Parlamentu Europejskiego 2005/684/WE).
Decyzje podejmowane przez nich w trakcie prac w Parlamencie Europejskim s¹ ich au-
tonomicznymi decyzjami i jako takie nie podlegaj¹ ¿adnej ingerencji zewnêtrznej.

Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Zwracam siê do pana ministra w zwi¹zku z wnoszonymi do mnie proœba-
mi by³ych b¹dŸ obecnych aplikantów notarialnych, którzy sygnalizuj¹ nie-
zwykle trudn¹ i niekorzystn¹ sytuacjê aplikantów notarialnych z naboru
z grudnia 2005 r. Wed³ug nich do dnia dzisiejszego minister sprawiedliwoœci
nie wyznaczy³ terminu egzaminu notarialnego dla tej w³aœnie grupy. Nie zro-
bi³ tego w 2008 r. Jest to w historii pierwszy taki przypadek, kiedy nie wy-
znaczono terminu egzaminu w danym roku szkoleniowym, mimo ukoñczenia
aplikacji przez oko³o stu aplikantów w ca³ym kraju.

Problem dotycz¹cy sytuacji aplikantów notarialnych z naboru z grudnia
2005 r., w tym braku terminu egzaminu, sygnalizowa³ rzecznik praw obywa-
telskich w piœmie do ministra sprawiedliwoœci z dnia 21 stycznia 2008 r.,
znak RPO 571 809/1 07 K£. Niestety, bez efektu.

Panie Ministrze, sytuacja m³odych prawników jest faktycznie z³a, gdy¿
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami po zakoñczeniu aplikacji notarialnej
automatycznie trac¹ oni status aplikantów notarialnych, bez egzaminu nie s¹
te¿ asesorami notarialnymi, a zatem mimowolnie narusza siê ich prawa kor-
poracyjne, a w zasadzie pozbawia ich tych praw.

Jak podkreœlaj¹ w swoich pismach, mo¿na wybrn¹æ z tej sytuacji. Miano-
wicie mo¿liwoœæ wyznaczania dodatkowych terminów egzaminu notarialne-
go dla aplikantów, którzy na aplikacje notarialne zdali w dniu 10 grudnia
2005 r., daje przepis art. 17 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie usta-
wy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i ustawy – Prawo
o notariacie. Zale¿y to jednak od dobrych chêci i dobrej woli pana ministra.
O tak¹ dobr¹ wolê wraz z tymi m³odymi ludŸmi bardzo proszê.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Tadeusza Skorupê na

31. posiedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r., w sprawie sytuacji prawnej by³ych
aplikantów notarialnych, którzy zdali egzamin konkursowy w grudniu 2005 r., uprzej-
mie przedstawiam, co nastêpuje.

Opisana w oœwiadczeniu szczególna sytuacja aplikantów notarialnych w jakiej siê
znaleŸli, tj. d³ugotrwa³y okres czasu pomiêdzy zakoñczeniem aplikacji a egzaminem
by³a pochodn¹ wielu czynników, które s¹ niezale¿ne od Ministra Sprawiedliwoœci.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o notariacie, obowi¹zuj¹cymi do dnia wejœcia
w ¿ycie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, usta-
wy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 37, poz. 286), egza-
min notarialny by³ przeprowadzany raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca (art. 74
§ 5 ustawy). Natomiast przepisy rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia
23 marca 2006 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie organizacji aplikacji nota-
rialnej (Dz. U. Nr 52, poz. 384) stanowi³y, ¿e aplikanci, którzy rozpoczêli aplikacjê
w kwietniu 2006 r. koñcz¹ j¹ 30 wrzeœnia 2008 r.
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W zwi¹zku z powy¿szym aplikanci ci nie mogli przyst¹piæ do przeprowadzonego
w roku 2008 egzaminu notarialnego, który odby³ siê w czerwcu.

W celu uregulowania sytuacji prawnej aplikantów notarialnych z naboru z grudnia
2005 r. ju¿ w 2006 r. rozpoczêto w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prace nad projektem
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (m.in.
ustawy – Prawo o notariacie). Projekt ten zawiera³ przepis uprawniaj¹cy Ministra Spra-
wiedliwoœci do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu notarialnego w roku
2008. Projekt zosta³ skierowany do Sejmu w lipcu 2007 r., jednak¿e z uwagi na skróce-
nie kadencji Sejmu ustawa nie zosta³a uchwalona.

W zwi¹zku z powy¿szym, w Ministerstwie Sprawiedliwoœci opracowano kolejny pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych
i ustawy – Prawo o notariacie. Ustawa zosta³a uchwalona w dniu 20 lutego 2009 r. i we-
sz³a w ¿ycie w dniu 25 marca 2009 r. Znowelizowana ustawa wprowadzi³a m.in. prze-
pis uprawniaj¹cy Ministra Sprawiedliwoœci do wyznaczenia dodatkowego terminu
egzaminu notarialnego w roku 2009 dla aplikantów notarialnych, którzy egzamin kon-
kursowy zdali w dniu 10 grudnia 2005 r.

Dostrzegaj¹c koniecznoœæ bardzo pilnego podjêcia czynnoœci w celu zorganizowa-
nia egzaminu notarialnego, jeszcze przed wejœciem w ¿ycie ustawy, w dniu 2 marca br.
projekty rozporz¹dzeñ reguluj¹cych tryb przygotowania wykazu tytu³ów aktów praw-
nych bêd¹cego podstaw¹ egzaminu, jak równie¿ pytañ i zadañ na egzamin notarialny
oraz tryb pracy komisji egzaminacyjnych skierowane zosta³y do uzgodnieñ wewn¹trz-
resortowych. Na tempo prac legislacyjnych du¿y wp³yw mia³a koniecznoœæ zasiêgniêcia
opinii samorz¹du notarialnego. W celu ich uzyskania w jak najkrótszym terminie, pro-
jekty zosta³y przes³ane do Krajowej Rady Notarialnej w dniu 25 marca br. tj. w dniu
wejœcia w ¿ycie ustawy.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e ostateczne rozwi¹zania ustawowe dotycz¹ce egzaminu nota-
rialnego by³y znane dopiero w chwili uchwalenia ustawy, gdy¿ Senat uchwali³ popraw-
kê ca³kowicie zmieniaj¹c¹ formê egzaminu notarialnego. Z tej przyczyny dopiero po
uchwaleniu ustawy mo¿na by³o przyst¹piæ do prac nad rozporz¹dzeniami wykonaw-
czymi.

Dokonano tego bezzw³ocznie, skoro jeszcze przed wejœciem w ¿ycie ustawy rozpo-
czêto uzgodnienia wewn¹trzresortowe, a w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy skierowano
rozporz¹dzenia do Krajowej Rady Notarialnej.

W dniu 8 maja 2009 r., zosta³o opublikowane rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedli-
woœci z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespo³u do przygotowania zestawu pytañ
testowych i zadañ na egzamin notarialny oraz wykazu tytu³ów aktów prawnych, nato-
miast w dniu 6 maja 2009 r. powo³any zosta³ zespó³, o którym mowa w art. 74 § 4 usta-
wy – Prawo o notariacie, co pozwoli³o na rozpoczêcie prac zwi¹zanych z przygotowa-
niem egzaminu dla tych osób.

Natomiast rozporz¹dzenie w sprawie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji
notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstêpnego i notarialnego znajduje siê
w chwili obecnej na koñcowym etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych. Niezw³ocznie po
wejœciu w ¿ycie tego rozporz¹dzenia, Minister Sprawiedliwoœci podejmie stosowne
dzia³ania maj¹ce na celu powo³anie komisji egzaminacyjnych.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w dniu 21 maja 2009 r. Minister Sprawiedli-
woœci podj¹³ decyzjê o wyznaczeniu terminu egzaminu notarialnego dla osób, które
zda³y egzamin konkursowy na aplikacjê notarialn¹ w grudniu 2005 r. na dni 15–17 lip-
ca 2009 r. i obecnie trwaj¹ prace nad jego przygotowaniem.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z realizowanymi w naszym kraju programami operacyjnymi

finansowanymi z funduszy strukturalnych w ramach Perspektywy Finanso-
wej 2007–2013, ukierunkowanymi na wsparcie tak zwanych jednostek oto-
czenia biznesu, proszê o informacjê, czy do tego typu przedsiêwziêæ zaliczane
s¹ tak¿e instytucje samorz¹du gospodarczego (izby gospodarcze).

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 20 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem pana senatora Eryka Smulewicza z³o¿onym w trakcie

31. posiedzenia Senatu, w sprawie mo¿liwoœci objêcia izb gospodarczych wsparciem
dla jednostek otoczenia biznesu w ramach programów operacyjnych, finansowanych
z funduszy strukturalnych, poni¿ej przedstawiam odpowiedŸ Ministerstwa Gospodar-
ki w przedmiotowej sprawie.

Instytucje otoczenia biznesu dzia³aj¹ w celu tworzenia korzystnych warunków dla
powstawania lub rozwoju przedsiêbiorstw oraz realizowania procesów innowacyjnych.
Najbardziej powszechnymi rodzajami takiej dzia³alnoœci s¹: œwiadczenie us³ug infor-
macyjnych oraz doradczych, us³ugi zwi¹zane z certyfikacj¹ i standaryzacj¹, prowadze-
nie szkoleñ, prowadzenie dzia³alnoœci zwi¹zanej z transferem technologii i innowa-
cjami oraz us³ugami finansowymi.

Wsparcie dla jednostek otoczenia biznesu mo¿e byæ udzielane w ramach Regional-
nych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka (PO IG).

Wszystkie RPO, realizowane w perspektywie finansowej 2007–2013, przewiduj¹
dofinansowanie projektów realizowanych przez instytucje otoczenia biznesu. Zakres
wsparcia oraz rodzaje podmiotów zaliczanych do tych instytucji ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
w poszczególnych programach regionalnych. Przyk³adowo, instytucje otoczenia bizne-
su, w kontekœcie wsparcia samorz¹du gospodarczego, mog¹ byæ definiowane w sposób
nastêpuj¹cy:

– RPO woj. ma³opolskiego – organizacje samorz¹du gospodarczego s¹ wprost wska-
zane jako podmioty mieszcz¹ce siê w katalogu instytucji otoczenia biznesu;

– RPO woj. podlaskiego – organizacje samorz¹du gospodarczego wystêpuj¹ jako od-
dzielne podmioty bêd¹ce beneficjentami Programu;

– RPO woj. ³ódzkiego oraz RPO woj. lubelskiego – nie zdefiniowano jakie podmioty
wchodz¹ w sk³ad jednostek otoczenia biznesu, jednak wobec braku wyraŸnego ich wy-
³¹czenia nale¿y domniemywaæ, i¿ dzia³aj¹c na rzecz wsparcia przedsiêbiorczoœci
i spe³niaj¹c kryteria takich jednostek, organizacje samorz¹du gospodarczego s¹ pod-
miotami uprawnionymi do uzyskania wsparcia w ramach RPO.
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Niezale¿nie od ró¿nic w zakresie sposobu definiowania beneficjentów wsparcia dla
jednostek otoczenia biznesu, nale¿y zaznaczyæ, i¿ w przewa¿aj¹cej czêœci województw
takie podmioty mog¹ ubiegaæ siê o wsparcie inwestycyjne lub doradcze, realizuj¹c
przedsiêwziêcia dotycz¹ce wspierania szeroko pojêtej przedsiêbiorczoœci, promocji go-
spodarczej regionów czy wspierania wytwarzania i promocji produktów regionalnych.

Zgodnie z regulacjami wspólnotowymi i krajowymi za realizacjê programów opera-
cyjnych oraz osi¹gane efekty w pe³ni odpowiedzialne s¹ instytucje zarz¹dzaj¹ce (IZ).
Do zadañ tych instytucji nale¿y okreœlenie szczegó³owych zasad wdra¿ania projek-
tów, wskazanie mo¿liwego zakresu wsparcia, zdefiniowanie beneficjentów i okreœle-
nie poziomu dofinansowania projektów. Ponadto IZ s¹ instytucjami, które okreœlaj¹
zasady dotycz¹ce kwalifikowalnoœci kosztów, tak¿e zasady i warunki refundacji ponie-
sionych wydatków oraz zasady przygotowywania dokumentacji niezbêdne do apliko-
wania o œrodki.

Instytucjami Zarz¹dzaj¹cymi w odniesieniu do RPO s¹ Zarz¹dy Województw (ZW),
zatem zarówno na etapie opracowywania programów regionalnych jak i w procesie ich
wdra¿ania samorz¹dy województw odgrywaj¹ rolê kluczow¹. Instytucja Koordynuj¹ca
Regionalne Programy Operacyjne (IK RPO) w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego od-
powiada m.in. za opracowanie wytycznych oraz dokonywanie interpretacji doty-
cz¹cych kwestii horyzontalnych odnosz¹cych siê do wszystkich programów regional-
nych, co g³ównie przybiera charakter zaleceñ i rekomendacji dla IZ RPO.

Z kolei w ramach PO IG nie funkcjonuje jedna definicja instytucji otoczenia bizne-
su dla wszystkich dzia³añ Programu. Zaliczenie organizacji w poczet beneficjentów
konkretnego dzia³ania zale¿y od spe³nienia warunków okreœlonych w ramach aktów
wykonawczych (najczêœciej programu pomocy publicznej). Wyj¹tkiem od tej zasady s¹
dzia³ania: 5.1 Wspieranie rozwoju powi¹zañ kooperacyjnych o znaczeniu ponadregio-
nalnym oraz 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym,
w których izby gospodarcze wskazane s¹ bezpoœrednio jako beneficjenci wsparcia.

W ramach dzia³ania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu œwiadcz¹cych us³u-
gi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym beneficjentami mog¹ byæ
instytucje otoczenia biznesu dzia³aj¹ce w sieciach oraz sieci IOB. Zgodnie z § 3 ust. 2
rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. z 2008 r.
Nr 68, poz. 414, z póŸn. zm.), wsparcie na us³ugi proinnowacyjne mo¿e byæ udzielone
podmiotowi dzia³aj¹cemu na rzecz innowacyjnoœci, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce
warunki:

1) jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Us³ug dla Ma³ych i Œrednich Przedsiê-
biorstw w zakresie us³ug doradczych o charakterze proinnowacyjnym, zwanym
dalej „oœrodkiem KSI”;

2) zobowi¹¿e siê do:
a) nieodp³atnego œwiadczenia us³ug objêtych wsparciem na rzecz przedsiêbior-

ców,
b) wykorzystania, w okresie realizacji projektu objêtego wsparciem, towarów,

wartoœci niematerialnych i prawnych oraz us³ug zakupionych ze œrodków
wsparcia wy³¹cznie w celach zwi¹zanych z jego realizacj¹,

c) zwrotu do Agencji w terminie okreœlonym w umowie o udzielenie wsparcia, ale
nie póŸniej ni¿ w okresie 6 miesiêcy od dnia zakoñczenia realizacji projektu,
kwoty stanowi¹cej ró¿nicê pomiêdzy otrzyman¹ kwot¹ wsparcia na us³ugi pro-
innowacyjne a sum¹ pomocy de minimis udzielonej przedsiêbiorcom, przy
czym przy ustalaniu kwoty do zwrotu uwzglêdnia siê zmianê wartoœci pieni¹dza
w czasie,

d) prowadzenia odrêbnej ewidencji ksiêgowej dla projektu objêtego wsparciem.
W ramach dzia³ania 5.4 Zarz¹dzanie w³asnoœci¹ intelektualn¹ – poddzia³anie 5.4.2

Popularyzacja wiedzy w zakresie w³asnoœci intelektualnej, beneficjentami mog¹ byæ
instytucje otoczenia biznesu. Zgodnie z § 38 ust. 2 ww. rozporz¹dzenia, wsparcie na
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popularyzacjê wiedzy w zakresie w³asnoœci intelektualnej mo¿e zostaæ udzielone pod-
miotowi dzia³aj¹cemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotowi dzia³aj¹cemu
na rzecz innowacyjnoœci, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

1) nie dzia³a w celu osi¹gniêcia zysku lub przeznacza zysk na cele zwi¹zane z zada-
niami realizowanymi przez Agencjê;

2) posiada niezbêdny potencja³ finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz
co najmniej dwuletnie doœwiadczenie w zakresie œwiadczenia us³ug zwi¹zanych
z popularyzacj¹ wiedzy w zakresie metod, mo¿liwoœci oraz korzyœci wynikaj¹cych
z ochrony w³asnoœci intelektualnej w przedsiêbiorstwach;

3) zapewnia œwiadczenie us³ug objêtych wsparciem przez osoby posiadaj¹ce niezbêd-
ne kwalifikacje i doœwiadczenie;

4) zobowi¹¿e siê do:
a) zapewnienia przedsiêbiorcom równego i bezp³atnego dostêpu do wyników dzia-

³añ realizowanych w ramach projektu, w tym seminariów, konferencji, wartoœci
niematerialnych i prawnych,

b) wykorzystania, w okresie realizacji projektu objêtego wsparciem, towarów,
wartoœci niematerialnych i prawnych oraz us³ug zakupionych ze œrodków
wsparcia wy³¹cznie w celach zwi¹zanych z jego realizacj¹,

c) prowadzenia odrêbnej ewidencji ksiêgowej dla projektu objêtego wsparciem.
Ponadto izby gospodarcze mog¹ ubiegaæ siê o wsparcie w ramach dzia³ania 3.1

PO IG Inicjowanie dzia³alnoœci innowacyjnej; 3.3 PO IG Tworzenie systemu u³atwia-
j¹cego inwestowanie w MSP (poddzia³anie 3.3.2 Wsparcie dla IOB) pod warunkiem
spe³niania kryteriów, okreœlonych w § 7, 9 i 27 ww. rozporz¹dzenia.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Gra¿yna Henclewska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do wojewódzkiego inspektora ochrony roœlin i nasiennictwa w Warszawie
Dariusza Wiraszki

Szanowny Panie Inspektorze!
Proszê o podanie informacji na temat planowanych zmian organizacyj-

nych w funkcjonowaniu wojewódzkiego inspektora ochrony roœlin i nasiennictwa
w Warszawie na terenie delegatury w Ciechanowie i P³ocku oraz oddzia³ów
w M³awie, P³oñsku, Przasnyszu, Gostyninie, Sierpcu i Sochaczewie.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 maja 2009 r.

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym pismem znak BPS/DSK -043-1611/09 z dnia 29 kwietnia

2009 roku dotycz¹cym oœwiadczenia skierowanego do Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Warszawie, po zapoznaniu siê z jego treœci¹ przedk³a-
dam Panu Marsza³kowi poni¿sze wyjaœnienie.

Otrzymane oœwiadczenie dotyczy kilku oddzia³ów terenowych Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Roœlin i Nasiennictwa dzia³aj¹cych w strukturach trzech Delega-
tur: P³ock, Ciechanów i Ostro³êka.

Przywo³ane przez Pana Senatora Eryka Smulewicza jednostki terenowe Wojewódz-
kiego Inspektoratu odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê i s¹ tak traktowane w perspektywicznych
planach funkcjonowania naszej jednostki. Pragnê z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ zapewniæ,
¿e w chwili obecnej nie planujê ¿adnych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Warszawie. Zgodnie
z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie roœlin (Dz. U. Nr 133 z 2008 r., poz. 849 ze zm.)
ka¿da zmiana organizacyjna w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu skutku-
j¹ca zniesieniem oddzia³u lub delegatury odbywa siê na wniosek wojewódzkiego in-
spektora skierowany do wojewody po wczeœniejszym uzgodnieniu z G³ównym
Inspektorem.

Uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e nie wystêpowa³em do wojewody mazo-
wieckiego z wnioskiem o reorganizacjê delegatur lub oddzia³ów i w najbli¿szej przysz³o-
œci nieplanowane s¹ takie dzia³ania.

Jednoczeœnie pragnê wyjaœniæ, ¿e z powodu ograniczenia bud¿etu naszej jednostki
na rok 2009 podj¹³em czynnoœci zmierzaj¹ce do wypracowania oszczêdnoœci. Praktycz-
nie w ka¿dej jednostce terenowej naszego inspektoratu renegocjowaliœmy umowy
najmu. W kilku przypadkach zmieniliœmy lokalizacjê naszego oddzia³u. Takie dzia³a-
nia objê³y wyszczególnione przez Pana Senatora Eryka Smulewicza oddzia³y w M³awie,
P³oñsku, Przasnyszu, Gostyninie i Sochaczewie. Pomimo zmian lokalowych oddzia³y te
pracuj¹ w pe³nych obsadach kadrowych i skutecznie realizuj¹ zadania ustawowe.

W Delegaturze Ciechanów i P³ock zmiany dotycz¹ jedynie ograniczenia roli komó-
rek pozamerytorycznych, tj. finansowych w zakresie naliczania p³ac. To zadanie od
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miesi¹ca kwietnia realizuje dzia³ finansowy Wojewódzkiego Inspektoratu w Warszawie.
To rozwi¹zanie nie skutkowa³o redukcj¹ etatów na tych stanowiskach.

Jedyn¹, nierozwi¹zan¹ na dzieñ dzisiejszy kwesti¹ jest funkcjonowanie oddzia³u
w Sierpcu. Oddzia³ ten przesta³ funkcjonowaæ w koñcu roku 2008 z przyczyn kadro-
wych. Obs³ugê tego terenu przejê³a Delegatura w P³ocku i stan ten trwa do chwili obec-
nej. Pragnê zapewniæ, ¿e wszystkie zadania na tym terenie s¹ na bie¿¹co realizowane.
W tej kwestii rozpatrywane s¹ dwie mo¿liwoœci obs³ugi powiatu Sierpc, tj. przez Dele-
gaturê P³ock tak, jak to siê dzieje obecnie lub na zasadzie reaktywacji Oddzia³u Sierpc.
Decyzja w tej sprawie zostanie podjêta na przestrzeni najbli¿szych miesiêcy i uzale¿-
niona bêdzie od mo¿liwoœci finansowych naszej jednostki.

Szanowny Panie Marsza³ku!
Pragnê równie¿ poinformowaæ o zaniepokojeniu pracowników naszej jednostki

w zwi¹zku z ograniczeniami bud¿etowymi jakie dotknê³y Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Warszawie na pocz¹tku roku 2009. Dzia³ania jakie
podj¹³em, wspólnie z 230-osobowym zespo³em WIORiN, doprowadzi³y do zbilansowa-
nia bud¿etu jednostki bez koniecznoœci redukcji zatrudnienia. Jeœli jednak uwarunko-
wania finansowe wymusz¹ na nas zmiany organizacyjno-kadrowe, to pracownicy bêd¹
o tym z wyprzedzeniem informowani i wspólnie wypracujemy najlepsze rozwi¹zanie dla
naszego inspektoratu.

Równoczeœnie pragnê z³o¿yæ na rêce Pana Marsza³ka podziêkowania dla Pana Se-
natora Eryka Smulewicza za zainteresowanie sprawami Pañstwowej Inspekcji Ochro-
ny Roœlin i Nasiennictwa i umo¿liwienie mi z³o¿enia stosownych wyjaœnieñ.

Z powa¿aniem

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
Dariusz Wiraszka
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do dyrektora Mazowieckiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego
Sylwestra Grotkowskiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
W zwi¹zku z informacjami o planach likwidacji oddzia³u ODR w Bieli-

cach, proszê o informacje o przyczynach podjêcia takiej decyzji. Czy ostatecz-
ne decyzje w tej sprawie zosta³y ju¿ podjête?

Warto zauwa¿yæ, ¿e z racji faktu, i¿ oœrodki doradztwa rolniczego œwiad-
cz¹ ró¿nego rodzaju us³ugi dla rolników, likwidacja oddzia³u w Bielicach mo-
¿e okazaæ siê niekorzystna dla rolników z okolicznych powiatów –
sochaczewskiego, ¿yrardowskiego i grodziskiego.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 7.05.2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo BPS/DSK-043-1612/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zawie-

raj¹ce oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza w sprawie planów likwidacji ODR
w Bielicach uprzejmie informujê, ¿e w Bielicach znajduje siê jeden z Oddzia³ów Mazo-
wieckiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie, z dniem 1 listopada 2008 r. rozporz¹dzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniaj¹cego obowi¹zuj¹ce dotychczas rozporz¹dzenie
w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich oœrodków doradztwa
rolniczego (Dz. U. Nr 195, poz. 1207), Wojewoda Mazowiecki zarz¹dzeniem Nr 122
z dnia 22 kwietnia 2009 r. nada³ Mazowieckiemu Oœrodkowi Doradztwa Rolniczego
w Warszawie nowy statut, zgodnie z którym w MODR Warszawa dzia³a siedem Oddzia-
³ów, w tym Oddzia³ Bielice z siedzib¹ Bielice.

W imieniu MODR Warszawa dziêkujê za zainteresowanie struktur¹ organizacyjn¹
naszego Oœrodka. Pragnê zapewniæ, ¿e dok³adamy wszelkich starañ, by nasi pracowni-
cy, realizuj¹c zadania z zakresu doradztwa rolniczego, byli jak najbli¿ej rolników.

Z powa¿aniem

DYREKTOR
MAZOWIECKIEGO OŒRODKA
DORADZTWA ROLNICZEGO
w Warszawie
Sylwester Grotkowski

122 31. posiedzenie Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê wyraziæ swoje zaniepokojenie zwi¹zane z pominiêciem utworze-

nia Wydzia³u Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska
w Czêstochowie.

W zwi¹zku z uchwaleniem ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udo-
stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko na tere-
nie województw tworzone s¹ regionalne dyrekcje ochrony œrodowiska. W nie-
których województwach ze wzglêdu na z³o¿onoœæ problemów w nich
wystêpuj¹cych i potrzeby spo³eczne powo³uje siê terenowe delegatury, tzw.
wydzia³y spraw terenowych regionalnej dyrekcji ochrony œrodowiska. Takie
rozwi¹zanie zastosowano miêdzy innymi w województwie ma³opolskim oraz
w województwie œl¹skim. W przypadku województwa œl¹skiego wspomnia-
na delegatura do obs³ugi subregionu zosta³a utworzona tylko w po³udniowej
czêœci województwa, to jest w Bielsku-Bia³ej. Niezrozumia³y jest fakt pomi-
niêcia subregionu pó³nocnego, który ma byæ obs³ugiwany przez RDOŒ w Ka-
towicach. Jest to tym bardziej zaskakuj¹ce, ¿e pó³nocny subregion ze wzglêdu
na wyj¹tkowy charakter swoich terenów, odmienny od reszty województwa,
zas³uguje na szczególne pochylenie siê nad kwestiami œrodowiskowymi.
Pó³nocna czêœæ województwa ma najwiêksz¹ w ca³ym województwie po-
wierzchniê obszarów chronionych, znajduj¹ siê tam liczne parki krajobrazowe
i rezerwaty przyrody, le¿¹ce m.in. w pasie Wy¿yny Krakowsko-Czêsto-
chowskiej. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e szczególnej ochrony wymaga obszar
Ÿród³owy i dorzecze Warty i Pilicy z podziemnymi zasobami wody pitnej. Po-
nadto czêœæ subregionu pó³nocnego naszego województwa w³¹czona zosta³a
do obszarów Natura 2000.

W kwestii pominiêcia utworzenia Wydzia³u Spraw Terenowych Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Czêstochowie zaj¹³ stanowisko Klub
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w dniu 23 stycznia 2009 r.,
który odniós³ siê negatywnie do przedmiotowej sprawy.

Swoje niezadowolenie i obawy w skierowanym do Pana Ministra piœmie
wyrazi³ równie¿ prezydent miasta Czêstochowy. Po zapoznaniu siê z odpo-
wiedzi¹ z dnia 20 marca 2009 r. uwa¿am j¹ za niesatysfakcjonuj¹c¹, a wrêcz
wymijaj¹c¹. Jako mieszkaniec subregionu czêstochowskiego nie podzielam
zdania co do braku wykwalifikowanej kadry, która mog³aby zasiliæ placów-
kê, a tak¿e pañskiego entuzjazmu wynikaj¹cego z faktu utworzenia
w Bielsku-Bia³ej WST RDOŒ.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie ar-
gumentów i utworzenie Wydzia³u Spraw Terenowych RDOŒ w Czêstochowie
jako logicznego i naturalnego uzupe³nienia dzia³alnoœci RDOŒ w wojewódz-
twie œl¹skim w celu zapewnienia lepszej ochrony œrodowiska i znacznych
u³atwieñ w rozwoju przedsiêbiorczoœci i infrastruktury.

Andrzej Szewiñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 20 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 29 kwietnia 2009 r. (znak pisma: BPS/DSK-043-

-1613/09) przekazuj¹ce oœwiadczenie pana senatora Andrzeja Szewiñskiego z³o¿one
podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia
Wydzia³u Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Czêstocho-
wie, przesy³am nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska nie planuje utworzenia delegatury RDOŒ
w Czêstochowie z powodu braku zasobów kadrowych koniecznych do utworzenia pla-
cówki terenowej.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodo-
wisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach od-
dzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), tworzenie regionalnych dyrekcji
ochrony œrodowiska oraz ich wydzia³ów ds. terenowych oparte by³o na strukturach
i zasobach kadrowych urzêdów wojewódzkich.

Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki posiada placówkê zamiejscow¹ w Czêstochowie, w której
mieœci siê Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa. W chwili tworzenia RDOŒ w Katowicach,
w wydziale brak by³o pracowników wykonuj¹cych zadania podlegaj¹ce przekazaniu re-
gionalnemu dyrektorowi na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 r.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Pragnê wyraziæ swój niepokój w zwi¹zku z rz¹dowym projektem zmiany

ustawy o izbach lekarskich.
Otó¿ art. 3 projektu ustawy poprzez powi¹zanie obszarów dzia³ania

okrêgowych izb lekarskich z podzia³em terytorialnym kraju powoduje faktycz-
n¹ likwidacjê Okrêgowej Izby Lekarskiej w Czêstochowie.

Uwa¿am, ¿e informacja o ma³ej liczbie spraw prowadzonych przez nasz¹
OIL, któr¹ podsekretarz stanu w odpowiedzi na pismo prezydenta miasta
Czêstochowy z dnia 4 marca 2009 r. przedstawia jako argument zaintereso-
wanym organom, nie powinna przes¹dzaæ o zasadnoœci istnienia izby. Wspo-
mniana ma³a liczba spraw œwiadczy tylko o znikomej liczbie spraw
konfliktowych, co powinno byæ odbierane pozytywnie.

Dlaczego pomija siê zasadê samorz¹dnoœci, która powinna byæ w tym
przypadku nadrzêdna? Uwa¿am, ¿e nasi lekarze – a przecie¿ jest to liczne
œrodowisko – powinni samodzielnie decydowaæ o strukturach swojej organi-
zacji.

Czêstochowskie œrodowisko lekarzy wyrazi³o swoj¹ negatywn¹ opiniê
na temat proponowanych zmian, poniewa¿ ich zdaniem spowoduje to margi-
nalizacjê mo¿liwoœci wspó³decydowania o sprawach zwi¹zanych z wykony-
wanym zawodem.

Uwa¿am, ¿e wspomniane zmiany ustawowe wp³yn¹ na dalsz¹ margina-
lizacjê roli naszego miasta, w tym przypadku ze szkod¹ dla samorz¹du lekar-
skiego, wobec czego pragnê wyraziæ swój sprzeciw.

Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.20

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymaniem oœwiadczenia Pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego z³o-

¿onego podczas 31. posiedzenia Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r., przekazanego przy
piœmie z dnia 29 kwietnia 2009 r. znak: BPS/DSK-043-1614/09 w sprawie nowelizacji
ustawy o izbach lekarskich, uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z zaleceniami Sta³ego Ko-
mitetu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2009 r., przeprowadzona zosta³a ponowna
analiza uregulowañ dotycz¹cych liczby oraz obszarów dzia³ania okrêgowych izb lekar-
skich. W szczególnoœci odby³o siê spotkanie z Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej,
w trakcie którego ponownie przedyskutowana zosta³a kwestia projektowanego art. 3
ust. 3 ww. projektu ustawy. Dnia 15 maja 2009 r. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia
podjê³o decyzjê o dokonaniu zmiany brzmienia projektu zmierzaj¹cej do przyznania or-
ganom samorz¹du zawodowego lekarzy kompetencji do okreœlania liczby oraz zasiêgu
terytorialnego poszczególnych okrêgowych izb lekarskich.
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W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e stosowne zmiany przepisów projektu ustawy
o izbach lekarskich zostan¹ wprowadzone do projektu, który zostanie przekazany do
ponownego rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Z powa¿aniem

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

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Podlegaj¹cy Pani Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli odpowie-

dzialny jest miêdzy innymi za nale¿yte przygotowanie nauczycieli do pracy
dydaktycznej poza granicami Polski oraz za zapewnienie im odpowiednich
materia³ów dydaktycznych. Reguluje to rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 marca 2002 r. Niestety, na podstawie informacji docie-
raj¹cych do mojego biura senatorskiego, wiem, ¿e wspó³praca miêdzy delego-
wanymi z Polski nauczycielami pracuj¹cymi na Ukrainie a CODN nie uk³ada
siê nale¿ycie. Szczególnym problemem jest zapewnienie tym nauczycielom
materia³ów do nauczania jêzyka polskiego. Zdarza siê, ¿e oœrodek nie odpo-
wiada na bie¿¹c¹ korespondencjê w tej sprawie oraz nie realizuje zamówieñ.

W zwi¹zku z tym pozwalam sobie prosiæ Pani¹ Minister o sprawdzenie,
jak CODN wywi¹zuje siê ze swych obowi¹zków w zakresie wspó³pracy
z nauczycielami jêzyka polskiego na Ukrainie. Bêdê równie¿ zobowi¹zany
za informacjê o dzia³aniach, które zamierza siê podj¹æ w bie¿¹cym roku
w celu wsparcia tych nauczycieli. Na jakie podrêczniki i pomoce naukowe
mog¹ oni liczyæ? Czy istniej¹ jeszcze inne placówki, od których mog¹ uzys-
kaæ wsparcie?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Wyrowiñskiego z³o¿one pod-

czas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 kwietnia 2009 r. (BPS/DSK-043-1615/09),
dotycz¹ce zapewnienia przez Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli wsparcia
dla nauczycieli jêzyka polskiego na Ukrainie, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje:

Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie realizuje dwa zadania
wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca
2002 r. w sprawie zasad organizowania kszta³cenia dzieci obywateli polskich czasowo
przebywaj¹cych za granic¹, wspomagania nauczania historii, geografii i jêzyka polskie-
go wœród Polonii oraz zakresu œwiadczeñ przys³uguj¹cych nauczycielom polskim skiero-
wanym w tym celu za granicê (Dz. U. Nr 44, poz. 409):

– kierowanie nauczycieli do pracy za granic¹,
– przekazywanie niezbêdnych podrêczników i pomocy dydaktycznych s³u¿¹cych te-

mu nauczaniu.
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Zadanie kierowania nauczycieli do pracy dydaktycznej wœród Polonii i Polaków za
granic¹ CODN realizuje od 1991 r. Obecnie 132 nauczycieli skierowanych przez ww.
oœrodek pracuje w 12 krajach: w Armenii, Argentynie, Bia³orusi, Gruzji, Kazachstanie,
Kirgistanie, £otwie, Mo³dawii, Rosji, Ukrainie, Uzbekistanie i Rumunii.

W br. szkolnym najwiêksz¹ grupê nauczycieli skierowanych do pracy za granicê
stanowi¹ nauczyciele pracuj¹cy na Ukrainie – 48 osób. Nauczyciele z Polski pracuj¹
w nastêpuj¹cych miejscowoœciach na Ukrainie:

Kijowski Okrêg Konsularny: Kijów, Bia³a Cerkiew, Ni¿yn, Browary, Kirowograd.
£ucki Okrêg Konsularny: ¯ytomierz, Kowel, Dubno, Koresteñ, Nowograd Wo³yñski,

Emilczyn, £uck, Sarny, Równe.
Lwowski Okrêg Konsularny: Szepetówka, Kamieniec Podolski, Iwano-Frankowsk,

Krzemieniec, U¿gorod, Krasnoszora, Starokonstantynów, Drohobycz, Z³oczów, Tarno-
pol, Ko³omyja, Jarmoliñce, S¹siadowice.

Charkowski Okrêg Konsularny: Charków, Sumy, Mariupol, £ugañsk, Donieck,
Po³tawa.

Odeski Okrêg Konsularny: Odessa, Symferopol, Chersoñ, Miko³ajów, Pierwomajsk,
Ja³ta, Sewastopol.

Zadanie wyposa¿ania polonijnych placówek nauczania jêzyka polskiego w podrêcz-
niki i pomoce dydaktyczne jest realizowane przez Centralny Oœrodek Doskonalenia
Nauczycieli od 2006 r. (wczeœniej zadanie by³o realizowane bezpoœrednio przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej). Realizacja tego zadania ma na celu doposa¿enie placó-
wek prowadz¹cych nauczanie w jêzyku polskim w podrêczniki i pomoce dydaktyczne
i tym samym podniesienie jakoœci nauczania jêzyka polskiego wœród Polonii i Polaków
za granic¹.

Zapotrzebowanie na podrêczniki sk³adaj¹ placówki nauczania jêzyka polskiego
z ca³ego œwiata. Mog¹ je sk³adaæ w dwóch terminach ka¿dego roku:

– do koñca marca – przewidywany termin realizacji zamówieñ – czerwiec/lipiec;
– do koñca wrzeœnia – przewidywany termin realizacji zamówieñ – grudzieñ/styczeñ.
Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w roku 2008 otrzyma³ ³¹cznie 273

zamówienia na podrêczniki z 27 krajów. Do realizacji zaakceptowano 265 zamówieñ
(czêœæ z nich nie spe³nia³a warunków, bowiem zamówienia pochodzi³y z oœrodków aka-
demickich, szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich przedstawicielstwach
dyplomatycznych i konsularnych).

Ogó³em w roku 2008 nauczyciele z³o¿yli zapotrzebowanie na 40 501 egzemplarzy
podrêczników i pomocy dydaktycznych. Z kwoty przeznaczonej w bud¿ecie MEN na re-
alizacjê tego zadania zakupiono 26 643 egz., co stanowi 65,8% zamówionych podrêcz-
ników i pomocy. Do zakupienia w roku 2009 pozosta³o 3 650 egzemplarzy z zamówio-
nych w 2008 r. Wszystkie podrêczniki zamówione we w³aœciwy sposób w paŸdzierniku
2008 r. zostan¹ wys³ane w czerwcu 2009 r. przez Fundacjê „Oœwiata Polska za Grani-
c¹”. OpóŸnienie wynika z faktu, i¿ dopiero w lutym CODN móg³ zakupiæ podrêczniki,
na które nie wystarczy³o œrodków w 2008 r.

Przyczyny zakupienia w 2008 r. mniejszej ni¿ zamówiono liczby podrêczników i po-
mocy dydaktycznych s¹ nastêpuj¹ce:

– wzglêdy formalne – nie wszystkie wydawnictwa dysponuj¹ce zamówionymi podrêcz-
nikami przyst¹pi³y do procedury zamówienia publicznego,

– wyczerpanie nak³adu zamawianych pozycji,
– b³êdne dane lub brak dok³adnych danych w z³o¿onych przez nauczycieli zamówie-

niach (brak wydawcy, autora, b³êdny tytu³),
– brak mo¿liwoœci zwiêkszenia bud¿etu na zakup podrêczników.
W 2008 r. otrzymano zamówienia z nastêpuj¹cych pañstw: Anglii – 12, Argentyny –

6, Australii – 8, Belgii – 1, Bia³orusi – 12, Czech – 16, Danii – 1, Francji – 5, Gruzji – 2,
Hiszpanii – 1, Holandii – 2, Irlandii – 4, Kanady – 3, Kazachstanu – 11, £otwy – 21,
Mo³dawii – 9, Niemiec – 35, Norwegii – 1, Nowej Zelandii – 1, Rosji – 12, Rumunii – 2,
Singapuru – 1, Szkocji – 2, Szwecji – 2, Ukrainy – 91, USA – 2, Uzbekistanu – 2.

Najwiêcej – 91 zamówieñ CODN otrzyma³ w 2008 r. z Ukrainy. Trzeba przy tym za-
znaczyæ, ¿e wœród nauczycieli sk³adaj¹cych zapotrzebowania na podrêczniki s¹ nie tyl-
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ko nauczyciele delegowani przez CODN, ale równie¿ nauczyciele jêzyka polskiego na
sta³e zamieszkali na Ukrainie.

W 2009 r. do koñca marca nauczyciele z³o¿yli 208 zamówieñ na podrêczniki.
Z Ukrainy w br. CODN otrzyma³ 46 zamówieñ na podrêczniki od nauczycieli skierowa-
nych do pracy przez CODN i nauczycieli zamieszka³ych tam na sta³e. 13 nauczycieli
skierowanych do pracy przez CODN zamówi³o 1 223 podrêczniki i pomoce dydaktycz-
ne, a 33 nauczycieli miejscowych – 6 940. Realizacja zamówieñ nast¹pi w miesi¹cach
wakacyjnych. Ze wzglêdu na fakt, i¿ do maja br. wykorzystano ju¿ 40,77% bud¿etu
przeznaczonego na zakup podrêczników i pomocy dydaktycznych, istnieje obawa, ¿e
zakup nie bêdzie móg³ byæ zrealizowany w ca³oœci.

Odrêbnym problemem jest spedycja podrêczników na Ukrainê. Z doœwiadczenia
Fundacji „Oœwiata Polska za Granic¹” wynika, ¿e paczki wysy³ane poczt¹ czêsto nie s¹
odbierane przez adresata w zwi¹zku z c³em, które nale¿y uiœciæ przy odbiorze przesy³ki.
Paczki czasem wracaj¹, najczêœciej jednak gin¹ w drodze powrotnej do Polski. Najsku-
teczniejszym zatem sposobem dostarczenia podrêczników jest przewóz podrêczników
samochodem Fundacji „Oœwiata Polska za Granic¹”. Dwa razy w roku ww. Fundacja
rozwozi podrêczniki bezpoœrednio do placówek konsularnych w £ucku i Kijowie, sk¹d
równie¿ Konsulat w Charkowie odbiera paczki z ksi¹¿kami.

Z powodu k³opotów zwi¹zanych z nak³adaniem wysokiego c³a na przesy³ane poczt¹
paczki z ksi¹¿kami CODN proponuje nauczycielom zabieranie przynajmniej czêœci naj-
bardziej potrzebnych podrêczników, a nawet ich samodzielny zakup przez nauczycieli
i przes³anie do CODN rachunku za wybrane przez nauczyciela podrêczniki. Nauczycie-
le, wiedz¹c o wyj¹tkowych trudnoœciach wynikaj¹cych z ukraiñskich przepisów cel-
nych, czêsto wychodz¹ z inicjatyw¹ samodzielnego zabrania podrêczników przy
wyjeŸdzie do pracy na Ukrainê.

Ponadto informujê, ¿e istnieje nastêpuj¹ca zasada, do której przestrzegania s¹ zo-
bowi¹zani wszyscy nauczyciele kierowani z Polski: podrêczniki s¹ wypo¿yczane ucz-
niom i s¹ w³asnoœci¹ biblioteki punktu nauczania, w zwi¹zku z tym nauczyciele
przyje¿d¿aj¹c na Ukrainê zastaj¹ zwykle pewien zasób podrêczników i pomocy metodycz-
nych. S¹ zobowi¹zani przekazaæ w swoim pierwszym sprawozdaniu informacjê o ro-
dzaju i liczbie podrêczników bêd¹cych na wyposa¿eniu biblioteki szko³y lub organizacji
polskiej czy parafii, a nastêpnie powinni wys³aæ informacjê o potrzebnych dodatko-
wych podrêcznikach.

Problemów zwi¹zanych z zapewnieniem w³aœciwego funkcjonowania systemu zao-
patrzenia œrodowisk polskich za granic¹, w tym na Ukrainie, w podrêczniki do nauki
jêzyka polskiego, historii, kultury i geografii Polski, jak równie¿ wyposa¿enia nauczy-
cieli w materia³y metodyczne, jest bardzo wiele. CODN monitoruje na bie¿¹co pracê na-
uczycieli na podstawie analizy przesy³anych sprawozdañ, hospitacji zajêæ w wybra-
nych, co roku innych, placówkach nauczania oraz bie¿¹cej korespondencji nauczycie-
li. Problemy zg³aszane przez nauczycieli stara siê rozwi¹zywaæ na bie¿¹co 4-osobowy
Zespó³ ds. Polonii i Dyrekcja CODN, we wspó³pracy z w³aœciwymi departamentami
MEN. Poniewa¿ do MEN nie wp³ywa³y dotychczas skargi ze strony nauczycieli skiero-
wanych na Ukrainê, a pismo Pana Senatora nie zawiera szczegó³owych informacji,
trudno jest siê odnieœæ w sposób konkretny do zg³oszonego problemu. Nauczyciele
przed wyjazdem za granicê s¹ informowani o sposobie zamawiania podrêczników, o ko-
niecznoœci stosowania przez CODN procedury zamówieñ publicznych, która wymaga
znacznie wiêcej czasu ni¿ zakup bezpoœredni przez nauczyciela.

W zwi¹zku z faktem wzmo¿onej fali migracji z Polski rodzin znacznie zwiêkszy³o siê
zainteresowanie nauk¹ jêzyka polskiego za granic¹ w œrodowiskach polonijnych. MEN
we wspó³pracy z CODN stara siê – w miarê mo¿liwoœci bud¿etowych – zapewniæ jak naj-
wiêcej podrêczników do nauki jêzyka polskiego. Poniewa¿ œrodki finansowe w CODN
na wspomaganie nauczania jêzyka polskiego za granic¹ zosta³y utrzymane na pozio-
mie ubieg³ych lat, bêd¹ mia³y miejsce przypadki, w których CODN nie bêdzie móg³
w pe³ni zaspokoiæ oczekiwañ polskich œrodowisk oœwiatowych za granic¹.

Sytuacja ta wymagaæ bêdzie œciœlejszej wspó³pracy i koordynacji pomocy oœwiacie
polskiej za granic¹ realizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kancelariê
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Senatu RP i organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz Polonii i Polaków za granic¹:
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska", Fundacjê Pomoc Polakom na Wschodzie, Funda-
cjê SEMPER POLONIA czy Fundacjê „Oœwiata Polska za Granic¹”.

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew Marciniak

130 31. posiedzenie Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Walk¹ z przestêpczoœci¹ na rynku kapita³owym zajmuje siê Prokuratura

Okrêgowa w Warszawie. Czyni to specjalny dzia³ znajduj¹cy siê w Wydziale
Przestêpczoœci Gospodarczej tej¿e prokuratury. Z posiadanych przeze mnie
informacji wynika, ¿e pracuje w nim szeœæ osób. Do tego dzia³u Komisja Nad-
zoru Finansowego kieruje wszystkie sprawy dotycz¹ce Gie³dy Papierów
Wartoœciowych, w przypadku których istnieje „uzasadnione prawdopodo-
bieñstwo pope³nienia przestêpstwa”. Trafiaj¹ tam te¿ œledztwa z ca³ego kraju
w jakikolwiek sposób zwi¹zane z rynkiem kapita³owym.

Spotka³em siê z opiniami, ¿e prokuratura i s¹dy „nie radz¹ sobie” z prze-
stêpstwami pope³nianymi na rynku kapita³owym. Wed³ug Jaros³awa Dominia-
ka, prezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, instytucje te
„w ogóle nie rozumiej¹ tematyki rynku kapita³owego” („Puls Biznesu”
z 10 marca 2009 r.).

By³bym zobowi¹zany za Pañsk¹ ocenê efektywnoœci dzia³añ prokuratu-
ry i s¹dów w walce z coraz bardziej skomplikowan¹ przestêpczoœci¹ na pol-
skim rynku kapita³owym.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA
GENERALNEGO

Warszawa, 21 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Jana Wyrowiñskiego

podczas 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 kwietnia 2009 ro-
ku, dotycz¹ce œcigania przestêpstw zwi¹zanych z rynkiem kapita³owym, przekazane
przy piœmie Pani Senator Krystyny Bochenek Wicemarsza³ka Senatu z dnia 29 kwiet-
nia 2009 roku nr BPS/DSK-043-1616/09, uprzejmie przedstawiam stanowisko w tym
przedmiocie.

Prowadzeniem postêpowañ karnych dotycz¹cych przestêpstw zwi¹zanych z ryn-
kiem kapita³owym zajmuje siê Prokuratura Okrêgowa w Warszawie, Wydzia³ VI do
Spraw Przestêpczoœci Gospodarczej Dzia³ IV, niezale¿nie od miejsca ich pope³nienia.
W³aœciwoœæ Prokuratury Okrêgowej w Warszawie tym zakresie aktualnie reguluje wy-
dane na podstawie art. 17 ust. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
(Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39), rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 14 maja
2008 roku w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci Prokuratury Okrêgowej w Warszawie
w sprawach o poszczególne rodzaje przestêpstw (Dz. U. z 2008 r. Nr 91, poz. 571). Roz-
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porz¹dzenie szczegó³owo okreœla rodzaje przestêpstw o charakterze gospodarczym
zwi¹zanych z rynkiem kapita³owym, dla których prowadzenia ustalono w³aœciwoœæ
Prokuratury Okrêgowej w Warszawie.

Zgodnie z powo³anym rozporz¹dzeniem w Dziale IV Wydzia³u VI do Spraw Przestêp-
czoœci Gospodarczej Prokuratury Okrêgowej w Warszawie prowadzi siê sprawy o prze-
stêpstwa okreœlone w:

– rozdziale 9 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 2000 r. o gie³dach towarowych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z póŸn. zm.);

– dziale XIV ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U.
Nr 146, poz. 1546, z póŸn. zm.);

– dziale X ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119);

– rozdziale 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
dzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spó³kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz
z 2007 r. Nr 235, poz. 1734);

– rozdziale 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Nadorze nad rynkiem kapita³owym
(Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217 oraz
z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

Aktualnie w Dziale IV pe³ni obowi¹zki 6 prokuratorów.
W 2008 roku zarejestrowano w nim 49 spraw, natomiast w pierwszym kwartale

2009 roku wp³ynê³y zawiadomienia dotycz¹ce podejrzenia pope³nienia przestêpstwa
w 31 sprawach.

Prowadz¹c postêpowania, prokuratorzy wspó³pracuj¹ z Komisj¹ Nadzoru Finanso-
wego, która by³a podmiotem zawiadamiaj¹cym o podejrzeniu pope³nienia przestêp-
stwa w wiêkszoœci spraw.

We wskazanym okresie, postêpowaniami zosta³y objête czyny penalizowane przepi-
sami powo³anych powy¿ej ustaw, w tym wymienione w art. 99 i 100 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi-
nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych;
art. 178, 179, 180, 181 i 183 ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o obrocie instrumenta-
mi finansowymi; art. 287, 295 i 296 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach in-
westycyjnych oraz w art. 22 ustawy o funduszach emerytalnych i art. 57 ustawy
o gie³dach towarowych.

W 2008 roku zakoñczono 46 postêpowañ. 5 spraw zakoñczono skierowaniem ak-
tów oskar¿enia do s¹dów. Postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania przygo-
towawczego zakoñczono 7 spraw, natomiast w 30 postêpowaniach wydano postano-
wienie o umorzeniu œledztwa. W 4 sprawach postêpowanie zosta³o zawieszone.

W I kwartale 2009 roku zakoñczono 22 postêpowania. Skierowano 3 akty oskar¿e-
nia do s¹du oraz 1 wniosek o warunkowe umorzenie postêpowania. Wydano 5 posta-
nowieñ o odmowie wszczêcia postêpowania i 13 postanowieñ o jego umorzeniu.

Od pocz¹tku funkcjonowania Dzia³u zajmuj¹cego siê przestêpstwami gospodarczy-
mi zwi¹zanymi z szeroko pojêtym rynkiem kapita³owym w Prokuraturze Okrêgowej
w Warszawie, tj. od czerwca 2001 roku, skierowano do s¹du 62 akty oskar¿enia prze-
ciwko 104 osobom oraz 5 wniosków o warunkowe umorzenie postêpowania wobec
5 podejrzanych.

Do dnia 31 marca 2009 roku w 46 sprawach zapad³y wyroki, moc¹ których skaza-
nych zosta³o 27 oskar¿onych, 12 uniewinniono, a wobec 13 postêpowanie umorzono
na podstawie art. 17 § 1 k.p.k. Wobec 19 oskar¿onych s¹d warunkowo umorzy³ postê-
powanie karne.

Ustalono, ¿e w 2008 roku oraz w I kwartale 2009 roku zwierzchnim nadzorem s³u¿-
bowym przez prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zosta³o objêtych
13 postêpowañ przygotowawczych.

W postêpowaniach objêtych nadzorem na bie¿¹co przeprowadzane s¹ konsultacje
pomiêdzy nadzoruj¹cymi a referentami spraw, w przypadkach bardziej skomplikowa-
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nych zagadnieñ merytorycznych i prawnych dotycz¹cych poszczególnych postêpowañ.
Nie zaistnia³a natomiast koniecznoœæ kierowania pism instrukta¿owych w zakresie
opisanej kategorii spraw.

Analiza postêpowañ dotycz¹cych przestêpstw gospodarczych zwi¹zanych z ryn-
kiem kapita³owym prowadzi do wniosku, ¿e sprawnoœæ i skutecznoœæ prowadzenia te-
go rodzaju spraw zale¿y w szczególnoœci od przygotowania merytorycznego i spraw-
noœci wykonywanych czynnoœci przez Policjê lub inne organy prowadz¹ce postêpowa-
nie przygotowawcze lub wykonuj¹ce zlecone im czynnoœci. Znaczenie ma równie¿ czas
przygotowania i przekazania dla potrzeb prowadzonych postêpowañ dokumentacji
przez podmioty dzia³aj¹ce na rynku kapita³owym, g³ównie emitentów, domy makler-
skie i banki prowadz¹ce dzia³alnoœæ maklersk¹ oraz szybkoœæ uzyskiwania i jakoœæ
opinii bieg³ych z zakresu rynku kapita³owego. Zwróciæ nale¿y uwagê na niewystarcza-
j¹c¹ liczbê bieg³ych specjalizuj¹cych siê w tego rodzaju sprawach, co powoduje koniecz-
noœæ oczekiwania na wydanie opinii trwaj¹c¹ nawet kilkanaœcie miesiêcy. Na czas
trwania postêpowañ wp³ywa równie¿ koniecznoœæ wykonywania czynnoœci w drodze
miêdzynarodowej pomocy prawnej przez organy innych pañstw.

Jednoczeœnie przedstawione dane statystyczne dotycz¹ce wyników postêpowañ
s¹dowych wskazuj¹, ¿e szybkoœæ orzekania przez s¹dy w przedmiotowych sprawach
mo¿e negatywnie wp³ywaæ na ocenê efektywnoœci dzia³ania wymiaru sprawiedliwoœci
w tym zakresie.

Podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e w Dziale IV Prokuratury Okrêgowej w Warszawie obo-
wi¹zki pe³ni grupa wyspecjalizowanych prokuratorów, zajmuj¹cych siê wy³¹cznie te-
matyk¹ przestêpstw gospodarczych zwi¹zanych z rynkiem kapita³owym. Prokuratorzy,
co wskazano na wstêpie, na bie¿¹co wspó³pracuj¹ z Komisj¹ Nadzoru Finansowego.
Wspó³dzia³anie z Komisj¹ niew¹tpliwie przyczyni³o siê do poprawy efektywnoœci œciga-
nia przestêpstw na rynku kapita³owym.

Z wyrazami szacunku

Prokurator Krajowy
ZASTÊPCA
PROKURATORA
GENERALNEGO
Edward Zalewski
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(7 maja 2009 r.)





Oœwiadczenie senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W poprzedniej kadencji w Sejmie toczy³y siê prace nad projektami ustaw,

które mia³y na celu uregulowanie kwestii odszkodowañ i zadoœæuczynieñ dla
ma³oletnich ofiar wojny. W odró¿nieniu od innych grup spo³ecznych, na przy-
k³ad kombatantów, ma³oletnie ofiary wojny nie zosta³y do dziœ objête ¿a-
dnym programem odszkodowawczym z tytu³u szkód doznanych w czasie
II wojny œwiatowej. Nie mog³y one równie¿ korzystaæ z programów stricte re-
kompensacyjnych, prowadzonych przez Fundacjê „Polsko-Niemieckie Pojed-
nanie” (dziœ: Fundacja „Pamiêæ, Odpowiedzialnoœæ i Przysz³oœæ”). Tymcza-
sem ma³oletnie ofiary wojny to dzieci, które by³y bezpoœrednimi uczestnikami
lub naocznymi œwiadkami okrucieñstw wojennych, nierzadko wskutek dzia-
³añ wojennych traci³y rodziców, a wraz z nimi ca³y maj¹tek. Ta grupa spo³ecz-
na zosta³a w³aœciwie pozostawiona sama sobie, bez jakiejkolwiek pomocy
ze strony pañstwa polskiego, a w czasie trwania PRL osierocone dzieci nie-
rzadko musia³y ukrywaæ przed w³adz¹ ludow¹ fakt, i¿ ojciec lub matka zgi-
nêli w czasie wojny.

Ma³oletnie ofiary wojny upatrywa³y zmiany tej sytuacji wraz z nastaniem
lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy to kilkakrotnie toczy³y siê prace nad ustale-
niem podstawy prawnej dla przyznania tym osobom jakichkolwiek œwiad-
czeñ o charakterze odszkodowawczym. Obiecywano im miêdzy innymi, ¿e
problem ten zostanie uregulowany w tak zwanych za³o¿eniach nowelizacji
prawa kombatanckiego, których celem by³a realizacja uchwa³y Sejmu RP
z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy pañstwa dla represjonowanych
uczestników walk o niepodleg³oœæ z lat 1944–1989, znajduj¹cych siê obecnie
w bardzo trudnych warunkach materialnych. Niestety, postulaty ma³oletnich
ofiar wojny nie zosta³y uwzglêdnione w tym dokumencie, zaœ wskutek skróce-
nia kadencji Sejmu powy¿sze projekty ustaw nie doczeka³y siê uchwalenia.

W tej sytuacji problem zwi¹zany z uregulowaniem kwestii odszkodo-
wawczych dla tej grupy spo³ecznej nie doczeka³ siê rozwi¹zania oczekiwane-
go przez kilkudziesiêciotysiêczn¹ rzeszê osób. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e
oczekiwania te nie ró¿ni¹ siê niczym od oczekiwañ innych grup spo³ecznych
poszkodowanych w czasie wojny. Co wiêcej, oczekiwania te s¹ wci¹¿ ¿ywe
i niezaspokojone, czego dowodem s¹ liczne listy i zapytania kierowane przez
przedstawicieli tej grupy spo³ecznej do mojego biura senatorskiego oraz sto-
warzyszenia Powiernictwo Polskie.

Wobec braku dzia³añ podejmowanych w przedmiotowej sprawie zwra-
cam siê do pani minister z proœb¹ o odpowiedŸ na pytanie, czy pani minister
lub Rada Ministrów zamierzaj¹ zainicjowaæ w tej sprawie dzia³ania legisla-
cyjne, tak aby ostatecznie zadoœæuczyniæ oczekiwaniom tej szczególnie do-
tkniêtej przez dzia³ania wojenne grupy osób. Jeœli nie, to proszê o wskazanie
innych argumentów ni¿ dotychczas u¿ywane, to jest natury finansowej, po-
niewa¿ z uwagi na fakt, ¿e pomoc finansowa jest udzielania innym poszkodo-
wanym wskutek dzia³añ wojennych, nie zas³uguj¹ one na uwzglêdnienie.

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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OdpowiedŸ

Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 13 maja 2009 roku, dotycz¹ce z³o-

¿onego podczas 32. posiedzenia Senatu RP oœwiadczenia senator Doroty Arciszew-
skiej-Milewczyk, w sprawie uregulowania kwestii odszkodowañ i zadoœæuczynieñ dla
ma³oletnich ofiar wojny, uprzejmie informujê:

Kwestia przyznania œwiadczeñ dla ma³oletnich ofiar wojny by³a przedmiotem
prac parlamentarnych Sejmu i Senatu RP kilku ju¿ kadencji. Prace nad projektami
ustaw wstrzymywano ka¿dorazowo z uwagi na fakt, ¿e zawiera³y szereg nieœcis³oœci,
które trudno by³o wyeliminowaæ, a mog³y staæ siê przyczyn¹ problemów w ich reali-
zacji. Ponadto oszacowanie liczby ewentualnych beneficjentów stwarza³o znaczne
trudnoœci.

Widz¹c potrzebê rekompensaty i wsparcia ze strony pañstwa zarówno dla osób,
które walczy³y o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Rzeczypospolitej Polskiej, jak i dla ofiar wojny
i okresu powojennego w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej opracowane zosta³y
„Za³o¿enia nowelizacji prawa kombatanckiego”, które w dniu 27 marca 2007 r. przyjête
zosta³y przez ówczesn¹ Radê Ministrów. W „Za³o¿eniach...” dokonano m.in. przegl¹du
i oceny postulatów dotycz¹cych zadoœæuczynienia za krzywdy doznane w okresie wojny
i po wojnie, zg³aszanych przez ró¿ne i bardzo liczne grupy spo³eczne (w tym ma³oletnie
ofiary wojny). Realizacja wszystkich postulatów by³aby bardzo kosztowna, szacuje siê,
¿e by³by to koszt co najmniej 4,5 mld z³, co oczywiœcie sprawia, ¿e staje siê to nierealne.
Na podstawie za³o¿eñ opracowany zosta³ projekt ustawy o uprawnieniach kombatan-
tów, uczestników walki cywilnej lat 1914–1945, dzia³aczy opozycji wobec dyktatury
komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych.

Bior¹c jednak¿e pod uwagê fakt, ¿e Polska, w porównaniu z innymi krajami o podob-
nych losach, ma najbardziej rozbudowany katalog ustaw, moc¹ których wyp³acane
s¹ œwiadczenia pieniê¿ne z tytu³u wydarzeñ sprzed ponad pó³wiecza oraz z uwagi na
trudn¹ sytuacjê gospodarcz¹ i wynikaj¹c¹ z tego koniecznoœæ dokonania ograniczeñ
w wydatkach z bud¿etu pañstwa, a tak¿e bior¹c pod uwagê bardzo licznie zg³aszane
postulaty dotycz¹ce zadoœæuczynienia za krzywdy doznane w okresie wojny i po woj-
nie, podjêta zosta³a decyzja o przyznaniu uprawnieñ wy³¹cznie rodzinom osób, które
ponios³y œmieræ w trakcie wyst¹pieñ wolnoœciowych, maj¹cych miejsce w latach
1956–1983 w obronie wolnoœci i godnoœci cz³owieka oraz praw obywatela.

W dniu 7 maja 2009 r. ustawa o zadoœæuczynieniu rodzinom ofiar wyst¹pieñ wol-
noœciowych w latach 1956–1983 przyjêta zosta³a przez Sejm RP. Ustawê przekazano
do podpisu Prezydentowi RP w dniu 11 maja 2009 r.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e Prezes Rady Ministrów, w uzasadnionych
przypadkach mo¿e przyznaæ rentê specjaln¹ osobom, które dozna³y szczególnych
krzywd w czasie dzia³añ wojennych i w okresie powojennym, znajduj¹cym siê obecnie
w trudnej sytuacji ¿yciowej.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, uprzejmie informujê, ¿e Minister Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej nie przewiduje podjêcia w najbli¿szym czasie inicjatywy legislacyjnej zmierzaj¹cej
do przyznania uprawnieñ ma³oletnim ofiarom wojny.

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Œl¹ska prasa informuje o problemach kobiet, mieszkanek Czêstochowy

i powiatu czêstochowskiego, z uzyskaniem zatrudnienia, odbyciem sta¿u za-
wodowego i wykonywaniem przez nie zawodu ratownika medycznego. Pra-
codawcy, którzy nie chc¹ przyjmowaæ do pracy lub przed³u¿aæ okresu
zatrudnienia ratowniczek, powo³uj¹ siê na uregulowania prawne ustawy –
Kodeks pracy oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 10 wrzeœnia
1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (DzU nr 114,
poz. 545, z póŸn. zm.), wydanego na podstawie kodeksu. Zgodnie z tym ak-
tem prawnym zakazuje siê zatrudnianym kobietom rêcznego podnoszenia
i przenoszenia ciê¿arów o masie przekraczaj¹cej 20 kg przy pracy dorywczej
(tj. do 4 razy na godzinê w czasie zmiany roboczej). Powszechnie wiadomo, ¿e
praca ratownika medycznego wi¹¿e siê z rêcznym transportem (np. na no-
szach b¹dŸ krzeœle) chorych pacjentów, których waga czêsto przekracza nor-
my ustalone w przywo³anym rozporz¹dzeniu. Zatem pracodawcy odmawiaj¹
zatrudniania kobiet, powo³uj¹c siê na obowi¹zuj¹ce uregulowania prawne,
które ju¿ omijali, ale niejednokrotnie ponosili tego konsekwencje.

Aktualny akt prawny uniemo¿liwia kobietom – pomimo posiadanych
przez nie kwalifikacji – wykonywanie zawodu.

Czy widzi Pani Minister mo¿liwoœæ podjêcia takich dzia³añ, które u³atwi¹
kobietom wykonywanie wyuczonego zawodu ratownika medycznego?

Z powa¿aniem
Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senator Krystynê Bochenek przes³ane

przy piœmie z dnia 13 maja 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1619/09, w sprawie wykony-
wania przez kobiety zawodu: ratownik medyczny, uprzejmie wyjaœniam.

Wymagania dla ratowników medycznych okreœlone zosta³y w ustawie z dnia
8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,
z póŸn. zm.). Przepisy powy¿szej ustawy w ¿aden sposób nie odnosz¹ siê do kwestii
ukierunkowania wykonywania tego zawodu na konkretn¹ p³eæ. W tym miejscu nale¿y
podkreœliæ, i¿ zarówno kobiety jak i mê¿czyŸni maj¹ równe prawo do zatrudnienia
i awansów oraz do jednakowego wynagradzania za pracê. Powy¿sze uprawnienia wyni-
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kaj¹ z Konstytucji RP i inne przepisy oraz dzia³ania nie mog¹ staæ w sprzecznoœci z tymi
uprawnieniami. W tej sytuacji odmowa zatrudnienia w zak³adzie opieki zdrowotnej ko-
biet, bez podania innego uzasadnienia ni¿ p³eæ kandydata na pracownika, nie znajduje
uzasadnienia w obowi¹zuj¹cych przepisach prawnych.

Ponadto nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póŸn. zm.) kierownik
zak³adu opieki zdrowotnej ponosi odpowiedzialnoœæ za zarz¹dzanie publicznym zak³a-
dem opieki zdrowotnej, natomiast nadzór nad realizacj¹ zadañ kierownika sprawuje
organ za³o¿ycielski zak³adu opieki zdrowotnej.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Minister Zdrowia przekaza³ Wojewodom pismo Pani El¿bie-
ty Radziszewskiej, Sekretarza Stanu, Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego Traktowania,
w sprawie niezatrudniania przez stacje pogotowia ratunkowego kobiet – ratowników
medycznych, z uprzejm¹ proœb¹ o skierowanie do dysponentów zespo³ów ratownictwa
medycznego pisma informuj¹cego, i¿ nie istniej¹ podstawy prawne uzasadniaj¹ce
odmowê zatrudnienia w stacji pogotowia ze wzglêdu na p³eæ. Odnosz¹c siê natomiast
do kwestii przepisów prawnych reguluj¹cych zatrudnianie kobiet przy niektórych pra-
cach informujê, ¿e wykaz prac zosta³ okreœlony w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 10 wrzeœnia 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uci¹¿liwych lub szkodli-
wych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 i z 2002 r. Nr 127, poz. 1092) stanowi
wdro¿enie do prawa krajowego postanowieñ miêdzynarodowych aktów prawnych,
w tym ratyfikowanej przez Polskê Konwencji Nr 127 Miêdzynarodowej Organizacji Pra-
cy dotycz¹cej ciê¿aru maksymalnego ³adunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez
jednego pracownika. Zgodnie z art. 3 tej Konwencji – nie mo¿e byæ wymagany lub
dozwolony rêczny transport przez jednego pracownika ³adunku, którego waga mog³aby
szkodziæ zdrowiu lub groziæ niebezpieczeñstwem pracownikowi; natomiast zgodnie
z art. 7 – zatrudnianie kobiet przy rêcznym transporcie ³adunków innych ni¿ lekkie
powinno byæ ograniczone, a w wypadku zatrudniania kobiet przy rêcznym transporcie
³adunków, maksymalny ciê¿ar tych ³adunków bêdzie musia³ byæ znacznie mniejszy od
tego, jaki jest dozwolony dla mê¿czyzn.

W œwietle art. 3 dyrektywy 90/269/EWG w sprawie minimalnych wymagañ doty-
cz¹cych ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa podczas rêcznego przemieszczania ciê¿arów
w przypadku mo¿liwoœci wyst¹pienia zagro¿enia, zw³aszcza urazów krêgos³upa pracowni-
ków – pracodawca powinien podj¹æ odpowiednie przedsiêwziêcia organizacyjne lub
powinien u¿yæ odpowiednich œrodków, zw³aszcza wyposa¿enia technicznego, w celu
unikniêcia koniecznoœci rêcznego przemieszczania ciê¿arów. O ile nie mo¿na unikn¹æ
rêcznego przemieszczania ciê¿arów, pracodawca powinien podj¹æ odpowiednie przed-
siêwziêcia organizacyjne, u¿yæ odpowiednich œrodków lub dostarczyæ pracownikom ta-
kie wyposa¿enie, aby zmniejszyæ zagro¿enie zwi¹zane z rêcznym przemieszczaniem
ciê¿arów. Bior¹c pod uwagê powy¿sze postanowienia miêdzynarodowych aktów praw-
nych oraz wiedzê na temat dopuszczalnych wartoœci obci¹¿enia prac¹ niepowodu-
j¹cych zaburzeñ miêœniowo-szkieletowych – na podstawie propozycji ekspertów
z dziedziny medycyny pracy i ochrony pracy, m.in. z Instytutu Medycyny Pracy i Cen-
tralnego Instytutu Ochrony Pracy, w ww. rozporz¹dzeniu Rady Ministrów ustalono do-
puszczalne normy rêcznego dŸwigania ciê¿arów przez kobiety. Ustalono w szczegól-
noœci, ¿e kobieta nie mo¿e rêcznie przenosiæ ciê¿arów o masie przekraczaj¹cej 20 kg
przy pracy dorywczej (do 4-ch razy na godzinê w czasie zmiany roboczej).

Poprawa sytuacji kobiet zatrudnionych na stanowiskach ratowników medycznych
mo¿e nast¹piæ przede wszystkim poprzez odpowiednie dzia³ania pracodawców,
w szczególnoœci przez zapewnienie w³aœciwej organizacji pracy i wyposa¿enie ratowni-
ków medycznych (zarówno kobiet jak i mê¿czyzn) w sprzêt, który zmniejszy obci¹¿enie
uk³adu miêœniowo-szkieletowego. Niezbêdne jest równie¿ przeszkolenie pracowników
w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy, w szczególnoœci w zakresie prawid³owych
metod wykonywania rêcznych prac transportowych.

Maj¹c na uwadze sygna³y o problemach zwi¹zanych z zatrudnianiem kobiet – ratowni-
ków medycznych, Minister Zdrowia zwróci³ siê pismem do Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej informuj¹c o zaistnia³ej sytuacji. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
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rozwa¿a mo¿liwoœæ ponownego zwrócenia siê do ekspertów z dziedziny medycyny pra-
cy i ochrony pracy, z proœb¹ o przeanalizowanie kwestii rêcznego dŸwigania ciê¿arów
przez kobiety i zaproponowanie odpowiednich rozwi¹zañ.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W swoim oœwiadczeniu chcia³bym siê ponownie odnieœæ do trybu wyzna-

czania na czas okreœlony lekarzy weterynarii niebêd¹cych pracownikami inspek-
cji, a œwiadcz¹cych us³ugi weterynaryjne okreœlone w ustawie z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w rozporz¹dzeniu ministra
rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wyso-
koœci wynagrodzenia za wykonywanie czynnoœci przez lekarzy weterynarii.

Obowi¹zuj¹cy stan prawny niekorzystnie wp³ywa na funkcjonowanie
zak³adów leczniczych, gdy¿ umowa na œwiadczenie us³ug zawarta zostaje
z zak³adem leczniczym, ale wynagrodzenie za czynnoœci wykonywane w ra-
mach umowy przys³uguje wy³¹cznie lekarzowi, nie jest zaœ mo¿liwe przele-
wanie wynagrodzeñ na rzecz zak³adów leczniczych, z którymi podpisana jest
umowa. Taki stan prawny rodzi negatywne skutki dla zak³adów leczniczych,
chocia¿by z tytu³u rozliczenia zastosowanych w nich leków.

W zwi¹zku z powy¿szym wnoszê o zmianê obowi¹zuj¹cych przepisów
w taki sposób, aby wynagrodzenie z tytu³u œwiadczenia us³ug weterynaryj-
nych przelewane by³o na rzecz zak³adów leczniczych, które zawar³y umowê,
a nie na rzecz lekarza, który w ramach dzia³alnoœci zak³adu leczniczego bez-
poœrednio wykonuje przedmiotowe czynnoœci weterynaryjne.

Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
zgodnie z art. 49 ust. 5 uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopa-

da 1990 r. Regulamin Senatu, w odpowiedzi na pismo z dnia 13 maja 2009 r., sygn.
BPS/DSK-043-1620/09, uprzejmie informujê o stanowisku Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w sprawie bêd¹cej przedmiotem oœwiadczenia senatora Lucjana Cichosza
podczas 32. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2009 r. (wyp³ata wynagrodzenia
z tytu³u wykonywania czynnoœci urzêdowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt la
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej – Dz. U. z 2007 r. Nr 121,
poz. 842, ze zm.).

Uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842,
z póŸn. zm.), je¿eli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organiza-
cyjnych nie jest w stanie wykonaæ ustawowych zadañ Inspekcji, mo¿e do wykonywania
niektórych czynnoœci wyznaczaæ na czas okreœlony, m.in.:

1) lekarzy weterynarii niebêd¹cych pracownikami Inspekcji,
2) lekarzy weterynarii niebêd¹cych pracownikami Inspekcji, œwiadcz¹cych us³ugi

weterynaryjne w ramach zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e powierzenie wykonywania zadañ Inspekcji Weterynaryjnej

okreœlonym podmiotom wi¹¿e siê zarówno z uprawnieniami, w jakie dany podmiot zo-
staje wyposa¿ony (np. wystawianie œwiadectw zdrowia), jak i wymaganiami, które po-
winien on spe³niaæ, w tym z wymaganiami w zakresie przygotowania zawodowego
okreœlonymi w szczególnoœci w rozporz¹dzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Euro-
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pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzêdowych przeprowa-
dzanych w celu sprawdzenia zgodnoœci z prawem paszowym i ¿ywnoœciowym oraz
regu³ami dotycz¹cymi zdrowia zwierz¹t i dobrostanu zwierz¹t (Dz. Urz. UE L 165
z 30.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200)
i w rozdziale 3 ww. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

W zwi¹zku z powy¿szym wprowadzono rozwi¹zanie, zgodnie z którym powiatowy le-
karz weterynarii w drodze decyzji administracyjnej dokonuje wyznaczenia konkretnej
osoby (w tym przypadku lekarza weterynarii) do wykonywania okreœlonych czynnoœci
urzêdowych bêd¹cych w kompetencjach Inspekcji Weterynaryjnej. Decyzja taka okreœ-
la rodzaj i zakres czynnoœci przekazanych do wykonania, a w przypadku lekarzy wete-
rynarii niebêd¹cych pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, œwiadcz¹cych us³ugi
w ramach zak³adu leczniczego dla zwierz¹t wydawana jest po uprzednim uzyskaniu
zgody kierownika zak³adu leczniczego dla zwierz¹t, w ramach którego dany lekarz
œwiadczy us³ugi weterynaryjne. Decyzja administracyjna w sprawie wyznaczenia leka-
rza weterynarii stanowi w³adcze rozstrzygniêcie organu administracji publicznej. Na
podstawie takiej decyzji powiatowy lekarz weterynarii posiada uprawnienia do egzek-
wowania bezpoœrednio od wyznaczonego lekarza weterynarii w³aœciwego wykonywania
czynnoœci urzêdowych, w tym równie¿ przestrzegania instrukcji i poleceñ organów In-
spekcji Weterynaryjnej.

Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, wykonywanie
powierzonych czynnoœci mo¿e nast¹piæ jedynie po zawarciu przez powiatowego lekarza
weterynarii umowy z osobami wyznaczonymi albo podmiotem prowadz¹cym zak³ad lecz-
niczy dla zwierz¹t. Umowa ta okreœla zakres, terminy i miejsce wykonywania okreœlo-
nych czynnoœci, wysokoœæ wynagrodzenia za ich wykonywanie oraz termin p³atnoœci,
a w przypadku umowy zawieranej z podmiotem prowadz¹cym zak³ad leczniczy dla
zwierz¹t równie¿ imiê i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii œwiadcz¹cego
us³ugi weterynaryjne w ramach tego zak³adu.

Mo¿liwoœæ zawierania wymienionych umów z podmiotami prowadz¹cymi zak³ad lecz-
niczy dla zwierz¹t zosta³a wprowadzona z dniem 15 listopada 2008 r., na mocy ustawy
z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
Nr 195, poz. 1201). Uzasadnieniem tej zmiany by³ fakt, ¿e wykonywanie czynnoœci urzê-
dowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt la ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, wy-
maga czêstokroæ w praktyce u¿ywania przez wyznaczonego lekarza weterynarii leków,
sprzêtu i œrodków transportu oraz pomieszczeñ znajduj¹cych siê w dyspozycji podmiotu
prowadz¹cego zak³ad leczniczy dla zwierz¹t, w którym ten lekarz wykonuje zawód.

W celu zapewnienia prawid³owego wykonania powo³anej ustawy z dnia 3 paŸdzier-
nika 2008 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, w tym w szczególnoœci w ce-
lu unikniêcia w¹tpliwoœci prawnych dotycz¹cych okreœlenia podmiotu, któremu
przys³uguje wynagrodzenie z tytu³u wykonywania czynnoœci urzêdowych, o których
mowa w art. 16 ust. 1 pkt la ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zosta³y podjête prace legislacyjne nad nowelizacj¹ rozporz¹dzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wy-
sokoœci wynagrodzenia za wykonywanie czynnoœci przez lekarzy weterynarii i inne
osoby wyznaczone przez powiatowego lekarzu weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz. 1837,
z póŸn. zm.), a w szczególnoœci § 1 ust. 1 tego aktu prawnego.

Jednoczeœnie, uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e odby³o siê spotkanie przed-
stawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej, maj¹ce na celu omówienie propozycji zmian przepisów wy-
¿ej wymienionego rozporz¹dzenia z dnia 2 sierpnia 2004 r.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Od wielu lat pracownicy Jednostki Wojskowej 1933, która jest jednoczeœ-
nie 3 Rejonow¹ Baz¹ Materia³ow¹ (3RBM), wykonuj¹ rzetelnie pracê na rzecz
obronnoœci naszego kraju. Baza zatrudnia wykwalifikowany personel, posia-
daj¹cy wieloletnie doœwiadczenie w realizacji bardzo skomplikowanych za-
dañ logistycznych. Podstawowym zadaniem 3RBM jest gromadzenie,
przechowywanie, rotacja i dystrybucja technicznych œrodków materia³o-
wych, przeznaczonych na zaopatrzenie dwudziestu oœmiu wojskowych jed-
nostek bud¿etowych, stacjonuj¹cych na obszarze województw ³ódzkiego,
œwiêtokrzyskiego, ma³opolskiego i œl¹skiego. Do zadañ jednostki nale¿y po-
nadto obs³uga finansowa czterech jednostek organizacyjnych resortu obrony
narodowej przydzielonych na zaopatrzenie.

Baza stanowi sieæ szeœciu sk³adów wielobran¿owych, utrzymuj¹cych za-
pasy wojenne, u¿ytku bie¿¹cego, zapasy dla si³ reagowania, si³ zbrojnych,
zapasy centralne oraz nakazane depozyty. Centralna lokalizacja bazy umo¿-
liwia szybk¹ i sprawn¹ obs³ugê podleg³ych sk³adów i organów kierowania
MON. Sztab bazy mieœci siê w kompleksie koszarowym, który nie jest przewi-
dziany do likwidacji lub przekazania na rzecz miasta. Swoj¹ siedzibê ma tu
równie¿ Wojskowe Studium Nauczania Jêzyków Obcych, placówka ¯andar-
merii Wojskowej, wojskowa administracja koszar i klub garnizonowy. Kom-
pleks jest chroniony przez oddzia³ wart cywilnych bazy.

Budynki, które zajmuje 3RBM, s¹ w dobrym stanie technicznym. Ponadto
istnieje mo¿liwoœæ wykorzystania dwóch dodatkowych trzykondygnacyj-
nych budynków, które obecnie nie s¹ wykorzystywane. Baza posiada rozwi-
niêt¹ infrastrukturê teleinformatyczn¹, korzysta z nowoczesnych ³¹cz szero-
kopasmowych. Dysponuje równie¿ zapleczem sportowym, zabezpieczaj¹cym
potrzeby ca³ego garnizonu. Zlokalizowane na terenie garnizonu dwa rejono-
we przedstawicielstwa wojskowe œciœle wspó³pracuj¹ z komórkami organiza-
cyjnymi bazy w zakresie realizacji umów w³asnych, realizowanych w ra-
mach zadañ centralnych oraz Agencji Mienia Wojskowego. Przy Sk³adzie Ma-
teria³owym Regny mieœci siê osiedle mieszkaniowe z osiemdziesiêcioma kwa-
terami – zasiedlonych jest siedemnaœcie – które mog¹ stanowiæ zaplecze
mieszkaniowe dla kadry.

Bardzo dobra opinia na temat funkcjonowania bazy, rzetelne wykony-
wanie przez pracowników powierzonych obowi¹zków, pozytywne wyniki
przeprowadzonych kontroli oraz atuty lokalizacyjne, wp³ywaj¹ce na sprawn¹
organizacjê pracy, powoduj¹, ¿e z wielkim niepokojem odbieram docieraj¹ce
do mnie informacje o planach likwidacji 3 Rejonowej Bazy Materia³owej w £o-
dzi i przejêciu czêœci sk³adów przez regionaln¹ bazê logistyczn¹, której utwo-
rzenie przewidziane jest w Stawach ko³o Dêblina.

Likwidacja bazy w £odzi jest niekorzystna z ekonomicznego punktu wi-
dzenia i spowoduje wiele negatywnych skutków. Przede wszystkim wszyscy
pracownicy bazy, a jest ich kilkuset, strac¹ pracê. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w wiêk-
szoœci to ludzie dojrzali, czterdziesto-, piêædziesiêcioletni, którzy w wojsku
przepracowali dwadzieœcia, trzydzieœci lat i wiêcej. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
tej grupie wiekowej najtrudniej bêdzie znaleŸæ pracê, zw³aszcza w sytuacji
szybko rosn¹cego bezrobocia. Ponadto zlikwidowanie 3RBM spowoduje ko-
niecznoœæ powo³ania oddzia³u gospodarczego dla jednostek i instytucji garni-
zonu, gdy¿ baza pe³ni tê funkcjê dla dziewiêciu jednostek i instytucji, w tym
w pe³ni zabezpiecza pod wzglêdem logistycznym Wojskowe Studium Naucza-
nia Jêzyków Obcych. Wraz z likwidacj¹ bazy nast¹pi zaprzestanie dzia³alno-
œci jedynej w garnizonie £ódŸ komórki wojskowej s³u¿by zdrowia, bo lekarz
bazy jest jednoczeœnie lekarzem garnizonu. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e
¿adna jednostka w swym obecnym stanie etatowym nie posiada mo¿liwoœci
przejêcia zadañ oddzia³u gospodarczego.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do pana ministra z uprzejm¹ proœb¹
o uwzglêdnienie w nowych strukturach organizacyjnych wojska 3 Rejonowej
Bazy Materia³owej w £odzi.

144 32. posiedzenie Senatu w dniu 7 maja 2009 r.



Licz¹c na poparcie pana ministra w przedmiotowej sprawie, za³¹czam
wyrazy szacunku.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.06.03

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Grubskiego, z³o¿one pod-

czas 32. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 maja 2009 r., w spra-
wie pozostawienia 3. Rejonowej Bazy Materia³owej w £odzi (BPS/DSK-043-1621/09),
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

W najbli¿szych latach g³ówny wysi³ek w obszarze logistyki, zgodnie z obecnie obo-
wi¹zuj¹cymi dokumentami planistycznymi, w tym z przyjêtymi w bie¿¹cym roku dwo-
ma aneksami do „Programu rozwoju Si³ Zbrojnych RP w latach 2007–2012”, zostanie
ukierunkowany na zapewnienie Si³om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej zdolnoœci
do realizacji misji i zadañ w okresie pokoju, kryzysu i wojny w uk³adzie narodowym,
a tak¿e wielonarodowym.

Docelowo system zabezpieczenia logistycznego posiadaæ bêdzie miêdzy innymi
zdolnoœci w zakresie zabezpieczenia potrzeb funkcjonowania wojsk w miejscu ich sta-
cjonowania i opieraæ siê bêdzie o zrejonizowany oraz zmodernizowany stacjonarny po-
tencja³ regionalnych baz logistycznych. Zostan¹ one osi¹gniête przez zoptymalizowa-
nie i dostosowanie sk³adów materia³owych do wielkoœci przechowywanych œrodków
zaopatrzenia.

Kryteria decyduj¹ce o perspektywicznoœci rejonowych baz materia³owych oraz baz
materia³owo-technicznych wraz z podporz¹dkowanymi im sk³adami materia³owymi to,
oprócz zabezpieczenia potrzeb funkcjonowania wojsk w rejonie odpowiedzialnoœci i za-
dañ operacyjnych, tak¿e:

– stan utrzymania obiektów, ich struktura i utechnicznienie;
– sieæ i jakoœæ wewnêtrznych dróg manewrowych oraz bocznic kolejowych w sk³a-

dach materia³owych;
– dostosowanie do wymogów w zakresie ochrony obiektów i przepisów przeciwpo¿a-

rowych;
– dostosowanie do przepisów ochrony œrodowiska naturalnego;
– potrzeby modernizacyjne i wielkoœæ niezbêdnych nak³adów finansowych;
– koszty utrzymania.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, stosownie do rozstrzygniêæ ujêtych we wspomnianych

dokumentach, planuje siê przeformowanie aktualnie funkcjonuj¹cych oœmiu rejono-
wych baz materia³owych, w tym 3. Rejonowej Bazy Materia³owej, a tak¿e dwóch baz
materia³owo-technicznych w cztery regionalne bazy logistyczne. Zgodnie z za³o¿enia-
mi, w tym z opracowywan¹ „Koncepcj¹ sformowania i funkcjonowania Regionalnych
Baz Logistycznych”, w latach 2010–2012 przewiduje siê w³¹czenie czêœci sk³adów ma-
teria³owych rozformowanej 3. Rejonowej Bazy Materia³owej w struktury 3. Regionalnej
Bazy Logistycznej.
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Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e w przypadku zmian etatowych, w tym ewen-
tualnych zwolnieñ pracowników wojska, wszelkie przedsiêwziêcia bêd¹ prowadzone
zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za satysfakcjonuj¹ce.

£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Do walki z prezydentem Lechem Kaczyñskim Platforma Obywatelska
u¿y³a do tej pory takich rekwizytów jak samolot i krzes³o. Teraz do tego arse-
na³u dorzuci³a wstêgê – tê, któr¹ mia³ uroczyœcie przeci¹æ prezydent Lech Ka-
czyñski na koniec rekultywacji terenu kopalni siarki w Machowie ko³o
Tarnobrzega.

Do grona zwalczaj¹cych prezydenta Lecha Kaczyñskiego do³¹czy³ minis-
ter Skarbu Pañstwa, który na kilka dni przed uroczystoœciami w Tarnobrzegu
odwo³a³ prezesa i wiceprezesa kopalni, pomys³odawców zaproszenia prezy-
denta do Machowa.

Nowy zarz¹d reprezentowany przez Annê Drozd, cz³onka dotychczaso-
wego zarz¹du, zmieni³ stanowisko i zdecydowanie nie zgadza siê na uroczy-
stoœci z udzia³em prezydenta. Sk¹d taka odmiana? Nie wnikam, kto i jakimi
argumentami wp³yn¹³ na pani¹ Drozd. Byæ mo¿e by³a to tak zwana oferta nie
do odrzucenia.

Przy tej okazji przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Pañstwa zarzucaj¹,
¿e uroczystoœæ z udzia³em prezydenta Lecha Kaczyñskiego nie by³aby promo-
cj¹ inwestycji i miasta, a li tylko kampani¹ wyborcz¹ przed wyborami do Eu-
roparlamentu. Zapomnieli jednak, ¿e w tym samym czasie Platforma Obywa-
telska urz¹dzi³a w Warszawie olbrzymi¹ kampaniê wyborcz¹ swej partii
w trakcie kongresu Europejskiej Partii Ludowej.

Myœlê, ¿e Tarnobrzeg i Podkarpacie w wyborach 7 czerwca poka¿¹, co
myœl¹ o takich gierkach w wydaniu rz¹dz¹cych. Uwa¿am, ¿e pan prezydent
miasta powinien podtrzymaæ zaproszenie do odwiedzenia tego miasta.

W zwi¹zku z tym wszystkim proszê pana ministra o merytoryczne uzasadnie-
nie odwo³ania prezesa i wiceprezesa kopalni na kilka dni przed uroczystym
zakoñczeniem rekultywacji odkrywki siarki – olbrzymiego dzie³a na skalê
europejsk¹, dokonanego g³ównie pod szczególnym nadzorem obu odwo³a-
nych prezesów.

Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 5.06.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Pana Tadeusza Gruszkê, do-

tycz¹ce odwo³ania prezesa i cz³onka Zarz¹du Spó³ki Kopalnia Siarki „Machów” SA
z siedzib¹ w Tarnobrzegu uprzejmie informujê, i¿ Skarb Pañstwa posiada 100% akcji
w Spó³ce.

Decyzja o odwo³aniu ze sk³adu Zarz¹du Spó³ki Pana Krzysztofa Szarañca – Prezesa
Zarz¹du oraz Pana Marka Szmuca – cz³onka Zarz¹du, zgodnie z § 54 ust. 2 pkt 2 Statu-
tu Spó³ki, zosta³a podjêta w ramach uprawnieñ w³aœcicielskich.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Moje wyst¹pienie dotyczy uwag do eksperckiego projektu i do ekspertyz

naukowych przygotowanych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w zwi¹zku z pracami nad „Koncepcj¹ przestrzennego zagospodarowania
kraju na lata 2008–2033”, zawartych w oœwiadczeniu Rady Miasta Zielona
Góra z dnia 5 maja 2009 r. W oœwiadczeniu tym rada miasta wyra¿a swe za-
niepokojenie, w szczególnoœci dotycz¹ce nastêpuj¹cych wniosków:

— projektu skoncentrowania rozwoju Polski wewn¹trz obszaru tak zwa-
nego szeœciok¹ta jako idei marginalizuj¹cej miêdzy innymi województwo lu-
buskie;

— pominiêcia w czêœci dotycz¹cej obszarów metropolitalnych aglomeracji
lubuskiego trójmiasta (zielonogórskiej), która powinna byæ okreœlana jako po-
tencjalny obszar metropolitalny;

— za³o¿enia, ¿e droga ekspresowa S3 na odcinku od Nowej Soli do Lubaw-
ki mo¿e byæ budowana a¿ do roku 2033, przy jednoczesnych postulatach do-
tycz¹cych budowy autostrady A3 ze Szczecina poprzez Gorzów Wielkopolski,
Poznañ do Wroc³awia;

— braku ustalenia, ¿e kolejowa magistrala odrzañska (Szczecin – Zielona
Góra – Wroc³aw) powinna byæ zmodernizowana na ca³ej d³ugoœci do 2013 r.
oraz nieprzyjêcia docelowego dostosowania jej prêdkoœci do 160 km/h;

— nieuwzglêdnienia koniecznoœci budowy nowych mostów na Odrze, na
przyk³ad w Milsku, Pomorsku czy Kroœnie Odrzañskim, jako warunku zrów-
nowa¿onego rozwoju kraju;

— pominiêcia wœród planowanych nowo budowanych linii kolejowych
odcinka Przylep – Pomorsko (obejœcie Czerwieñska), a wœród linii przeznaczo-
nych do ponownego uruchomienia – linii kolejowej Nowa Sól – Wolsztyn, jako
linii o znaczeniu turystycznym.

Rada Miasta Zielona Góra dwie kwestie uznaje za szczególne wa¿ne.
Pierwsza to podkreœlenie roli planowanego Œrodkowoeuropejskiego Kory-

tarza Transportowego, biegn¹cego ze Skandynawii na po³udnie Europy z ko-
niecznoœci¹ przebiegu linii kolejowej i drogi nr 3 przez Zielon¹ Górê oraz
rozbudowy portu lotniczego w Babimoœcie. Istotne jest równie¿ wzmocnienie
gospodarczego i turystycznego znaczenia Odry, co powinno znaleŸæ wyraz
w zapisach „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”.

Druga to przyjêcie, zgodnie z zawartymi w ekspertyzach propozycjami,
przebiegu linii wielkich prêdkoœci z Warszawy do Berlina przez Zielon¹ Górê.

W uzasadnieniu do oœwiadczenia wskazuje siê, ¿e trafne sformu³owania
„Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju” bêd¹ podstaw¹ jego
prawid³owego rozwoju, zaœ jej b³êdne zapisy mog¹ byæ w przysz³oœci barier¹
dla dobrego funkcjonowania obszarów Polski. Bêdzie ona rzutowaæ na przy-
sz³e decyzje parlamentu, rz¹du, organów Unii Europejskiej oraz innych insty-
tucji, dotycz¹ce kierunków i harmonogramu wa¿nych przedsiêwziêæ, w tym
inwestycji infrastrukturalnych. Rozwoju województwa lubuskiego, w tym
tak¿e Zielonej Góry, bêd¹cej centrum regionalnym, nie mo¿na rozpatrywaæ
z pominiêciem szerszego kontekstu aglomeracji i regionu.

Dlatego te¿ nale¿y wyraziæ zaniepokojenie kolejn¹ propozycj¹ marginali-
zacji województwa lubuskiego i potraktowaniem go jako zaplecza dla usytuo-
wanego priorytetowo w materia³ach eksperckich obszaru tak zwanego
szeœciok¹ta. Jest to niesprawiedliwe i nieracjonalne ze wzglêdu na potencja³
ziemi lubuskiej i jej po³o¿enie w s¹siedztwie Europy Zachodniej, a tak¿e nie-
zgodne z polsk¹ racj¹ stanu. Usytuowanie w Zielonej Górze miêdzy innymi
uniwersytetu, w³adz wojewódzkich, centrum kulturalnego i, w ramach inte-
gruj¹cej siê aglomeracji, silnego oœrodka gospodarczego, a tak¿e fakt zamie-
szkania w zasiêgu szeœædziesiêciu minut dojazdu siedmiuset trzydziestu
dziewiêciu tysiêcy osób uzasadnia uwzglêdnienie Zielonej Góry i aglomeracji
lubuskiego trójmiasta (Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów) jako potencjalnego
oœrodka metropolitalnego.
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Uchwalona przez sejmik województwa strategia wskazuje na kluczow¹
dla rozwoju i integracji naszego regionu rolê drogi S3 w obecnym kszta³cie, to
jest przebiegaj¹cej z pó³nocy na po³udnie przez ca³e województwo i ³¹cz¹cej je
z województwem zachodniopomorskim i Dolnym Œl¹skiem. W konsekwencji
uzasadnione jest jak najszybsze zakoñczenie budowy drogi S3/A3 przebie-
gaj¹cej przez Zielon¹ Górê, Now¹ Sól i Sulechów, zmodernizowanie kolejowej
magistrali odrzañskiej (EC59), rozbudowa portu lotniczego w Babimoœcie
oraz budowa nowych mostów na Odrze. Nale¿y wzmocniæ funkcje gospodar-
cze i turystyczne tej rzeki, stanowi¹cej wraz z drogami S3 i EC59 oœ projekto-
wanego Œrodkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Przedstawiony
powy¿ej potencja³ aglomeracji lubuskiego trójmiasta stanowi ekonomiczne
uzasadnienie dla planowanego w wymienionych dokumentach przebiegu li-
nii kolejowej du¿ych prêdkoœci Warszawa – Berlin przez Zielon¹ Górê. Bardzo
wa¿ne znaczenie ma tak¿e planowana budowa ³¹cznicy kolejowej Przylep –
Pomorsko, stanowi¹cej element przysz³ej komunikacji szynowej w ramach
aglomeracji.

Uprzejmie informujê Pani¹ Minister, ¿e w pe³ni podzielam stanowisko wy-
ra¿one przez radê miasta w przedmiotowym oœwiadczeniu. W zwi¹zku z tym
kierujê do Pani zapytanie, czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje
uwzglêdniæ te wnioski przy opracowaniu ostatecznej „Koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju na lata 2008–2033”.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka, Idz. BPS/DSK-043-1623/09 z dnia

13 maja 2009 r., dotycz¹ce Oœwiadczenia Pana Stanis³awa Iwana, Senatora RP, z dnia
7 maja br. w sprawie uwzglêdnienia postulatów Rady Miasta Zielona Góra w Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, przedstawiam poni¿ej stanowisko Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego w przedmiotowej sprawie.

Stanowisko to w zakresie wymienionych w Oœwiadczeniu zagadnieñ wymaga wy-
jaœnienia obecnego stanu prac nad Koncepcj¹ Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju.

� W zakresie gospodarki przestrzennej podstawowym dokumentem strategicznym
opracowywanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego jest koncepcja przestrzen-
nego zagospodarowania kraju. W obecnej sytuacji dokument ten jeszcze nie po-
wsta³, zaœ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (MP 2001,
nr 26, poz. 432) jest opracowaniem znacznie ju¿ zdezaktualizowanym.

� W grudniu 2008 r. zosta³ zakoñczony etap prac nad Koncepcj¹ Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju do roku 2033, polegaj¹cy na przygotowaniu przez zespó³
ekspertów naukowych pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Korcellego Eksperckie-
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go Projektu KPZK do roku 2033. Dokument ten nie jest projektem dokumentu
rz¹dowego, wiêc zawarte w nim informacje nie odzwierciedlaj¹ stanowiska Rz¹du.
Zawiera on jednak szerok¹ eksperck¹ ocenê sytuacji i trendów w zakresie rozwoju
przestrzennego w Polsce, wizjê polskiej przestrzeni w perspektywie roku 2033,
wskazuj¹c na g³ówne, zdaniem autorów, elementy polskiej polityki przestrzennej
oraz wytyczne dla koordynacji ³adu polskiej przestrzeni. Ekspercki Projekt KPZK
stanowi obecnie g³ówny materia³ analityczny w pracach nad KPZK, s³u¿y³ tak¿e ja-
ko podstawa do przeprowadzenia szerokiej debaty nad wizj¹ rozwoju przestrzen-
nego kraju. Jest to debata dwustronna, co oznacza, ¿e wnioski i postulaty regio-
nów mog¹ mieæ znacz¹cy wp³yw na zawartoœæ koñcowego dokumentu rz¹dowego.

� W latach 2007–2008 MRR skierowa³o do regionów trzy ankiety z proœb¹ o zg³asza-
nie postulatów i oczekiwañ wobec KPZK (X 2007 r., III 2008 r. i VI 2008 r.); wyniki
tych ankiet udostêpniono publicznie na stronie MRR jako wstêp do szerokiej deba-
ty publicznej nad wizj¹ rozwoju przestrzennego kraju. W okresie od stycznia do
kwietnia 2009 r. przeprowadzono debatê z regionami podczas 16 konferencji woje-
wódzkich; jako podstawê do debaty przyjêto Ekspercki Projekt KPZK. W wojewódz-
twie lubuskim taka konferencja odby³a siê dnia 20 kwietnia br. Dzia³ania te
przynios³y szereg postulatów i wniosków regionalnych, które zostan¹ starannie
rozwa¿one i zestawione z innymi punktami widzenia, zw³aszcza ze strategicznymi
dokumentami sektorowymi opracowywanymi przez poszczególne ministerstwa.

� Z punktu widzenia KPZK wa¿ne jest, aby jej zapisy nie kolidowa³y z obowi¹zuj¹cy-
mi dokumentami rz¹dowymi, gdy¿ wówczas KPZK sta³aby siê podstaw¹ do wno-
szenia kolejnych protestów opóŸniaj¹cych realizacjê uzgodnionych ju¿ decyzji.
Jednoczeœnie jednak KPZK nie mo¿e byæ tylko powtórzeniem zapisów zawartych
w zbiorze dokumentów i decyzji sektorowych, gdy¿ nie na tym polega d³ugofalowa
dzia³alnoœæ planistyczna. Pogodzenie tych pozornie sprzecznych opcji postêpowa-
nia jest mo¿liwe dziêki wprowadzeniu w KPZK trzech okresów planistycznych,
a mianowicie:
2008–2020 – wizja zgodna ze strategicznymi dokumentami rz¹dowymi, nawi¹zu-

j¹ca tak¿e do Programów Operacyjnych;
2020–2030 – wizja œredniookresowa, bazuj¹ca na œredniookresowych opracowa-

niach strategicznych, nawi¹zuj¹ca tak¿e do zobowi¹zañ Polski wo-
bec Unii Europejskiej;

2033+ – wizja d³ugookresowa, oparta na scenariuszach rozwoju i uwzglêdnia-
j¹ca prognozy ogólnoeuropejskie i œwiatowe (np. prognozy zmian kli-
matu).

Oœwiadczenie Pana Senatora z dnia 7 maja br. wymienia szereg szczegó³owych
wniosków i postulatów Rady Miasta Zielona Góra, dotycz¹cych g³ównie zagadnieñ
transportowych, a tak¿e klasyfikacji aglomeracji zielonogórskiej, stwierdzaj¹c, ¿e nie
zosta³y one uwzglêdnione w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospo-
darowania Kraju do 2033 roku. Jak wspomniano, Ekspercki Projekt KPZK nie jest je-
szcze projektem dokumentu rz¹dowego, lecz jedynie propozycj¹, która by³a weryfiko-
wana zarówno na spotkaniach regionalnych, jak i w toku prac miêdzyresortowych. Po
przeprowadzonych debatach i konsultacjach stanowisko MRR w odniesieniu do po-
szczególnych punktów Oœwiadczenia stanowisko MRR jest nastêpuj¹ce:

Ad 1 – Idea Centralnego Szeœciok¹ta marginalizuje województwo lubuskie.
Zgodnie z Eksperckim Projektem KPZK wizja Centralnego Szeœciok¹ta (tzw.
Heksagonu), czyli sieci najwiêkszych miast Polski – Warszawy, Krakowa,
konurbacji górnoœl¹skiej, Wroc³awia, Poznania, £odzi i Gdañska/Gdyni
(obejmuj¹cej tak¿e inne wa¿ne oœrodki, w tym Bydgoszcz i Toruñ), po³¹czo-
nych efektywnymi, wielomodalnymi systemami infrastruktury, ma utwo-
rzyæ wspó³zale¿ny, otwarty uk³ad – Centralny Szeœciok¹t. Idea ta nawi¹zuje
do du¿ych struktur sieciowych miast europejskich i mia³a na celu znalezie-
nie pewnego parytetu polskiego dla tych struktur, a nie marginalizacjê ja-
kichkolwiek obszarów lub miast polskich. W koñcowym dokumencie
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rz¹dowym wizja ta zostanie rozbudowana dla unikniêcia nieporozumieñ
w jej interpretacji.

Ad 2 – Pominiêcie aglomeracji lubuskiej jako potencjalnego obszaru metropolitalnego.
Ekspercki Projekt KPZK nie odnosi siê do obszarów metropolitalnych, ale do
oœrodków miejskich w ogóle, przy czym Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra
s¹ wymienione jako oœrodki regionalne w koncepcji Centralnego Szeœcio-
k¹ta. Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt rz¹dowy KPZK bêdzie odnosiæ siê do obszarów metropolitalnych,
wymieniaj¹c je oraz wskazuj¹c kryteria ich delimitacji, natomiast granice
obszarów metropolitalnych powinny zostaæ okreœlone w ramach planów za-
gospodarowania przestrzennego województw. Opisany w Oœwiadczeniu ob-
szar aglomeracji lubuskiego trójmiasta, obejmuj¹cy Zielon¹ Górê, Now¹ Sól
i Sulechów, nie by³ wymieniany jako postulowany „potencjalny obszar me-
tropolitalny” w dotychczasowych konsultacjach z regionem lubuskim. Po-
stulat ten zostanie wziêty pod uwagê przy opracowywaniu kryteriów
obszarów metropolitalnych dla potrzeb KPZK, lecz kryteria wydzieleñ tych
obszarów w Polsce powinny nawi¹zywaæ do przyjmowanych powszechnie
w UE kryteriów miejskich obszarów funkcjonalnych (tzw. FUA), przy czym
szczególnymi obszarami funkcjonalnymi s¹ w³aœnie obszary metropolitalne
(tzw. MEGA). W œwietle tych kryteriów podstawowe znaczenie dla klasyfika-
cji miast posiadaj¹ ich funkcje spo³eczne, administracyjne, gospodarcze
i publiczne, zaœ powszechnie stosowany wskaŸnik demograficzny (przyjmo-
wany zwykle jako wielkoœæ populacji powy¿ej 0,5 miliona mieszkañców) jest
warunkiem koniecznym, lecz niewystarczaj¹cym dla spe³nienia kryteriów
MEGA dla miasta/obszaru metropolitalnego.

Ad 3 – Modernizacja magistrali kolejowej Szczecin – Zielona Góra – Wroc³aw do roku
2013, docelowo do prêdkoœci 160 km/h.
Ekspercki Projekt KPZK przewiduje realizacjê kolei du¿ych prêdkoœci – do
160 km/h – pomiêdzy wszystkimi miastami wojewódzkimi do roku 2033.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju musi byæ zgodna z Mas-
ter Planem dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku. Dokument ten
w obecnej formie nie przewiduje w tej perspektywie budowy bezpoœredniego
po³¹czenia kolejowego Kolejami Du¿ych Prêdkoœci pomiêdzy wszystkimi
miastami wojewódzkimi, przewiduje tam jednak docelowo doprowadzenie li-
nii kolejowych o prêdkoœciach rozk³adowych 120 km/h.
Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku przewiduje
uruchomienie Kolei Du¿ych Prêdkoœci (200–300 km/h) m.in. na trasach
biegn¹cych przez woj. lubuskie (nawi¹zuj¹cych do schematu „Y”): Warszawa
– Szczecin; Warszawa – Gorzów Wlkp.; Warszawa – Berlin i Warszawa – Zie-
lona Góra, a tak¿e linii nadodrzañskiej Szczecin – Zielona Góra – Wroc³aw
(do 160 km/h). KPZK w swojej ostatecznej formie mo¿e proponowaæ zmiany
mo¿liwe do wprowadzenia, lecz pod warunkiem niekolidowania z rozpoczê-
tymi inwestycjami.

Ad 4 – Nieuwzglêdnienie koniecznoœci budowy nowych mostów na Odrze (w Milsku,
Pomorsku, Kroœnie Odrzañskim)
Ekspercki Projekt KPZK postuluje „zwiêkszenie liczby przepraw mostowych
przez Wis³ê i inne du¿e rzeki”, co mo¿na uznaæ za ogólne poparcie wymienio-
nych postulatów. Po zestawieniu postulatów regionu lubuskiego ze stano-
wiskiem i dokumentami resortu infrastruktury nale¿y stwierdziæ, ¿e most
przez rzekê Odrê w miejscowoœci Milsko usytuowany jest na drodze wojewódz-
kiej, a zatem ma on znaczenie regionalne. W³adze samorz¹dowe zg³asza³y
postulat o zmianê kategorii dróg wojewódzkich tworz¹cych po³¹czenia Zielo-
nej Góry z Poznaniem i Lesznem, lecz administracja drogowa negatywnie
opiniowa³a te propozycje z uwagi na dobre po³¹czenie drog¹ krajow¹ Zielonej
Góry i Poznania, realizowane z wykorzystaniem œrodków pomocowych UE
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dla budowy drogi S3. Wprowadzenie nowej drogi krajowej z Zielonej Góry
w kierunku Leszna spowoduje podzielenie ruchu na S3 i zmiany w studiach
wykonalnoœci, a tym samym opóŸnienia w jej realizacji.
Inne wymienione po³¹czenia drogowe i przeprawy mostowe równie¿ maj¹
znaczenie regionalne i najprawdopodobniej nie bêd¹ wymieniane w KPZK.

Ad 5 – Pominiêcie wœród nowo budowanych linii kolejowych odcinka Przylep
– Pomorsko, oraz linii Nowa Sól – Wolsztyn, o znaczeniu turystycznym.
Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, który bêdzie
stanowi³ podstawê dla KPZK (w okresie do 2020 roku) przewiduje, ¿e w ra-
mach RPO województwa lubuskiego zostanie m.in. zrealizowana budowa
³¹cznicy Pomorsko – Przylep pomiêdzy liniami nr 358 Zb¹szynek – Gubin i nr
273 Wroc³aw – Szczecin, umo¿liwiaj¹cej przejazd w relacji Poznañ – Zielona
Góra (i odwrotnie) bez zmiany czo³a poci¹gu na stacji Czerwiñsk.
Linia o znaczeniu turystycznym Nowa Sól – Wolsztyn nie zosta³a wymienio-
na w Master Planie, a zatem nie bêdzie wymieniana w KPZK.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia uprzejmie informujê, ¿e ewentualne dalsze
uwagi bêd¹ mo¿liwe do zg³oszenia w toku konsultacji w³aœciwego dokumentu rz¹dowego,
planowanych jesieni¹ 2009 r.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
w z. Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Swoje oœwiadczenie kierujê do pani minister zdrowia w zwi¹zku z przepisem
zarz¹dzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) nr 93/2008/DSOZ
§13 pkt 3: „Fundusz nie finansuje œwiadczeñ opieki zdrowotnej udzielanych
w zwi¹zku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania kli-
nicznego, których finansowanie okreœlaj¹ odrêbne przepisy”.

Pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e dyrekcje coraz wiêkszej liczby szpitali
wstrzymuj¹ podpisywanie zgód na wykonanie badañ klinicznych. W prakty-
ce wspomniana sytuacja ca³kowicie uniemo¿liwia prowadzenie badañ nau-
kowych o charakterze akademickim, to znaczy bez udzia³u sponsora, a tak¿e
zasadniczo ogranicza realizacjê badañ finansowanych przez firmy farmaceu-
tyczne.

Interpretacja wymienionego przepisu zarz¹dzenia prezesa NFZ przez wo-
jewódzkie oddzia³y prowadzi do tego, ¿e nie chc¹ one refundowaæ kosztów le-
czenia chorych, którzy podpisuj¹ zgodê na udzia³ w badaniu. Stron¹, która
powinna ponosiæ koszty – wed³ug tej interpretacji – jest Ministerstwo Zdrowia
dla prac w³asnych lub firmy farmaceutyczne w przypadku badañ leków.
W konsekwencji takiego stanowiska dyrekcje szpitali nie wyra¿aj¹ zgody na
prowadzenie badañ na ich terenie. Prowadzi to do drastycznego spadku licz-
by badañ klinicznych, daj¹cych szansê leczenia chorych z dostêpem do
najnowoczeœniejszych leków nowej generacji, zarówno zarejestrowanych,
jak i bêd¹cych w fazie rozwoju.

Sponsorowanie badañ powinno mieæ charakter jawny i przejrzysty, ale
nie mo¿e zast¹piæ finansowania z NFZ w obrêbie pozosta³ej czêœci œwiadcze-
nia zdrowotnego. Wp³ywa to niekorzystnie na rozwój badañ naukowych, cho-
cia¿ ich sponsorowanie jest uznan¹ metod¹ na ca³ym œwiecie.

Zwracam siê do pani minister z uprzejm¹ proœb¹ o interwencjê w tej spra-
wie i stworzenie takich przepisów, które bêd¹ gwarantowa³y utrzymywanie
sponsorowania badañ, a tym samym dalszy rozwój polskiej myœli naukowej
i medycyny.

Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.06.02

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie oœwiadczenia Senatora

Stanis³awa Karczewskiego z³o¿onego podczas 32. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 ma-
ja 2009 r. uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Zgodnie z przepisami Rozdzia³u 2a ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farma-
ceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póŸn. zm.) dotycz¹cymi badañ klinicz-
nych produktów leczniczych we wszystkich badaniach klinicznych prowadzonych na
terytorium Rzeczypospolitej wystêpowaæ musi taki podmiot, jak sponsor badania kli-
nicznego. Status sponsora, zgodnie z art. 2 pkt 37a ww. ustawy, mo¿e mieæ: osoba fizycz-
na, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej,
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odpowiedzialna za podjêcie, prowadzenie i finansowanie badania klinicznego, która
ma siedzibê na terytorium jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej lub
pañstw cz³onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, je¿eli sponsor nie ma siedziby na tery-
torium jednego z pañstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mo¿e dzia³aæ wy³¹cz-
nie przez swojego prawnego przedstawiciela posiadaj¹cego siedzibê na tym terytorium.
Zgodnie z powy¿szym równie¿ uczelnia wy¿sza mo¿e uzyskaæ status sponsora badania
klinicznego.

Zgodnie z art. 37k ustawy Prawo farmaceutyczne do obowi¹zków sponsora badania
klinicznego nale¿y dostarczanie bezp³atnie uczestnikom badania klinicznego bada-
nych produktów leczniczych oraz urz¹dzeñ stosowanych do ich podawania, zaœ
art. 37z pkt 1 ww. ustawy stwierdza, i¿ do obowi¹zków badacza prowadz¹cego badanie
kliniczne w danym oœrodku nale¿y w szczególnoœci zapewnienie opieki medycznej nad
uczestnikami badania klinicznego.

Powy¿sze przepisy zobowi¹zuj¹ sponsora i badacza do poniesienia wiêkszoœci kosz-
tów zwi¹zanych z prowadzeniem badania klinicznego (tj. dostarczanie produktu lecz-
niczego oraz zapewnienie œwiadczeñ opieki zdrowotnej). Narodowy Fundusz Zdrowia
nie jest zobowi¹zany do pokrywania powy¿szych kosztów.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom akademickich œrodowisk medycznych oraz
maj¹c w szczególnoœci na uwadze dobro pacjentów chc¹cych wzi¹æ udzia³ w badaniach
klinicznych, które mog¹ byæ niekiedy szans¹ na dostêp do skutecznego leczenia, Mini-
sterstwo Zdrowia zaproponowa³o nowelizacjê przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.

Wspomniana nowelizacja przewiduje odrêbn¹ kategoriê badañ klinicznych – bada-
nia niekomercyjne. W myœl proponowanych przepisów sponsorem badania klinicznego
niekomercyjnego bêdzie mog³a byæ uczelnia, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z póŸn. zm.) lub inna placówka naukowa posiadaj¹ca prawo nadawania stopni nauko-
wych, zak³ad opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póŸn. zm.),
badacz, organizacja pacjentów, organizacja badaczy lub inna osoba fizyczna lub praw-
na, której celem dzia³alnoœci nie jest osi¹ganie zysku w zakresie prowadzenia i organi-
zacji badañ klinicznych b¹dŸ wytwarzania lub obrotu produktami leczniczymi.

Zaproponowane w powy¿szej nowelizacji zmiany przepisów maj¹ na celu u³atwie-
nie prowadzenia badañ klinicznych maj¹cych charakter akademickich badañ nauko-
wych oraz rozwój polskiej medycyny naukowej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Paw³a Klimowicza

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

Zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o korektê rozporz¹dzenia
w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 18 lipca 2008 r. Akt ten w § 8
oraz § 9 narzuca na podmioty wymienione w § 2, w tym osoby pilnuj¹ce po-
rz¹dku na trasie przemarszu pielgrzymek, obowi¹zek odbycia odp³atnego
szkolenia w wojewódzkim oœrodku ruchu drogowego. Taki kurs zakoñczony
testem egzaminacyjnym kosztuje oko³o piêciuset z³otych. Koszty kursu
w przypadku zatrudnienia pokrywa pracodawca, a w innych przypadkach
osoba zainteresowana.

Dla organizatorów pielgrzymek przytoczone regulacje stanowi¹ du¿¹
przeszkodê, nie tylko logistyczn¹, ale i finansow¹. Przyk³adem mo¿e byæ pie-
sza pielgrzymka krakowska na Jasn¹ Górê. Op³acenie kursu dla stu piêæ-
dziesiêciu porz¹dkowych to koszt rzêdu 40 tysiêcy z³.

Dotychczas przepisy nakazywa³y prowadzenie dwugodzinnego szkole-
nia dla porz¹dkowych przez Policjê. Doœwiadczenie pokazuje, ¿e obowi¹zu-
j¹ce do ubieg³ego roku regulacje by³y wystarczaj¹ce. Restrykcyjnoœæ, która
towarzyszy rozporz¹dzeniu, wymaga ponownego namys³u. Liczne obiekcje
wskazuj¹ na potrzebê rewizji za³o¿eñ, jakie determinowa³y ten dokument.
Warto zatem, aby z inicjatywy strony rz¹dowej kwestia ta zosta³a przedys-
kutowana w ramach prac Komisji Wspólnej Rz¹du i Episkopatu.

Musimy pamiêtaæ, i¿ wprowadzenie ka¿dej nowej regulacji poci¹ga za so-
b¹ istotne skutki dla podmiotów, które bêd¹ t¹ regulacj¹ objête. Trudno nie
odnieœæ wra¿enia, ¿e g³ównymi beneficjentami tego rozporz¹dzenia bêd¹ wo-
jewódzkie oœrodki ruchu drogowego, które uzyskuj¹ mo¿liwoœæ polepszenia
swojej sytuacji finansowej. Ale dla takich osób jak organizatorzy pieszych
pielgrzymek przepisy te stanowi¹ powa¿ne utrudnienie.

Dlatego wnoszê o nowelizacjê przedmiotowego rozporz¹dzenia. Istotne
jest wyodrêbnienie grupy osób, które nie podejmuj¹ zadañ porz¹dkowych
w ramach wykonywanego zawodu. Do tej grupy nale¿y zaliczyæ porz¹dko-
wych zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem podczas przemarszu procesji lub
pielgrzymek. Ta grupa powinna zostaæ zwolniona z koniecznoœci odbywania
p³atnego kursu.

Przytoczona podstawa prawna rozporz¹dzenia nie przewiduje delegacji
ministra dla okreœlenia zasad odp³atnoœci za przedmiotowe szkolenia. Usta-
wa o ruchu drogowym stanowi, i¿:

Art. 6.1. Polecenia lub sygna³y mo¿e dawaæ uczestnikowi ruchu lub innej
osobie znajduj¹cej siê na drodze:

1) policjant,
2) ¿o³nierz wojskowego organu porz¹dkowego, zabezpieczaj¹cy prze-

marsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji zwi¹zanej z rato-
waniem ¿ycia lub mienia,

3) ¿o³nierz Stra¿y Granicznej w strefie nadgranicznej,
4) pracownik kolejowy na przejeŸdzie kolejowym,
5) pracownik zarz¹du drogi lub inna osoba wykonuj¹ca roboty na drodze

na zlecenie lub za zgod¹ zarz¹du drogi,
6) osoba nadzoruj¹ca bezpieczne przejœcie dzieci przez jezdniê w wyzna-

czonym miejscu.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny byæ ³atwo roz-

poznawalne i widoczne z dostatecznej odleg³oœci, zarówno w dzieñ, jak
i w nocy.

3. Przepis ust. 2, w zakresie wymogu ³atwej rozpoznawalnoœci, dotyczy
osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1 tylko poza obszarem zabudowanym.

4. Minister spraw wewnêtrznych i administracji w porozumieniu z mini-
strem transportu i gospodarki morskiej:

1) okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, organizacjê i sposób kierowania ru-
chem drogowym,
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2) mo¿e upowa¿niæ, w drodze rozporz¹dzenia, inne osoby do wykonania
czynnoœci, o których mowa w ust. 1, oraz okreœliæ okolicznoœci, szczegó³owe
warunki i sposób wykonywania tych czynnoœci.

A wiêc proszê wyjaœniæ, na jakiej podstawie prawnej okreœlono odp³at-
noœæ zgodnie z art. 9 rozporz¹dzenia.

Pawe³ Klimowicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 13 maja 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1625/09) –

przekazuj¹cego oœwiadczenie Senatora RP Pana Paw³a Klimowicza z dnia 7 maja 2009
roku w sprawie korekty rozporz¹dzenia z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie kierowa-
nia ruchem drogowym, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008
roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132, poz. 839), wydane zosta-
³o na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu dro-
gowym (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.). Zmieni³o ono zasady
przeszkolenia m.in. osób odpowiedzialnych za utrzymanie porz¹dku podczas przemar-
szu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego. Szkolenia takie realizowane s¹
przez wojewódzkie oœrodki ruchu drogowego.

Maj¹c na uwadze, ¿e osoby, o których mowa w ww. rozporz¹dzeniu, czêsto wykonu-
j¹ swoje zadania spo³ecznie i pokrycie kosztów szkolenia mo¿e w istocie stanowiæ dla
nich problem, Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji zwróci³ siê do Mar-
sza³ków Województw z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci przeprowadzenia szkoleñ z za-
kresu kierowania ruchem drogowym, przez podleg³e im wojewódzkie oœrodki ruchu
drogowego, po kosztach ich organizacji. Minister SWiA zaleci³ jednoczeœnie Komen-
dantowi G³ównemu Policji w³¹czenie siê policjantów ruchu drogowego w nieodp³atn¹
realizacjê przedmiotowych szkoleñ, co pozwoli³oby na redukcjê kosztów.

Z informacji przekazanych przez Biuro Ruchu Drogowego KGP wynika, i¿ we wszyst-
kich województwach nawi¹zano ju¿ kontakt w tej sprawie z wojewódzkimi oœrodkami
ruchu drogowego, a w niektórych z nich (np. w Warszawie, P³ocku i Ostro³êce) podjêto
decyzje dotycz¹ce organizacji szkoleñ po kosztach w³asnych, w innych (Siedlce, Cie-
chanów) ograniczono koszty do 100 z³otych za grupê osób przeszkolonych, natomiast
w Radomiu koszty ograniczono do symbolicznej z³otówki od szkolonej osoby. Na uwagê
zas³uguje, ¿e niektóre jednostki Policji (np. Lublin) wyst¹pi³y równie¿ z inicjatyw¹ zain-
teresowania regionalnych mediów oraz lokalnych hierarchów koœcio³a o gotowoœci do
przeprowadzenia szkoleñ w tym zakresie, organizowanych przez wojewódzkie oœrodki
ruchu drogowego.

W ocenie Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, ewentualna zmiana
rozporz¹dzenia ca³kowicie znosz¹ca obowi¹zek przeszkolenia m.in. osób odpowiedzial-
nych za utrzymanie porz¹dku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu
pogrzebowego nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. Osoby odpowiedzialne za
utrzymanie porz¹dku podczas przemarszu, bêd¹c uprawnionymi do wydawania pole-
ceñ i sygna³ów innym uczestnikom ruchu (kierowania w ograniczonym zakresie ru-
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chem drogowym), a jednoczeœnie odpowiedzialnymi za bezpieczeñstwo niejednokrot-
nie du¿ych grup osób, powinny posiadaæ wiedzê i umiejêtnoœci w tym zakresie.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e Sejm RP na posiedzeniu w dniu 7 maja
2009 roku uchwali³ ustawê o uchyleniu lub zmianie niektórych upowa¿nieñ do wyda-
wania aktów wykonawczych. Wy¿ej wymieniona ustawa wprowadzi³a zmiany w art. 6
ustawy Prawo o ruchu drogowym, i tak zgodnie z art. 6 ust. 3b ustawy: szkolenie mo¿e
byæ przeprowadzone odp³atnie. Op³atê ponosi podmiot kieruj¹cy na szkolenie, a w po-
zosta³ych przypadkach osoba odbywaj¹ca szkolenie. Wysokoœæ maksymalnej op³aty za
szkolenie jednej osoby nie mo¿e przekraczaæ 30% wynagrodzenia minimalnego za pra-
cê ustalonego na podstawie przepisów o minimalnych wynagrodzeniach za pracê.

Zmieniony zosta³ równie¿ art. 6 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym w ten spo-
sób, ¿e rozszerzono zakres delegacji ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych do
okreœlenia w rozporz¹dzeniu wysokoœci stawek za szkolenie oraz trybu ich pobierania
i zwrotu, z uwzglêdnieniem w szczególnoœci œrednich realnych kosztów organizacji
i przeprowadzenia szkolenia.

Pragnê zapewniæ, ¿e wprowadzenie powy¿szych regulacji prawnych dotycz¹cych
zasad kierowania ruchem drogowym, w tym obowi¹zku przeszkolenia m.in. osób od-
powiedzialnych za utrzymanie porz¹dku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub
konduktu pogrzebowego, wynika z troski i odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo ich
uczestników.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Docieraj¹ do mnie sygna³y od przedstawicieli jednostek samorz¹du te-
rytorialnego, w których akcentuje siê problemy powstaj¹ce na gruncie stoso-
wania procedur administracyjnych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. To
w³aœnie te procedury, zapisane w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa, sta-
nowi¹ w ocenie przedstawicieli samorz¹dów lokalnych jedn¹ z istotniej-
szych przeszkód w sprawnym przygotowywaniu atrakcyjnych terenów pod
inwestycje, a tym samym w efektywnym pozyskiwaniu inwestorów. W tym
miejscu wskazywana jest miêdzy innymi uchwalona niedawno ustawa
z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach od-
dzia³ywania na œrodowisko (DzU z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm.).
Uchwalenie tego aktu by³o konsekwencj¹ dostosowania polskiego prawa do
wymogów dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie udzia³u spo³eczeñstwa w odniesieniu do sporz¹dzenia niektó-
rych planów i programów w zakresie œrodowiska, która z kolei na poziomie
wspólnotowym realizuje postanowienia konwencji z Aarhus. Wymienione
dokumenty akcentuj¹ donios³oœæ zagwarantowania prawa udzia³u spo³e-
czeñstwa w sprawach œrodowiskowych w celu przyczyniania siê do ochro-
ny prawa do ¿ycia w œrodowisku, które jest odpowiednie dla zdrowia
i ogólnego dobra. Zasadne w tym miejscu wydaje siê jednak przeanalizowa-
nie sytuacji tak¿e pod k¹tem postulatów zg³aszanych przez stronê samo-
rz¹dow¹, na której w du¿ej mierze spoczywa ciê¿ar wykonania tych
przepisów.

Procedury zwi¹zane z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony
œrodowiska oraz umo¿liwienia udzia³u spo³eczeñstwa w podejmowaniu
decyzji s¹ w ocenie samorz¹dowców szczególnie uci¹¿liwe przy pracach
nad przyjêciem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
które nierzadko maj¹ kluczowe znaczenie dla potencjalnych inwestorów.
W tym miejscu zwraca siê uwagê na dwa dokumenty bezpoœrednio
zwi¹zane z procedur¹ uchwalenia planu, to jest na ocenê oddzia³ywania
na œrodowisko oraz prognozê oddzia³ywania na œrodowisko. Na organie
opracowuj¹cym projekt dokumentu (planu zagospodarowania przestrzen-
nego) spoczywa przede wszystkim obowi¹zek uzgodnienia z w³aœciwymi
organami zakresu i stopnia szczegó³owoœci informacji wymaganych w pro-
gnozie oddzia³ywania na œrodowisko. W³aœciwe organy uzgadniaj¹ce ma-
j¹ na tê czynnoœæ trzydzieœci dni od dnia otrzymania wniosku
o uzgodnienie. Nastêpnie organ opracowuj¹cy projekt planu zagospodaro-
wania przestrzennego poddaje ów dokument, wraz z prognoz¹ oddzia³y-
wania na œrodowisko, dalszemu opiniowaniu przez w³aœciwe organy.
Organy te wydaj¹ kolejn¹ opiniê w terminie trzydziestu dni od dnia otrzy-
mania wniosku o wydanie opinii. Jednoczeœnie, w zwi¹zku z przyjêciem
projektu planu zagospodarowania, organ powinien przeprowadziæ strate-
giczn¹ ocenê oddzia³ywania na œrodowisko. Ponadto organ opracowuj¹cy
projekt dokumentu (planu zagospodarowania przestrzennego) musi mieæ
na wzglêdzie przepisy dzia³u III ustawy „Udzia³ spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska”, które gwarantuj¹ ka¿demu prawo sk³adania uwag i wnios-
ków w postêpowaniu wymagaj¹cym, zgodnie z brzmieniem ustawy,
udzia³u spo³eczeñstwa. W szczególnoœci dotyczy to procedur podejmowa-
nia decyzji oraz opracowywania dokumentów. Co do zasady ustawa prze-
widuje dwudziestojednodniowy termin sk³adania uwag i wniosków
zwi¹zanych z powy¿szymi dokumentami.

Opisany stan faktyczny jest w ocenie strony samorz¹dowej przyk³a-
dem nieuzasadnionej biurokratyzacji, przejawiaj¹cej siê w znacznym
wyd³u¿eniu procedury oraz w koniecznoœci dokonywania wielokrotnych
uzgodnieñ z innymi organami na poszczególnych etapach postêpowania,
co generuje dodatkowe koszty. Dlatego te¿ uprzejmie proszê Pana Mini-
stra o ocenê obowi¹zuj¹cej ustawy pod k¹tem mo¿liwoœci wprowadzenia
prostych i jasnych rozwi¹zañ do obowi¹zuj¹cych procedur, jednak¿e, co
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oczywiste, bez uszczerbku dla spe³nienia norm zapisanych w prawie
wspólnotowym.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora z dnia 7 maja 2009 r., dotycz¹ce
problemów stosowania procedur administracyjnych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska
na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informa-
cji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz oce-
nach oddzia³ywania na œrodowisko zwan¹ dalej „ustaw¹ OOŒ” (Dz. U. 2008 r. Nr 199,
poz. 1227), uprzejmie przedstawiam poni¿sze stanowisko.

Celem wprowadzenia ustawy OOŒ jest:
1) uwzglêdnienie zarzutów Komisji Europejskiej podniesionych w ramach postêpo-

wania w sprawie o naruszenie przepisów dyrektywy 85/337/EWG, zmienionej
dyrektywami: 11/97/WE i 2003/35/WE (naruszenie nr 2006/2281),

2) usprawnienie i uproszczenie procedur zwi¹zanych z ocen¹ oddzia³ywania przed-
siêwziêæ na œrodowisko oraz ocen¹ oddzia³ywania na obszary Natura 2000,

3) stworzenie warunków prawnych umo¿liwiaj¹cych absorpcjê œrodków pomoco-
wych ze œrodków polityki spójnoœci Unii Europejskiej,

4) wy³¹czenie materii dotycz¹cej dostêpu do informacji o œrodowisku i jego ochronie
oraz ocen oddzia³ywania na œrodowisko w odrêbn¹ ustawê.

Nowy stan prawny, obowi¹zuj¹cy od 15 listopada 2008 r., uwzglêdnia zarzuty Ko-
misji Europejskiej podniesione w ramach wszczêtego przeciwko Polsce postêpowania
w sprawie o naruszenie przepisów dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca
1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsiêwziêcia publicz-
ne i prywatne na œrodowisko naturalne. Wprowadzone przepisy uwzglêdni³y równie¿
zarzuty odnoœnie do nieprawid³owej transpozycji dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
oraz dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca
2001 r. w sprawie oceny wp³ywu niektórych planów i programów na œrodowisko. Usta-
wa OOŒ uwzglêdnia ponadto inne uwagi odnoœnie transpozycji prawa unijnego, pod-
niesione wobec Polski przez Komisjê Europejsk¹.

Niezmiernie wa¿nym skutkiem wejœcia w ¿ycie ustawy OOŒ jest przyspieszenie
procesu wydawania decyzji œrodowiskowych, poprzez skrócenie obowi¹zuj¹cych pro-
cedur administracyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami, organem uzgadniaj¹cym
przed wydaniem decyzji œrodowiskowej jest obecnie regionalny dyrektor ochrony œro-
dowiska. Uzgodnienie organu inspekcji sanitarnej, które obowi¹zywa³o na podstawie
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska, zosta³o za-
st¹pione opini¹, z zastrze¿eniem, ¿e niewydanie tej opinii w terminie okreœlonym
w ustawie, traktuje siê jako brak zastrze¿eñ. Jednoczeœnie obowi¹zek uzgodnienia lub
opiniowania zosta³ ca³kowicie wy³¹czony w przypadku, gdy nie jest przeprowadzana
ocena oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko.
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Skrócenie procedury wydawania decyzji œrodowiskowej wynika równie¿ z wy³¹cze-
nia prawa do wniesienia za¿alenia na postanowienie uzgadniaj¹ce, co likwiduje prob-
lem przed³u¿ania postêpowania wskutek postêpowania odwo³awczego. W obecnym
stanie prawnym, strona niezadowolona z treœci postanowienia uzgadniaj¹cego mo¿e
zaskar¿yæ to postanowienie w odwo³aniu od decyzji œrodowiskowej. Skrócony zosta³
tak¿e termin dokonania uzgodnienia œrodowiskowych uwarunkowañ realizacji inwe-
stycji (z 60 do 30 dni).

Kluczowe zmiany, jakie nast¹pi³y z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy OOŒ w zakresie
udzia³u spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska, wynika³y z zarzutów Komisji Europej-
skiej, dotycz¹cych niepe³nej transpozycji w tym zakresie dyrektyw wspólnotowych.
Ustawa OOŒ nakazuje podawanie informacji do publicznej wiadomoœci bezpoœrednio.
Ponadto informacje te powinny byæ podane do publicznej wiadomoœci bez zbêdnej
zw³oki, w celu wype³nienia obowi¹zku informowania spo³eczeñstwa na wczesnym eta-
pie procedury podejmowania decyzji.

W zakresie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko wejœcie w ¿ycie usta-
wy OOŒ spowodowa³o doprecyzowanie obowi¹zuj¹cych wczeœniej przepisów, a tym sa-
mym u³atwienie ich stosowania w praktyce. Istotne by³o równie¿ zapewnienie pe³nej
transpozycji dyrektywy 2001/42/WE. Znacz¹ca zmiana w tym zakresie polega na
wprowadzeniu obowi¹zku poddania ocenie oddzia³ywania na œrodowisko projektów
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Ponad-
to, ustawa OOŒ przewiduje mo¿liwoœæ poddania procedurze oceny oddzia³ywania na
œrodowisko projektów, polityk, strategii, planów lub programów, innych ni¿ projekty
dokumentów planistycznych, sektorowych i mog¹cych wp³ywaæ na obszary Natura
2000, ale ustalaj¹cych ramy dla póŸniejszej realizacji przedsiêwziêæ, je¿eli organ admi-
nistracji opracowuj¹cy dany projekt uzna, ¿e mo¿e on spowodowaæ znacz¹ce oddzia³y-
wanie na œrodowisko.

Wprowadzone zmiany w tym zakresie daj¹ obecnie mo¿liwoœæ ustalenia sposobu
zagospodarowania terenu w sposób zgodny z zasadami zrównowa¿onego rozwoju ju¿
na bardzo wczesnym etapie planowania, a jednoczeœnie s¹ w pe³ni zgodne z regulacja-
mi wspólnotowymi w tym zakresie. Hierarchiczny uk³ad procesu planowania prze-
strzennego i przygotowania inwestycji, powi¹zany z systemem ocen oddzia³ywania na
œrodowisko, definiowanym w ustawie OOŒ, pozwala na absorpcjê œrodków wspólnoto-
wych i realizacjê wielu przedsiêwziêæ infrastrukturalnych w Polsce.

Natomiast, Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska i regionalni dyrektorzy ³¹cz¹
w przedmiotowym zakresie swoich kompetencji kwestie zwi¹zane z ocenami oddzia³y-
wania na œrodowisko z zarz¹dzaniem ochron¹ przyrody, w tym Europejsk¹ Sieci¹ Eko-
logiczn¹ Natura 2000 oraz zagadnieniami odpowiedzialnoœci za szkody w œrodowisku.
Wszystkie wymienione zagadnienia, których koniecznoœæ realizacji wynika wprost
z przepisów prawa wspólnotowego, wymagaj¹ dla poprawnej realizacji multidyscypli-
narnych zespo³ów specjalistów. S¹ one ze sob¹ treœciowo i funkcjonalnie zbie¿ne i wy-
magaj¹ zintegrowanego i kompleksowego zarz¹dzania. Powierzenie tych kompetencji
wyspecjalizowanemu organowi administracji rz¹dowej pozwala na skuteczne zapew-
nienie kontroli zadañ zwi¹zanych z procesem inwestycyjnym, a tak¿e zharmonizowa-
nia go z zarz¹dzaniem œrodowiskiem przyrodniczym, jako zadaniem publicznym o cha-
rakterze ponadlokalnym. Nowe organy, skupiaj¹c najistotniejsze kompetencje
w obszarze prowadzenia postêpowañ w sprawie ocen oddzia³ywania na œrodowisko za-
równo w skali krajowej, jak i regionalnej, w istotny sposób przyœpieszaj¹ wydawanie
decyzji administracyjnych.

Na tym etapie obowi¹zywania ustawy mo¿na stwierdziæ, ¿e wprowadzone przepisy
z zakresu ocen oddzia³ywania na œrodowisko spe³ni³y pok³adane w nich oczekiwania.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Bronis³awa Korfantego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka,
do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada,

do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy
oraz do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

28 paŸdziernika 1998 r. uchwa³¹ Rady Nadzorczej spó³ki KWK „Siemiano-
wice” nr 30/98 zdecydowano o bezp³atnym przekazaniu czêœci budynków
mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ spó³ki na rzecz Zak³adu Administracji
Budynków i Obiektów Budowlanych „TRROL” Spó³ka z o.o. Przekazanie to na-
st¹pi³o w formie aktu notarialnego z dnia 21 grudnia 1998 r. Zawarto tak¿e
umowy pomiêdzy KWK „Siemianowice” a ZABiOB „TRROL” z dnia 30 grudnia
1998 r. oraz 21 grudnia 1998 r. zobowi¹zuj¹ce przejmuj¹cego do sprzeda¿y
mieszkañ w okresie od 1999 r. do 31 grudnia 2004 r. dotychczasowym najem-
com z zastosowaniem preferencji dla pracowników i emerytów KWK „Siemia-
nowice” Spó³ka z o.o. i ZG „Rozalia”. Niestety, z tego zobowi¹zania wobec
pracowników KWK „Siemianowice” ZABiOB „TRROL” nigdy siê nie wywi¹za³.

Budynki bêd¹ce obecnie w³asnoœci¹ spó³ki TRROL zosta³y jej przekazane
w trybie przewidzianym w ustawie o zasadach przekazywania zak³adowych
budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe z dnia 12 paŸ-
dziernika 1994 r. W dniu zawarcia umowy o przekazanie przedmiotowych
budynków ZABiOB „TRROL” Spó³ka z o.o., to jest w dniu 21 grudnia 1998 r.,
obowi¹zywa³ art. 1 wspomnianej ustawy w brzmieniu, które umo¿liwia³o
przekazywanie przez przedsiêbiorstwa pañstwowe gruntów zabudowanych
budynkami mieszkalnymi gminom, spó³dzielniom mieszkaniowym lub innym
osobom prawnym.

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, i¿ na terenie kraju mia³o
miejsce wiêcej przypadków bezp³atnego przekazywania na podstawie tej
ustawy budynków wraz z lokatorami bez zapewnienia im skutecznego pra-
wa do nabycia mieszkania.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Ile jest odnotowanych przypadków wykorzystania nieobowi¹zuj¹cego

ju¿ art. 1 wspomnianej ustawy do przekazania budynków prywatnym pod-
miotom bêd¹cym spó³kami prawa handlowego?

2. Jaka jest to wielkoœæ w stosunku do ogólnej liczby przekazanych bu-
dynków?

Bronis³aw Korfanty

Stanowisko
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 25 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma Pana Marsza³ka z dnia 13 maja 2009 r. (znak:

BPS/DSK-043-1629/09) dotycz¹cego oœwiadczenia senatora Bronis³awa Korfantego
w sprawie bezp³atnego przekazania czêœci budynków mieszkalnych stanowi¹cych w³a-
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snoœæ spó³ki KWK „Siemianowice” na rzecz Zak³adu Administracji Budynków i Obiek-
tów Budowlanych „TRROL” Sp. z o.o., uprzejmie informujê, ¿e zosta³o one przekazane,
wed³ug kompetencji, Ministrowi Infrastruktury.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad

Stanowisko
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 27.05.2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pani Marsza³ek z 13.05.2009 r., nr BPS/DSK-043-

-1630/09, przy którym zosta³o przes³ane oœwiadczenie Pana Senatora Bronis³awa Kor-
fantego z³o¿one na 32. posiedzeniu Senatu w dniu 7.05.2009 r., skierowane do 5 pod-
miotów, w tym do Ministra Sprawiedliwoœci – Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja
Czumy, dotycz¹ce zagadnieñ zwi¹zanych z bezp³atnym przekazywaniem na podstawie
ustawy z dnia 12.10.1994 r. o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mie-
szkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe, budynków wraz z lokatorami bez zapewnie-
nia im skutecznego prawa do nabycia mieszkañ, uprzejmie przedstawiam poni¿sze
wyjaœnienia:

Poruszone przez Pana Senatora kwestie pozostaj¹ poza uprawnieniami Ministra
Sprawiedliwoœci.

Do kompetencji Ministra Sprawiedliwoœci zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
4.09.1997 r. – o dzia³ach administracji rz¹dowej, oraz rozporz¹dzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r., w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra
Sprawiedliwoœci nale¿¹ wy³¹cznie sprawy z zakresu s¹downictwa, prokuratury, nota-
riatu, adwokatury i radców prawnych, wykonania kar, œrodków wychowawczych
i œrodka poprawczego orzeczonego przez s¹dy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej,
t³umaczy przysiêg³ych.

Minister Sprawiedliwoœci zapewnia te¿ przygotowywanie projektów kodyfikacji
prawa cywilnego (w tym rodzinnego) oraz prawa karnego.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie jest natomiast w³adne do udzielenia odpowiedzi
na pytania Pana Senatora dotycz¹ce iloœci bezp³atnego przekazywania budynków pry-
watnym podmiotom bêd¹cym spó³kami prawa handlowego, na zasadzie nieobowi¹zu-
j¹cego ju¿ art. 1 wy¿ej wspomnianej ustawy.

Poniewa¿ przedmiotowe oœwiadczenie zosta³o tak¿e skierowane do Ministra Skar-
bu Pañstwa, zatem niew¹tpliwie udzieli on stosownych odpowiedzi, w ramach swoich
kompetencji, ustosunkowuj¹c siê do poruszonych przez Pana Senatora zagadnieñ.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI
Krzysztof Kwiatkowski
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Stanowisko
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 3 czerwca 2009 r.

Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przesy³am, wed³ug w³aœciwoœci, orygina³ oœwiadczenia z³o¿onego pod-

czas 32. posiedzenia Senatu RP senatora Bronis³awa Korfantego przes³anego pismem
Marsza³ka Senatu z dnia 13 maja br., znak BPS/DSK-043-1628/09, w spawie bezp³at-
nego przekazywania budynków prywatnym podmiotom bêd¹cym spó³kami prawa
handlowego.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozpatrzenie sprawy i przekazanie odpo-
wiedzi na rêce Marsza³ka Senatu RP.

Z powa¿aniem

Jolanta Fedak

Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 9 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na otrzymane w dniu 14 maja 2009 r., przy piœmie o znaku:

BPS/DSK-043-1627/09, oœwiadczenie Senatora Bronis³awa Korfantego z³o¿one podczas
32. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2009 r. uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Poruszone w oœwiadczeniu kwestie pozostaj¹ poza w³aœciwoœci¹ rzeczow¹ Ministra
Gospodarki. Ministerstwo Gospodarki nie posiada ewidencji dokonanych w latach
1994–2000, czynnoœci przekazywania budynków mieszkalnych, przez przedsiêbior-
stwa pañstwowe lub osoby prawne powsta³e w wyniku przekszta³cenia przedsiê-
biorstw pañstwowych, w trybie przewidzianym ustaw¹ z dnia 12 paŸdziernika 1994 r.
o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbior-
stwa pañstwowe, przed nowelizacj¹ jej przepisów z dnia 14 kwietnia 2000 r.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e przedstawiona w oœwiadczeniu sprawa dzia-
³alnoœci Zak³adu Administrowania Budynków i Obiektów Budowlanych TRROL
Sp. z o.o. zosta³a uprzednio omówiona w piœmie z dnia 28 maja 2008 r. o znaku:
DNP-III-0702-1-KH/08 L.dz. 422/08.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 26 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 13 maja 2009 r., znak

BPS/DSK-043-1629/09, przesy³aj¹ce tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora
Bronis³awa Korfantego podczas 32. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2009 r.,
przekazane przez Ministra Skarbu Pañstwa przy piœmie z dnia 26 maja 2009 r., znak
BM-MK-0701-287/09 (BM/7413/09) oraz Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej przy
piœmie z dnia 3 czerwca 2009 r., znak DP-II-0702-57-EN/09, uprzejmie udzielam wy-
jaœnieñ w zakresie zagadnienia poruszonego przez Pana Senatora.

Odpowiadaj¹c na pytania w sprawie udostêpnienia danych liczbowych doty-
cz¹cych liczby mieszkañ zak³adowych, wchodz¹cych w sk³ad mienia przedsiêbiorstw
pañstwowych, pañstwowych osób prawnych i spó³ek handlowych Skarbu Pañstwa,
które zosta³y przekazane w toku procesów komercjalizacji i prywatyzacji ww. podmio-
tów na rzecz niepañstwowych osób prawnych na mocy art. 1 ustawy o zasadach prze-
kazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe
(Dz. U. z 1994 r. Nr 119, poz. 567 z póŸn. zm.), w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia
12 paŸdziernika 1994 r. do dnia 31 maja 2000 r. oraz danych liczbowych o ogólnej licz-
bie mieszkañ zak³adowych przekazanych na podstawie przepisów ww. ustawy, uprzej-
mie informujê, ¿e zarówno przekazywanie na mocy ww. ustawy mieszkañ
zak³adowych, jak i zbywanie tej kategorii mieszkañ na mocy innych regulacji praw-
nych, w przewa¿aj¹cej czêœci dokonywa³o siê w pierwszych fazach restrukturyzacji
podmiotów gospodarczych, kiedy nadzór w³aœcicielski nad nimi nale¿a³ do ministerstw
„bran¿owych”. Ministerstwo Infrastruktury nie dysponuje zatem danymi w tym zakre-
sie. Ewentualnym Ÿród³em informacji statystycznych z omawianego zakresu mo¿e byæ
ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez starostów, wykonuj¹cych zadania
z zakresu administracji rz¹dowej.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e wyst¹pi³em do
wojewodów z proœb¹ o zebranie przedmiotowych informacji. Po uzyskaniu odpowiedzi
na ww. wyst¹pienie, przeka¿ê stosown¹ informacjê na rêce Pana Marsza³ka.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Bronis³awa Korfantego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

W zwi¹zku z informacj¹ Ministerstwa Obrony Narodowej o zwiêkszeniu
kontyngentu wojskowego w Afganistanie oraz zg³aszan¹ przez ¿o³nierzy po-
trzeb¹ wymiany najs³abiej opancerzonych i nieodpornych na miny amery-
kañskich samochodów HMMWV na KTO „Rosomak”, proszê o informacjê, jak
wygl¹da harmonogram wprowadzania na wyposa¿enie polskiej armii kolej-
nych pojazdów KTO „Rosomak”.

Chcia³bym nadmieniæ, i¿ w Wojskowych Zak³adach Mechanicznych
w Siemianowicach Œl¹skich nadal stacjonuje szesnaœcie pojazdów zakon-
traktowanych na rok 2008 i nieodebranych. Z moich informacji wynika, ¿e po-
cz¹tkowo zg³aszany problem usterki napêdu wie¿ w tych pojazdach zosta³
pozytywnie rozwi¹zany. Z zakontraktowanych na ten rok piêædziesiêciu oœ-
miu pojazdów, wed³ug komunikatu ministerstwa, ma byæ odebranych jedy-
nie czterdzieœci osiem.

Obecnie KTO „Rosomak” jest jedynym rodzimym pojazdem zapewnia-
j¹cym ¿o³nierzom bezpieczeñstwo podczas misji. Z kolei Pan Minister wielo-
krotnie deklarowa³, ¿e bezpieczeñstwo naszych ¿o³nierzy w Afganistanie jest
priorytetem Ministerstwa Obrony Narodowej i rz¹du Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

1. Czy nieodebranie w 2008 r. szesnastu sztuk i tegoroczne zmniejszenie
o dziesiêæ liczby odbieranych pojazdów oznacza redukcjê ca³kowitej liczby
zakontraktowanych „Rosomaków”, czy te¿ przesuniêcie odbioru tych pojaz-
dów na nastêpne lata?

2. Ile „Rosomaków” w poszczególnych latach planuje siê wyprodukowaæ
i wprowadziæ do wyposa¿enia polskiej armii?

Bronis³aw Korfanty

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.06.08

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Bronis³awa Korfantego

podczas 32. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 maja 2009 r., doty-
cz¹ce wprowadzania na wyposa¿enie polskiej armii kolejnych ko³owych transporterów
opancerzonych Rosomak (BPS/DSK-043-1631/09), uprzejmie proszê o przyjêcie na-
stêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zgodnie z umow¹ nr DZSZ/373/VIII/89/ZS/PD/W/2001/376 z dnia 15 kwietnia
2003 r. i aneksem nr 6 podpisanym w dniu 26 listopada 2007 r. przez Bumar Sp. z o.o.,
Wojskowe Zak³ady Mechaniczne w Siemianowicach Œl¹skich i Departament Zaopatry-
wania Si³ Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojska L¹dowe do koñca 2008 r.
powinny otrzymaæ szeœædziesi¹t dwa ko³owe transportery opancerzone Rosomak
w wersji bojowej.

W 2008 r. Wojskowe Zak³ady Mechaniczne w Siemianowicach Œl¹skich przekaza³y
Si³om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej czterdzieœci szeœæ transporterów tego typu.
OpóŸnienie w dostawie szesnastu pojazdów powsta³o na skutek problemów technicz-
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nych z systemami wie¿owymi, jakie napotkali producenci tych wie¿ – Zak³ady Oto –
Melara i Zak³ady Mechaniczne Bumar – £abêdy SA. Po wyeliminowaniu problemów,
w marcu br. przekazano brakuj¹ce pojazdy. Na skutek ograniczeñ finansowych zaku-
py transporterów w br. zosta³y zmniejszone do czterdziestu oœmiu pojazdów (w tym
szesnastu z 2008 r.). Zmniejszenie dostaw w bie¿¹cym roku nie oznacza jednak reduk-
cji liczby zakontraktowanych pojazdów, a jedynie przesuniêcie ich dostaw na lata na-
stêpne, w terminach i iloœciach okreœlonych w umowie.

Harmonogram dostaw ko³owych transporterów opancerzonych Rosomak jest aktu-
alnie przedmiotem negocjacji i uzgodnieñ miêdzy Departamentem Zaopatrywania Si³
Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej i producentem, z uwzglêdnieniem mo¿li-
woœci bud¿etowych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz potencja³u produkcyjnego
dostawców, a tak¿e terminów zakoñczenia prac rozwojowych nad kolejnymi wersjami
pojazdów.

Bior¹c pod uwagê zwiêkszone potrzeby w zakresie wyposa¿enia Si³ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej w ko³owe transportery opancerzone Rosomak oraz mo¿liwoœci
produkcyjne dostawców, przewiduje siê, ¿e liczba planowanych dostaw bêdzie sukce-
sywnie ros³a w latach 2009–2011, tak by w latach 2012–2013 osi¹gn¹æ liczbê oko³o stu
pojazdów rocznie. W okresie tym wojsko powinno otrzymaæ wszystkie ko³owe transpor-
tery opancerzone w wersjach bojowych (poza funduszem remontowym przeznaczonym
na zabezpieczenie misji) do pe³nego ukompletowania etatu. W latach 2014–2018 do-
stawy transporterów podlegaæ bêd¹ stopniowemu wygaszaniu.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e Ministerstwo Obrony Narodowej dostrzega
potrzebê zwiêkszenia liczby ko³owych transporterów opancerzonych Rosomak w Pol-
skim Kontyngencie Wojskowym Afganistan. W bie¿¹cym roku kontyngent otrzyma
oko³o czterdziestu kolejnych transporterów ró¿nych typów. Umo¿liwi to, zgodnie z mo-
j¹ decyzj¹, wykonywanie zadañ operacyjnych przez polskie pododdzia³y z wykorzysta-
niem ko³owych transporterów opancerzonych w miejsce dotychczasowych pojazdów
typu HMMWV.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia wyra¿am nadziejê, ¿e uzna je Pan Marsza³ek
za zasadne.

£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Bronis³awa Korfantego

skierowane do prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa Marcina Dziurdy

Od 1997 r. w zwi¹zku ze stale pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ finansow¹ KWK
„Siemianowice” rozpoczêto proces nieodp³atnego przekazywania budynków
mieszkalnych na rzecz innych jednostek organizacyjnych. W uchwale Rady
Nadzorczej spó³ki KWK „Siemianowice” nr 30/98 z dnia 28 paŸdziernika
1998 r. zdecydowano o przekazaniu czêœci budynków mieszkalnych, stano-
wi¹cych w³asnoœæ spó³ki, na rzecz Zak³adu Administracji Budynków i Obiek-
tów Budowlanych „TRROL” Spó³ka z o.o. Przekazanie to nast¹pi³o w formie
aktu notarialnego z dnia 21 grudnia 1998 r. W celu wykonania umowy prze-
kazania podpisano, równie¿ w dniu 21 grudnia 1998 r., odrêbn¹ umowê, do-
tycz¹c¹ miêdzy innymi obowi¹zku zawarcia przez przejmuj¹cego umów
najmu z dotychczasowymi najemcami. Budynki bêd¹ce obecnie w³asnoœci¹
spó³ki „TRROL” zosta³y jej przekazane w trybie przewidzianym w ustawie
o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez
przedsiêbiorstwa pañstwowe z dnia 12 paŸdziernika 1994 r. W dniu zawar-
cia umowy o przekazaniu przedmiotowych budynków ZABiOB „TRROL” Spó³-
ka z o.o., to jest w dniu 21 grudnia 1998 r., obowi¹zywa³ art. 1 wspomnianej
ustawy w brzmieniu, które umo¿liwia³o przekazywanie przez przedsiêbior-
stwa pañstwowe gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi gminom
lub innym osobom prawnym.

Zawarto tak¿e umowy pomiêdzy KWK „Siemianowice” (za³¹czniki 1 i 2)
a Zak³adem Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych „TRROL” Spó³ka
z o.o. z dnia 30 grudnia 1998 r. oraz 21 grudnia 1998 r. zobowi¹zuj¹ce
ZABiOB „TRROL” do sprzeda¿y mieszkañ w okresie od 1999 r. do 31 grudnia
2004 r. dotychczasowym najemcom z zastosowaniem preferencji dla pracow-
ników i emerytów KWK „Siemianowice” Spó³ka z o.o. i ZG „Rozalia”.

ZABiOB „TRROL” Spó³ka z o.o. dnia 1 grudnia 1998 r. wyda³ regulamin
dotycz¹cy zasad sprzeda¿y i trybu postêpowania przy sprzeda¿y mieszkañ,
lokali u¿ytkowych i gara¿y pracownikom, emerytom i rencistom KWK „Sie-
mianowice” oraz ZG „Rozalia” mieszkaj¹cym w przejêtych zasobach, w któ-
rym to regulaminie spó³ka „TRROL” ustali³a preferencyjne zasady zbywania
lokali, takie jak ulgi, tryb sprzeda¿y et cetera.

Jednak¿e pomimo umów z KWK „Siemianowice” zobowi¹zuj¹cych ZA-
BiOB „TRROL” do sprzeda¿y lokali oraz wydania w³asnego regulaminu
sprzeda¿y mieszkañ, spó³ka nie wywi¹za³a siê z na³o¿onego na ni¹ obowi¹z-
ku. ZABiOB „TRROL” nie zamierza³ i nadal nie zamierza, pomimo przyjêtych
na siebie zobowi¹zañ, przeprowadziæ sprzeda¿y lokali najemcom.

Najemcy by³ych mieszkañ KWK „Siemianowice” zawi¹zali Stowarzysze-
nie Obrony Interesów Mieszkañców „Jednoœæ”. Stowarzyszenie wyst¹pi³o do
S¹du Okrêgowego w Katowicach (sygnatura akt II C 393/08) z pozwem o roz-
wi¹zanie zawartej w dniu 21 grudnia 1998 r. umowy nieodp³atnego przenie-
sienia prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu i w³asnoœci budynków
pomiêdzy KWK „Siemianowice” Spó³ka z o.o. a ZABiOB „TRROL” Spó³ka z o.o.

Sprawa ta stanowi bardzo powa¿ny problem spo³eczny dotycz¹cy kilku-
set rodzin w Siemianowicach Œl¹skich. Przekazany bezp³atnie maj¹tek, bê-
d¹cy uprzednio w³asnoœci¹ KWK „Siemianowice”, szacuje siê na kwotê
35 milionów z³, podczas gdy jej obecne zad³u¿enie na kwotê blisko 50 milio-
nów z³.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Czy mo¿liwy jest udzia³ prokuratorów Prokuratorii Generalnej w to-

cz¹cym siê procesie?
2. Jakie dzia³ania mo¿e podj¹æ Prokuratoria Generalna w celu odzyska-

nia dla Skarbu Pañstwa maj¹tku dysponowanego niezgodnie z pierwotnym
za³o¿eniem?

Bronis³aw Korfanty
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OdpowiedŸ

Warszawa, 15.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie Pani Wicemarsza³ek Senatu – Krystyny Bo-

chenek z dnia 13 maja 2009 roku (BPS/DSK-043-1632/09) oœwiadczeniem Pana Se-
natora Bronis³awa Korfantego w sprawie mieszkañ KWK „Siemianowice” oraz
Stowarzyszenia Obrony Interesów Mieszkañców „Jednoœæ”, z³o¿onym na 32. posiedze-
niu Senatu w dniu 7 maja 2009 roku, uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje:

Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa jest instytucjonalnym pe³nomocnikiem
Skarbu Pañstwa wystêpuj¹cym przed s¹dami i nie posiada kompetencji do podejmo-
wania dzia³añ na rzecz podmiotów odrêbnych od Skarbu Pañstwa (takich jak na przy-
k³ad stowarzyszenia), w tym do wytaczania powództw na rzecz oznaczonych osób.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z póŸn. zm.), w obecnie obowi¹zuj¹cym brzmieniu, do zadañ
Prokuratorii Generalnej nale¿y:

– wy³¹czne zastêpstwo procesowe Skarbu Pañstwa przed S¹dem Najwy¿szym;
– zastêpstwo procesowe Skarbu Pañstwa przed s¹dami powszechnymi, wojskowymi

i polubownymi – zastêpstwo to jest obowi¹zkowe, je¿eli wartoœæ przedmiotu sprawy
przewy¿sza kwotê 1.000.000 z³otych, w innych zaœ sprawach Prokuratoria Generalna
mo¿e przej¹æ zastêpstwo procesowe, je¿eli wymaga tego ochrona wa¿nych praw lub
interesów Skarbu Pañstwa.

Ponadto, na wniosek podmiotu reprezentuj¹cego Skarb Pañstwa, Prokuratoria Ge-
nera³a Skarbu Pañstwa wydaje opinie prawne w sprawach dotycz¹cych wa¿nych praw
lub interesów Skarbu Pañstwa (art. 10 powy¿szej ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku).

Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa jest upowa¿niona do podejmowania dzia-
³añ jedynie na wniosek pañstwowej jednostki organizacyjnej lub w zwi¹zku z wezwa-
niem S¹du w sprawie tocz¹cej siê z udzia³em Skarbu Pañstwa.

Jak ju¿ zatem wskaza³em powy¿ej, Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa nie
posiada kompetencji do samodzielnego wszczynania postêpowañ s¹dowych, ani tym
bardziej prowadzenia dochodzeñ co do stanu faktycznego lub prawnego dotycz¹cego
maj¹tku Skarbu Pañstwa.

Jak wynika z treœci oœwiadczenia Pana Senatora Bronis³awa Korfantego oraz do-
³¹czonych do niego kserokopii dokumentów, przedmiotowe umowy dotycz¹ce przeka-
zania budynków mieszkalnych zosta³y zawarte pomiêdzy spó³kami z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹, a zatem pomiêdzy podmiotami odrêbnymi od Skarbu Pañstwa.

Postêpowanie s¹dowe o sygnaturze akt IIC 393/08, o rozwi¹zanie umowy nieod-
p³atnego przeniesienia prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu i w³asnoœci budynków
pomiêdzy KWK „Siemianowice” Spó³ka z o.o. a ZABiOB „TRROL” Spó³ka z o.o., zosta³o
zaœ wszczête w zwi¹zku ze z³o¿eniem pozwu przez Stowarzyszenie Obrony Interesów
Mieszkañców „Jednoœæ”.

W zwi¹zku z powy¿szym, uprzejmie informujê, i¿ brak jest mo¿liwoœci samodzielne-
go podjêcia przez Prokuratoriê Generaln¹ Skarbu Pañstwa dzia³añ dotycz¹cych przed-
miotowych umów nieodp³atnego przeniesienia prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu
i w³asnoœci budynków, w tym do wziêcia udzia³u w tocz¹cym siê procesie.

Wskazane zaœ w treœci art. 55, art. 57 oraz art. 60 Kodeksu postêpowania cywilne-
go uprawnienia do wytoczenia powództwa na rzecz oznaczonej osoby b¹dŸ przeciwko
wszystkim osobom bêd¹cym stronami okreœlonego stosunku prawnego, czy te¿ wst¹pie-
nia do udzia³u w sprawie, nie mog¹ byæ wykonywane przez radców Prokuratorii Gene-
ralnej Skarbu Pañstwa, lecz przez prokuratorów w³aœciwych miejscowo prokuratur.
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Jednoczeœnie wskazujê, i¿ w przypadku, gdyby w postêpowaniu s¹dowym bra³a
udzia³ b¹dŸ chcia³a wzi¹æ udzia³ jednostka organizacyjna Skarbu Pañstwa, jednostka
taka mog³aby zwróciæ siê do Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa z wnioskiem
o wydanie opinii prawnej w sprawie dotycz¹cej wa¿nych praw lub interesów Skarbu
Pañstwa, z wnioskiem o wszczêcie stosownego postêpowania lub z wnioskiem o przejê-
cie wykonywania zastêpstwa procesowego przez Prokuratoriê Generaln¹ Skarbu Pañ-
stwa.

Z wyrazami szacunku

PREZES
PROKURATORII GENERALNEJ
SKARBU PAÑSTWA
dr Marcin Dziurda
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego
i innych senatorów

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

W zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami legislacyjnymi nad nowelizacj¹ ustawy
– Prawo energetyczne zwracamy siê do Pana Premiera z proœb¹ o dokonanie
zmiany treœci art. 18 ust. 1 tej ustawy. Artyku³ ten rozstrzyga miêdzy innymi
kwestiê ponoszenia kosztów oœwietlenia dróg publicznych w Polsce.

W obecnym stanie prawnym, na mocy tego artyku³u gminy zobowi¹zane
s¹ do ponoszenia kosztów oœwietlenia dróg publicznych znajduj¹cych siê na
ich terenie, z wy³¹czeniem autostrad i dróg ekspresowych. Prosimy Pana Pre-
miera o zmianê tego zapisu, tak aby do dróg oœwietlanych na koszt bud¿etu
pañstwa do³¹czyæ tak¿e obwodnice dróg krajowych, zw³aszcza gdy s¹ one
zakwalifikowane jako drogi szybkiego ruchu (GP).

Zwróci³ siê w tej sprawie miêdzy innymi samorz¹d miasta Otmuchów le-
¿¹cego w województwie opolskim i spo³ecznoœæ tej rolniczej gminy. W 2006 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybudowa³a obwodnicê
drogi krajowej nr 46, która zosta³a przekazana do eksploatacji gminie Otmu-
chów wraz z obowi¹zkiem ponoszenia kosztów oœwietlenia obwodnicy. Inwe-
stor zainstalowa³ na odcinku nowo wybudowanej obwodnicy blisko dwieœcie
opraw oœwietleniowych, a to powoduje, ¿e koszty oœwietlenia tej obwodnicy
s¹ bardzo wysokie jak na mo¿liwoœci bud¿etu tej gminy.

Uwa¿amy, ¿e opisana sytuacja dotyczy wielu samorz¹dów, które nie ma-
j¹ ¿adnego wp³ywu na instalowanie na obwodnicach opraw oœwietlenio-
wych. Obwodnice miast stanowi¹ce drogi krajowe, w przypadku których
inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, powinny
byæ zaliczane do kategorii dróg, których oœwietlenie jest finansowane z bud-
¿etu pañstwa. Gminy nie maj¹ najmniejszego wp³ywu na to, jaka liczba lamp
i o jakich parametrach zostanie zainstalowana, by oœwietliæ obwodnicê, a na
mocy ustawy maj¹ obowi¹zek ponoszenia kosztów tego.

Zwracamy siê do Pana Premiera o uwzglêdnienie przedstawionych przez
nas zmian nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne i dokonanie zmiany tre-
œci art. 18 ust. 1 ustawy.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
Lucjan Cichosz
W³adys³aw Dajczak
Tadeusz Gruszka
Witold Idczak
Kazimierz Jaworski
Piotr Kaleta
Bronis³aw Korfanty
Zdzis³aw Pupa
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 29 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Norberta Krajczego

wspólnie z innymi senatorami na 32. posiedzeniu Senatu w dniu 7 maja 2009 r., prze-
s³ane przy piœmie z dnia 13 maja 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1633/09, w sprawie
finansowania przez gminy oœwietlenia obwodnic dróg krajowych, proszê uprzejmie
przyj¹æ nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, na podstawie przepisów art. 18 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U z 2006 r. Nr 89, poz. 625
z póŸn. zm.), finansowanie oœwietlenia ulic, placów i dróg publicznych znajduj¹cych
siê na terenie gminy nale¿y do zadañ w³asnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ener-
giê elektryczn¹. Stosownie do ust. 3 art. 18 ustawy – Prawo energetyczne z zakresu za-
dañ w³asnych gminy wy³¹czone zosta³o finansowanie oœwietlenia autostrad i dróg
ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach p³atnych.

Natomiast kategorie dróg zaliczanych do dróg publicznych reguluj¹ przepisy usta-
wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z póŸn. zm.). Zgodnie z przepisami ww. ustawy do kategorii dróg publicznych zalicza
siê drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Odnoœnie do postulowanej zmiany przepisów ustawy – Prawo energetyczne, która
zwolni³aby gminy z obowi¹zku ponoszenia kosztów oœwietlenia obwodnic dróg krajo-
wych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, uprzejmie informujê, ¿e art. 18 usta-
wy Prawo energetyczne w obowi¹zuj¹cym dziœ brzmieniu powsta³ w wyniku
wprowadzenia zmian do ww. ustawy przez ustawê z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z póŸn. zm.). Arty-
ku³ 61 ustawy – o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego rozszerzy³ obowi¹zek
finansowania oœwietlenia dróg publicznych przez gminy z dróg bêd¹cych w³asnoœci¹
gminy do wszystkich dróg znajduj¹cych siê na terenie gminy, z wy³¹czeniem autostrad
i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach p³atnych. W poprzednim
stanie prawnym finansowanie oœwietlenia ulic, placów i dróg tak¿e nale¿a³o do zadañ
w³asnych gmin, ale jedynie w odniesieniu do tych dróg, które znajdowa³y siê na terenie
gminy i których gmina by³a zarz¹dc¹. Oœwietlenie dróg niebêd¹cych w zarz¹dzie gmi-
ny, np. dróg krajowych bêd¹cych w zarz¹dzie GDDKiA, finansowane by³o z bud¿etu
pañstwa. Po przeprowadzonej nowelizacji w zakresie finansowania oœwietlenia dróg
przez gminy, odst¹piono od wczeœniejszej zasady „w³aœcicielskiej” na rzecz zasady po-
³o¿enia danej drogi.

Rozszerzenie obowi¹zku finansowania przez gminy oœwietlenia ulicznego o wszyst-
kie drogi znajduj¹ce siê na terytorium gminy, z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspreso-
wych, wynika³o z przeprowadzanej w tym czasie reformy systemu finansów samorz¹du
terytorialnego, której celem mia³a byæ zmiana warunków funkcjonowania samorz¹dów
terytorialnych, decentralizacja funkcji pañstwa oraz przeniesienie czêœci dochodów
pañstwa do samorz¹dów. W ramach powy¿szej reformy powsta³y nowe Ÿród³a docho-
dów wszystkich jednostek samorz¹du terytorialnego. Przepisy ustawy – o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego zwiêkszy³y udzia³ jednostek samorz¹du terytorial-
nego we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych z 5% do 6,71%, nato-
miast od osób fizycznych z 27,6% do 39,34%. Wprowadzono tak¿e nowy dochód
jednostek samorz¹du terytorialnego w postaci 5-procentowego udzia³u z tytu³u docho-
dów uzyskiwanych w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zlecanych w ustawach.
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W zakresie mo¿liwoœci ograniczenia kategorii dróg, co do których gminy maj¹ obo-
wi¹zek ponoszenia kosztów oœwietlenia swoj¹ opiniê przedstawi³o tak¿e Ministerstwo
Finansów. Stanowisko resortu finansów jest niezbêdne przy podejmowaniu decyzji
o ewentualnych zmianach przepisów ustawy – Prawo energetyczne w powy¿szym za-
kresie ze wzglêdu na koniecznoœæ pozyskania innych ni¿ dotychczas Ÿróde³ finansowa-
nia oœwietlenia dróg powiatowych, wojewódzkich czy krajowych.

W opinii Ministerstwa Finansów, ograniczenie obowi¹zku ponoszenia kosztów
oœwietlenia dróg powiatowych, wojewódzkich czy krajowych, analogicznie do przewidzia-
nego przepisami ustawy – Prawo energetyczne wy³¹czenia obowi¹zku finansowania
przez gminy oœwietlenia autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o au-
tostradach p³atnych nie znajduje uzasadnienia. Stosownie do art. 3 ustawy o drogach
publicznych, autostrady i drogi ekspresowe s¹ drogami o ograniczonej dostêpnoœci,
a zatem ich wy³¹czenie z obowi¹zku finansowania oœwietlenia przez gminy wydaje siê
logiczne; nie s³u¿¹ bowiem w pe³nym tego s³owa znaczeniu lokalnej spo³ecznoœci. Nato-
miast finansowanie oœwietlenia pozosta³ych dróg krajowych przez gminy wydaje siê za-
sadne; jest bowiem zadaniem o charakterze u¿ytecznoœci publicznej. Gmina realizuje
w ten sposób sta³e zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w drodze œwiadczenia
us³ugi o charakterze powszechnie dostêpnym, co wp³ywa równie¿ na poczucie bezpie-
czeñstwa danej zbiorowoœci. Dodatkowo, z zasady, autostrady i drogi ekspresowe omi-
jaj¹ tereny zabudowane i prowadzone s¹ obwodnicami miast. Gminy zosta³y zwolnione
z obowi¹zku finansowania oœwietlania tych dróg, poniewa¿ nie przynosi to ¿adnych
bezpoœrednich korzyœci lokalnym spo³ecznoœciom w przeciwieñstwie do oœwietlania
pozosta³ych dróg publicznych.

Ponadto, zdaniem Ministerstwa Finansów, zwiêkszaj¹c zakres zadañ w³asnych gmin
o dotychczasowe zadania z zakresu administracji rz¹dowej okreœlone w przepisach
ustawy – Prawo energetyczne, gminom zapewniono odpowiednie Ÿród³a finansowania
tych zadañ w postaci zwiêkszenia dochodów w³asnych gmin poprzez wzrost udzia³u we
wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej.

Odnoœnie do poruszanej kwestii obowi¹zku finansowania przez gminê oœwietlenia
dróg publicznych niebêd¹cych w zarz¹dzie gminy, przy jednoczesnym braku mo¿liwo-
œci podejmowania przez gminê decyzji w zakresie przyjmowanych rozwi¹zañ technicz-
nych przy projektowaniu i budowie tego oœwietlenia, zaznaczyæ nale¿y, ¿e przepisy
art. 18 ustawy – Prawo energetyczne do zadañ w³asnych gminy obok finansowania
oœwietlenia zaliczaj¹ równie¿ planowanie oœwietlenia dróg znajduj¹cych siê na terenie
gminy. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o drogach publicznych do
GDDKiA nale¿y wspó³praca z organami samorz¹du terytorialnego w zakresie rozbudo-
wy i utrzymania infrastruktury drogowej. W zwi¹zku z powy¿szym w przypadku budo-
wy krajowej drogi publicznej niezaliczanej do autostrad i dróg ekspresowych
w rozumieniu przepisów o autostradach p³atnych, której zarz¹dc¹ jest GDDKiA, gmina
i GDDKiA powinny zawrzeæ porozumienie dotycz¹ce budowy infrastruktury oœwietle-
niowej uzgadniaj¹ce tak¿e kwestie rozwi¹zañ technicznych przy projektowaniu i budo-
wie oœwietlenia.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, oraz uwzglêdniaj¹c negatywn¹ opiniê Ministerstwa Fi-
nansów w przedmiotowej sprawie uprzejmie informujê, ¿e nie przewiduje siê w najbli¿-
szym czasie zmian obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy – Prawo energetyczne
w zakresie finansowania oœwietlenia ulicznego.

Mam nadziejê, ¿e przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na
Pañstwa oœwiadczenie.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W œwietle przepisów prawa o ruchu drogowym kierowca oraz pasa¿ero-
wie pojazdu uczestnicz¹cego w wypadku drogowym zobowi¹zani s¹ do
udzielenia niezbêdnej pomocy osobom poszkodowanym. W takiej sytuacji ko-
nieczne jest posiadanie w aucie apteczki, jednak polskie prawo nie zobo-
wi¹zuje kierowców prywatnych samochodów osobowych do przewo¿enia
apteczki pierwszej pomocy. Rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakre-
su ich niezbêdnego wyposa¿enia nakazuje wyposa¿enie pojazdu miêdzy in-
nymi w gaœnicê i trójk¹t ostrzegawczy, ale nie nakazuje wo¿enia w nim
apteczki.

Warto podkreœliæ, ¿e w wielu krajach Europy apteczka obok trójk¹ta
ostrzegawczego stanowi obowi¹zkowe wyposa¿enie ka¿dego samochodu.
Szczególnie zwracaj¹ na to uwagê s³u¿by mundurowe w Austrii, Chorwacji,
Czechach, Niemczech, na S³owacji i Wêgrzech. Unormowania wymagaj¹ te¿
kwestie zwi¹zane z wyposa¿eniem apteczek. Niestety, w Polsce nie ma ¿a-
dnych przepisów okreœlaj¹cych ich zawartoœæ, nawet w przypadku apteczek
obowi¹zkowych, przeznaczonych do przewo¿enia w ciê¿arówkach, autobu-
sach i samochodach osobowych s³u¿¹cych do prowadzenia dzia³alnoœci zawo-
dowej. Czêsto zdarza siê zatem, ¿e nie wiedz¹c o tym, kierowcy kupuj¹
apteczkê wyposa¿on¹ mniej ni¿ skromnie i niepozwalaj¹c¹ na udzielenie od-
powiedniej pomocy poszkodowanym w wypadku. Nie zapewnia ona tak¿e
w³aœciwego zabezpieczenia osoby ratuj¹cej przed ewentualnym zaka¿eniem
krwi¹ poszkodowanego.

Policja i ratownicy drogowi, opieraj¹c siê na normach europejskich, zale-
caj¹, aby w wyposa¿eniu samochodowej apteczki pierwszej pomocy znajdo-
wa³y siê miêdzy innymi: jednorazowe lateksowe rêkawiczki chirurgiczne,
maseczka lub rurka umo¿liwiaj¹ca wykonanie sztucznego oddychania metod¹
usta-usta, koc termoregulacyjny s³u¿¹cy do przykrycia ofiary wypadku i chro-
ni¹cy jej organizm przed wyziêbieniem, p³ócienna chusta trójk¹tna, któr¹ mo¿-
na zastosowaæ jako banda¿, temblak lub opaskê uciskow¹, specjalny nó¿ do
ciêcia pasów bezpieczeñstwa o konstrukcji uniemo¿liwiaj¹cej skaleczenie, po-
magaj¹cy uwolniæ ofiarê wypadku z wraku samochodu i w razie koniecznoœci
przeci¹æ ubranie. Taki zestaw czêsto ratuje ¿ycie i zdrowie. Jego brak przyczy-
nia siê do powiêkszenia najtragiczniejszych statystyk.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie wprowadze-
nia nakazu wyposa¿enia wszystkich pojazdów osobowych w odpowiednio
zaopatrzone apteczki.

Krzysztof Kwiatkowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 17 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 13 maja 2009 r. znak BPS/DSK-043-1634/09 prze-

kazuj¹ce oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie wprowadzenia
regulacji prawnej nakazuj¹cej wyposa¿enie wszystkich pojazdów osobowych w odpo-
wiednio zaopatrzone apteczki, z³o¿one podczas 32. posiedzenia Senatu RP w dniu
7 maja 2009 r. poni¿ej przedstawiam stanowisko.

Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami zawartymi w rozporz¹dzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych po-
jazdów oraz zakresu ich niezbêdnego wyposa¿enia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262,
z póŸn. zm.) obowi¹zek wyposa¿ania pojazdu w apteczkê dotyczy autobusu (§18 ust. 1
pkt 5), taksówki (§ 24 ust. 2 pkt 6) oraz samochodu ciê¿arowego przystosowanego do
przewozu osób (§ 40 ust. 2 pkt 6).

Kwestia na³o¿enia obowi¹zku wyposa¿enia wszystkich pojazdów samochodowych
w apteczkê oznacza, ¿e obowi¹zek ten bêdzie dotyczy³ równie¿ wszystkich samochodów
osobowych, co ma szeroki zasiêg oddzia³ywania na ogó³ spo³eczeñstwa, wobec czego
wymaga przeprowadzenia szczegó³owych analiz, sonda¿y, badañ opinii publicznej,
ogólnopolskich konsultacji spo³ecznych oraz konsultacji miêdzyresortowych. Po zgro-
madzeniu ich wyników, resort infrastruktury zajmie ostateczne stanowisko w przed-
miotowej sprawie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Podczas dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z sytuacj¹ Jednostki Woj-
skowej 1933 w £odzi, która jest jednoczeœnie Rejonow¹ Baz¹ Materia³ow¹
(3 RBM), obejmuj¹c¹ swoim zasiêgiem obszar województwa ³ódzkiego, œwiê-
tokrzyskiego, ma³opolskiego i œl¹skiego, a tak¿e utrzymuje zapasy wojenne.

Podstawowym zadaniem 3 RMB jest gromadzenie, przechowywanie, ro-
tacja i dystrybucja technicznych œrodków materia³owych przeznaczonych do
zaopatrzenia dwudziestu oœmiu wojskowych jednostek bud¿etowych. Dodat-
kowo 3 RBM wykonuje obs³ugê finansow¹ czterech jednostek organizacyj-
nych resortu obrony narodowej przydzielonych na zaopatrzenie. Rejonowa
Baza Materia³owa stanowi czêœæ sieci z³o¿onej z szeœciu sk³adów wielobran-
¿owych utrzymuj¹cych zapasy wojenne, u¿ytku bie¿¹cego, zapasy dla si³ re-
agowania, zapasy centralne itp. Baza zatrudnia kilkuset pracowników
wojska.

Zaniepokoi³a mnie informacja o planowanej likwidacji 3 Rejonowej Bazy
Materia³owej w £odzi oraz przejêciu czêœci obowi¹zków przez Regionaln¹ Ba-
zê Logistyczn¹, której utworzenie planowane jest w Stawach ko³o Dêblina.
Z takim posuniêciem bêdzie wi¹zaæ siê utrata wielu miejsc pracy przez osoby
zatrudnione w 3 RBM.

Z tego powodu zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie infor-
macji o dzia³aniach planowanych wzglêdem 3 Rejonowej Bazy Materia³owej
w £odzi, która dziêki centralnemu po³o¿eniu i dogodnemu dojazdowi w pe³ni
wywi¹zuje siê z postawionych przed ni¹ zadañ.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.06.03

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, z³o¿one

podczas 32. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 maja 2009 r.
w sprawie planów wzglêdem 3. Rejonowej Bazy Materia³owej w £odzi (BPS/DSK-043-
-1635/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

W najbli¿szych latach g³ówny wysi³ek w obszarze logistyki, zgodnie z obecnie obo-
wi¹zuj¹cymi dokumentami planistycznymi, w tym z przyjêtymi w bie¿¹cym roku dwo-
ma aneksami do „Programu rozwoju Si³ Zbrojnych RP w latach 2007–2012”, zostanie
ukierunkowany na zapewnienie Si³om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej zdolnoœci
do realizacji misji i zadañ w okresie pokoju, kryzysu i wojny w uk³adzie narodowym,
a tak¿e wielonarodowym.

Docelowo system zabezpieczenia logistycznego posiadaæ bêdzie miêdzy innymi
zdolnoœci w zakresie zabezpieczenia potrzeb funkcjonowania wojsk w miejscu ich sta-
cjonowania i opieraæ siê bêdzie o zrejonizowany oraz zmodernizowany stacjonarny po-
tencja³ regionalnych baz logistycznych. Zostan¹ one osi¹gniête przez zoptymalizo-
wanie i dostosowanie sk³adów materia³owych do wielkoœci przechowywanych œrodków
zaopatrzenia.
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Kryteria decyduj¹ce o perspektywicznoœci rejonowych baz materia³owych oraz baz
materia³owo-technicznych wraz z podporz¹dkowanymi im sk³adami materia³owymi to,
oprócz zabezpieczenia potrzeb funkcjonowania wojsk w rejonie odpowiedzialnoœci i za-
dañ operacyjnych, tak¿e:

– stan utrzymania obiektów, ich struktura i utechnicznienie;
– sieæ i jakoœæ wewnêtrznych dróg manewrowych oraz bocznic kolejowych w sk³a-

dach materia³owych;
– dostosowanie do wymogów w zakresie ochrony obiektów i przepisów przeciwpo¿a-

rowych;
– dostosowanie do przepisów ochrony œrodowiska naturalnego;
– potrzeby modernizacyjne i wielkoœæ niezbêdnych nak³adów finansowych;
– koszty utrzymania.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, stosownie do rozstrzygniêæ ujêtych we wspomnianych

dokumentach, planuje siê przeformowanie aktualnie funkcjonuj¹cych oœmiu rejono-
wych baz materia³owych, w tym 3. Rejonowej Bazy Materia³owej, a tak¿e dwóch baz
materia³owo-technicznych w cztery regionalne bazy logistyczne. Zgodnie z za³o¿enia-
mi, w tym z opracowywan¹ „Koncepcj¹ sformowania i funkcjonowania Regionalnych
Baz Logistycznych”, w latach 2010–2012 przewiduje siê w³¹czenie czêœci sk³adów ma-
teria³owych rozformowanej 3. Rejonowej Bazy Materia³owej w struktury 3. Regionalnej
Bazy Logistycznej.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e w przypadku zmian etatowych, w tym ewen-
tualnych zwolnieñ pracowników wojska, wszelkie przedsiêwziêcia bêd¹ prowadzone
zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za satysfakcjonuj¹ce.

£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych w brzmieniu dziœ obo-

wi¹zuj¹cym okreœla w art. 64 § 1 i § 2 kryteria, jakie musz¹ spe³niaæ osoby
ubiegaj¹ce siê o stanowisko sêdziego s¹du rejonowego. W art. 64 § 1 pkt 7 zo-
sta³o okreœlone, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê o takie stanowisko oprócz spe³nienia
innych przes³anek powinna pracowaæ w charakterze asesora s¹dowego lub
prokuratorskiego co najmniej trzy lata lub referendarza s¹dowego przez
okres piêciu lat.

Nowelizacja omawianej ustawy, która wchodzi w ¿ycie z dniem 5 maja
2009 r., okreœla, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê o stanowisko sêdziego s¹du rejono-
wego powinna ukoñczyæ aplikacjê sêdziowsk¹ w Krajowej Szkole S¹downic-
twa i Prokuratury lub pracowaæ w charakterze asesora prokuratorskiego
przez co najmniej trzy lata przed wyst¹pieniem o powo³anie na stanowisko
sêdziego.

Ani w dotychczasowych przepisach, ani w nowelizacji ustawy wcho-
dz¹cej w ¿ycie z dniem 5 maja bie¿¹cego roku nie zosta³o okreœlone, czy
i w jakim trybie osoby, które ukoñczy³y aplikacjê sêdziowsk¹ po roku szkole-
niowym 2005/2006, a tym samym otrzyma³y powo³anie na stanowisko ase-
sora w s¹dach rejonowych na wiosnê 2007 r. lub póŸniej, mog¹ oczekiwaæ
powo³ania na stanowisko sêdziego, jako ¿e nie posiadaj¹ sta¿u asesorskiego
zgodnego z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami, a w nowelizacji ustawy
wchodz¹cej w ¿ycie 5 maja bie¿¹cego roku w ogóle siê o nich nie wspomina.

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 20 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Andrzeja Misio³ka z³o¿one podczas

32. posiedzenia Senatu w dniu 7 maja 2009 r. uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia

2009 r. o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157) na stano-
wisko sêdziego s¹du rejonowego mo¿e zostaæ powo³ana osoba mianowana na stano-
wisko asesora s¹dowego w okresie od 5 listopada 2005 r. do 4 listopada 2007 r., je¿eli
spe³nia wymagania okreœlone w art. 61 § 1 pkt 1–4 i pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
– Prawo o ustroju s¹dów powszechnych w brzmieniu nadanym powo³an¹ na wstêpie
ustaw¹, tj.:

– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich,
– jest nieskazitelnego charakteru,
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– ukoñczy³a wy¿sze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska³a tytu³ za-
wodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej
Polskiej,

– jest zdolna ze wzglêdu na stan zdrowia do pe³nienia obowi¹zków sêdziego,
– z³o¿y³a egzamin sêdziowski lub prokuratorski,
a tak¿e ukoñczy³a 28 lat i pracowa³a w charakterze asesora s¹dowego co najmniej

przez rok.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y uznaæ, ¿e osoby które ukoñczy³y aplikacjê s¹dow¹,

z³o¿y³y egzamin sêdziowski oraz zosta³y mianowane na stanowisko asesora s¹dowego
w terminach wskazanych w oœwiadczeniu senatorskim, maj¹ zapewnion¹ mo¿liwoœæ
ubiegania siê o powo³anie na stanowisko sêdziowskie po spe³nieniu przes³anek wska-
zanych w treœci art. 65 ust. 2 powo³anej na wstêpie ustawy.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e spoœród 528 asesorów s¹dowych, którzy
w dniu 5 maja 2009 r. nie legitymowali siê trzyletnim okresem pracy w charakterze
asesora s¹dowego, powo³anych na stanowisko sêdziego s¹du rejonowego zosta³o 300
asesorów s¹dowych z uwagi na okolicznoœæ, ¿e osoby te spe³nia³y szczególne kryteria
przewidziane w powo³anym powy¿ej unormowaniu. Procesy nominacyjne pozosta³ych
228 asesorów s¹dowych s¹ obecnie finalizowane.

Z powa¿aniem

Jacek Czaja
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê z proœb¹ o informacjê, w jaki sposób i pod jakimi warunkami

jest mo¿liwe sfinansowanie lub refundowanie zakupu i kosztów utrzymania
pompy insulinowej dla osoby chorej na cukrzycê.

Dotychczasowe starania w ró¿nych instytucjach o tak¹ decyzjê nie przy-
nios³y pozytywnego skutku. Je¿eli rozwi¹zania ustawowe w tej kwestii nie
stwarzaj¹ takiej mo¿liwoœci, to proszê o informacjê o rz¹dowych inicjatywach
ustawowych w tej sprawie.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.06.04

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora – W³adys³awa Ortyla, w sprawie in-

formacji, w jaki sposób i pod jakimi warunkami jest mo¿liwe sfinansowanie lub refun-
dowanie zakupu i kosztów utrzymania pompy insulinowej dla osoby chorej na
cukrzycê, przekazane przy piœmie Wicemarsza³ka Senatu, Pani Krystyny Bochenek,
znak: BPS/DSK-043-1637/09, uprzejmie proszê o przyjêcie stanowiska w sprawie.

Unormowania prawne reguluj¹ce dostêp do œwiadczeñ opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze œrodków publicznych, a tak¿e zasady i tryb finansowania tych œwiadczeñ,
zosta³y okreœlone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
oraz aktach wykonawczych do tej ustawy i zarz¹dzeniach Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, dotycz¹cych postêpowañ w sprawie zawarcia umów o udzielenie œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.

Kwestie i zasady zaopatrzenia w wyroby medyczne bêd¹ce przedmiotami ortopedycz-
nymi i œrodki pomocnicze okreœla rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia
2004 r. w sprawie szczegó³owego wykazu wyrobów medycznych bêd¹cych przedmiota-
mi ortopedycznymi i œrodków pomocniczych, wysokoœci udzia³u w³asnego œwiadcze-
niobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów u¿ytkowania,
a tak¿e wyrobów medycznych bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi podlegaj¹cymi
naprawie w zale¿noœci od wskazañ medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie
w te wyroby i œrodki (Dz. U. Nr 276, poz. 2739 z póŸn. zm.). Zgodnie z wy¿ej wskazanym
pacjentowi przys³uguj¹ zestawy infuzyjne (wk³ucia) do osobistych pomp insulinowych
do 10 sztuk raz na miesi¹c, bezp³atnie do kwoty 300 z³otych. Wskazaniami medyczny-
mi do przyznawania zestawów infuzyjnych do osobistych pomp insulinowych s¹ dzieci
i m³odzie¿ do 18 roku ¿ycia zgodnie z zaleceniami lekarza oraz kobiety ciê¿arne, zgod-
nie z zaleceniami lekarza.

Minister Zdrowia podjê³a decyzjê, i¿ pompy insulinowe wraz z osprzêtem bêd¹ bez-
p³atne dla dzieci i m³odzie¿y ze wskazaniami medycznymi do leczenia z u¿yciem pompy
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insulinowej. Deklaracja ta zosta³a przekazana do publicznej wiadomoœci. Ministerstwo
Zdrowia podjê³o natychmiastow¹ wspó³pracê z Narodowym Funduszem Zdrowia w ce-
lu wypracowania formy finansowania zakupu pomp insulinowych dla dzieci i m³odzie-
¿y do 18 roku ¿ycia. Przygotowano szereg materia³ów na temat cukrzycy insulinozale¿-
nej, sposobów jej leczenia, a tak¿e zarz¹dzenie Prezesa NFZ w sprawie okreœlenia wa-
runków zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia odrêbnie kontraktowane
obejmuj¹cego leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej oraz edukacjê
umo¿liwiaj¹c¹ w pe³ni samodzielne obs³ugiwanie pompy.

Œwiadczenie – leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej ma na celu
zaopatrzenie chorego w pompê insulinow¹ oraz edukacjê umo¿liwiaj¹c¹ w pe³ni samo-
dzielne (przez pacjenta lub opiekuna) pos³ugiwanie siê pomp¹ i wymianê osprzêtu
u osób do ukoñczenia 18 roku ¿ycia, ze wskazaniami medycznymi.

Od dnia 1 stycznia 2009 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarz¹dzeniem
nr 106/2008/DSOZ z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniaj¹cym zarz¹dzenie w sprawie
okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia zdrowotne
kontraktowane odrêbnie rozpocz¹³ finansowanie procedury „Leczenie cukrzycy z za-
stosowaniem pompy insulinowej”. W ramach przedmiotowej procedury bêd¹ finanso-
wane koszty osobistej pompy insulinowej (nie czêœciej ni¿ raz na 4 lata) oraz
prowadzenia edukacji chorego lub jego rodziny w zakresie umo¿liwiaj¹cym samodziel-
ne korzystanie z pompy i osprzêtu, a tak¿e konsultacji telefonicznych, w odniesieniu
do sytuacji dotycz¹cych problemów zwi¹zanych z pos³ugiwaniem siê pomp¹ insulino-
w¹. Œwiadczeniem objête s¹ osoby z cukrzyc¹ leczon¹ insulin¹, do ukoñczenia 18 r.¿.,
u których stwierdza siê wystêpowanie co najmniej jednego ze stanów lub kryteriów, tj.
powtarzaj¹ce siê ciê¿kie hipoglikemie, powtarzaj¹ce siê hiperglikemie o brzasku, nie-
stabilnoœæ glikemii wymagaj¹ca co najmniej 4 pomiarów na dobê lub wystêpowanie
kwasicy ketonowej.

Kwalifikacja do leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej odbywa siê
w poradni diabetologicznej na podstawie wy¿ej wymienionych kryteriów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Ze zg³aszanych do mnie interwencji wynika, ¿e sytuacja w spó³kach

grupy PKP SA jest bardzo z³a, ¿eby nie powiedzieæ: tragiczna. Jak wynika
z treœci pism, po wydzieleniu PKP Przewozy Regionalne ze struktur PKP SA,
po kolejnych nieprzemyœlanych decyzjach organu za³o¿ycielskiego oraz, co
jest oczywiste, na skutek œwiatowego kryzysu, PKP Cargo grozi utrata p³yn-
noœci finansowej. Dodatkowo zachowanie rz¹du wobec sytuacji PKP Cargo
te¿ nie wykazuje oznak gospodarnoœci, skoro, jak wynika z przekazanej mi
wiedzy, rz¹d na mocy porozumienia z samorz¹dami województw umorzy³
nale¿ne PKP Cargo 230 milionów z³ za wynajem taboru i lokomotyw PKP
Przewozom Regionalnym. Oczywiœcie nie mo¿na zas³aniaæ siê kryzysem
œwiatowym, choæ jest to niew¹tpliwie wygodne, podejmuj¹c decyzje, rów-
nie¿ czy przede wszystkim te bardzo bolesne dla pracowników. A podobno
zwolnienia pracowników PKP Cargo w poszczególnych zak³adach nastêpu-
j¹ w sposób ur¹gaj¹cy wszelkim normom dialogu spo³ecznego czy ustale-
niom wynikaj¹cym z uprzednio sk³adanych przez rz¹d obietnic i gwarancji
pracowniczych. Zwolnienia maj¹ charakter grupowy, choæ ze wzglêdu na krucz-
ki prawne takimi rzekomo nie s¹. Co miesi¹c w poszczególnych zak³adach
zwalnia siê po dwadzieœcia dziewiêæ osób. Oczywiœcie oprócz zachwiania
stabilizacji ¿yciowej wieloletnich pracowników PKP powoduje to szereg trage-
dii osobistych.

Niew¹tpliwie pog³êbiaj¹cy siê kryzys w PKP Cargo negatywnie wp³ywa
na ca³y sektor transportowy gospodarki narodowej i przemys³ wytwórczy
œciœle z nim powi¹zany. Poszczególne zak³ady produkuj¹ce i remontuj¹ce ta-
bor kolejowy upadaj¹ i zwalniaj¹ tysi¹ce pracowników, co rodzi kolejne pro-
testy we wszystkich bran¿ach. Niepokoj¹ce jest te¿ to, ¿e w sytuacji, gdy inne
pañstwa ratuj¹ narodowych przewoŸników, nasz rz¹d uparcie odmawia pol-
skim przewoŸnikom wsparcia. Nie jest tajemnic¹, ¿e przewoŸnicy kolei nie-
mieckiej i rosyjskiej d¹¿¹ do przejêcia rynków PKP Cargo.

Panie Ministrze! PKP Przewozy Regionalne do dzisiaj nie zawar³y porozu-
mieñ w sprawie gwarancji pracowniczych, mimo zapewnieñ o ich uzgodnie-
niu. Rozmowy prowadzone s¹ opieszale, a nowy prezes ju¿ publicznie
zapowiada, zaœ dyrektorzy poszczególnych zak³adów realizuj¹, proces re-
strukturyzacji, pomimo zapewnieñ ministra Engelhardta, ¿e przed podpisa-
niem umowy spo³ecznej nie bêd¹ podejmowane ¿adne dzia³ania maj¹ce
negatywne skutki dla pracowników PKP Przewozy Regionalne.

Niew¹tpliwie brak w³aœciwych konstrukcji dofinansowania PKP Przewo-
zy Regionalne skutkuje odwo³ywaniem poci¹gów regionalnych, w szczegól-
noœci na liniach drugorzêdnych, w regionach górskich, dla lokalnych
spo³ecznoœci bêd¹cych jedynym œrodkiem transportu. Ewidentnym przyk³a-
dem takiej polityki jest likwidacja po³¹czeñ wykonywanych przez poci¹g
„Giewont” relacji Zakopane – Czêstochowa – Zakopane, poci¹g, którym co-
dziennie podró¿owa³o kilkuset podró¿nych. By³ to policzek wymierzony pasa-
¿erom: uczniom, studentom, pracownikom, turystom, pielgrzymom. Pomimo
wielu protestów, artyku³ów w prasie, pomimo próœb i wielu listów przes³a-
nych do instytucji odpowiedzialnych za zaistnia³¹ sytuacjê, pomimo odwo³y-
wania siê do uznanych autorytetów, nikt tak naprawdê nie przej¹³ siê losem
pasa¿erów korzystaj¹cych ze zlikwidowanego po³¹czenia, które cieszy³o siê
przecie¿ znakomit¹ frekwencj¹, szczególnie od momentu, gdy poci¹g zacz¹³
kursowaæ przez Trzebiniê i D¹browê Górnicz¹ – Z¹bkowice. Zlikwidowanie
tego poci¹gu to dla ogromnej rzeszy osób brak mo¿liwoœci dojazdu do szko³y,
pracy. To poci¹ga za sob¹ inne negatywne skutki: ró¿nice w dostêpie do edu-
kacji, utratê pracy, narastanie bezrobocia i biedy. Z analizy i wyjaœnieñ sa-
morz¹du województwa ma³opolskiego wynika, ¿e likwidacja po³¹czeñ jest
skutkiem z³ych zasad dofinansowania tego typu przewozów, a metoda
usprawiedliwiania takiego stanu rzeczy jest jak zwykle ta sama: spycholo-
gia, spychanie tej kwestii na samorz¹dy b¹dŸ te¿ na przewoŸników.
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Skutkiem nieprzemyœlanej likwidacji po³¹czeñ s¹ s³uszne protesty i ma-
nifestacje, nie tylko pracowników PKP, lecz tak¿e mieszkañców ma³opol-
skich miejscowoœci, w tym nawet zawi¹zywanie spo³ecznych komitetów
obrony kolei.

Wobec powy¿szych faktów bardzo proszê Pana Ministra o wyjaœnienie
tej sprawy i ewentualnie podjêcie stosownych decyzji. Czekaj¹ na nie bo-
wiem tysi¹ce pracowników.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
ustosunkowuj¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora, Pana Tadeusza

Skorupê, podczas 32. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2009 r., w sprawie sytua-
cji w spó³kach Grupy PKP, przes³anego przy piœmie BPS/DSK-043-1638/09 z dnia
13 maja br., uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Polityka Rz¹du w zakresie odnosz¹cym siê do Grupy PKP i ca³ego sektora kolejowe-
go prowadzona jest, przede wszystkim, w oparciu o d³ugofalowe dzia³ania zawarte
w „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013” oraz „Master Planie dla transpor-
tu kolejowego w Polsce do 2030 roku”. Sukcesywne wdra¿anie rozwi¹zañ wynika-
j¹cych z ww. dokumentów pozwoli wyeliminowaæ skutki wieloletnich zaniedbañ
w dziedzinie kolejnictwa. Prowadzone obecnie w spó³kach Grupy PKP dzia³ania re-
strukturyzacyjne zmierzaj¹ do usuniêcia problemów, które wystêpowa³y i kumulowa³y
siê w ró¿nych sferach dzia³alnoœci spó³ek od momentu ich powstania. Niestety, realiza-
cja powy¿szych dzia³añ przypad³a na okres nasilaj¹cego siê ogólnoœwiatowego kryzysu
gospodarczego skutkuj¹cego, miêdzy innymi, znacznym spadkiem zapotrzebowania
na us³ugi oferowane przez kolej. Ze wzglêdu na aktualn¹ sytuacjê na rynku, spó³ki
Grupy PKP podjê³y szereg wielokierunkowych dzia³añ antykryzysowych. Kluczowym
celem tych dzia³añ, dziêki w³aœciwemu wykorzystaniu istniej¹cych rezerw oraz wpro-
wadzeniu optymalnych rozwi¹zañ zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ optymalizacj¹ pracy,
jest bie¿¹ca poprawa wyników finansowych spó³ek, poprzez zdecydowane ograniczenie
kosztów i wydatków we wszystkich obszarach ich dzia³alnoœci.

Najszerszy zakres zmian zosta³ wprowadzony w spó³ce PKP Cargo SA, która
w zwi¹zku z pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ ekonomiczno-finansow¹ na przestrzeni 2008 r.
oraz zagro¿eniem utraty bie¿¹cej p³ynnoœci finansowej rozpoczê³a wdra¿anie programu
naprawczego, którego jednym z elementów jest restrukturyzacja zatrudnienia. Z uwagi
na powy¿sze uwarunkowania, Zarz¹d PKP Cargo SA podj¹³ decyzjê o reorganizacji
z dniem 1 stycznia 2009 r. struktury Spó³ki, polegaj¹cej na ograniczeniu liczby jedno-
stek organizacyjnych z jednoczesnym przekazaniem im znacznie szerszych kompeten-
cji. W miejsce dotychczasowych 42 Zak³adów Spó³ki utworzono 16, które w nowych
obszarach dzia³ania po³¹czy³y i uporz¹dkowa³y funkcje handlowe, utrzymaniowe i eks-
ploatacyjne. Podjête dotychczas przez Zarz¹d PKP Cargo SA dzia³ania racjonalizuj¹ce
koszty ujawni³y istotn¹ nadwy¿kê zatrudnienia we wszystkich grupach zawodowych
w odniesieniu do wielkoœci wykonywanej pracy. Dlatego te¿, realnie oceniaj¹c sytuacjê
w Spó³ce i jej otoczeniu rynkowym, nieuniknione by³o zaakceptowanie koniecznoœci
zmniejszenia potencja³u pracowniczego, adekwatnie do wielkoœci realizowanych za-
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dañ. Jednoczeœnie podkreœliæ nale¿y, ¿e usamorz¹dowienie przewozów regionalnych
nie oddzia³uje negatywnie na sytuacjê finansow¹ spó³ki PKP Cargo SA, poniewa¿ Spó³-
ka zosta³a odci¹¿ona z obowi¹zku œwiadczenia us³ug trakcyjnych na rzecz spó³ek
pasa¿erskich poprzez alokacjê do nich maj¹tku taborowego oraz pracowników.

W odniesieniu do poruszonej w oœwiadczeniu Pana Senatora Tadeusza Skorupy,
kwestii umorzenia nale¿nych spó³ce PKP Cargo SA œrodków w kwocie 230 mln z³,
uprzejmie wyjaœniam, ¿e przedmiotowe umorzenie nast¹pi³o w 2004 r. w wyniku zawar-
cia przez spó³kê PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. z wierzycielami ugody restruktury-
zacyjnej zobowi¹zañ cywilnoprawnych a nie na mocy porozumienia Rz¹du z samo-
rz¹dami województw. Uprzejmie informujê, ¿e spó³ka PKP Cargo SA z³o¿y³a wniosek
o rekompensatê ww. kwoty, który obecnie jest przedmiotem analiz.

Ustosunkowuj¹c siê do zagadnieñ zwi¹zanych z gwarancjami pracowniczymi dla
osób zatrudnionych w spó³ce PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. uprzejmie informujê,
¿e w trakcie przeprowadzania reform w Grupie PKP stosowano zasady dialogu spo³ecz-
nego. Podkreœliæ nale¿y, ¿e w okresie poprzedzaj¹cym usamorz¹dowienie spó³ki PKP
Przewozy Regionalne sp. z o.o. prowadzone by³y rozmowy ze Stron¹ samorz¹dow¹ do-
tycz¹ce wskazania i zagwarantowania Ÿróde³ finansowania modernizacji starego i za-
kupu nowego taboru w perspektywie do 2020 r. W efekcie, w dniu 9 grudnia 2008 r.
zawarte zosta³o pomiêdzy Marsza³kami województw a Ministrem Infrastruktury Poro-
zumienie, w którym zagwarantowano Spó³ce Ÿród³a finansowania zakupu, moderniza-
cji i napraw kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych do przewozów
pasa¿erskich wykonywanych na podstawie umów o œwiadczenie us³ug publicznych
w latach 2009–2020, jak równie¿ Ÿród³a pokrycia straty operacyjnej i innych kosztów
oraz wk³adu w³asnego Spó³ki do projektów inwestycyjnych realizowanych ze œrodków
POIiŒ. W dniu 27 maja br. spó³ka PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. podpisa³a z Po-
nadzak³adowymi Organizacjami Zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi w PKP Przewozy Regional-
ne sp. z o.o. Porozumienie gwarantuj¹ce, ¿e do czasu podpisania Paktu Gwarancji
Pracowniczych dla pracowników Spó³ki oraz zakoñczenia konsultacji z organizacjami
zwi¹zkowymi planu restrukturyzacji Spó³ki nie bêd¹ dokonywane zwolnienia pracow-
ników. Natomiast Pakt Gwarancji Pracowniczych zostanie podpisany po przeprowa-
dzenia audytu w spó³ce PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Ustosunkowuj¹c siê do kwestii zapewnienia samorz¹dom wojewódzkim œrodków
finansowych na realizacjê zadañ w zwi¹zku z na³o¿onym na nie obowi¹zkiem finanso-
wania przewozów regionalnych oraz zasad finansowania przewozów realizowanych
przez spó³kê PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., uprzejmie informujê, ¿e zgodnie
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 16, poz. 94, z póŸn. zm.), w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia 2004 r., or-
ganizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych na
podstawie umowy o œwiadczenie us³ug publicznych oraz nabywanie kolejowych pojaz-
dów szynowych nale¿y do zadañ w³asnych samorz¹dów województw. W³adze samo-
rz¹dowe, posiadaj¹c wiedzê o lokalnych uwarunkowaniach komunikacyjnych oraz
znaj¹c potrzeby lokalnych spo³ecznoœci, powinni je uwzglêdniaæ w umowach zawiera-
nych z wybranymi przewoŸnikami zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pa-
sa¿erskich (Dz. U. Nr 95, poz. 953). Z powy¿szego wynika, ¿e samorz¹dy wojewódzkie
decyduj¹ o kszta³cie rozk³adu jazdy, zamawiaj¹ poci¹gi u przewoŸników oraz pokrywa-
j¹ zwi¹zane z tym koszty gdy po³¹czenia s¹ deficytowe. Zmiany jakie zasz³y pod koniec
roku 2008 w Grupie PKP by³y wynikiem wdro¿enia rozwi¹zañ przyjêtych, miedzy inny-
mi, w „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013”, w której jednym z najistot-
niejszych obszarów dzia³añ wskazane by³o przeprowadzenie skutecznej restruktury-
zacji Spó³ki. Warunkiem stworzenia w³aœciwych podstaw dzia³ania kolejowych przewo-
zów regionalnych by³o wyposa¿enie spó³ki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. w nie-
zbêdny maj¹tek (lokomotywy, zaplecza utrzymaniowo-naprawcze) oraz jej odd³u¿enie
i usamorz¹dowienie. Istot¹ usamorz¹dowienia jest skupienie na szczeblu regionalnym
wszystkich podstawowych funkcji zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ przewozowych, tj. or-
ganizatora, wykonawcy i dofinansowuj¹cego przewozy o charakterze publicznym. Wy-
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dzielenie ze spó³ki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. dzia³alnoœci zwi¹zanej z prowa-
dzeniem przewozów innych ni¿ regionalne, dotowanych jako us³ugi publiczne z bud¿e-
tu pañstwa, mia³o na celu zapewnienie wyraŸnego, organizacyjnego i maj¹tkowego od-
dzielenia finansowania zadañ w³asnych samorz¹dów wojewódzkich od zadañ
finansowanych bezpoœrednio przez bud¿et pañstwa, a tak¿e zapewnienie przejrzysto-
œci finansowania tych zadañ. Powy¿sze dzia³anie by³o o tyle zasadne, ¿e uporz¹dkowa-
³o kwestie zwi¹zane z finansowaniem tego rodzaju przewozów, jak równie¿ przewozów
regionalnych.

W zwi¹zku z poruszonym przez Pana Senatora Tadeusza Skorupê problemem za-
przestania kursowania poci¹gu miêdzywojewódzkiego „Giewont”, uprzejmie informu-
jê, ¿e dotacja bud¿etowa na dofinansowanie przewozów miêdzywojewódzkich
i miêdzynarodowych w projekcie bud¿etu pañstwa na 2009 r., mimo podejmowanych
przez Ministra Infrastruktury starañ o jej zwiêkszenie, pozosta³a na poziomie roku
2007 i 2008, tj. zaplanowana zosta³a w kwocie 240 mln z³. W zwi¹zku ze znacz¹cym
wzrostem kosztów wykonywania przewozów wynikaj¹cym g³ównie ze wzrostu cen
energii oraz us³ug zewnêtrznych, nie by³o mo¿liwoœci objêcia dofinansowaniem przez
Ministra Infrastruktury takiej samej oferty przewozowej jak w latach ubieg³ych. Maj¹c
na uwadze fakt, ¿e kolejowe przewozy regionalne mog¹ byæ realizowane osobowymi po-
ci¹gami miêdzywojewódzkimi, w celu umo¿liwienia samorz¹dom województw realizacji
powierzonych im zadañ, do ustawy o transporcie kolejowym wprowadzono art. 40a.
W zwi¹zku z powy¿szym, w rozk³adzie jazdy poci¹gów obowi¹zuj¹cym od dnia 14 grud-
nia 2008 r. zaplanowano wykorzystanie pe³nej kwoty dotacji z bud¿etu pañstwa w spo-
sób uwzglêdniaj¹cy, przede wszystkim, potrzeby w zakresie przewozów miêdzywojewódz-
kich realizowanych poci¹gami pospiesznymi.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

Pragnê panie i panów senatorów poinformowaæ, ¿e mimo pewnych ogra-
niczeñ bud¿etowych udaje siê realizowaæ ró¿ne istotne, wa¿ne inwestycje,
miêdzy innymi poprawiaj¹ce bezpieczeñstwo mieszkañców i bezpieczeñstwo
publiczne, a tak¿e s³u¿¹ce polskiej Policji. Przyk³adem takiej inwestycji by³o
otwarcie Komisariatu Policji w G¹binie w powiecie p³ockim. Osobiœcie mia³em
okazjê uczestniczyæ w tej uroczystoœci, która odby³a siê 29 kwietnia bie¿¹ce-
go roku. By³a to inwestycja bardzo oczekiwana, zarówno przez mieszkañców
ziemi p³ockiej, jak i przez funkcjonariuszy Policji.

W zwi¹zku z powy¿szym chcia³bym w imieniu swoim i mieszkañców
pó³nocnego Mazowsza podziêkowaæ panu premierowi Grzegorzowi Schety-
nie, ministrowi Adamowi Rapackiemu, kierownictwu MSWiA oraz komendzie
wojewódzkiej Policji województwa mazowieckiego z siedzib¹ w Radomiu za
wsparcie tej inicjatywy. Warto zaznaczyæ, ¿e komenda wojewódzka Policji
by³a jedn¹ z instytucji, które sfinansowa³y budowê obiektu.

Mam nadziejê, ¿e ta inwestycja przyczyni siê do poprawy bezpieczeñ-
stwa mieszkañców. Jednoczeœnie wiem, ¿e zapewni ona bardziej komforto-
we, dogodne warunki pracy funkcjonariuszom Policji.

Eryk Smulewicz

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 10 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 maja 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1639/09),

przekazuj¹ce oœwiadczenie Pana Senatora Eryka Smulewicza, z³o¿one na 32. posiedze-
niu Senatu w dniu 7 maja 2009 roku, dotycz¹ce otwarcia Komisariatu Policji w G¹bi-
nie, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê podziêkowaæ Panu Senatorowi za udzia³ w uroczystoœciach ot-
warcia Komisariatu Policji w G¹binie w dniu 29 kwietnia 2009 roku oraz za zaintereso-
wanie problematyk¹ bezpieczeñstwa publicznego.

Jednoczeœnie informujê, ¿e nowy komisariat jest wynikiem wspó³pracy administra-
cji rz¹dowej i w³adz samorz¹dowych, Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, Ko-
mendy Miejskiej Policji w P³ocku oraz Urzêdu Miasta i Gminy G¹bin. W budynku
komisariatu mieszcz¹ siê pomieszczenia techniczne, gara¿e, magazyny, pomieszczenia
s³u¿by dy¿urnej oraz pokój przyjêæ dla interesantów niepe³nosprawnych. Znajduj¹ siê
w nim tak¿e pomieszczenia dla s³u¿b patrolowych z zapleczem sanitarnym i szatniami,
a tak¿e archiwum. Powsta³a równie¿ sala konferencyjna oraz budynek towarzysz¹cy
dla psów policyjnych. Przed budynkiem powstanie monitorowany parking dla samo-
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chodów policyjnych i interesantów. Nowa siedziba wyposa¿ona jest w nowoczesny
sprzêt – w tym maszt do ³¹cznoœci radiowej.

Dodaæ ponadto nale¿y, ¿e z informacji uzyskanych od Burmistrza Gminy G¹bin wy-
nika, ¿e kolejnymi inwestycjami realizowanymi z pomoc¹ rz¹du i samorz¹du Mazow-
sza bêd¹: podstacja pogotowia ratunkowego i stra¿nica dla Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej.

Podkreœliæ pragnê, ¿e Minister SWiA, pomimo znacznie zmniejszonych œrodków
bud¿etowych na 2009 rok, priorytetowo traktuje inwestycje, maj¹ce na celu poprawê
bezpieczeñstwa obywateli. Tym bardziej cenny jest fakt, ¿e wysi³ki w tym zakresie zo-
sta³y przez Pana Senatora docenione.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o wsparcie inicjatyw podejmowa-

nych przez ró¿nego rodzaju organizacje, szczególnie zlokalizowane na ziemi
sochaczewskiej, które czyni¹ starania w celu pozyskania œrodków na organi-
zacjê imprez i dzia³añ promuj¹cych Rok Chopinowski.

Zbli¿aj¹cy siê rok 2010 bêdzie dla ziemi sochaczewskiej szczególny. Ob-
chody dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina bêd¹ odbywa³y siê
miêdzy innymi w ¯elazowej Woli, Brochowie i Sochaczewie, a wiêc na ziemi
powiatu sochaczewskiego. Uwaga skupiona na tym narodowym wydarzeniu
zaowocuje zainteresowaniem regionem sochaczewskim, jego ofert¹ kultural-
n¹ i turystyczn¹.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 28.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do z³o¿onego przez Pana Senatora Eryka Smulewicza oœwiadczenia

(BPS/DSK-043-1640/09 z 1 maja 2009 r.), dotycz¹cego wspierania przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z organizacj¹ i promocj¹ Roku Chopinowskiego uprzejmie proszê o przyjê-
cie nastêpuj¹cych informacji.

Obowi¹zuj¹cym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego sposobem po-
dzia³u œrodków s¹ konkursy. Dotacje przyznawane w ramach Programów Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego maj¹ charakter celowy i przeznaczone s¹ na wspie-
ranie tych dzia³añ i przedsiêwziêæ instytucji kultury, które wp³yn¹æ mog¹ na ich roz-
wój, rozszerzenie dzia³alnoœci, poprawê jakoœci proponowanej oferty. Od jakoœci
przygotowywanych projektów, ich znaczenia dla kultury narodowej zale¿y zarówno
fakt przyznania dotacji, jak i jej wysokoœæ. Jednym z programów Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego jest program „Fryderyk Chopin”. Program ten, w zwi¹zku
z przypadaj¹c¹ w przysz³ym roku rocznic¹ 200-lecia urodzin Chopina bêdzie mia³
szczególn¹ rangê. Celem programu jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka
Chopina. W jego ramach ubiegaæ siê mo¿na m.in. o œrodki na: propagowanie wiedzy
o Chopinie, promocjê twórczoœci muzycznej w kraju i za granic¹, wspieranie rozwoju
utalentowanych m³odych muzyków, badania naukowe w tym rozbudzanie zaintereso-
wañ m³odych naukowców problematyk¹ chopinologiczn¹, tworzenie warunków do roz-
woju turystyki kulturalnej zwi¹zanej ze œladami obecnoœci Fryderyka Chopina,
udostêpnianie archiwaliów zwi¹zanych z ochron¹ dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz
ich zabezpieczenie przed skutkami klêsk ¿ywio³owych, kradzie¿ami i nielegalnym wy-
wozem.

32. posiedzenie Senatu w dniu 7 maja 2009 r. 187



W ramach przygotowañ do obchodów Roku Chopinowskiego podjêto tak¿e szeroko
zakrojone prace modernizacyjne w obiektach zwi¹zanych z kompozytorem, m.in. w ¯e-
lazowej Woli, Brochowie, Zamku Ostrogskich. Budowane jest tak¿e Centrum Chopi-
nowskie w Warszawie.

Jestem przekonany, ¿e obchody jubileuszowe przyczyni¹ siê do popularyzacji nie
tylko muzyki Fryderyka Chopina i kultury polskiej ale tak¿e zwiêksz¹ zainteresowanie
Polsk¹, szczególnie miejscami urodzin i pobytu kompozytora.

Z powa¿aniem

Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Szaleñca

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Oœwiadczenie niniejsze dotyczy kwestii pomocy finansowej dla niespo-

krewnionych rodzin zastêpczych, jego pod³o¿e zaœ stanowi¹ apele w³adz sa-
morz¹dowych, w tym apel skierowany przez Radê Miejsk¹ w Sosnowcu.

W³adze lokalne wyra¿aj¹ mianowicie chêæ miêdzy innymi finansowego
wspierania rodzin zastêpczych, przy czym niezbêdne œrodki pieniê¿ne pocho-
dziæ mia³yby z bud¿etów samorz¹dowych. Najistotniejszym argumentem
przemawiaj¹cym za tego rodzaju pomoc¹ ze strony w³adz lokalnych jest dob-
ro dzieci, gdy¿ bezsprzeczny jest fakt, i¿ rodzicielstwo zastêpcze stanowi lep-
sz¹ formê opieki, bardziej przyjazn¹ dzieciom. Co wiêcej, jest ono form¹
tañsz¹ dla pañstwa ani¿eli domy dziecka, jako ¿e koszt utrzymania dziecka
w niespokrewnionej rodzinie zastêpczej wynosi obecnie oko³o 800 z³ miesiêcz-
nie, gdy tymczasem koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuñczo-
-wychowawczej to od 2 tysiêcy 500 z³ do 3 tysiêcy 500 z³ miesiêcznie.

Wynikaj¹ce z aktualnego stanu prawnego ograniczenia w zakresie finan-
sowania niespokrewnionych rodzin zastêpczych stanowi¹ niejednokrotnie
przeszkodê dla ewentualnych kandydatów na za³o¿ycieli takich rodzin, co
wp³ywa na ich – wci¹¿ niedostateczn¹ liczbê. Jednak ze wzglêdu na obo-
wi¹zuj¹c¹ tak¿e na gruncie organów samorz¹dowych zasadê legalizmu
wszystkie organy dzia³aj¹ na podstawie prawa i w granicach prawa, wobec
czego bez wyraŸnego upowa¿nienia zawartego w powszechnie obowi¹zu-
j¹cym akcie prawnym tego rodzaju pomoc finansowa ze strony w³adz lokal-
nych nie jest mo¿liwa. Niniejsz¹ materiê reguluj¹ obecnie g³ównie ustawa
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, a tak¿e rozporz¹dzenie mini-
stra polityki spo³ecznej z dnia 18 paŸdziernika 2004 r. w sprawie rodzin za-
stêpczych, w których to aktach prawnych oznaczono sztywno wysokoœæ
pomocy pieniê¿nej przys³uguj¹cej niespokrewnionym rodzinom zastêpczym.
Brakuje jednak stosownego upowa¿nienia – b¹dŸ to dla w³adz powiatu, b¹dŸ
to dla w³adz gminy – pozwalaj¹cego na udzielanie takim rodzinom finanso-
wego wsparcia przekraczaj¹cego oznaczon¹ wysokoœæ pomocy pieniê¿nej.

Z powy¿szych wzglêdów proponuje siê wprowadzenie do ustawy o po-
mocy spo³ecznej zmiany pozwalaj¹cej w³adzom powiatu b¹dŸ gminy na do-
datkowe wspieranie finansowe niespokrewnionych rodzin zastêpczych,
któr¹ to propozycjê w pe³ni popieram i któr¹ chcia³bym niniejszym przedsta-
wiæ.

Wskazana zmiana polegaæ mia³aby na wprowadzeniu do przywo³anej
ustawy o pomocy spo³ecznej dodatkowego artyku³u, art. 78a, który umo¿li-
wia³by organom stanowi¹cym gmin i powiatów podwy¿szenie w drodze
uchwa³y oznaczonych w art. 78 ustawy kwot pomocy pieniê¿nej ze œrodków
w³asnych powiatu b¹dŸ gminy do wysokoœci zró¿nicowanej i uwarunkowa-
nej spe³nieniem okreœlonych wymogów ujêtych we w³aœciwej uchwale. Propo-
nowany przepis umo¿liwia udzielenie pomocy finansowej rodzinom
zastêpczym tak¿e przez gminy. Jednak ze wzglêdu na okolicznoœæ, i¿ zgodnie
z art. 19 ustawy o pomocy spo³ecznej wsparcie dla rodzin zastêpczych znaj-
duje siê w katalogu zadañ w³asnych powiatu, pozostaje do rozwa¿enia to,
czy mo¿liwe bêdzie przyznanie takich uprawnieñ gminie. W razie uznania, i¿
przyznanie omawianych kompetencji tak¿e gminie by³oby zbyt utrudnione
i wymaga³oby dokonania szerszych modyfikacji obowi¹zuj¹cego stanu praw-
nego, s³uszne by³oby dokonanie proponowanej zmiany choæby w stosunku
do powiatu, choæ rozszerzenie tego rodzaju uprawnieñ równie¿ na gminy pro-
wadziæ mog³oby do jeszcze wiêkszej skutecznoœci finansowania rodzin za-
stêpczych.

Podzielaj¹c w pe³ni powsta³¹ na gruncie w³adz lokalnych inicjatywê do-
datkowego wspierania finansowego dla niespokrewnionych rodzin zastêp-
czych, proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia do ustawy o pomocy
spo³ecznej tego rodzaju zmiany, oczywiœcie po jej w³aœciwym dostosowaniu
do ca³okszta³tu regulacji objêtych t¹ ustaw¹ oraz do pozosta³ych aktów praw-
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nych obowi¹zuj¹cych na omawianym gruncie. Tego rodzaju zmiana ustawy
o pomocy spo³ecznej obowi¹zywaæ mo¿e co najmniej do czasu uchwalenia
opracowywanej ustawy o rodzinnej opiece zastêpczej.

Nale¿y nadmieniæ, I¿ podobne rozwi¹zanie zawarte zosta³o miêdzy inny-
mi w art. 15a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzin-
nych.

Zbigniew Szaleniec

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 13 maja 2009 r., znak: BPS/DSK-
-043-1641-09, dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Zbigniewa Szaleñca, z³o¿onego pod-
czas 32. posiedzenia Senatu RP, w sprawie pomocy finansowej dla niespokrewnionych
rodzin zastêpczych, uprzejmie informujê:

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej opracowa³o projekt „Za³o¿eñ ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej nad dzieckiem”, który zak³ada znacz-
ne ograniczenie roli placówek opiekuñczo- wychowawczych w opiece nad dzieckiem.
Umieszczenie dziecka w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej bêdzie mog-
³o mieæ miejsce po wyczerpaniu mo¿liwoœci zatrzymania go w rodzinie w³asnej lub
umieszczenia w rodzinie zastêpczej lub rodzinnym domu dziecka. Aby realizacja tych
zamierzeñ by³a mo¿liwa planuje siê po³o¿yæ bardzo du¿y nacisk na profilaktykê i pracê
z rodzin¹ naturaln¹ w celu przeciwdzia³ania koniecznoœci umieszczania dziecka poza
rodzin¹. W sytuacji zagro¿enia dobra dziecka i koniecznoœci oddzielenia od rodziny,
nowe rozwi¹zania zdecydowanie sprzyjaæ maj¹ umieszczaniu dzieci w rodzinach
zastêpczych, przede wszystkim zawodowych, oraz rodzinnych domach dziecka. Zak³a-
da siê zwiêkszenie kierowanej do nich pomocy finansowej, ale tak¿e – a mo¿e przede
wszystkim – wsparcia merytorycznego, poprzez realn¹ pomoc w wychowywaniu powie-
rzonych im dzieci (m.in. szkolenia, poradnictwo, ale tak¿e mo¿liwoœæ korzystania z wy-
poczynku, co przeciwdzia³aæ bêdzie wypaleniu zawodowemu).

W proponowanych rozwi¹zaniach zak³ada siê mo¿liwoœæ dowolnego kszta³towania
przez samorz¹d lokalny wysokoœci niektórych œwiadczeñ z zakresu opieki nad dziec-
kiem i rodzin¹, zabezpieczaj¹c œwiadczeniobiorcom jedynie minimaln¹ wysokoœæ
œwiadczeñ. Rozwi¹zanie to sprzyjaæ ma budowaniu systemu opieki nad dzieckiem i ro-
dzin¹ uwzglêdniaj¹cego specyfikê lokalnego rynku pracy i lokaln¹ strukturê spo³ecz-
n¹, tym samym czyni¹c organizacjê opieki nad dzieckiem i rodzin¹ w jeszcze wiêkszym
ni¿ dzisiaj stopniu mo¿liw¹ do kszta³towania przez spo³ecznoœæ lokaln¹. Sprzyjaæ temu
ma równie¿ znaczne otwarcie przepisów prawnych na wspó³tworzenie tego systemu
przez organizacje pozarz¹dowe. Rozwi¹zania takie spotykane s¹ w innych europej-
skich systemach opieki nad dzieckiem i przynosz¹ korzystne dla beneficjentów efekty
(np. Hiszpania, Francja).

Propozycja senatora Zbigniewa Szaleñca jest zatem zbie¿na z planowanymi przez
resort pracy i polityki spo³ecznej rozwi¹zaniami. Maj¹c jednak na uwadze, ¿e rozwi¹za-
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nia te wejd¹ w ¿ycie nie wczeœniej ni¿ od 1 stycznia 2011 r., konieczne bêdzie wczeœ-
niejsze wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o pomocy spo³ecznej. Poparcie
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej uzyska³a inicjatywa poselska (druk sejmowy 2020)
maj¹ca na celu wprowadzenie zmiany do ustawy o pomocy spo³ecznej, która umo¿liwi
samorz¹dom powiatowym podwy¿szanie wysokoœci œwiadczeñ na pieczê zastêpcz¹.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z informacjami na temat zwiêkszenia pomocy pañstwa dla fir-

my Lenovo, realizuj¹cej inwestycje w miejscowoœci Legnickie Pole, zwracam
siê z proœb¹ o udzielenie informacji na temat nowych zasad udzielania pomo-
cy publicznej temu inwestorowi.

Proszê tak¿e o przes³anie informacji na temat gwarancji i warunków, na
jakich ta pomoc zostanie przekazana.

Moje zaniepokojenie budzi fakt, i¿ to bud¿et pañstwa ma pokryæ ewen-
tualne straty wynikaj¹ce z problemów firmy Lenovo z kontrahentem realizu-
j¹cym prace developerskie. Takie problemy s¹ elementem ryzyka
zwi¹zanego z ka¿d¹ inwestycj¹ i moim zdaniem ryzyko to powinno obci¹¿aæ
przedsiêbiorstwo, a nie bud¿et pañstwa.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.26

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Marka Trzciñskiego skierowanym do

Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka, z³o¿o-
nym w dniu 7 maja 2009 r. na 32. posiedzeniu Senatu dotycz¹cym wsparcia, jakie
Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej planowa³ udzieliæ firmie Lenovo, uprzejmie wyjaœniam.

W kwietniu 2009 r. przedstawiciele zarz¹du Lenovo og³osili, i¿ w zwi¹zku z ogóln¹
sytuacj¹ œwiatowej gospodarki oraz znacz¹cym spadkiem zapotrzebowania na nowe
komputery firma rezygnuje z inwestycji w Europie.

Do dnia og³oszenia decyzji Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej nie udzieli³ ¿adnej pomo-
cy finansowej firmie Lenovo. Pomimo przyjêcia przez Radê Ministrów uchwa³y
Nr 218/2008 z dnia 10 paŸdziernika 2008 r. ustanawiaj¹cej program wieloletni
w sprawie wsparcia inwestycji tej firmy, z inwestorem nie zosta³a podpisana umowa
o udzielenie pomocy publicznej, w zwi¹zku z czym nie przekazano jakichkolwiek œrod-
ków z bud¿etu pañstwa na rzecz firmy.

W zwi¹zku z decyzj¹ inwestora, w dniu 19 maja 2009 r. Minister Gospodarki prze-
kaza³ do uzgodnieñ miêdzyresortowych projekt uchwa³y Rady Ministrów w sprawie od-
st¹pienia od realizacji programu wieloletniego ustanowionego uchwa³¹ Nr 218/2008.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Rafa³ Baniak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
£ódzki kurator oœwiaty zwróci³a siê do mnie z informacj¹ o podjêtych

dzia³aniach, maj¹cych na celu zorganizowanie ogólnopolskiej uroczystej in-
auguracji roku szkolnego 2009/2010 w mieszcz¹cym siê w Kleszczowie
Kompleksie Dydaktyczno-Sportowym „Solpark Kleszczów”. Chcia³bym za-
znaczyæ, ¿e bêdzie to najnowoczeœniejszy obiekt w Polsce, ³¹cz¹cy w sobie
funkcje edukacyjne, kulturowe i rekreacyjne. W obiekcie funkcjonowaæ bêdzie
miêdzy innymi Technikum Nowoczesnych Technologii, liceum ogólno-
kszta³c¹ce oraz gimnazjum.

Udzielaj¹c pe³nego poparcia temu projektowi, uprzejmie zapytujê o szan-
se powodzenia tej inicjatywy oraz ewentualne wskazanie formalnych proce-
dur lub warunków, jakie nale¿y spe³niæ, aby ubiegaæ siê o mo¿liwoœæ
zorganizowania tej uroczystoœci na terenie gminy Kleszczów.

Z wyrazami szacunku
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.27

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane pismem BPS/DSK-043-1643/09 z dnia 13 maja

2009 roku oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Marka Trzciñskiego w sprawie
zorganizowania ogólnopolskiej uroczystoœci inauguracji roku szkolnego 2009/2010
w mieszcz¹cym siê w Kleszczowie Kompleksie Dydaktyczno-Sportowym „Solpark Kle-
szczów” uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje:

Decyzjê o miejscu centralnej inauguracji roku szkolnego podejmuje Minister Edu-
kacji Narodowej.

Przed podjêciem decyzji w tej sprawie Minister Edukacji Narodowej zwraca siê do
kuratorów oœwiaty z proœb¹ o przekazanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej infor-
macji o miejscu planowanych wojewódzkich uroczystoœci inauguracji roku szkolnego
wraz z ewentualnym wnioskiem o wyra¿enie zgody na organizacjê ogólnopolskiej uro-
czystoœci.

Minister Edukacji Narodowej wskazuje miejsce ogólnopolskiej uroczystoœci po za-
poznaniu siê z informacj¹ zbiorcz¹, sporz¹dzon¹ na podstawie opinii kuratorów oœwiaty.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej prowadzone s¹ obecnie prace zwi¹zane z wy-
³anianiem miejsca ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2009/2010. Dnia
30 kwietnia br. zosta³o skierowane do kuratorów oœwiaty pismo z proœb¹ o przekazanie
do 29 maja br. informacji dotycz¹cej miejsca planowanej wojewódzkiej inauguracji ro-
ku szkolnego 2009/2010 wraz z uzasadnieniem wyboru miejsca uroczystoœci.
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Jak wynika z powy¿szego, do czasu zakoñczenia procesu zbierania opinii kurato-
rów oœwiaty nie jest mo¿liwe okreœlenie szans powodzenia przedstawionej w oœwiad-
czeniu inicjatywy oraz udzielenie wi¹¿¹cej odpowiedzi w sprawie.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z wykonywaniem przeze mnie mandatu senatora RP otrzy-

ma³em z r¹k starosty powiatu zduñskowolskiego pismo, w którym zwróci³ on
moj¹ uwagê na radykalne zmniejszenie œrodków w planie finansowym
PFRON, przeznaczonych na pomoc osobom niepe³nosprawnym, jeœli chodzi
o zadania na ich rzecz nale¿¹ce do kompetencji samorz¹dów powiatowych.
Z przekazanych mi informacji wynika, ¿e tegoroczne œrodki stanowi¹ jedynie
56,96% dotacji zesz³orocznej, i tak dalece niewystarczaj¹cej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z pytaniem, czy tak zauwa¿alna obni¿ka do-
tacji dotyczy wszystkich powiatów w kraju i jakie s¹ jej przyczyny. Proszê tak¿e
o informacjê, czy s¹ planowane dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia skutków
zmniejszenia œrodków przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepe³no-
sprawnych.

Z wyrazami szacunku
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.06.17

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 13 maja 2009 r.,

znak: BPS/DSK-043-1644/09, oœwiadczenie senatorskie Pana Senatora Marka
Trzciñskiego z³o¿one podczas 32. posiedzenia Senatu RP w sprawie zmniejszenia œrod-
ków w planie finansowym Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw-
nych, przeznaczonych na pomoc osobom niepe³nosprawnym dla starosty powiatu
zduñskowolskiego, proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ:

Zmniejszenie wysokoœci œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych przekazywanych wed³ug algorytmu samorz¹dom powiatowym doty-
czy wszystkich powiatów w Polsce i wynika z koniecznoœci przeznaczenia zdecydo-
wanie wiêkszych œrodków na obligatoryjne zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej
osób niepe³nosprawnych, jakim jest dofinansowanie do wynagrodzeñ pracowników
niepe³nosprawnych.

Od 1 stycznia 2009 r., w zwi¹zku z wprowadzon¹ przez ustawê z dnia 5 grudnia
2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1652) zmian¹ definicji najni¿szego
wynagrodzenia, wskaŸnik ten, uwzglêdniany przy naliczaniu dofinansowania do wyna-
grodzeñ pracowników niepe³nosprawnych, wzrós³ o prawie 30%. Ponadto grupa pracowni-
ków, których zatrudnianie uprawnia pracodawcê do otrzymywania dofinansowania
do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych, zosta³a rozszerzona o osoby posia-
daj¹ce uprawnienia emerytalne. PFRON musi równie¿ zapewniæ œrodki na finansowa-
nie dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepe³nosprawnych, o których
zwrot mog¹ ubiegaæ siê zak³ady pracy chronionej.
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Pragnê podkreœliæ, ¿e liczba pracowników niepe³nosprawnych zarejestrowanych
w systemie SODiR znacznie wzros³a, co poci¹gnê³o za sob¹ wzrost wydatków PFRON
na dofinansowanie do wynagrodzeñ (wed³ug danych PFRON – stan na dzieñ
28.05.2009 r. – liczba zatrudnionych osób niepe³nosprawnych u pracodawców objê-
tych dofinansowanien do wynagrodzeñ by³a w kwietniu bie¿¹cego roku w stosunku do
grudnia ubieg³ego roku wy¿sza o ponad 21 tysiêcy osób, tj. o oko³o 11%).

Œrodki PFRON musia³y tak¿e zostaæ zabezpieczone na realizacjê zadania ustawo-
wego dotycz¹cego zlecania realizacji zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecz-
nej osób niepe³nosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarz¹dowym, maj¹cych
charakter ogólnopolski lub ponadregionalny.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
obowi¹zany jest do zapewnienia przede wszystkim œrodków finansowych na realizacjê
tytu³ów obligatoryjnych, do których nale¿y realizacja uprawnieñ pracodawców zatrud-
niaj¹cych osoby niepe³nosprawne. Tak¹ kategoriê wydatków stanowi¹ tak¿e œrodki
przekazywane algorytmem samorz¹dom na finansowanie uczestnictwa osób niepe³no-
sprawnych w warsztatach terapii zajêciowej czy te¿ dzia³ania zak³adów aktywnoœci za-
wodowej. Omówione wczeœniej zmiany legislacyjne maj¹ bezpoœredni wp³yw na
kszta³towanie siê poziomu wydatków sztywnych PFRON, który obecnie wynosi 67%
ogólnych wydatków PFRON.

Przedstawione powy¿ej okolicznoœci spowodowa³y realne zmniejszenie kwot prze-
kazanych do samorz¹dów. Porównuj¹c plan finansowy PFRON okreœlony ustaw¹ bud-
¿etow¹ pañstwa na lata 2008 i 2009 w pozycji przelewy redystrybucyjne, nale¿y wska-
zaæ, ¿e w 2009 r. nast¹pi³o w stosunku do 2008 r. obni¿enie wysokoœci œrodków dla sa-
morz¹dów powiatowych o kwotê 169.139.000 z³, tj. o 20,46%. Przy uwzglêdnieniu
dodatkowych œrodków przyznanych we wrzeœniu 2008 r. ró¿nica jest wiêksza, nie prze-
kracza jednak 30%. Odchylenia od tego wskaŸnika, okreœlonego dla puli ogó³em, dla
kwot przypadaj¹cych poszczególnym samorz¹dom w 2009 r. s¹ nastêpstwem za-
stosowania, zgodnie z wzorem algorytmu, danych indywidualnych dotycz¹cych samo-
rz¹du oraz wyodrêbniania kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
dzia³alnoœci warsztatów terapii zajêciowej przy znacz¹cym wzroœcie stawki rocznego
pobytu jednego uczestnika w wtz.

Uprzejmie informujê, ¿e PFRON podejmuje intensywne dzia³ania maj¹ce na celu
pozyskanie dodatkowych œrodków, które zostan¹ przeznaczone na dofinansowanie sa-
morz¹dów. Uzale¿nione jest to od utrzymania obowi¹zkowych wp³at dokonywanych
przez pracodawców na poziomie bliskim zak³adanemu oraz zabezpieczenia najwa¿niej-
szego zadania ustawowego, tj. dofinansowania rynku pracy osób niepe³nosprawnych.

Ewentualna decyzja o zwiêkszeniu œrodków na zadania samorz¹dów zostanie pod-
jêta w drugim pó³roczu tego roku.

PFRON ze zrozumieniem przyjmuje zaniepokojenie jednostek samorz¹du teryto-
rialnego zmniejszeniem œrodków PFRON przypadaj¹cych wg algorytmu na realizacjê
zadañ ustawowych w 2009 r. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e osoby niepe³nosprawne wy-
magaj¹ce wsparcia s¹ przede wszystkim pe³noprawnymi mieszkañcami województw
i powiatów, a œrodki przekazywane przez PFRON s¹ form¹ dofinansowania realizacji
przez samorz¹dy zadania w³asnego polegaj¹cego na wspieraniu ich niepe³nospraw-
nych mieszkañców.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Docieraj¹ do mnie sygna³y lokalnych przedsiêbiorców, potwierdzone

ostatnio przez informacje w mediach ogólnopolskich, o niepokoj¹cych zale¿-
noœciach pomiêdzy osobami pe³ni¹cymi funkcjê „asesorów” oceniaj¹cych
wnioski o dotacje unijne w ramach regionalnych programów operacyjnych
a firmami doradczymi przygotowuj¹cymi wnioski.

Szczególny mój niepokój budzi sytuacja ewidentnie wskazuj¹ca na kon-
flikt interesów, gdy jedna i ta sama osoba ocenia wnioski, jednoczeœnie wyko-
nuj¹c pracê na rzecz firm doradczych. Trudno w takich okolicznoœciach mówiæ
o wolnej konkurencji, obiektywizmie i racjonalnoœci w wydawaniu tych fundu-
szy.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o przekazanie informacji, czy w praktyce
faktycznie wystêpuj¹ opisane problemy, czy opisywana wy¿ej sytuacja jest
monitorowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i czy planowane s¹ –
a jeœli tak, to jakie – rozwi¹zania, które mog³yby ograniczyæ wystêpowanie te-
go typu sytuacji.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Pana Marsza³ka z dnia 13 maja 2009 r. (znak: BPS/DSK-

-043-1645/09) przesy³am odpowiedŸ na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora
Marka Trzciñskiego na 32. posiedzeniu Senatu w dniu 7 maja 2009 r.

Dziêkuj¹c Panu Senatorowi za zainteresowanie kwesti¹ instrumentów zapewnia-
j¹cych obiektywizm ekspertów oceniaj¹cych projekty do dofinansowania w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych pragnê poinformowaæ, i¿ zapewnienie rzetelnej
i bezstronnej oceny jest dla mojego resortu kluczowym aspektem procesu selekcji
wniosków o dofinansowanie. Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, i¿ w zwi¹zku z anga¿o-
waniem ekspertów do oceny projektów w ramach wszystkich programów operacyj-
nych, opisane poni¿ej rozwi¹zania s³u¿¹ce zapewnieniu bezstronnoœci ekspertów s¹
to¿same dla obu kategorii programów – zarówno regionalnych jak i krajowych.

Odnosz¹c siê do kwestii zale¿noœci pomiêdzy osobami oceniaj¹cymi wnioski o dofi-
nansowanie a firmami doradczymi przygotowuj¹cymi wnioski pragnê wskazaæ, i¿ wy-
st¹pieniu konfliktu interesów przy ocenie danego wniosku zapobiegaj¹ przepisy
art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z póŸn. zm.). Przepis ten okreœla tryb i zasady powo³ywania
ekspertów do oceny projektów. Wspomniana ustawa zosta³a znowelizowana ustaw¹
z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wdra¿aniem fundu-
szy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci (Dz. U. nr 216, poz. 1370). Zmiana objê³a
m.in. regulacje dotycz¹ce ekspertów i polega³a na decentralizacji systemu naboru eks-
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pertów, wprowadzeniu mo¿liwoœci tworzenia i prowadzenia baz ekspertów uczestni-
cz¹cych w procesie wyboru projektów do dofinansowania oraz ustawowym okreœleniu
sposobu zapewnienia bezstronnoœci ekspertów, w tym egzekwowania odpowiedzialno-
œci karnej za sk³adanie niezgodnych z prawd¹ deklaracji w tym zakresie.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 przy korzystaniu z us³ug œwiadczonych przez ekspertów
stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpo-
wania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.) dotycz¹ce wy-
³¹czenia pracownika oraz organu. Instytucja og³aszaj¹ca konkurs nie mo¿e korzystaæ
z us³ug ekspertów, którzy np. z uwagi na ³¹cz¹ce ich z wnioskodawc¹ relacje nie gwa-
rantuj¹ bezstronnoœci oceny, a tak¿e których udzia³ w ocenie mo¿e rodziæ w¹tpliwoœci
co do jej rzetelnoœci i obiektywizmu. Stosowanie powy¿szego przepisu s³u¿y ca³kowite-
mu wyeliminowaniu tego rodzaju sytuacji.

Jednoczeœnie w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy ekspert przed przyst¹pieniem do
oceny projektu sk³ada instytucji korzystaj¹cej z jego us³ug oœwiadczenie, ¿e nie zacho-
dzi ¿adna z okolicznoœci powoduj¹cych wy³¹czenie go z udzia³u w ocenie projektu na
podstawie Kodeksu postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póŸn. zm.), oraz ¿e nie zachodz¹ ¿adne okolicznoœci mog¹ce budziæ uzasadnione w¹tpli-
woœci, co do jego bezstronnoœci wzglêdem podmiotu ubiegaj¹cego siê o dofinansowanie
lub podmiotu, który z³o¿y³ lub przygotowywa³ wniosek bêd¹cy przedmiotem oceny.
Oœwiadczenie jest sk³adane pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szy-
wych zeznañ, o czym ekspert zostaje pouczony przed z³o¿eniem oœwiadczenia.

Na mocy art. 31 ust. 4 mo¿liwe jest wyci¹gniêcie konsekwencji karnych wobec nie-
rzetelnych ekspertów, którzy podpisuj¹c oœwiadczenie o bezstronnoœci zataili fakty,
które mog³y mieæ wp³yw na wynik dokonanej przez nich oceny danego projektu. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e skuteczne egzekwowanie odpowiedzialnoœci wobec osoby, która z³o¿y³a
fa³szywe oœwiadczenie zapewnia, stosownie do brzmienia art. 233 § 6 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.), zamieszczenie
tego rodzaju przepisu w akcie prawnym rangi ustawowej.

Pragnê równie¿ wskazaæ, i¿ wyniki ekspertyzy przeprowadzonej na zlecenie kiero-
wanego przeze mnie resortu wskazuj¹, i¿ wprowadzone wy¿ej zmiany w zakresie za-
gwarantowania bezstronnoœci ekspertów w procesie oceny s¹ du¿o bardziej restrykcyj-
ne w porównaniu z rozwi¹zaniami przyjêtymi w systemach innych krajów cz³onkow-
skich.

Nawi¹zuj¹c do zapytania Pana Senatora odnoœnie do dzia³añ podjêtych przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego w celu zapobiegania konfliktom interesów w procesie
wyboru projektów do dofinansowania pragnê wskazaæ, i¿ jednym z przejawów troski
o rzetelnoœæ opinii wydawanych przez ekspertów jest wprowadzenie do formularza
oœwiadczenia eksperta o bezstronnoœci przyk³adowego katalogu okolicznoœci stano-
wi¹cych konflikt interesów. Katalog ten, okreœlaj¹c minimalne standardy wspólne dla
regionalnych oraz krajowych programów operacyjnych w zakresie unikania konfliktów
interesów, nie bêdzie móg³ byæ zawê¿any przez ¿adn¹ z instytucji korzystaj¹cych z us³ug
ekspertów.

Odnosz¹c siê do w¹tpliwoœci Pana Senatora odnoœnie do konfliktu interesów w sytua-
cji, gdy dana osoba ocenia wnioski jednoczeœnie wykonuj¹c pracê na rzecz firm dorad-
czych, pragnê wskazaæ, i¿ sam fakt œwiadczenia pracy dla danej firmy nie stanowi
konfliktu interesów. Konflikt interesów wystêpuje w sytuacji, gdy dana osoba dokonu-
je oceny wniosku przygotowanego przez firmê, z któr¹ jest powi¹zana lub weryfikuje
konkuruj¹cy z nim inny wniosek. W celu unikniêcia tego typu sytuacji zosta³y one
uwzglêdnione w katalogu okolicznoœci, wymienionych w formularzu deklaracji o bez-
stronnoœci, stanowi¹cych podstawê wykluczenia eksperta z procesu oceny.

Istotn¹ rolê w dzia³aniach zapobiegaj¹cych konfliktom interesów stanowi transpa-
rentnoœæ procesu oceny wniosków o dofinansowanie, zapewniona poprzez publikacjê
na stronach internetowych list ekspertów oraz list projektów, które zosta³y wybrane do
dofinansowania, wraz z nazwami beneficjentów. Umo¿liwia to opinii publicznej oraz
przedstawicielom mass mediów zg³aszanie instytucjom lub w³aœciwym organom infor-
macji o podejrzeniach dotycz¹cych nierzetelnoœci eksperta.
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Dodatkowy instrument s³u¿¹cy tym samym celom mo¿e stanowiæ procedura odwo-
³awcza od wyników oceny projektów przys³uguj¹ca potencjalnemu beneficjentowi,
w ramach której poszczególne systemy realizacyjne programów operacyjnych perspek-
tywy finansowej 2007–2013 mog¹ przewidywaæ mo¿liwoœæ zg³oszenia zastrze¿eñ doty-
cz¹cych prawdziwoœci informacji zawartej w oœwiadczeniu eksperta.

Pozostajê w przekonaniu, ¿e powy¿sze informacje w pe³ni odpowiadaj¹ na przedsta-
wione przez Pana Senatora pytania. Dziêkuj¹c za zainteresowanie kwesti¹ systemu
wyboru projektów do dofinansowania w ramach regionalnych programów operacyj-
nych oraz troskê o obiektywizm ocen dokonywanych przez ekspertów, s³u¿ê wszelkimi
innymi informacjami i wyjaœnieniami dotycz¹cymi dzia³alnoœci kierowanego przeze
mnie ministerstwa.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
w z. Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do ministra, cz³onka Rady Ministrów Micha³a Boniego

Szanowny Panie Ministrze!
Zduñskowolskie Stowarzyszenie „Amazonka” przedstawi³o mi problem

zasadnoœci uznawania przez lekarzy orzeczników Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych kobiet, które przeby³y raka piersi, za osoby zdolne do pracy. Kobiety
te, wdziêczne losowi za zachowanie ¿ycia pomimo przejœcia choroby nowo-
tworowej, czêstokroæ wystawiane s¹ na próby, których charakter czyni tak
trudem zdobyt¹ przez nie stabilizacjê zdrowotn¹ zgo³a iluzoryczn¹.

W wyst¹pieniu zainteresowane podnios³y, i¿ odczuwaj¹ na sobie skutki
tego, ¿e ¿ycie nader czêsto weryfikuje negatywnie dotycz¹ce ich orzeczenia
lekarskie. Wyniszczony chemio- i radioterapi¹ organizm kobiety jest w stanie
co najwy¿ej krótkotrwale wywo³ywaæ wra¿enie odzyskania przez ni¹ si³
umo¿liwiaj¹ce pozostawanie w stanie zatrudnienia. Schorowane, zdane s¹
na dyskomfort kolejnych chorób, z którymi nie s¹ w stanie walczyæ jak ludzie
ca³kowicie zdrowi. Ze wzglêdu na ryzyko czêstego korzystania ze zwolnieñ
lekarskich regu³¹ jest, ¿e pracy nie znajduj¹. Po wielu latach leczenia kobiety
te nie s¹ w stanie wykorzystywaæ dawniej nabytych umiejêtnoœci, co skazuje
je na ogó³ na prace fizyczne, zawsze nisko op³acane. Naprawdê zauwa¿al-
nym nastêpstwem wykonywania przez nie pracy zarobkowej jest zwykle
utrata si³, które naby³y w fazie wyjœcia z choroby nowotworowej.

Powstaje pytanie, czy bilans zysków i strat nie wskazuje, ¿e sprawa
zdolnoœci do pracy kobiet po przebytym nowotworze jest postrzegana w zbyt
zawê¿onej perspektywie. Wydatki ponoszone przez pañstwo na terapiê kobiet
z rakiem piersi nie wydaj¹ siê racjonalne w sytuacji, gdy jednoczeœnie to samo
pañstwo osi¹gniête efekty z tak¹ ³atwoœci¹ wystawia na ryzyko zniweczenia.

Podnosz¹c ten problem, zwracam siê o podjêcie dzia³añ, które bêd¹ mia³y
na wzglêdzie to, ¿e koniecznoœci ponownego leczenia kobiet, których stan
zdrowia – po wyjœciu z ciê¿kiej choroby nara¿onych na koniecznoœæ samodziel-
nego utrzymania siê – uleg³ pogorszeniu, nie równowa¿¹ korzyœci p³yn¹ce
z faktu ich zarobkowania. Stojê na stanowisku, ¿e procedury orzecznicze w tej
mierze winny mieæ za punkt wyjœcia specyfikê sytuacji amazonek.

Pamiêtajmy, ¿e ka¿da kobieta, która wygra³a walkê z rakiem, jest ogrom-
n¹ wartoœci¹ dla jej rodziny, dla spo³eczeñstwa, któremu zosta³a przywróco-
na, ale tak¿e dla pañstwa, które, mog¹c szczyciæ siê sprawnoœci¹ swych
s³u¿b, zdobywa uznanie obywateli.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

Stanowisko

Warszawa, 15 maja 2009 r.

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej

Szanowna Pani Minister,
w za³¹czeniu uprzejmie przekazujê wed³ug w³aœciwoœci zapytanie senatora Marka

Trzciñskiego z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem

Micha³ Boni
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OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 8 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 13 maja br. znak BPS/DSK-
-043-1646/09, w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana senatora Marka Trzciñ-
skiego na 32. posiedzeniu Senatu w dniu 7 maja br., dotycz¹cego problemu zasadnoœci
uznawania przez lekarzy orzeczników ZUS kobiet, które przeby³y raka piersi, za osoby
zdolne do pracy, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zasady i tryb ustalania prawa do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy okreœlone s¹
ustaw¹ z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych (Dz. U. z 2004 Nr 39, poz. 353 ze zm.). Renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy
zgodnie z art. 57 ust. 1 powo³anej ustawy, przys³uguje ubezpieczonemu, który spe³ni³
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

� jest niezdolny do pracy;
� ma wymagany okres sk³adkowy i niesk³adkowy;
� niezdolnoœæ do pracy powsta³a w okreœlonych ustawowo okresach.
Osobie, spe³niaj¹cej powy¿sze warunki, zgodnie z art. 59 ust. 1 powo³anej ustawy

przys³uguje:
� renta sta³a – je¿eli niezdolnoœæ do pracy jest trwa³a;
� renta okresowa – je¿eli niezdolnoœæ do pracy jest okresowa.
Renta okresowa przys³uguje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego.
Osob¹ niezdoln¹ do pracy jest, zgodnie z art. 12 powo³anej ustawy, osoba, która

ca³kowicie lub czêœciowo utraci³a zdolnoœæ do pracy zarobkowej z powodu naruszenia
sprawnoœci organizmu i nie rokuje odzyskania zdolnoœci do pracy po przekwalifikowa-
niu.

Ca³kowicie niezdolna do pracy jest osoba, która utraci³a zdolnoœæ do jakiejkolwiek
pracy, natomiast czêœciowo niezdolna do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu
utraci³a zdolnoœæ do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolnoœci do pracy oraz rokowania
co do odzyskania zdolnoœci do pracy, zgodnie z treœci¹ art. 13 powo³anej ustawy,
uwzglêdnia siê m.in. stopieñ naruszenia sprawnoœci organizmu oraz mo¿liwoœci przy-
wrócenia niezbêdnej sprawnoœci w drodze leczenia i rehabilitacji.

Niezdolnoœæ do pracy orzeka siê na okres nie d³u¿szy ni¿ 5 lat, jednak¿e je¿eli we-
d³ug wiedzy medycznej nie ma rokowañ odzyskania zdolnoœci do pracy przed up³ywem
tego okresu, niezdolnoœæ do pracy orzeka siê na okres d³u¿szy.

Oceny niezdolnoœci do pracy, jej stopnia oraz ustalenia daty powstania, trwa³oœci
lub przewidywanego okresu niezdolnoœci do pracy oraz celowoœci przekwalifikowania
zawodowego – dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik ZUS.

Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przys³uguje sprzeciw do
komisji lekarskiej ZUS, który mo¿e wnieœæ za poœrednictwem w³aœciwej na miejsce za-
mieszkania jednostki organizacyjnej ZUS w ci¹gu 14 dni od dnia dorêczenia tego orze-
czenia.

Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu albo orzeczenie
komisji lekarskiej stanowi dla organu rentowego, zgodnie z art. 14 ust. 3 powo³anej
ustawy, podstawê do wydania decyzji dotycz¹cej œwiadczenia rentowego lub dodatku
pielêgnacyjnego. Od takiej decyzji przys³uguje osobie zainteresowanej odwo³anie do
s¹du. Tryb odwo³ania i adres s¹du zawarte s¹ w decyzji ZUS. Prawomocne orzeczenie
s¹du jest wi¹¿¹ce dla stron oraz dla wszystkich instytucji i organów.
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Wyjaœniaj¹c w¹tpliwoœci Pana Senatora dotycz¹ce prawid³owoœci orzekania przez
lekarzy orzeczników, uprzejmie wyjaœniam, ¿e lekarze orzecznicy ZUS orzekaj¹ dla po-
trzeb ustalania uprawnieñ do œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych na podstawie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów.

Aktem prawnym reguluj¹cym pracê lekarzy orzeczników jest rozporz¹dzenie Mini-
stra Polityki Spo³ecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolnoœci
do pracy (Dz. U. Nr 273, poz. 2711), w którym okreœlone zosta³y, m.in., kwalifikacje za-
wodowe lekarzy orzeczników. Zgodnie z treœci¹ powo³anego rozporz¹dzenia, lekarzem
orzecznikiem ZUS a tak¿e cz³onkiem komisji lekarskiej ZUS mo¿e byæ lekarz, który od-
by³ przeszkolenie w zakresie ustalonym przez naczelnego lekarza ZUS, posiadaj¹cy
drugi stopieñ specjalizacji.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie z powo³anym rozporz¹dzeniem, lekarz orzecznik ZUS
wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu bezpoœredniego badania ubezpieczonego i na
podstawie posiadanej dokumentacji. Przy ocenie niezdolnoœci pracy do pracy dla celów
ustalenia uprawnieñ do œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego lekarz orzecznik zobo-
wi¹zany jest uwzglêdniæ wszystkie schorzenia, na które jest leczona osoba ubezpieczo-
na oraz dokonaæ ³¹cznej oceny ich nastêpstw na sprawnoœæ organizmu. W postêpo-
waniu orzeczniczym lekarz orzecznik korzysta z dokumentacji zgromadzonej przez le-
karzy lecz¹cych oraz badañ wykonanych dla celów diagnostyczno-leczniczych.

Nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z treœci¹ art. 61 ustawy emerytalnej, prawo do renty,
które usta³o z powodu ust¹pienia niezdolnoœci do pracy, podlega przywróceniu, je¿eli
w ci¹gu 18 miesiêcy od ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie sta³ siê nie-
zdolny do pracy.

Zatem w przypadku jeœli w ci¹gu 18 miesiêcy od ustania prawa do renty z powodu
ust¹pienia niezdolnoœci do pracy, ubezpieczony sta³ siê ponownie niezdolny do pracy,
prawo do renty ulega przywróceniu. Wówczas jedyn¹ przes³ank¹ podlegaj¹c¹ ocenie
jest kwestia niezdolnoœci do pracy oraz data jej ewentualnego powstania w okreœlonym
przedziale czasu.

Przepisy powo³ane powy¿ej dotycz¹ wszystkich ubezpieczonych.
Ponadto nie wydaje siê zasadne, aby osoba, która wróci³a do zdrowia, której nie-

zdolnoœæ do pracy usta³a, nadal przebywa³a na rencie, bêd¹cej ze swej istoty œwiadcze-
niem zwi¹zanym z niezdolnoœci¹ do pracy z uwagi na ewentualn¹ mo¿liwoœæ
póŸniejszego pogorszenia stanu zdrowia, niejako „na wszelki wypadek”. Nale¿y jedno-
czeœnie wskazaæ, ¿e dla wiêkszoœci osób powracaj¹cych do zdrowia po d³ugiej rehabili-
tacji, mo¿liwoœæ podjêcia zatrudnienia jest elementem u³atwiaj¹cym powrót do
aktywnego ¿ycia.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Edmunda Wittbrodta

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Od 1 stycznia tego roku obowi¹zuj¹ przepisy nowelizuj¹ce ustawê o pomo-
cy pañstwa w zakresie do¿ywiania dzieci w szko³ach. Zgodnie z nowelizacj¹
ka¿dy uczeñ, który zg³osi takie ¿yczenie, powinien otrzymaæ w szkole bezp³at-
ny posi³ek (obiad). Decyzjê w tej sprawie podejmuje dyrektor, powiadamiaj¹c
jednoczeœnie w³aœciwy oœrodek pomocy spo³ecznej. Pomoc udzielona w tej for-
mie nie wymaga przeprowadzenia wywiadu œrodowiskowego w celu ustalenia
sytuacji materialnej rodziny. Nie jest te¿ wymagane wydanie w tej sprawie de-
cyzji administracyjnej przez oœrodek pomocy spo³ecznej. Tak wydawane obia-
dy finansowane s¹ ze œrodków przekazanych szkole przez GOSP na
podstawie listy sporz¹dzonej przez dyrektora szko³y. Zaznaczyæ jednak trze-
ba, ¿e t¹ form¹ pomocy mo¿na obj¹æ maksymalnie 10% uczniów do¿ywianych
ogó³em w szkole na podstawie wydanych decyzji administracyjnych (DzU
z 2008 r. nr 225, poz. 1487).

Docieraj¹ do mnie informacje, tak¿e za poœrednictwem mediów, ¿e nowe-
lizacja nie rozwi¹za³a problemu do koñca. Dyrektorzy mog¹ wybraæ dodatko-
wo 10% ogólnej liczby do¿ywianych uczniów w danej szkole, ale czasami jest
ich wiêcej. Szko³y, aby do¿ywiæ wszystkie dzieci, zmuszane s¹ do szukania
sponsorów, a w obecnej sytuacji, w sytuacji kryzysu, nie jest to ³atwe.

Zwracam siê do pani minister z zapytaniem, jak ta sprawa kszta³tuje siê
w skali ca³ego kraju. Czy konieczne jest ponowne podjêcie dzia³añ zmierza-
j¹cych do poprawy istniej¹cych przepisów w tym zakresie? Premier Donald
Tusk ju¿ podczas swojego exposé w Sejmie w listopadzie 2007 r. zapowie-
dzia³, ¿e jednym z g³ównych punktów programu jego rz¹du bêdzie rozwi¹za-
nie w polskich szko³ach problemu niedo¿ywienia dzieci.

Edmund Wittbrodt

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.06.02

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Edmunda Wittbrodta (BPS/DSK-

-043-1647/09) w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc Pañstwa w zakresie do¿ywiania” (Dz. U. Nr 267,
poz. 2259 z póŸn. zm.), uprzejmie informujê, i¿:

Wspomniana nowelizacja dokonana zosta³a ustaw¹ z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania” (Dz. U. Nr 225, poz. 1487). Zmiana ta ma na celu umo¿liwienie do¿ywiania
w szko³ach faktycznie g³odnych uczniów, którzy z ró¿nych powodów, najczêœciej od
nich niezale¿nych, nie maj¹ szansy na spo¿ycie ¿adnego posi³ku w szkole, w której
przebywaj¹ znaczn¹ czêœæ dnia. Pomoc ta udzielana jest w uzasadnionych sytuacjach
bez koniecznoœci przeprowadzania rodzinnych wywiadów œrodowiskowych i wydawa-
nia decyzji administracyjnych. Œrodki na zakup posi³ków przekazywane s¹ przez
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oœrodki pomocy spo³ecznej na podstawie sporz¹dzonej przez dyrektora szko³y listy
dzieci i liczby spo¿ytych posi³ków w przyjêtym okresie rozliczeniowym.

Liczba dzieci do¿ywianych w ramach przedstawionej wy¿ej procedury wynosi do
10% liczby dzieci do¿ywianych ogó³em w szko³ach i przedszkolach na terenie gminy
w danym miesi¹cu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Nale¿y jednak
zaznaczyæ, ¿e proces ten ma charakter pomocniczy, a nie zastêpczy do pomocy udziela-
nej w myœl przepisów ustawy o pomocy spo³ecznej.

Jednoczeœnie pragnê zauwa¿yæ, ¿e okres realizacji programu wieloletniego „Pomoc
Pañstwa w zakresie do¿ywiania” koñczy siê z dniem 31 grudnia 2009 r. Obecnie w Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej trwaj¹ prace nad stworzeniem nowego aktu praw-
nego dotycz¹cego tej tematyki.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

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

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z zapytaniem o zasady wydawania licencji pracownikom

ochrony. Jakie przepisy w tym zakresie obowi¹zuj¹ w Polsce? Chodzi mi g³ównie
o tryb zdawania egzaminów w celu uzyskania licencji ochroniarza. Jakie s¹
w Polsce, w nawi¹zaniu do obowi¹zuj¹cych przepisów, wymagania wobec
kandydatów na ochroniarzy? Jak wygl¹da sytuacja w zak³adach pracy
chronionej w sektorze ochrony? Czy ministerstwo rozwi¹za³o ju¿ problemy
wskazane przez NIK, która m.in. wykaza³a, ¿e pracownicy posiadaj¹cy za-
œwiadczenie o niepe³nosprawnoœci umys³owej mieli licencjê ochroniarsk¹
umo¿liwiaj¹c¹ posiadanie broni? Jaki procent ogó³u firm zajmuj¹cych siê
ochron¹ stanowi¹ zak³ady pracy chronionej? Jaki jest tryb nadzoru szkó³
kszta³c¹cych ludzi w zawodzie: ochroniarz? Jaki procent aktywnych w zawo-
dzie ochroniarzy ukoñczy³o specjalistyczn¹ szko³ê, a jaki kurs? Czy zdaniem
Pana Ministra absolwent trzymiesiêcznego kursu posiada równowa¿ne umie-
jêtnoœci, co absolwent dwuletniej szko³y i czy nie istnieje zasadna obawa, ¿e
coraz wiêksza liczba oferowanych na rynku kursów nie spe³nia wymogów
merytorycznych? Kto prowadzi nadzór i kontrolê nad tego typu kursami i ja-
kie s¹ wyniki tych kontroli? Czy znane s¹ Panu Ministrowi przypadki, i¿ kur-
sanci, zanim zostan¹ s³uchaczami kursu, powinni ju¿ mieæ zapewniony
pozytywny wynik egzaminu? W jaki sposób ministerstwo nadzoruje prawid-
³owoœæ prowadzenia tych egzaminów? Z moich informacji wynika, i¿ jest to
bardzo uznaniowa sprawa.

Zawód ochroniarza w Polsce jest coraz bardziej popularny. Ze wzglêdu
na fakt, ¿e coraz czêœciej obiektem ochrony jest nie tylko mienie, ale s¹ te¿ i lu-
dzie, powinny go wykonywaæ osoby dobrze wykwalifikowane i w pe³ni do
niego przygotowane. Panie Ministrze, proszê o zapoznanie siê z powy¿szymi
w¹tpliwoœciami oraz udzielenie wyjaœnieñ odnoœnie do stanowiska i planów
resortu w tej kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 13 maja 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1648/09),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Grzegorza Woj-
ciechowskiego podczas 32. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2009 roku w sprawie
wydawania licencji pracownikom ochrony, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce infor-
macje.

Na wstêpie warto zaznaczyæ, i¿ ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób
i mienia (t.j.: Dz. U. z 2005 roku Nr 145, poz. 1221 z póŸn. zm.) reguluje zagadnienia
dotycz¹ce wymaganych kwalifikacji i uprawnieñ, jakie powinni posiadaæ pracownicy
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ochrony. Ustawodawca w rozdziale 5 ww. ustawy okreœli³ wymagania kwalifikacyjne
pracowników ochrony. Zgodnie z art. 26 ust. 2 przedmiotowej ustawy o wydanie licen-
cji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia mo¿e ubiegaæ siê osoba która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego pañstwa cz³onkowskiego
UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym,

2) ukoñczy³a 21 lat,
3) ukoñczy³a szko³ê podstawow¹,
4) ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, stwierdzon¹ w³asnym oœwiadcze-

niem,
5) nie by³a skazana prawomocnym orzeczeniem za przestêpstwo umyœlne,
6) ma uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej.
Jednoczeœnie art. 26 ust. 3 stanowi, i¿ licencjê pracownika ochrony fizycznej pierwsze-

go stopnia wydaje siê osobie, która spe³nia ww. warunki oraz:
1) posiada nienagann¹ opiniê wydan¹ przez komendanta komisariatu Policji w³aœci-

wego ze wzglêdu na jej miejsce zamieszkania,
2) posiada zdolnoœæ fizyczn¹ i psychiczn¹ do wykonywania zadañ, stwierdzon¹ orze-

czeniem lekarskim,
3) legitymuje siê dyplomem lub œwiadectwem szko³y lub innej placówki oœwiatowej,

które potwierdzaj¹ uzyskanie specjalistycznego wykszta³cenia, albo pe³ni³a nie-
nagann¹ s³u¿bê w stopniu podoficera lub chor¹¿ego w Biurze Ochrony Rz¹du
przez okres co najmniej 15 lat, albo ukoñczy³a kurs pracowników ochrony I stop-
nia i zda³a egzamin przed w³aœciw¹ komisj¹.

Przedmiotowa ustawa w art. 27 ust. 2 okreœla wymagania, jakie nale¿y spe³niaæ,
aby otrzymaæ licencjê pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. S¹ to te same
warunki co wymienione w art. 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 przedmiotowej ustawy. Ró¿nica
polega na tym, ¿e od kandydata wymaga siê co najmniej œredniego wykszta³cenia oraz
zwalnia siê z obowi¹zku posiadania uregulowanego stosunku do s³u¿by wojskowej.
Wnioskodawca musi podobnie, jak w przypadku licencji I stopnia, spe³niaæ warunki,
o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy oraz legitymowaæ siê dyplomem
lub œwiadectwem szko³y lub innej placówki oœwiatowej, które potwierdzaj¹ uzyskanie
specjalistycznego wykszta³cenia, albo pe³niæ w przesz³oœci nienagann¹ s³u¿bê w stop-
niu oficera w Biurze Ochrony Rz¹du przez okres co najmniej 15 lat, albo ukoñczyæ
kurs pracowników ochrony II stopnia i zdaæ egzamin przed w³aœciw¹ komisj¹.

Jak wynika z powy¿szych przepisów, ka¿da osoba ubiegaj¹ca siê o wydanie licencji
(niezale¿nie od jej stopnia) musi posiadaæ zdolnoœæ fizyczn¹ i psychiczn¹ do wykony-
wania zadañ, stwierdzon¹ orzeczeniem lekarskim. Zasady przeprowadzenia badañ le-
karskich reguluje rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
23 marca 1999 roku w sprawie badañ lekarskich i psychologicznych osób ubiegaj¹cych
siê o wydanie licencji oraz posiadaj¹cych licencjê pracownika ochrony fizycznej (Dz. U.
Nr 30, poz. 299 z póŸn. zm.).

Osoba ubiegaj¹ca siê o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej poddawana
jest badaniom psychologicznym (§ 5 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia) oraz lekarskim, które
obejmuj¹ – badanie ogólne, specjalistyczne (okulistyczne, otolaryngologiczne, psychia-
tryczne i neurologiczne) oraz inne badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez
lekarza przeprowadzaj¹cego badanie ogólne (§ 6 rozporz¹dzenia).

Badania, o których mowa powy¿ej, przeprowadzane s¹ co 3 lata, chyba ¿e:
� w orzeczeniu lekarskim wskazano krótszy termin nastêpnego badania,
� okres niezdolnoœci do pracy spowodowany by³ chorob¹ trwaj¹c¹ d³u¿ej ni¿ 6 mie-

siêcy,
� zachodzi uzasadnione podejrzenie utraty zdolnoœci fizycznej i psychicznej do wy-

konywania zadañ – na wniosek pracodawcy.
Od orzeczeñ lekarskich nie przys³uguje odwo³anie, wobec czego orzeczenia te maj¹,

zarówno dla Policji, jak i strony moc wi¹¿¹c¹.
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W tym miejscu warto podkreœliæ fakt, i¿ w³aœciwi miejscowo komendanci woje-
wódzcy Policji odmawiaj¹ wydania licencji osobie ubiegaj¹cej siê o jej przyznanie, je¿eli
nie przedstawi ona orzeczenia lekarskiego potwierdzaj¹cego zdolnoœæ fizyczn¹ i psy-
chiczn¹ do wykonywania zadañ. Natomiast pracownikowi ochrony, który przesta³
spe³niaæ ww. warunek ustawowy, licencja zostaje cofniêta.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji nie wp³ywa³y ¿adne sygna³y o tym, ¿e osoby „niepe³nosprawne umys³owo”
otrzyma³y licencjê pracownika ochrony. Wobec powy¿szego, nie jest mo¿liwe zajêcie
stanowiska przez MSWiA w poruszonej przez Pana Senatora kwestii posiadania licen-
cji i dysponowania broni¹ przez osoby nieposiadaj¹ce zdolnoœci psychicznej do wyko-
nywania zadañ.

Podkreœlenia wymaga, i¿ Policji znana jest problematyka dotycz¹ca funkcjonowa-
nia firm ochrony osób i mienia, jako zak³adów pracy chronionej. Policja nie dysponuje
jednak danymi odnoœnie do liczby przedsiêbiorstw z bran¿y ochrony, które posiadaj¹
status zak³adów pracy chronionej. Przedsiêbiorcy ubiegaj¹c siê o udzielenie koncesji
lub posiadaj¹cy koncesjê na wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug
ochrony osób i mienia, nie maj¹ obowi¹zku informowania o posiadaniu lub uzyskaniu
statusu zak³adu pracy chronionej.

Z uwagi na fakt, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie nak³adaj¹ na Policjê obowi¹z-
ku nadzorowania szkó³ kszta³c¹cych w zawodzie pracownika ochrony, ani organizato-
rów kursów kszta³c¹cych w ww. specjalnoœci, MSWiA nie mo¿e odnieœæ siê do
zagadnienia poruszonego w wyst¹pieniu, dotycz¹cego jakoœci kszta³cenia w zawodzie
pracownika ochrony.

Niemniej jednak, z przyjêtych rozwi¹zañ ustawowych wynika, ¿e szko³a kszta³c¹ca
w zawodzie pracownika fizycznej ochrony mienia i osób realizuj¹ca d³u¿szy proces na-
uczania, przekazuje wiêcej wiedzy i zapewnia lepsz¹ jakoœæ kszta³cenia, ni¿ krótki kurs
nastawiony wy³¹cznie na przygotowanie osób maj¹cych w przysz³oœci realizowaæ zada-
nia ochrony osób i mienia. Dlatego te¿, wiedza i umiejêtnoœci praktyczne zdobyte przez
uczestników kursów s¹ weryfikowane przez komisjê egzaminacyjn¹ powo³an¹ przez
w³aœciwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji. Natomiast, absolwenci
szkó³ kszta³c¹cych pracowników fizycznej ochrony mienia i osób nie maj¹ obowi¹zku
zdawania wskazanego powy¿ej egzaminu.

Dodaæ w tym miejscu nale¿y, ¿e w sk³ad komisji egzaminacyjnej, zgodnie z § 8
ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia
1998 roku w sprawie rodzajów dyplomów i œwiadectw wydawanych przez szko³y i in-
ne placówki oœwiatowe, które potwierdzaj¹ uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji
w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowni-
ków ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowi¹zuj¹cych te-
matów egzaminów i trybu ich sk³adania, sk³adu komisji egzaminacyjnej i sposobu
przeprowadzania egzaminu (Dz. U. Nr 113, poz. 731) wchodz¹:

1) przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji w liczbie nie wiêkszej ni¿
trzech, w tym uprawnieni do przeprowadzania egzaminu z zakresu samoobrony,
technik interwencyjnych oraz strzelectwa,

2) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej wyzna-
czony spoœród oficerów komendy wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,

3) przedstawiciel prokuratora wojewódzkiego,
4) dwaj przedstawiciele wojewody, w tym jeden lekarz,
5) rzeczoznawca systemów zabezpieczaj¹cych.
Wobec powy¿szego, ocena umiejêtnoœci osoby ubiegaj¹cej siê o wydanie licencji

pracownika ochrony dokonywana jest przez przedstawicieli ró¿nych organów, nie tylko
Policji.

Jednak¿e, faktycznej weryfikacji kwalifikacji zawodowych pracownika ochrony do-
konuje dopiero jego pracodawca i zleceniodawcy, na rzecz których œwiadczone s¹ us³u-
gi z zakresu ochrony fizycznej mienia i osób.

Odnosz¹c siê do kwestii nadzoru nad egzaminami dla osób ubiegaj¹cych siê o li-
cencjê pracownika ochrony fizycznej, uprzejmie informujê, ¿e Komendant G³ówny Poli-
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cji dzia³aj¹c na podstawie § 9 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia, mo¿e delegowaæ swego
przedstawiciela do nadzorowania pracy komisji powo³ywanych przez komendantów
wojewódzkich (Sto³ecznego) Policji. W praktyce, losowo wybrane egzaminy przeprowa-
dzane s¹ pod nadzorem przedstawiciela Komendanta G³ównego Policji.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak,
do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy,

do sekretarz stanu, pe³nomocnik rz¹du do spraw równego traktowania El¿biety Radziszewskiej,
do rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego

oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

Szanowni Pañstwo!
Do mojego biura senatorskiego coraz czêœciej zg³aszaj¹ siê pokrzywdzeni

w s¹dach rodzinnych ojcowie. W wyniku wzrastaj¹cej liczby rozwodów i sepa-
racji w Polsce dochodzi do roz³amu w wielu rodzinach. S¹dy rodzinne z regu³y
przyznaj¹ opiekê matkom. Wed³ug badañ, dzieje siê tak w ponad 97% przy-
padków. A, jak pokazuj¹ liczne badania socjologów i psychologów, równie¿ oj-
ciec jako samotny rodzic wype³nia sw¹ rolê co najmniej tak dobrze, jak matka
w podobnej sytuacji. Co wiêcej, dane GUS pokazuj¹, i¿ w Polsce ju¿ co dzie-
wi¹te dziecko wychowuje siê bez ojca. Czy zdaniem Pañstwa Ministrów nie ist-
nieje zagro¿enie, ¿e wychowywanie dzieci w rodzinie bez ojca upowszechni
niekorzystny „nowy” model rozbitej rodziny?

W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ polskich ojców walcz¹cych o prawo do opie-
ki i wychowywania swoich dzieci, chcia³bym zapytaæ Pañstwa Ministrów –
odpowiedzialnych za kszta³t polityki pañstwa wobec rodziny, odpowiedzial-
nych za nadzór nad realizacj¹ tej polityki oraz prowadz¹cych nadzór nad
s¹dami i kuratorami rodzinnymi, a tak¿e stoj¹cych na stra¿y praw dziecka
i praw obywatelskich – czy znane s¹ im problemy polskich ojców, którzy nie-
jednokrotnie wiele lat poœwiêcili na walkê o prawa do swoich dzieci. Jakie
dzia³ania podejmuj¹ podleg³e Pañstwu resorty i urzêdy w tej sprawie? Czy
zamierza siê wprowadziæ jakieœ zmiany, aby polscy ojcowie nie czuli siê po-
krzywdzeni przez prawo i s¹dy z powodu tego, ¿e s¹ ojcami? Czy s¹ plano-
wane zmiany obowi¹zuj¹cych procedur rozwodowych, które nie sprzyjaj¹
przetrwaniu wiêzi dziecko – rodzic, a niejednokrotnie jedynie potrafi¹ sk³óciæ
rodziców? W jaki sposób Pañstwo Ministrowie w ramach pe³nionych funkcji
zabiegaj¹ o to, by polskie instytucje respektowa³y zapisane prawa dzieci i ro-
dziny? Dlaczego w Polsce nie mo¿na wprowadziæ modelu opieki naprzemien-
nej, który sprawdzi³ siê w innych krajach? System ten mo¿e i nie jest
doskona³y, ale jest o wiele korzystniejszy, gdy¿ w jego przypadku rozwód nie
zwalnia ¿adnej ze stron z bycia aktywnym rodzicem.

Na koniec chcia³bym jeszcze zapytaæ o nadzór nad organizacjami po¿yt-
ku publicznego zajmuj¹cymi siê w Polsce poszanowaniem praw dziecka, ro-
dziców i rodziny. Kto prowadzi taki nadzór i ile jest takich organizacji,
stowarzyszeñ zarejestrowanych w naszym kraju?

W obecnej sytuacji prawno-obyczajowej w naszym kraju nie nale¿y pomi-
jaæ zadania wywalczenia podstawowych praw dla dzieci i ich ojców, których
to prawa wzajemnego wspó³istnienia s¹ od lat lekcewa¿one i niedostrzegane,
a wrêcz rugowane i d³awione przez s¹dy rodzinne, masowo nieuznaj¹ce oj-
ców jako rodziców mog¹cych skutecznie wychowaæ swoje potomstwo. Ta
spo³eczna niesprawiedliwoœæ budzi zrozumia³¹ reakcjê wielu mê¿czyzn – oj-
ców, dla których dobro dziecka stanowi priorytet ich ojcowskiego powo³ania.
Dlatego te¿ zwracam siê do Pañstwa Ministrów o dostrze¿enie problemów
polskich ojców. W Polsce Konstytucja RP i Konwencja o Prawach Dziecka po-
winny gwarantowaæ przecie¿ równe prawa rodzicielskie i opiekuñcze obojgu
rodzicom.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
PE£NOMOCNIKA RZ¥DU
ds. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Warszawa, 26 maja 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z otrzymanym tekstem oœwiadczenia senatora Grzegorza Wojciechow-

skiego (BPS/DSK-043-1651/09), w którym zwraca on uwagê na problem nierównego
traktowania ojców przez s¹dy rodzinne pragnê poinformowaæ, i¿ w obliczu pojawia-
j¹cych siê sygna³ów ze strony ojców, dyskryminowanych przez system prawny w Pol-
sce i domagaj¹cych siê poszanowania ich praw oraz umo¿liwienia kontaktu z dzieæmi
po rozwodzie, Pe³nomocnik w dniu 23 wrzeœnia 2008 r. powo³a³ Zespó³ maj¹cy na celu
przeciwdzia³anie dyskryminacji ojców.

W sk³ad Zespo³u wchodz¹ osoby wyznaczone przez: Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw
Równego Traktowania, Ministra Sprawiedliwoœci, Prokuratora Krajowego, Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka,
Przewodnicz¹cego Krajowej Rady Kuratorów, Przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹dow-
niczej, Przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Sêdziów S¹dów Rodzinnych, Prezesa Stowarzy-
szenia Mediatorów Rodzinnych, przedstawiciele stowarzyszeñ, organizacji pozarz¹do-
wych oraz œrodowiska dzia³aj¹ce na rzecz przeciwdzia³ania dyskryminacji ojców.

W ramach prac Zespo³u dokonano analizy sytuacji bie¿¹cej oraz podjêto dzia³ania
maj¹ce na celu wprowadzenie odpowiednich zmian w prawie oraz usprawnienie dzia³a-
nia Rodzinnych Oœrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych tak, aby zagwarantowane
by³o dobro dziecka.

Do zadañ Zespo³u nale¿y:
1) analiza sytuacji i zjawisk, w których dochodzi do dyskryminacji ojców oraz zdiag-

nozowanie problemu, z uwzglêdnieniem przede wszystkim dobra dziecka
2) wypracowanie propozycji niezbêdnych zmian w prawie polskim, zmierzaj¹cych do

ochrony praw ojców, z uwzglêdnieniem przede wszystkim dobra dziecka
3) wypracowanie propozycji wspó³pracy instytucji publicznych takich jak Oœrodki

Opieki Spo³ecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Rodzinne Oœrodki
Diagnostyczno-Konsultacyjne, odpowiedzialnych za pomoc rodzinie, w zakresie
niwelowania negatywnych skutków u dzieci spowodowanych rozstaniem rodzi-
ców

4) wypracowanie propozycji kampanii spo³ecznych w zakresie promowania odpo-
wiedzialnego ojcostwa

5) wspó³praca z ministerstwem Sprawiedliwoœci i œrodowiskiem sêdziów w sprawie
szkoleñ.

Zespó³ opracowa³ zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuñczym, które maj¹ na celu
zrównanie szans obojga rodziców w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem w przypadku
rozwodu. Zmiany wejd¹ w ¿ycie 13.06.2009 r.

Zmieniono brzmienie art. 58:
1) „§ 1: W wyroku orzekaj¹cym rozwód s¹d rozstrzyga o w³adzy rodzicielskiej nad

wspólnym ma³oletnim dzieckiem obojga ma³¿onków i o kontaktach rodziców z dziec-
kiem oraz orzeka, w jakiej wysokoœci ka¿dy z ma³¿onków jest obowi¹zany do ponosze-
nia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. S¹d uwzglêdnia porozumienie
ma³¿onków o sposobie wykonywania w³adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów
z dzieckiem po rozwodzie, je¿eli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeñstwo powin-
no wychowywaæ siê wspólnie, chyba ¿e dobro dziecka wymaga innego rozstrzygniêcia”.

2) „§ la(46): S¹d mo¿e powierzyæ wykonywanie w³adzy rodzicielskiej jednemu z rodzi-
ców, ograniczaj¹c w³adzê rodzicielsk¹ drugiego do okreœlonych obowi¹zków i upraw-
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nieñ w stosunku do osoby dziecka. S¹d mo¿e pozostawiæ w³adzê rodzicielsk¹ obojgu
rodzicom na ich zgodny wniosek, je¿eli przedstawili porozumienie, o którym mowa
w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, ¿e bêd¹ wspó³dzia³aæ w sprawach dziecka”.

Zmiana ta ustanawia instytucjê porozumienia ma³¿onków o sposobie wykonywa-
nia w³adzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. S³u¿yæ
ma to obowi¹zkowi okreœlenia wspólnych zasad postêpowania w kontaktach z dziec-
kiem nawet pomimo du¿ego skonfliktowania stron postêpowania rozwodowego
i przedstawienia go s¹dowi tak, aby ma³¿onkowie mieli obowi¹zek ustaliæ najwa¿niej-
sze dla dziecka sprawy dotycz¹ce przysz³ego kontaktu z dzieckiem, w tym w jakiej reli-
gii bêdzie siê wychowywa³o.

Dodano nowy art. 113.(81) w brzmieniu:
3) „§ 1: Niezale¿nie od w³adzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko maj¹ prawo

i obowi¹zek utrzymywania ze sob¹ kontaktów.
§ 2: Kontakty z dzieckiem obejmuj¹ w szczególnoœci przebywanie z dzieckiem (od-

wiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego sta³ego pobytu) i bezpo-
œrednie porozumiewanie siê, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych
œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, w tym ze œrodków komunikacji elektronicz-
nej”.

Dodany artyku³ okreœla, co mo¿na rozumieæ przez „kontakt z dzieckiem”. Ma to po-
móc w przestrzeganiu prawa obojga rodziców do utrzymywania kontaktu z dzieckiem.
Wa¿ne jest tu okreœlenie „miejsce pobytu dziecka”, a nie „zamieszkania” czy „zameldo-
wania”, co czasem nie odzwierciedla³o miejsca, gdzie dziecko faktycznie siê znajdowa³o.

Dodano nowy art. 1131.(82) w brzmieniu:
4) „§ 1: Je¿eli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania

kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice okreœlaj¹ wspólnie, kieruj¹c siê
dobrem dziecka i bior¹c pod uwagê jego rozs¹dne ¿yczenia; w braku porozumienia roz-
strzyga s¹d opiekuñczy.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje siê odpowiednio, je¿eli dziecko nie przebywa u ¿adnego
z rodziców, a pieczê nad nim sprawuje opiekun lub gdy zosta³o umieszczone w rodzinie
zastêpczej albo w placówce opiekuñczo-wychowawczej”.

Przepisy te maj¹ na celu zagwarantowanie przez s¹d ustalenia przez rodziców za-
sad kontaktów z dzieckiem maj¹c na uwadze jego dobro, a nie narzucaj¹c wolê jednego
z rodziców.

Dodano nowy art. 1134.(85) w brzmieniu:
6) „S¹d opiekuñczy orzekaj¹c w sprawie kontaktów z dzieckiem, mo¿e zobowi¹zaæ

rodziców do okreœlonego postêpowania, w szczególnoœci skierowaæ ich do placówek lub
specjalistów zajmuj¹cych siê terapi¹ rodzinn¹, poradnictwem lub œwiadcz¹cych rodzi-
nie inn¹ stosown¹ pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania
wydanych zarz¹dzeñ”.

W sytuacji wysokiego skonfliktowania stron, która mo¿e wp³ywaæ niekorzystnie na
dziecko, s¹d bêdzie mia³ prawo skierowaæ rodziców do specjalisty, który ma za zadanie
doprowadziæ do wypracowania przez nich najlepszego dla dobra dziecka porozumienia.

W zwi¹zku z pracami Zespo³u Pe³nomocnik wyst¹pi³ do Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej o zbadanie, jak mo¿na sfinansowaæ mediacje oraz jak zapewniæ wspó³pracê
Oœrodków Opieki Spo³ecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Rodzinnymi
Oœrodki Diagnostyczno-Konsultacyjnymi. Obecnie trwaj¹ prace nad wdro¿eniem ww.
propozycji.

Z powa¿aniem

Sekretarz Stanu
PE£NOMOCNIK RZ¥DU
DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA
El¿bieta Radziszewska
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OdpowiedŸ
RZECZNIKA
PRAW DZIECKA

Warszawa, 27 maja 2009 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Wielce Szanowny Panie Marsza³ku,
z uwag¹ zapozna³em siê z oœwiadczeniem Pana Senatora Grzegorza Wojciechow-

skiego z³o¿onym na 32. posiedzeniu Senatu w dniu 7 maja 2009 r. Muszê z przykroœci¹
przyznaæ, ¿e podzielam uwagi o wzrastaj¹cej liczbie rozwodów i roz³amie w polskich ro-
dzinach.

Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego w 2008 roku rozwi¹za³o zwi¹zek
ma³¿eñski 66 tys. par (najwiêcej rozwodów odnotowano w 2006 roku – 72 tys., dla po-
równania w latach 1995–2002 orzekano 40–45 tys. rozwodów rocznie). Wœród rozwie-
dzionych w 2007 roku ma³¿eñstw ok. 61 proc. wychowywa³o ponad 59 tys. dzieci (do
18 lat). Najczêœciej (57 proc.) s¹d przyznaje opiekê nad dzieæmi wy³¹cznie matce, wy-
³¹cznie ojcu w 4 proc. przypadków a 37 proc. rozwiedzionych ma³¿onków wychowuje
dzieci wspólnie.

Z racji nazwy urzêdu, który sprawujê oraz ustawowych obowi¹zków postrzegam
rozwody przede wszystkim przez pryzmat okaleczanych nimi dzieci i naruszanych roz-
wodami ich praw. Z punktu widzenia prawa dziecka do rodziny niemal ka¿dy wyrok
rozwodowy, a w³aœciwie nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e ka¿dy – poprzedzony z regu³y d³ugo-
trwa³ym konfliktem – rozwód ofiar¹ czyni przede wszystkim dziecko. Ono – nie bêd¹c
stron¹ procesu rozwodowego – p³aci za rozstanie rodziców najwy¿sz¹ cenê.

Powy¿sze dane bezsprzecznie œwiadcz¹, ¿e opiekê nad dzieckiem s¹dy przyznaj¹
w wiêkszoœci przypadków matce. Uwa¿am jednak, ¿e istota problemu sprowadza siê do
pytania: w jaki sposób – pomimo rozpadu ma³¿eñstwa – zapewniæ realizacjê prawa
dziecka do osobistej, nieskrêpowanej stycznoœci z obojgiem rodziców? Jednoznacznie
prawo to wyra¿a art. 9 Konwencji o Prawach Dziecka.

Ok. 25% spraw wp³ywaj¹cych do Biura dotyczy w³aœnie egzekucji prawa do kontak-
tów z dzieckiem. Rzecznik Praw Dziecka nie jest reprezentantem jednej ze stron w pro-
cesie rozwodowym. Bada je jedynie z perspektywy prawa dziecka do kontaktu
z obojgiem rodziców.

Sprawy rodzinne nale¿¹ do bardzo trudnych. Nak³adane przez s¹dy grzywny za
utrudnianie kontaktów nie za³atwiaj¹ sprawy. Czêsto rodzic woli je p³aciæ ni¿ dopuœciæ
do spotkania z dzieckiem drugiego rodzica. Trzeba sobie tak¿e zdawaæ sprawê, ¿e sku-
teczne egzekwowanie prawa prowadz¹ce do przymusowego odebrania dziecka przez
kuratora te¿ nie pozostaje bez wp³ywu na jego psychikê. Jest ciê¿kim prze¿yciem. Dla-
tego ten problem wci¹¿ zostaje nierozwi¹zany. Kontakt dziecka z obojgiem rodziców za-
le¿y w g³ównej mierze od dobrej woli stron.

W przesy³anej do Rzecznika Praw Dziecka korespondencji podnosi siê czêsto argu-
ment, ¿e instrumenty prawne, z których mo¿na skorzystaæ w sytuacji utrudniania
przez jednego z rodziców kontaktów z dzieckiem s¹ w praktyce bezskuteczne i rzadko
podejmowane przez pokrzywdzon¹ stronê z uwagi na nik³e rezultaty.

Nie zgadzam siê z tym, ¿eby w pañstwie prawa wyroki s¹dowe by³y niewykonywane.
Moim zdaniem zmiany wymagaj¹ przede wszystkim przepisy postêpowania egzekucyj-
nego, nale¿y wprowadziæ takie œrodki, które spowoduj¹, ¿e rodzic nie zaryzykuje
niewykonania postanowienia s¹du.

Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e przychylam siê do idei opieki naprzemiennej. Oczywiœcie
uwa¿am, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem jest aby dziecko mia³o sta³e œrodowisko domo-
we, rodzinne, bo to zapewnia mu prawid³owy rozwój i stabilizacjê emocjonaln¹. Jed-
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nak¿e je¿eli w inny sposób nie mo¿emy zapewniæ dziecku kontaktu z obojgiem rodzi-
ców, to pomys³ opieki naprzemiennej jest godny rozwa¿enia.

Powierzenie opieki naprzemiennej jest wiêc pewn¹ form¹ ucieczki, wyborem mniej-
szego z³a od przykrej w skutkach zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka, walki o spra-
wowanie nad nim bezpoœredniej, samodzielnej opieki.

Z wyrazami szacunku

Marek Michalak

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY DYREKTORA
DEPARTAMENTU S¥DÓW POWSZECHNYCH
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 5.06.2009 r.

Pan
Grzegorz Wojciechowski
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
odpowiadaj¹c na Pana oœwiadczenie z³o¿one podczas 32. posiedzenia Senatu Rze-

czypospolitej Polskiej w dniu 7 maja 2009 r., uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Ustosunkowuj¹c siê do pierwszego z pytañ zawartych w treœci wymienionego

oœwiadczenia, pragnê poinformowaæ, ¿e wed³ug posiadanych przez Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci statystyk w roku 2006 w sprawach rozwodowych prowadzonych przez
s¹dy powszechne wydano ogó³em 45 024 orzeczeñ zawieraj¹cych rozstrzygniêcie o po-
wierzeniu w³adzy rodzicielskiej, z czego w 27 792 przypadkach powierzono j¹ matce,
a ojcu tyko w 1731. Natomiast w 14 601 sprawach w³adzê rodzicielsk¹ powierzono ra-
zem matce i ojcu, zaœ w 408 – oddzielnie ka¿demu z rodziców. Pozosta³e sprawy doty-
czy³y innych rozstrzygniêæ. W 2007 r. na 40 795 wydanych orzeczeñ rozwodowych
wobec ma³¿onków posiadaj¹cych ma³oletnie dzieci w 23 302 przypadkach w³adzê ro-
dzicielsk¹ powierzono matce, w 1596 ojcu, a w 15 121 razem matce i ojcu, oddzielnie
ojcu i matce w 354. Natomiast w 2008 r. w analizowanych sprawach wydano 39500
orzeczeñ. W 22 228 spoœród nich rozstrzygniêto o powierzeniu w³adzy rodzicielskiej
matce, a tylko w 1592 ojcu. W 14912 w³adzê tê powierzono razem, a w 381 oddzielnie
matce i ojcu.

Przedstawione wielkoœci pokazuj¹ na istnienie wyraŸnej i utrzymuj¹cej siê dyspro-
porcji, polegaj¹cej na zdecydowanie czêstszym powierzaniu w³adzy rodzicielskiej mat-
kom ma³oletnich dzieci, ni¿ ich ojcom.

Chcia³bym jednoczeœnie zwróciæ uwagê, ¿e dane te nie wskazuj¹ w ilu sprawach oj-
cowie sk³adali wnioski o powierzenie im w³adzy rodzicielskiej i w ilu sprawach wnioski
te zosta³y uwzglêdnione.

Ponadto s¹ one jedynie cz¹stkowe i nie odzwierciedlaj¹ pe³nego obrazu polskiej ro-
dziny, która w ostatnim czasie podlega przemianom norm i wartoœci o charakterze oby-
czajowym i spo³ecznym. Zatem do stwierdzenia istnienia zagro¿enia upowszechnienia
„nowego” modelu rozbitej rodziny nale¿a³oby przeprowadziæ bardziej gruntowne bada-
nia, oparte o dane pochodz¹ce z innych nauk spo³ecznych, w tym demografii i socjologii.
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Odnosz¹c siê do problematyki poruszonej przez Pana Senatora w drugim akapicie
z³o¿onego oœwiadczenia, pragnê poinformowaæ, ¿e zosta³a ona uregulowana w ramach
polskiego systemu prawa przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, a w zakresie
odnosz¹cym siê do postêpowania w tych sprawach przepisami Kodeksu postêpowania
cywilnego.

Przepisy te przyznaj¹c ma³¿onkom równe prawa i obowi¹zki oraz zobowi¹zuj¹c ich
m.in. do wzajemnej pomocy i wspó³dzia³ania dla dobra rodziny stanowi¹, i¿ w razie
braku porozumienia ka¿dy z nich mo¿e zwróciæ siê o rozstrzygniêcie do s¹du.

Tak¿e stosunki pomiêdzy rodzicami, a dzieæmi wymagaj¹ by istotne sprawy dziecka
by³y rozstrzygane przez rodziców wspólnie. W braku porozumienia miêdzy nimi o spra-
wach tych bêdzie rozstrzyga³ s¹d opiekuñczy. Zatem o praktycznym kszta³cie i sposo-
bie realizacji uprawnieñ rodzicielskich zarówno w odniesieniu do matki, jak i ojca,
w sytuacji konfliktu miêdzy nimi orzeka s¹d, który prowadzi konkretn¹ sprawê podda-
n¹ jego jurysdykcji.

Informuj¹c o dzia³aniach podjêtych przez resort sprawiedliwoœci, w obliczu zacho-
dz¹cych zmian o charakterze spo³ecznym, obyczajowym i prawnym w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuñczy oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten uzyska³ akceptacjê Sejmu, któ-
ry w dniu 6 listopada 2008 r. uchwali³ ustawê o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuñczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431). Wejdzie ona
w ¿ycie w dniu 13 czerwca 2009 r.

Kontakty z dzieckiem, ujêto w niej jako atrybut niezale¿ny od w³adzy rodzicielskiej,
ale nale¿¹cy do „praw rodzicielskich” wskazanych w art. 48 ust. 2 Konstytucji RP. Kon-
takty te powinny stanowiæ przedmiot nie tylko prawa, ale i obowi¹zku rodziców, co
z kolei u³atwiaæ powinno ich realizacjê, jako zbli¿onych swoim charakterem do w³adzy
rodzicielskiej. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem nowelizacja okreœla tak¿e jako
prawo i obowi¹zek dziecka. Takie podejœcie odpowiada postanowieniom art. 9 ust. 3
Konwencji o prawach dziecka, który stanowi, ¿e dziecko ma prawo do utrzymywania
regularnych stosunków osobistych i bezpoœrednich kontaktów z obojgiem rodziców,
z wyj¹tkiem przypadków gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojêtym interesem dziecka.

W zwi¹zku z now¹ koncepcj¹, obligatoryjna czêœæ wyroku rozwodowego (art. 58 § 1
K.r.o.) zosta³a rozszerzona o orzekanie o kontaktach z dzieckiem. Nadto stworzono
podstawê do uwzglêdnienia przez s¹d porozumienia ma³¿onków o sposobie wykonywa-
nia w³adzy rodzicielskiej, je¿eli bêdzie ono zgodne z dobrem dziecka. Nowy § 1a tego ar-
tyku³u okreœla zasady kszta³towania w³adzy rodzicielskiej rozwiedzionych ma³¿onków,
uzale¿niaj¹ce powierzenie w³adzy rodzicielskiej obojgu ma³¿onkom od przedstawienia
zgodnego z dobrem dziecka porozumienia o sposobie wykonywania w³adzy rodziciel-
skiej. Przedstawione powy¿ej unormowanie bêdzie mia³o równie¿ zastosowanie przy
orzekaniu o uniewa¿nieniu ma³¿eñstwa (art. 21 K.r.o.) i separacji (art. 613 § 1 K.r.o.).

Zasadnicze zmiany dotycz¹ce sposobu uregulowania kontaktów z dzieæmi zosta³y
zawarte w art. 113 § 1, który w nowym brzmieniu stanowi, ¿e tak¿e w odniesieniu do
dziecka utrzymywanie kontaktów powinno byæ nie tylko jego prawem, ale i obowi¹z-
kiem. Ujêcie tych kontaktów tylko w kategorii prawa dziecka (tak np. czyni prawo nie-
mieckie) jest niezasadne z uwagi na to, ¿e prawo rodziców nie mia³oby tutaj swojego
odpowiednika w postaci obowi¹zku dziecka. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu
do kontaktów ze starszym ju¿ dzieckiem.

Istotn¹ nowoœæ na gruncie polskiego prawa rodzinnego stanowi art. 1134 K.r.o., da-
j¹cy s¹dowi opiekuñczemu, orzekaj¹cemu w sprawie kontaktów z dzieckiem, kompe-
tencjê do zobowi¹zania rodziców do okreœlonego postêpowania, w tym kierowania
rodziców do placówek lub specjalistów, zajmuj¹cych siê terapi¹ rodzinn¹, poradnic-
twem lub œwiadcz¹cych rodzinie inn¹ stosown¹ pomoc.

Nale¿y wyraziæ pogl¹d, ¿e proponowana regulacja nie uniemo¿liwia s¹dowi opie-
kuñczemu orzeczenia o kontaktach z dzieckiem poprzez ustanowienie tzw. „opieki na-
przemiennej”, która mia³aby polegaæ na przebywaniu dziecka przez okreœlony czas
w miejscu zamieszkania jednego z rodziców, a póŸniej przez taki sam czas w miejscu
zamieszkania drugiego z nich. Co wiêcej, stwarza ona o wiele szersze mo¿liwoœci, odno-
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sz¹c okreœlenie sposobu kontaktów z dzieckiem nie tylko do propozycji zawartych we
wnioskach stron i zgromadzonego materia³u dowodowego ale przede wszystkim do wy-
pracowanego i przedstawionego przez rodziców porozumienia w tym zakresie.

Ze wzglêdu na prawne i faktyczne skutki proponowanych powy¿ej rozwi¹zañ, prze-
widziano szereg zmiany w przepisach Kodeksu postêpowania cywilnego. Z tego punktu
nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wprowadzony przepis § 2 art. 5821 K.p.c uwzglêdnia postulo-
wany w standardach miêdzynarodowych wymóg zapewnienia w prawie krajowym kil-
ku (przynajmniej trzech) zabezpieczeñ wykonywania kontaktów z dzieckiem (zob.
art. 10 Konwencji w sprawie kontaktów z dzieæmi, przyjêtej przez pañstwa cz³onkow-
skie Rady Europy w Strasburgu 15 maja 2003 r.). Na jego podstawie S¹d opiekuñczy
w celu zapewnienia wykonywania kontaktów mo¿e zobowi¹zaæ osobê uprawnion¹ do
kontaktu z dzieckiem lub osobê, pod której piecz¹ dziecko pozostaje, do pokrycia kosz-
tów podró¿y i pobytu dziecka lub tak¿e osoby towarzysz¹cej dziecku w tym kosztów po-
wrotu do miejsca sta³ego pobytu.

Po drugie mo¿e zobowi¹zaæ osobê, pod której piecz¹ dziecko pozostaje do z³o¿enia
na rachunek depozytowy s¹du odpowiedniej kwoty pieniê¿nej w celu pokrycia wydat-
ków uprawnionego zwi¹zanych z wykonywaniem kontaktu.

Po trzecie mo¿e odebraæ od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby,
pod której piecz¹ dziecko pozostaje, przyrzeczenie okreœlonego zachowania.

Natomiast zamieszczony w art. 59814 przepis powinien u³atwiæ zapobieganie
utrwalaniu sytuacji zagra¿aj¹cych dobru dziecka przez osoby zobowi¹zane do ich od-
dania i znacznie przyspieszyæ ponowne odebranie dziecka od tej samej osoby zobo-
wi¹zanej. W razie ponownego naruszenia postanowienia dotycz¹cego w³adzy rodzi-
cielskiej, miejsca zamieszkania dziecka, opieki lub kontaktów z dzieckiem w okresie
3 miesiêcy od wydania postanowienia o odebraniu dziecka, to ostatnie postanowienie
mog³oby byæ wykorzystane do ponownego odebrania tej samej osoby od tego samego
zobowi¹zanego.

Pomimo wprowadzonych zmian wydaje siê konieczne wypracowanie kolejnych roz-
wi¹zañ, adekwatnych do ró¿nych stanów faktycznych, jakie siê wi¹¿¹ z realizacj¹ kon-
taktów rodziców z dzieckiem.

Przede wszystkim budzi w¹tpliwoœci mo¿liwoœæ i celowoœæ wszczynania kolejnych
postêpowañ o odebranie dziecka, gdy orzeczenie o kontaktach jest systematycznie nie-
respektowane. W takich sytuacjach zbyt czêste wdra¿anie trybu przymusowego ode-
brania dziecka mo¿e zagra¿aæ jego dobru z uwagi na skutki, jakie dla psychiki dziecka
mo¿e mieæ stosowanie tego trybu.

Przedstawione wy¿ej trudnoœci zwi¹zane z egzekucj¹ orzeczeñ o kontaktach rodzi-
ców z dzieæmi na gruncie dotychczasowego stanu normatywnego oraz praktyki egzeku-
cyjnej powoduj¹ koniecznoœæ stworzenia nowych regulacji.

Obecnie w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego trwaj¹ prace nad projektem
ustawy, zawieraj¹cym stosowne regulacje dotycz¹ce przedmiotowej problematyki.
Przewiduje siê, ¿e projekt ustawy o którym mowa, zostanie rozpatrzony przez Rz¹d w II
pó³roczu 2009 r.

Z wyrazami szacunku

ZASTÊPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU
S¥DÓW POWSZECHNYCH
Tomasz Wirzman
Sêdzia
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OdpowiedŸ
ZASTÊPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 9 czerwca 2009 r.

Pan Senator
Grzegorz Wojciechowski

Szanowny Panie Senatorze,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora z³o¿onym na 32. posiedzeniu Senatu

RP, skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich, uprzejmie informujê, ¿e ojcowie,
nieusatysfakcjonowani zapadaj¹cymi w sprawach rozwodowych i rodzinnych orzecze-
niami, a tak¿e ich egzekucj¹, zwracaj¹ siê do Rzecznika ze skargami i proœbami o inter-
wencjê. Problem ten jest zatem znany Rzecznikowi – w sprawach indywidualnych
udzielane s¹ zainteresowanym stosowne informacje i pomoc, w ramach kompetencji
Rzecznika.

W 2006 r. Rzecznik obj¹³ np. honorowym patronatem inicjatywê uczczenia dorocz-
nego Dnia Ojca, które to przedsiêwziêcie mia³o na celu zwrócenie uwagi na niewystar-
czaj¹cy udzia³ ojców w osobistym wychowaniu m³odego pokolenia Polaków oraz
przybli¿enie spo³eczeñstwu wiedzy o niepokoj¹cych skutkach braku aktywnego wspó³u-
czestnictwa ojców w bezpoœredniej opiece nad dzieæmi. W roku 2008 Rzecznik obj¹³ ho-
norowy patronat nad programem „Eurosieroctwo 2008/9”, pe³nomocnik RPO
ds. rodziny spotka³ siê z przedstawicielami organizacji dzia³aj¹cych na rzecz praw ojców,
zaœ pracownicy Biura RPO wziêli udzia³ w seminarium „Prawa rodziców «drugiej» katego-
rii”, organizowanym w siedzibie Fundacji Helsiñskiej, a dotycz¹cym problemu.

Przytoczone przez Pana Senatora dane statystyczne s¹ niew¹tpliwie prawdziwe, jednak
konieczna jest ich interpretacja z uwzglêdnieniem tak¿e innych czynników. Nale¿y
w tym kontekœcie zwróciæ zw³aszcza uwagê na to, ¿e w du¿ej liczbie postêpowañ s¹do-
wych ojcowie nie sk³adaj¹ wniosku o przejêcie pieczy nad dzieckiem. W postêpowa-
niach, w których taki wniosek ojca wp³ywa do s¹du, proporcje s¹ o wiele bardziej
wyrównane (niestety, Rzecznik nie dysponuje badaniami bior¹cymi pod uwagê ten
czynnik).

W kwestii zmian legislacyjnych uprzejmie informujê, ¿e 13 czerwca bie¿¹cego roku
w ¿ycie wchodz¹ nowe regulacje dotycz¹ce kontaktów oraz obligatoryjnej treœci wyroku
rozwodowego. Od tej daty, na mocy zmienionego art. 58 Kodeksu rodzinnego i opie-
kuñczego, w wyroku orzekaj¹cym rozwód s¹d rozstrzyga o w³adzy rodzicielskiej nad
wspólnym ma³oletnim dzieckiem obojga ma³¿onków i o kontaktach rodziców z dziec-
kiem oraz orzeka, w jakiej wysokoœci ka¿dy z ma³¿onków jest obowi¹zany do ponosze-
nia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. S¹d uwzglêdnia porozumienie
ma³¿onków o sposobie wykonywania w³adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów
z dzieckiem po rozwodzie, je¿eli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Podobne rozstrzyg-
niêcie zawiera nowy art. 107 KRO. Tym samym od 13 czerwca br. mo¿liwe jest orzecze-
nie w kwestii pieczy nad dzieckiem opieki naprzemiennej – jeœli tak¹ formê sposobu
wykonywania w³adzy ustal¹ miêdzy sob¹ rodzice i nie bêdzie siê ona w konkretnym
przypadku k³óci³a z naczeln¹ zasad¹ dobra dziecka.

Ta sama nowelizacja KRO znacz¹co rozbudowa³a przepisy reguluj¹ce kontakty ro-
dziców z dzieæmi (nowe art. 113–1136 KRO). Powi¹zano j¹ ze zmianami w Kodeksie po-
stêpowania cywilnego, tj. wprowadzeniem w art. 5821 i 59812a KPC – dodatkowych
zabezpieczeñ w sprawach o kontakty i odebranie osoby podlegaj¹cej w³adzy rodziciel-
skiej. W Parlamencie znajduje siê tak¿e projekt nowelizacji KPC, zak³adaj¹cy wprowa-
dzenie art. 59815, umo¿liwiaj¹cego stosowanie w sprawach o kontakty rygoru
z postêpowania o przymusowe odebranie osoby podlegaj¹cej w³adzy rodzicielskiej.
Mo¿na ¿ywiæ nadziejê, ¿e przepisy te umo¿liwi¹ sprawniejsz¹ egzekucjê w sprawach
o kontakty miêdzy rodzicami a dzieæmi.

216 32. posiedzenie Senatu w dniu 7 maja 2009 r.



Uprzejmie informujê równie¿, ¿e rejestr organizacji po¿ytku publicznego znajduje
siê w Krajowym Rejestrze S¹dowym, zaœ nadzór nad tymi organizacjami sprawuje mi-
nister w³aœciwy ds. zabezpieczenia spo³ecznego (ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
tj. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Z powa¿aniem

Stanis³aw Trociuk

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 22.06.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 13 maja 2009 (znak:
BPS/DSK-043-1649/09) dotycz¹ce tekstu oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora
Grzegorza Wojciechowskiego podczas 32. posiedzenia Senatu RP w sprawie pokrzyw-
dzonych w s¹dach rodzinnych ojców z uwagi na to, ¿e s¹dy przyznaj¹ z regu³y opiekê
matkom, poni¿ej przedstawiam informacjê w ww. zakresie.

W Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej by³y w przesz³oœci i s¹ realizowane obec-
nie projekty horyzontalne, maj¹ce na celu wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy,
a co za tym idzie zmianê stereotypu dotycz¹cego ról kobiet i mê¿czyzn w rodzinie.
Projektodawcom przyœwieca³a œwiadomoœæ, ¿e pozycja kobiet na rynku pracy jest œciœ-
le powi¹zana ze zmian¹ sposobu postrzegania mê¿czyzny w roli ojca. Przekonanie, ¿e
to matka jest kluczowym rodzicem w procesie wychowawczym nie sprzyja aktywizacji
zawodowej kobiet i dyskryminuje mê¿czyzn jako równoprawnych uczestników ¿ycia
rodzinnego.

Projekty podejmuj¹ce zagadnienie godzenia ról rodzinnych i zawodowych realizo-
wane w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej:

I. Projekt Wspólnotowy realizowany w partnerstwie z Dani¹ i S³oweni¹.
– „Mê¿czyzna w pracy”.

Celem projektu by³o propagowanie godzenia ¿ycia zawodowego i prywatnego przez
mê¿czyzn. By³ on skierowany do m³odych ojców, pracowników i pracodawców. Naczel-
n¹ ide¹ projektu by³o ukazanie mê¿czyzny jako pe³nowartoœciowego rodzica, czego wy-
razem by³o has³o reklamowe „Z tat¹ na co dzieñ”.

II. Projekty realizowane w ramach SPO RZL EFS 2004–2006.
– „Miêdzy rodzin¹ a prac¹ – godzenie ról spo³ecznych i zawodowych kobiet”.
– „Elastyczne formy zatrudnienia – ³¹czenie ¿ycia zawodowego z rodzicielstwem”.
– „Partnerstwo w rodzinie – szans¹ kobiet na rynku pracy”.
– „Kobieta – Rodzina – Praca – kampania medialna”.

III. Projekty realizowane w ramach PO KL EFS 2007–2013.
– „Aktywizacja spo³eczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regional-

nym”.
– „Godzenie ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mê¿czyzn”.
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Wszystkie powy¿ej wymienione projekty mia³y i maj¹ na wzglêdzie propagowanie
zmiany dotychczasowego modelu rodziny. Afirmacja partnerskich relacji miêdzy rodzi-
cami powinna przyczyniæ siê do przemiany mentalnoœci spo³ecznej, tak aby ojcowie
w wiêkszym zakresie korzystali z urlopów wychowawczych, zwolnieñ opiekuñczych
oraz brali czêœæ urlopu macierzyñskiego. Wzmocnienie pozycji ojca, jako partnera
w procesie wychowawczym dziecka powinno sprzyjaæ zmianie utartych schematów
myœlenia o mê¿czyznach i kobietach, a co za tym idzie prze³amywaæ stereotyp o wio-
d¹cej pozycji matki jako rodzica.

Na pytanie o nadzór nad organizacjami po¿ytku publicznego zajmuj¹cymi siê
w Polsce poszanowaniem praw dziecka, rodziców i rodziny wyjaœniam, ¿e nadzór nad
organizacjami po¿ytku publicznego zajmuj¹cymi siê w Polsce poszanowaniem praw
dziecka, rodziców i rodziny sprawuje minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo-
³ecznego.

W aktualnym stanie prawnym ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) nie za-
wiera wprost wskazanego zadania w zakresie poszanowania praw dziecka, rodziców
i rodziny, którym organizacja po¿ytku publicznego mia³aby siê zajmowaæ. Sfera zadañ
publicznych okreœlona w art. 4 ww. ustawy przewiduje zadania w zakresie upowszech-
niania i ochrony praw kobiet oraz dzia³alnoœci na rzecz równych praw kobiet i mê¿-
czyzn. Takich organizacji zajmuj¹cych siê ww. problematyk¹ jest w Polsce 164. Ponad-
to funkcjonuje 277 organizacji, które zajmuj¹ siê upowszechnianiem i ochron¹
wolnoœci i praw cz³owieka oraz swobód obywatelskich, a tak¿e dzia³añ wspomaga-
j¹cych rozwój demokracji.

Jednoczeœnie informujê, ¿e trwaj¹ prace sejmowe nad nowelizacj¹ ustawy o dzia-
³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, która w zakresie zadañ objêtych dzia-
³alnoœci¹ po¿ytku publicznego, bêd¹c¹ wy³¹czn¹ dzia³alnoœci¹ organizacji po¿ytku
publicznego przewiduje nowe zadanie w zakresie dzia³alnoœci na rzecz rodziny, upo-
wszechniania i ochrony praw dziecka.

MINISTER
Jolanta Fedak
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