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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Bendera

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Niemiecki Federalny Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e traktat lizboñski

ogranicza pozycjê ustawodawcz¹ obu izb parlamentu Republiki Federalnej
Niemiec, Bundestagu i Bundesratu, a wiêc de facto narusza jej suwerennoœæ,
przynajmniej w tym zakresie. Federalny Trybuna³ Konstytucyjny czyni z ko-
lei podleg³ym europejskiemu trybuna³owi… Ten stosuje zaœ przepisy tak
zwanego prawa europejskiego. Prawa tego nie ustanawia Parlament Euro-
pejski, nie posiada on bowiem inicjatywy ustawodawczej. Tê monopolizuje
Komisja Europejska – organ wykonawczy Unii Europejskiej, a tak zwane pra-
wo europejskie stanowi¹ g³ównie dyrektywy komisarzy europejskich.

Panie Premierze! Niemcy broni¹ uprawnieñ ustawodawczych Bunde-
stagu i Bundesratu, my zaœ tkwimy w inercji. Nie mo¿emy udawaæ, ¿e wy-
rok federalnego trybuna³u jest wewnêtrzn¹ spraw¹ Niemiec. Republika
Federalna niebawem zabezpieczy znacz¹cy obszar swojej suwerennoœci,
jej parlament utrzyma pe³n¹ moc ustawodawcz¹, której nie unicestwi tak
zwane prawo europejskie.

Panie Premierze! Dostrzega pan chyba, ¿e wyrok Federalnego Trybuna³u
Konstytucyjnego stwarza szanse innym krajom europejskim? Ju¿ wczeœniej
parlamentarzyœci czescy zwrócili siê w tej sprawie do swego trybuna³u kon-
stytucyjnego. Wspomniany wyrok stanowi szansê równie¿ dla Polski. Trze-
ba, by polski Trybuna³ Konstytucyjny rozwa¿y³ konsekwencje, jakie dla
polskiego parlamentu, dla naszej suwerennoœci poci¹ga za sob¹ traktat liz-
boñski sprzeczny z nasz¹ konstytucj¹. Niemcy traktuj¹ swoj¹ konstytucjê po-
wa¿nie. Dlaczego my tego nie czynimy, Panie Premierze? Przecie¿ nasza
konstytucja w art. 90 zezwala przekazaæ czêœæ „kompetencji organów w³a-
dzy pañstwowej w niektórych sprawach”, podkreœlam, „w niektórych”, wy-
³¹cznie organizacji miêdzynarodowej, a nie ¿adnemu pañstwu – nawet tak
znamienitemu pañstwu, jakim bêdzie Unia Europejska po akceptacji traktatu
lizboñskiego.

Panie Premierze! Posiada pan konstytucyjne prawo wyst¹pienia do Try-
buna³u Konstytucyjnego w omawianej sprawie. Pañski wniosek w tej kwestii
uproœci³by i przyœpieszy³ procedurê, a czas nagli. To prawda, art. 191 konsty-
tucji pozwala wyst¹piæ do Trybuna³u Konstytucyjnego równie¿ parlamenta-
rzystom – piêædziesiêciu pos³om lub trzydziestu senatorom. O ile pan premier
nie skorzysta z w³asnej inicjatywy, niech pan raczy wyraziæ zgodê na kon-
sensus, a¿eby do Trybuna³u wyst¹pili parlamentarzyœci nie tylko opozycji,
ale i koalicji, której pan przewodzi. Taka solidarnoœæ parlamentarna ponad
podzia³ami partyjnymi, powodowana trosk¹ o utrzymanie znacz¹cej roli Sej-
mu i Senatu w strukturach Unii Europejskiej, sk³oni³aby zapewne Trybuna³
Konstytucyjny do g³êbszej jurydycznej refleksji i odwagi. Je¿eli nie wyst¹pi-
my do Trybuna³u Konstytucyjnego, by za wzorem Niemiec broniæ suwerenno-
œci kraju i rangi polskiego parlamentu, pozostanie nam, Panie Premierze,
zgodziæ siê z ostrze¿eniem przekazanym nam wszystkim w „Weselu” Stani-
s³awa Wyspiañskiego: „Mia³eœ, chamie, z³oty róg, mia³eœ, chamie, czapkê
z piór: czapkê wicher niesie, róg huka po lesie, osta³ ci siê jeno sznur”.

Ryszard Bender
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 25 sierpnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Ryszarda Bendera w sprawie wyst¹pie-

nia przez Prezesa Rady Ministrów do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem o zbada-
nie zgodnoœci Traktatu Lizboñskiego z Konstytucj¹ RP (pismo nr BPS/DSK-043-1846/09
z dnia 24 lipca 2009 r.), z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie informujê.

Traktat z Lizbony zosta³ uroczyœcie podpisany przez przywódców europejskich,
w tym Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, oraz przez Pana Rados³awa Si-
korskiego, Ministra Spraw Zagranicznych w Klasztorze Hieronimitów w Portugalii,
w dniu 13 grudnia 2007 r. Krótko po podpisaniu Traktatu w pañstwach cz³onkowskich
Unii Europejskiej wszczêto wewnêtrzne procedury ratyfikacyjne. W Polsce ratyfikacjê
Traktatu z Lizbony przeprowadzono w procedurze tzw. du¿ej ratyfikacji, co oznacza, ¿e
nast¹pi³a ona za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie (zgodnie z art. 89 oraz art. 90
Konstytucji RP). Odpowiedni projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmienia-
j¹cego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹,
sporz¹dzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. wp³yn¹³ do Sejmu RP w dniu 26 lu-
tego 2008 r. Sejm RP na uroczystym posiedzeniu, z udzia³em Pana Prezydenta Lecha
Kaczyñskiego, przyj¹³ ustawê w dniu 1 kwietnia 2007 r., natomiast Senat RP przyj¹³
ustawê w dniu 2 kwietnia 2007 r. Prezydent podpisa³ j¹ 10 kwietnia br. Jednoczeœnie
nie sk³adaj¹c podpisu pod Traktatem wskaza³, ¿e Polska nie bêdzie przeszkod¹ w pro-
cesie ratyfikacyjnym Traktatu z Lizbony i ¿e zakoñczy on ostatni etap procedury ratyfi-
kacyjnej dopiero po referendum w Irlandii.

Rz¹d RP przywi¹zuje bardzo du¿¹ wagê do roli Traktatu z Lizbony w usprawnieniu
prac instytucji i zwiêkszeniu znaczenia Unii Europejskiej na arenie miêdzynarodowej.
Jednak¿e maj¹c na uwadze stan procesu ratyfikacji Traktatu w Polsce, Rz¹d RP wy-
czerpa³ wszystkie mo¿liwoœci ingerencji w jego przebieg. Ponadto, Rz¹d RP stoi na sta-
nowisku, ¿e skierowanie skargi do Trybuna³u Konstytucyjnego po przesz³o roku po
przyjêciu Traktatu przez obie izby parlamentu, nie mo¿e zostaæ potraktowane inaczej
jak niepotrzebna próba przed³u¿enia procesu ratyfikacji.

Orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego w tej sprawie nie
jest wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ dla skierowania skargi, o której mowa w oœwiadczeniu
Pana Senatora R. Bendera. W przedmiotowym orzeczeniu z 30 czerwca 2009 r. Fede-
ralny Trybuna³ Konstytucyjny (FTK) stwierdzi³ zgodnoœæ Traktatu z Lizbony z niemiec-
k¹ ustaw¹ zasadnicz¹. Trybuna³ uzna³, ¿e Niemcy mog¹ bez zmiany niemieckiej
konstytucji uczestniczyæ w procesie integracji europejskiej tak d³ugo, jak d³ugo UE nie
przybierze kszta³tu pañstwa federalnego (w takim wypadku Niemcy potrzebowa³yby
nowej podstawy konstytucyjnej, b¹dŸ Trybuna³ musia³by orzec o niezgodnoœci „ewolu-
cji federalnej” z ustaw¹ zasadnicz¹). Istot¹ orzeczenia FTK jest stwierdzenie, ¿e Traktat
z Lizbony nie jest krokiem w stronê pañstwa federalnego. W œwietle Traktatu z Lizbony
zasadniczymi podmiotami procesu integracji pozostaj¹ pañstwa narodowe i jako takie
zachowuj¹ swoje zasadnicze prawa suwerenne. Trybuna³ uzna³, ¿e zachowuj¹ one
pe³n¹ kontrolê nad procesem rozwoju kompetencji UE.

Ponadto, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e g³ównym celem Traktatu z Lizbony jest nadanie Unii
Europejskiej osobowoœci prawnej i stworzenie bardziej przejrzystego i czytelnego stanu
prawnego w porównaniu z obecnym systemem trójfilarowym. Unia Europejska stanie
siê organizacj¹ miêdzynarodow¹. Rozwi¹zanie to ma s³u¿yæ przede wszystkim lepsze-
mu wykonywaniu zasady kompetencji powierzonych i precyzyjnemu okreœleniu kom-
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petencji Unii i jej instytucji. Osobowoœæ prawna Unii bêdzie mia³a charakter wtórny,
tj. pochodny w stosunku do osobowoœci pierwotnej, jak¹ posiadaj¹ suwerenne pañ-
stwa. To w odpowiedzi na m.in. polskie postulaty do nowego Traktatu zostanie do³¹czo-
na deklaracja interpretacyjna (Deklaracja w sprawie osobowoœci prawnej Unii Euro-
pejskiej) w brzmieniu: Konferencja potwierdza, ¿e fakt posiadania przez Uniê
Europejsk¹ osobowoœci prawnej w ¿aden sposób nie upowa¿nia Unii do stanowienia
prawa lub dzia³ania wykraczaj¹cego poza kompetencje przyznane jej przez Pañstwa
Cz³onkowskie w Traktatach. Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony, to pañstwa
bêd¹ wci¹¿ decydowaæ o zakresie kompetencji przekazanych Unii.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Andrzej Kremer

38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r. 9



Oœwiadczenie senatora Ryszarda Bendera

skierowane do prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej Anny Stre¿yñskiej

Szanowna Pani Prezes!
W Lublinie pó³ miasta objê³a telewizyjn¹ us³ug¹ kablow¹ firma UPC,

czynna równie¿ w innych miastach Polski. Przed kilkoma miesi¹cami UPC
wy³¹czy³a kana³ udostêpniaj¹cy dot¹d ogl¹danie Telewizji „Trwam” oo. Re-
demptorystów z Torunia.

Po proteœcie, jaki skierowa³em wraz z kilkunastoma senatorami do
prezesa UPC pana Simona Boyda w lutym bie¿¹cego roku, otrzyma³em z UPC
propozycjê uzyskania dostêpu do Telewizji „Trwam” w systemie kablowym,
z pomoc¹ dekodera, ale pod warunkiem, ¿e zgodzê siê na jednoczesne
przejêcie od TPSA numeru mojego telefonu stacjonarnego przez UPC.
Wyrazi³em zgodê. Otrzyma³em 26 maja bie¿¹cego roku dekoder, mam
mo¿liwoœæ ogl¹dania Telewizji „Trwam”, ale nie zosta³ dot¹d przeniesiony do
UPC numer mojego telefonu stacjonarnego. Zmuszony jestem tym samym do
op³acania rachunków przesy³anych mi zarówno przez TPSA, jak i UPC.
W nastêpstwie mojej interwencji w lubelskim oddziale UPC otrzyma³em
wiadomoœæ, ¿e taki stan bêdzie trwa³ do sierpnia bie¿¹cego roku, do pocz¹tku
miesi¹ca albo do koñca, tego nie wiadomo, i w tym czasie muszê wnosiæ
op³aty zarówno do TPSA, jak i do UPC. Stanowisko takie uwa¿am za
absurdalne i krzywdz¹ce.

Pani Minister, jeœli w ten sposób obie firmy traktuj¹ senatora RP, lêkam
siê myœleæ, jak one postêpuj¹ wobec innych osób niebêd¹cych parlamenta-
rzystami. Obawiam siê, ¿e w podobnej sytuacji jak moja znajduj¹ siê setki
ludzi, korzystaj¹cych z us³ug telekomunikacyjnych TPSA i UPC.

W zwi¹zku z tym proszê Pani¹ Minister o interwencjê w UPC u prezesa
pana Simona Boyda, by podobne sytuacje nie mia³y w przysz³oœci miejsca,
a u¿ytkownicy linii telefonicznej UPC nie musieli czekaæ miesi¹cami na
przejêcie ich numeru telefonicznego od TPSA i nie byli zmuszeni do op³acania
dwóch rachunków zamiast jednego.

Kopiê niniejszego oœwiadczenia przesy³am p. Simonowi Boydowi,
prezesowi UPC w Polsce.

Ryszard Bender

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 sierpnia 2009 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 24 lipca 2009 r. znak: BPS/DSK-043-1847/09 (da-

ta wp³ywu do UKE: 27 sierpnia 2009 r.) dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana
Senatora Ryszarda Bendera podczas 38. posiedzenia Senatu RP pragnê poinformowaæ,
i¿ w przedstawionej sprawie Urz¹d Komunikacji Elektronicznej w dniu 28 sierpnia
2009 r. wyst¹pi³ do Telekomunikacji Polskiej SA i UPC Polska Sp. z o.o. w celu wyjaœ-
nienia kwestii podnoszonych w ww. oœwiadczeniu.

Z uzyskanych przez Urz¹d informacji wynika, i¿ pe³nomocnictwo oraz wniosek do-
tycz¹cy rozwi¹zania umowy o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych z przeniesie-
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niem wymienionego numeru wp³yn¹³ do Telekomunikacji Polskiej SA w dniu 9 lipca
2009 r. Do wniosku do³¹czone zosta³o pisemne potwierdzenie mo¿liwoœci zawarcia
umowy o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru przez
UPC Polska Sp. z o.o.

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ na pe³nomocnictwie poprawiono (bez parafowania) datê z dnia
6 lipca 2009 r. na 26 maja 2009 r., a stosowne dokumenty dot. przeniesienia numeru
do innego operatora z³o¿one zosta³y przez Pana Senatora Ryszarda Bendera w dniu
6 lipca 2009 r. w Biurze Obs³ugi Klienta UPC Polska Sp. z o.o. Podkreœlenia wymaga, ¿e
Pan Senator Bender sk³adaj¹c wniosek o rozwi¹zanie umowy z Telekomunikacj¹ Pol-
sk¹ SA wniós³ o rozwi¹zanie umowy zgodnie z postanowieniami regulaminu, a w oœwiad-
czeniu wskaza³, ¿e dokonuje wyboru trybu przeniesienia numeru bez zachowania ter-
minu wypowiedzenia, w ci¹gu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Przeniesienie numeru, na wyraŸne ¿¹danie abonenta zawarte w oœwiadczeniu,
o którym mowa w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie warunków korzystania z uprawnieñ w publicznych sieciach telefonicznych
(Dz. U. Nr 97, poz. 810), nastêpuje nie póŸniej ni¿ w terminie 7 dni roboczych – w przy-
padku abonentów bêd¹cych stron¹ umowy z dostawc¹ us³ug zapewniaj¹cym przy-
³¹czenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – od dnia zawarcia umowy
z nowym dostawc¹ us³ug albo w póŸniejszym terminie w trakcie trwania dotychczaso-
wej umowy, wskazanym przez abonenta (§ 6 ust. 7 pkt 2 tego rozporz¹dzenia).

Z otrzymanych przez Urz¹d informacji wynika, ¿e pismo informuj¹ce o terminie
rozwi¹zania umowy Telekomunikacja Polska SA, maj¹c na uwadze wystawione przez
Pana Senatora Ryszarda Bendera pe³nomocnictwo, przes³a³a do UPC Polska Sp. z o.o.
(pismo z dnia 10 lipca 2009 r. znak DUR/OPOPKKA/NP./MB/46172/PS47143504/09
– kopiê* przekazujê w za³¹czeniu).

Niemniej jednak, zgodnie z treœci¹ art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Pra-
wo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z póŸn. zm.) na wniosek dostawcy lub
operatora, Prezes UKE mo¿e, w drodze decyzji, na czas okreœlony, zawiesiæ realizacjê
lub ograniczyæ zakres realizacji uprawnienia dot. przeniesienia przydzielonego nume-
ru do innego operatora, jeœli techniczne mo¿liwoœci sieci wnioskodawcy nie pozwalaj¹
na realizacjê tego uprawnienia w ca³oœci lub w czêœci.

W tym miejscu pragnê wskazaæ, i¿ Telekomunikacja Polska SA, pismem z dnia 6 lip-
ca 2009 r., wyst¹pi³a do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji zawieszaj¹cej reali-
zacjê uprawnieñ abonentów, okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnieñ w publicznych
sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 97, poz. 810) i wnios³a o zawieszenie obowi¹zków w za-
kresie terminów i trybu realizacji przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie do-
stawcy us³ug zapewniaj¹cego przy³¹czenie do publicznej sieci telefonicznej. Obecnie
Urz¹d prowadzi stosowne postêpowanie i bêdzie wydana decyzja w tej sprawie. Do czasu
jej wydania Telekomunikacja Polska SA rozpatruje wnioski na starych zasadach.

Termin rozwi¹zania umowy z Telekomunikacj¹ Polsk¹ SA w sprawie Pana Senatora
Ryszarda Bendera okreœlony zosta³, jak wynika z akt sprawy, na dzieñ 31 sierpnia
2009 r., gdy¿ rozwi¹zanie umowy – zgodnie z Regulaminem œwiadczenia us³ug teleko-
munikacyjnych w tym us³ugi powszechnej przez Telekomunikacjê Polsk¹ SA – nastêpu-
je z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia i ze skutkiem na koniec okresu
rozliczeniowego.

Przekazuj¹c powy¿sze wyjaœnienia pragnê dodaæ, i¿ UPC Polska Sp. z o.o. poinformo-
wa³a, ¿e w ramach rekompensaty anuluje Panu Senatorowi Ryszardowi Benderowi op³a-
ty abonamentowe za us³ugê telefoniczn¹ UPC za okres od czerwca do sierpnia 2009 r.

Z powa¿aniem

Anna Stre¿yñska
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Od 2004 r. funkcjonuje w Europie projekt o nazwie CIRCLE, czyli Climate

Impact Research Coordination for a Larger Europe, maj¹cy na celu wykony-
wanie dzia³añ nastawionych na adaptacjê do zmian klimatycznych w skali
krajowej i miêdzynarodowej. Polska jest w tej chwili obserwatorem przy tej
organizacji. W CIRCLE opracowywane s¹ konkursy na konkretne projekty
badawcze, które prócz œrodków unijnych musz¹ byæ wspó³finansowane
przez dany kraj.

Chcia³bym zapytaæ, jakie procedury dotycz¹ce pe³noprawnego cz³onko-
stwa Polski w CIRCLE s¹ podejmowane. Czy podjête zostan¹ decyzje o finan-
sowaniu b¹dŸ odmowie finansowania udzia³u Polski w tym przedsiêwziêciu?
Kiedy mo¿emy spodziewaæ siê wydania stosownych decyzji?

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Bisztyga

Stanowisko

Warszawa, 26 sierpnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo o sygnaturze BPS/DSK-043-1848/09 z dnia 24 lipca 2009 r.,

w za³¹czeniu przesy³am odpowiedŸ na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Sta-
nis³awa Bisztygê podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca br.

Z wyrazami szacunku

Barbara Kudrycka

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 sierpnia 2009 r.

Pan
Stanis³aw Bisztyga
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na pismo z dn. 24 lipca 2009 r. dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego

przez Pana Senatora na 38. posiedzeniu Senatu w dn. 16 lipca br., uprzejmie przedsta-
wiam informacje dotycz¹ce kwestii cz³onkostwa Polski w projekcie ERA-NET Climate
Impact Research Coordination for a Larger Europe (CIRCLE).

12 38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r.



ERA-NET CIRCLE jest projektem maj¹cym na celu wspó³pracê europejskich agen-
cji finansuj¹cych badania naukowe lub ministerstw w obszarze zmian klimatycznych.
Finansowanie ze œrodków Unii Europejskiej w projektach typu ERA-NET udzielane
jest na koordynacjê nawi¹zywania wspó³pracy miêdzy partnerami. Finansowanie
wspólnych projektów badawczych odbywa siê ze œrodków narodowych ka¿dego
z pañstw, które decyduje siê na wspó³pracê.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ model uczestnictwa danego pañstwa w projektach typu
ERA-NET zak³ada reprezentowanie pañstwa w konsorcjum za poœrednictwem agencji
finansuj¹cej strategiczne programy badañ naukowych w danej dziedzinie, na podsta-
wie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badañ
i Rozwoju, Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego zleci³ NCBiR kompetencje instytucji
w³aœciwej ds. finansowania udzia³u polskich jednostek w projektach typu ERA-NET,
przy jednoczesnym pozostawieniu w MNiSW mocy decyzyjnej w sprawach strategicz-
nych. W zwi¹zku z powy¿szym, NCBiR odpowiada m.in. za inicjowanie wspó³pracy
z polskim œrodowiskiem naukowym w celu rozpoznania zasadnoœci udzia³u Polski
w projektach ERA-NET, ERA-NET PLUS i projektach realizowanych w oparciu o art. 169
Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹.

Uczestnictwo w projekcie typu ERA-NET powinno byæ uwarunkowane zaintereso-
waniem jednostek naukowych udzia³em w takiej inicjatywie, co wi¹¿e siê z posiada-
niem przez pañstwo odpowiedniego potencja³u badawczego. Przede wszystkim jednak
kluczow¹ rolê odgrywa posiadanie i realizowanie przez instytucjê finansuj¹c¹ strategicz-
nego programu badawczego w przedmiotowej dziedzinie nauki.

Od przyst¹pienia do Unii Europejskiej, Polska zaanga¿owana jest w realizacjê
ok. 30 projektów typu ERA-NET. Przystêpowanie do tego typu projektów w pierwszym
okresie cz³onkostwa w UE by³o podyktowane przede wszystkim otwarciem na nowe
mo¿liwoœci prowadzenia wspó³pracy miêdzynarodowej. Nie istnia³a wówczas wypraco-
wana strategia, na podstawie której minister w³aœciwy ds. nauki podejmowa³by decy-
zjê odnoœnie do uczestnictwa Polski w tego typu projektach. W dniu 30 paŸdziernika
2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego ustanowi³ Krajowy Program Badañ Na-
ukowych i Prac Rozwojowych, który zawiera obszary badawcze kluczowe dla rozwoju
kraju. Zarz¹dzanie strategicznymi programami badawczymi w ramach ustalonych
w Krajowym Programie obszarów badawczych zlecane jest ka¿dorazowo do realizacji
przez NCBiR.

Obecnie zasadnoœæ przyst¹pienia do projektów typu ERA-NET rozpatrywana jest
przede wszystkim w kontekœcie istnienia i realizowania przez NCBiR strategicznego
programu badawczego w obszarze, którego dany projekt ERA-NET dotyczy. W najbli¿-
szej przysz³oœci Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nie planuje zlecenia NCBiR za-
rz¹dzania strategicznym programem badawczym z obszaru „Rolnictwo i Œrodowisko”,
w tematykê którego wpisywa³by siê projekt ERA-NET CIRCLE.

Jednoczeœnie z posiadanych przez Ministerstwo informacji wynika, ¿e projekt
ERA-NET CIRCLE zakoñczy siê we wrzeœniu br. Cz³onkowie projektu CIRCLE z³o¿yli do
Komisji Europejskiej wniosek na dofinansowanie kolejnej edycji projektu, tj. ERA-NET
CIRCLE II, jednak do tej pory nie s¹ znane informacje na temat wyników konkursu, w któ-
rym sk³adany by³ wniosek.

Reasumuj¹c, ponowne rozpatrzenie sprawy mo¿e okazaæ siê zasadne, je¿eli NCBiR
otrzyma zlecenie zarz¹dzania strategicznym programem z ww. obszaru badawczego,
a jego uszczegó³owienie doprowadzi do zaplanowania konkursów na projekty badaw-
cze z obszaru zmian klimatu, oraz je¿eli wniosek z³o¿ony do KE przez przedmiotowe
konsorcjum zostanie pozytywnie oceniony i uzyska dofinansowanie.

Z wyrazami szacunku

Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 28 maja 2009 r. odby³a siê publiczna dyskusja z mieszkañcami

powiatu zduñskowolskiego, na której projektanci drogi ekspresowej S-8,
firma Mosty Katowice Sp. z o.o. wraz z przedstawicielami GDDKiA Oddzia³
w £odzi przedstawili wariantowe rozwi¹zania przebiegu drogi przez teren ich
powiatu. Przestawiono trzy warianty: wariant po³udniowy (zielony), wariant
pó³nocny (ró¿owy, granatowy) oraz wariant poœredni (niebieski). Wiêkszoœæ
mieszkañców jednoznacznie opowiedzia³a siê za budow¹ wariantu po³udnio-
wego przebiegaj¹cego w korytarzu drogowym zarezerwowanym ju¿ w latach
siedemdziesi¹tych na przebieg pocz¹tkowo autostrady A-8, a nastêpnie drogi
ekspresowej S-8. Za wariantem tym opowiada siê równie¿ Stowarzyszenie
Jednostek Samorz¹du Terytorialnego, w sk³ad którego wchodzi a¿ dwadzie-
œcia piêæ samorz¹dów.

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami, jakie docieraj¹ do filii mojego biura
w Zduñskiej Woli, pragnê zapytaæ o nastêpuj¹ce sprawy.

1. Kiedy zapadnie decyzja o wyborze wariantu przebiegu drogi?
2. Kiedy planowane jest rozpoczêcie prac nad budow¹ tej drogi?
Odpowiedzi na powy¿sze pytania pozwol¹ mi poinformowaæ i wyjaœniæ

przedstawione powy¿ej kwestie mieszkañcom terenów, przez które ma
przebiegaæ ta droga.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo dnia 24 lipca 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1849/09, przy

którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Przemys³awa B³aszczyka, dotycz¹ce
budowy drogi ekspresowej S-8 na terenie powiatu zduñskowolskiego, przedstawiam
stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Wskazany przez Pana Pos³a odcinek zosta³ ujêty w programie wieloletnim pn. Pro-
gram Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 ustanowionym uchwa³¹ Rady Mini-
strów Nr 163/2007 z dnia 25 wrzeœnia 2007 r. w ramach zadania „Budowa drogi
ekspresowej S-8 Syców – Kêpno – Sieradz – A1 (£ódŸ) odcinek wêze³ Walichnowy – A1
(wêze³ Wroc³aw)”.

Obecnie dla przedmiotowego odcinka zakoñczono prace nad opracowywaniem Stu-
dium techniczno-ekonomiczno-œrodowiskowego (STEŒ) etap II. STEŒ jest baz¹ dla
wszystkich póŸniejszych opracowañ projektowych. Zawiera analizy wariantów inwe-
stycji, przewidywanego ruchu, raport o oddzia³ywaniu inwestycji na œrodowisko, wyni-
ki spotkañ informacyjnych ze spo³eczeñstwem, czêœæ techniczn¹, analizê ekonomiczn¹
itp. Dokumentacja zostanie przedstawiona w najbli¿szym czasie na posiedzeniu Komi-
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sji Oceny Przedsiêwziêæ Inwestycyjnych celem ustalenia wariantu, który zostanie
wskazany, jako wariant preferowany przez inwestora we wniosku o wydanie decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê inwestycji. Wskazana decy-
zja bêdzie podstaw¹ do kontynuacji prac projektowych w celu uzyskania kolejnych de-
cyzji niezbêdnych do rozpoczêcia prac.

Ostateczne rozstrzygniêcia w kwestii wariantu przebiegu drogi S-8 zostan¹ zawarte
w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska. Zgodnie z za³o¿eniami, przed-
miotowa decyzja powinna byæ wydana w I kwartale 2010 r.

Realizacja inwestycji rozpocznie siê pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich
œrodków finansowych. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, i¿ projekt pn. „Budowa/Przebudo-
wa drogi ekspresowej S-8, odcinek Syców – Kêpno – Wieruszów – Walichnowy” znajduje
siê na liœcie indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko jako
zadanie wspó³finansowane ze œrodków UE. Ministerstwo Infrastruktury podejmuje
dzia³ania w celu zapewnienia wk³adu krajowego niezbêdnego do realizacji ww. inwestycji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W prasie lokalnej pojawiaj¹ siê w ostatnich dniach niepokoj¹ce

doniesienia dotycz¹ce wyboru inwestora do przedwstêpnej umowy na
sprzeda¿ akcji PZL Œwidnik. Wynika z nich, ¿e jedynym kryterium, jakim
kierowaæ siê ma Agencja Rozwoju Przemys³u przy wyborze oferty zakupu
zak³adu, bêdzie cena. Jak twierdz¹ zwi¹zkowcy zak³adowej „Solidarnoœci”
oraz przedstawiciele Urzêdu Miasta Œwidnik, jest to sprzeczne z dotychcza-
sowymi zapewnieniami agencji i ministra Skarbu Pañstwa. Oczekuj¹ oni, ¿e
wybrany zostanie inwestor strategiczny, który zabezpieczy odpowiedni
zakres inwestycji, rozwój zak³adu, dostêp do rynku oraz nowych technologii,
a w konsekwencji zapewni za³odze gwarancjê zatrudnienia. A zapewnieniem
ochrony praw pracowniczych powinno byæ, moim zdaniem, w³¹czenie pakietu
socjalnego do umowy sprzeda¿y!

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na pytanie, na
podstawie jakich kryteriów dokonany bêdzie wybór inwestora do prywa-
tyzacji PZL Œwidnik? Proszê o przybli¿enie szczegó³ów pakietu socjalnego
i inwestycyjnego oferowanego przez zainteresowanych kupnem inwestorów:
Agusta Westland i Aero Vodochody.

Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawi¹zaniu do pisma, znak BPS/DSK-043-1850/09 przesy³am odpowiedŸ na
oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Czeleja dotycz¹ce procedury prywatyzacji WSK
PZL – Œwidnik SA.

Agencja Rozwoju Przemys³u SA prowadzi w chwili obecnej negocjacje dotycz¹ce
sprzeda¿y wiêkszoœciowego pakietu akcji „PZL – Œwidnik” SA (87,62%), kluczowego
polskiego producenta œmig³owców, oraz innych elementów statków powietrznych. Ne-
gocjacje prowadzone s¹ zgodnie z przyjêt¹ przez ARP SA „Procedur¹ Sprzeda¿y Akcji”
zapewniaj¹c¹ prawid³owy przebieg procesu, równe traktowanie stron oraz przejrzyste
zasady.

Rokowania prowadzone s¹ z dwoma potencjalnymi inwestorami:
· czesk¹ spó³k¹ Aero Vodochody a.s., kontrolowan¹ przez fundusz inwestycyjny

Penta, oraz
·w³osko-brytyjskim koncernem AgustaWestland N.V., kontrolowanym przez kon-

cern Finmeccanica.
Zaproszenie do sk³adania zainteresowania nabyciem akcji oraz procedura sprzeda-

¿y akcji zosta³y og³oszone publicznie w po³owie 2008 roku. W wyniku og³oszenia oraz
specjalnie wystosowanych zaproszeñ, w pocz¹tkowym etapie, zainteresowanie zaku-
pem akcji zg³osi³o piêæ podmiotów. Jeden z nich wycofa³ siê przed z³o¿eniem wymaga-
nej dokumentacji. Dwa inne zosta³y wyeliminowane z powodu braków formalnych.
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Ostatecznie, oferty z³o¿y³y dwa podmioty – czeska spó³ka Aero Vodochody oraz
w³osko-angielski koncern AgustaWestland.

Obecny etap procesu prywatyzacji jest ju¿ zaawansowany i w nied³ugim czasie
Agencja Rozwoju Przemys³u SA planuje zakoñczenie negocjacji oraz ostateczny wybór
oferenta, z którym zostanie podpisana umowa sprzeda¿y akcji.

Agencja Rozwoju Przemys³u SA poinformowa³a, i¿ po spe³nieniu wymogów formal-
nych okreœlonych w obowi¹zuj¹cej w ARP SA procedurze sprzeda¿y akcji „PZL – Œwi-
dnik” SA i parafowaniu wynegocjowanej umowy sprzeda¿y akcji, o wyborze oferenta,
zgodnie z ww. procedur¹ oraz przepisami prawa Unii Europejskiej, zadecyduje osta-
tecznie wartoœæ oferty cenowej za akcje spó³ki „PZL – Œwidnik” SA, która zostanie zapro-
ponowana przez inwestora lub inwestorów w wyznaczonym terminie.

ARP SA wielokrotnie informowa³a inwestorów o potrzebie zawarcia tzw. pakietu so-
cjalnego z przedstawicielami pracowników spó³ki. Niemniej jednak, ani obowi¹zuj¹ce
przepisy prawa, ani przyjêta przez ARP SA procedura sprzeda¿y akcji „PZL – Œwidnik”
SA nie zawieraj¹ postanowieñ, zgodnie z którymi prawnym warunkiem zawarcia umo-
wy sprzeda¿y akcji by³oby wynegocjowanie i podpisanie tzw. pakietu socjalnego
z przedstawicielami Zwi¹zków Zawodowych w Spó³ce „PZL – Œwidnik” SA.

ARP SA nie jest stron¹ negocjacji ze Zwi¹zkami Zawodowymi oraz nie ma wp³ywu
na to czy i na jakich warunkach pakiet socjalny zostanie pomiêdzy stronami wynego-
cjowany. Zakres i sposób zabezpieczenia ewentualnej umowy pozostaje w wy³¹cznej
gestii stron i nie stanowi elementu umowy sprzeda¿y akcji, która ostatecznie zostanie
zawarta pomiêdzy wybranym inwestorem oraz ARP SA. Wed³ug informacji posiada-
nych przez ARP SA negocjacje pakietu socjalnego z jednym z inwestorów zakoñczone
zosta³y parafowaniem uzgodnionego pakietu.

ARP SA poinformowa³a, i¿ jej stanowisko w tej sprawie wynika z obecnego stano-
wiska Komisji Europejskiej, która w szeregu decyzji, a ostatnio w Decyzji z dnia 27 lutego
2008 r. w sprawie pomocy pañstwa C46/07(exNN59/07) przyznanej przez Rumuniê
na rzecz Automobile Craiova (dawniej Daewoo Romania) notyfikowanej jako dokument
nr C(2008)700, w sposób istotny ograniczy³a mo¿liwoœæ zawierania w umowach prywa-
tyzacyjnych warunków, które w opinii Komisji mog³yby mieæ wp³yw na obni¿enie ceny
uzyskanej ze sprzeda¿y prywatyzowanego przedsiêbiorstwa. Jednym z warunków, któ-
ry zdaniem Komisji, mo¿e byæ dowodem na to, i¿ danemu przedsiêbiorstwu udzielona
zosta³a pomoc publiczna jest m.in. warunek otrzymania gwarancji zatrudnienia, która
jak wiadomo jest zwyczajowo jednym z najistotniejszych elementów pakietów socjal-
nych negocjowanych przez zwi¹zki zawodowe. W konsekwencji, zaanga¿owanie przed-
stawicieli administracji pañstwowej (do których Komisja zalicza równie¿ agencje takie
jak ARP SA) w proces negocjacji pakietu socjalnego lub te¿ jego usankcjonowanie
w umowie prywatyzacyjnej, naraziæ mo¿e proces prywatyzacji na ryzyko uniewa¿nienia
lub te¿ obowi¹zek zwrotu przez prywatyzowan¹ spó³kê pomocy publicznej tj. kwoty,
która zdaniem Komisji, stanowi³aby ró¿nicê pomiêdzy faktycznie uzyskan¹ przez
sprzedaj¹cego cen¹ za akcje, a cen¹ któr¹ sprzedaj¹cy, zdaniem Komisji, móg³by uzys-
kaæ gdyby inwestor nie musia³ spe³niaæ danego warunku.

Jednoczeœnie zaznaczam, i¿ Minister Skarbu Pañstwa nie posiada informacji doty-
cz¹cych szczegó³ów pakietów socjalnego i inwestycyjnego, negocjowanych przez stronê
spo³eczn¹ z potencjalnymi inwestorami.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ Minister Skarbu Pañstwa dzia³aj¹c jako Walne
Zgromadzenie Spó³ki Agencja Rozwoju Przemys³u SA, przed wydaniem zgody na sprze-
da¿ akcji Spó³ki Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego „PZL – Œwidnik” podda analizie
proces prywatyzacji omawianej Spó³ki, w tym zabezpieczenia pakietu socjalnego i in-
westycyjnego.

MINISTER
SKARBU PAÑSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Jan Bury
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Obserwowane w Polsce procesy transformacji demograficznej s¹ istot-

nym elementem kszta³tuj¹cym sytuacjê zdrowotn¹ i spo³eczn¹ kraju. Prog-
nozy demograficzne dla Polski opracowane przez Departament Zdrowia
Publicznego w Ministerstwie Zdrowia wskazuj¹ na systematyczny wzrost
przeciêtnej d³ugoœci trwania ¿ycia do poziomu oko³o 77,6 roku dla mê¿czyzn
oraz 83,3 roku dla kobiet. Zwiêkszanie siê œredniej d³ugoœci ¿ycia z równo-
czesnym spadkiem wskaŸnika urodzeñ powoduje starzenie siê spo³eczeñ-
stwa. W wielu krajach œwiata, w tym równie¿ w Polsce, wzrasta odsetek osób
powy¿ej szeœædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia. Osoby w podesz³ym wieku
stanowi¹ ju¿ w Polsce oko³o 13% ogó³u populacji.

Wraz ze starzeniem siê spo³eczeñstwa zmieniaj¹ siê tak¿e jego potrzeby
zdrowotne. W wieku podesz³ym wzrasta zachorowalnoœæ na choroby prze-
wlek³e oraz pojawiaj¹ siê liczne dysfunkcje narz¹dów zmys³u, ruchu, powodu-
j¹ce pogarszanie siê funkcjonowania spo³ecznego. Osoby w starszym wieku
s¹ bardzo czêsto obci¹¿one ró¿nymi schorzeniami jednoczeœnie. Ponadto
du¿¹ czêœæ polskiej spo³ecznoœci ludzi starszych cechuj¹ zjawiska takie jak
izolacja spo³eczna i psychiczna, brak zadowolenia, utrata sensu ¿ycia.

Wzrost populacji osób starszych rzutuje na gospodarkê, kulturê kraju, ale
stawia te¿ nowe wyzwania, zwi¹zane z zapewnieniem odpowiedniej opieki
medycznej i socjalnej dla osób starszych. Sprawy tej grupy polskiej populacji
wymagaj¹ kompleksowego, medycznego i spo³ecznego podejœcia. Tymcza-
sem w Polsce nie ma tradycji i kultury akceptowania i oswajania siê ze staro-
œci¹, co w po³¹czeniu z niskim standardem ¿ycia i brakiem ofert zagospodaro-
wania czasu osób starszych skazuje je na ¿ycie na marginesie spo³eczeñ-
stwa.

Uwarunkowania te wskazuj¹, jak wa¿ny jest zatem w Polsce sprawnie
dzia³aj¹cy system opieki pielêgniarskiej nad osobami starszymi. Niestety
trzeba zauwa¿yæ, ¿e ten dzia³aj¹cy dotychczas jest niewydolny zarówno
w zakresie opieki ambulatoryjnej, podstawowej, jak i specjalistycznej. Aktual-
ny system œwiadczeñ medycznych na rzecz osób starszych i niepe³nospraw-
nych znajduje siê na najs³abszej pozycji w odniesieniu do mo¿liwoœci uzyska-
nia specjalistycznej opieki medycznej i spo³ecznej. Nie ma programów rozwo-
ju tej opieki wspieranych przez ministra zdrowia czy ministerstwo polityki
spo³ecznej, co w sposób zasadniczy uniemo¿liwia wdra¿anie standardów tej
opieki. Niekorzystna sytuacja materialna s³u¿by zdrowia ogranicza mo¿liwo-
œci realizowania skutecznego postêpowania. Sytuacja ta przyczynia siê do
pogarszania stanu finansowego placówek, które maj¹ wielkie problemy z za-
kontraktowaniem swoich us³ug.

Œrodowiska pielêgniarek postuluj¹ tworzenie form opieki domowej i am-
bulatoryjnej. Takie formy uwa¿ane s¹ za najbardziej w³aœciwe, zapewniaj¹
bowiem – nie tylko pacjentowi, ale równie¿ jego rodzinie lub opiekunom –
holistyczn¹ opiekê medyczn¹ œwiadczon¹ przez interdyscyplinarny zespó³,
sk³adaj¹cy siê z lekarza, pielêgniarki, rehabilitanta/fizjoterapeuty, psycho-
loga, dietetyka, pracownika socjalnego i w zale¿noœci od doraŸnych potrzeb
zdrowotnych chorego rozszerzony o niezbêdnych konsultuj¹cych specjalis-
tów. Obecne procedury NFZ nie przewiduj¹ jednak takich rozwi¹zañ.

Nierealizowane jest tak¿e jedno z g³ównych za³o¿eñ systemu ochrony
zdrowia, jakim by³o tworzenie zak³adów pielêgnacyjno-opiekuñczych oraz
opiekuñczo-leczniczych jako alternatywnej formy leczenia stacjonarnego
osób w podesz³ym wieku, które wymagaj¹ ca³odobowej opieki pielêgniar-
skiej. Nadal ciê¿ar leczenia przerzucany jest na szpital, co jedynie generuje
wiêksze koszty. Równie¿ kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
œwiadczenia w zakresie opieki d³ugoterminowej domowej dotycz¹ tylko
niewielkiej liczby osób jej wymagaj¹cych. Konieczne jest wiêc wprowa-
dzenie ró¿nych form tej opieki, szczególnie w odniesieniu do pacjentów
przewlekle chorych z ustalon¹ diagnoz¹ oraz terapi¹ i niewymagaj¹cych
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leczenia szpitalnego, którzy powinni byæ kwalifikowani do opieki domowej
lub ambulatoryjnej.

Wydajnie dzia³aj¹cej pielêgnacji domowej nie stworzy siê jednak bez
wprowadzenia systemu œwiadczeñ sk³adaj¹cego siê na ubezpieczenie pie-
lêgnacyjne. Wprowadzenie takich rozwi¹zañ, i to rozwi¹zañ ustawowych,
jest konieczne dla rozbudowy i koordynacji rozwoju niezbêdnych struktur
zaopatrzenia pielêgnacyjnego, rozwoju œwiadczeñ medyczno-rehabilita-
cyjnych, zapobiegaj¹cych niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji lub uzu-
pe³niaj¹cych pielêgnacjê.

Odrêbnym aspektem istniej¹cego problemu opieki nad osobami star-
szymi jest brak kadry pielêgniarek i to zarówno œwiadcz¹cych pomoc
szpitaln¹, jak i domow¹. Z dokumentacji przekazanej przez Naczeln¹ Radê
Pielêgniarek i Po³o¿nych wynika, ¿e istnieje zjawisko luki pokoleniowej w tej
grupie zawodowej. W Polsce zatrudnione s¹ dwieœcie osiemnaœcie tysiêcy
dziewiêæset siedemdziesi¹t trzy pielêgniarki i po³o¿ne. Liczba zatrudnionych
pielêgniarek i po³o¿nych na tysi¹c mieszkañców wynosi w Polsce piêæ.
W zestawieniu z odpowiednimi danymi pochodz¹cymi z innych krajów Unii
Europejskiej wskaŸnik ten jest bardzo niski. We Francji jest to 7,5, w Niem-
czech 9,6, w Wielkiej Brytanii 9,2, na Wêgrzech 8,6, w Czechach 8,1. Nawet
œredni wskaŸnik dla UE, stanowi¹cy 8,6, jest znacznie wy¿szy od tego
w naszym kraju.

Dodatkowo obserwuje siê, wed³ug uzyskanych danych z NIPiP, kolejne
niepokoj¹ce zjawisko: starzenie siê kadry pielêgniarek i po³o¿nych. Wœród
pielêgniarek aktywnych zawodowo ponad 60% to osoby w wieku powy¿ej
czterdziestu lat. W grupie wiekowej od dwudziestu piêciu do dwudziestu
dziewiêciu lat pracuj¹ce pielêgniarki stanowi¹ tylko 4,48%. Kolejne obawy
budzi obserwowane wœród pielêgniarek i po³o¿nych zjawisko odchodzenia od
wykonywania zawodu oraz wczesne przechodzenie na emeryturê. Wed³ug
opinii Naczelnej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych zmniejsza siê te¿ zaintere-
sowanie m³odzie¿y kszta³ceniem w tym zawodzie, a jednoczeœnie bezpo-
œrednio po uzyskaniu dyplomu czêœæ absolwentów poszukuje pracy poza
zak³adami opieki zdrowotnej.

Raport NIPiP wskazuje na liczne powody braków kadrowych bia³ego
personelu. S¹ to: warunki œrodowiska pracy, niskie wynagrodzenia i zwi¹-
zany z tym fakt, ¿e wiele pielêgniarek i po³o¿nych decyduje siê na podjêcie
pracy zawodowej za granic¹. Wœród czynników sprzyjaj¹cych podejmo-
wanym decyzjom o migracji nale¿y wymieniæ w szczególnoœci uznanie
kwalifikacji lekarzy i pielêgniarek po przyst¹pieniu Polski do UE, aktywnoœæ
firm zagranicznych poszukuj¹cych pracowników medycznych na terenie
Polski, kilkakrotnie wy¿sze wynagrodzenie pracowników medycznych
w innych krajach oraz proponowane znacznie lepsze warunki pracy.

Lukê pokoleniow¹ pog³êbia nie tylko zwiêkszone zapotrzebowanie na
opiekê pielêgniarsk¹ zwi¹zane ze starzeniem siê spo³eczeñstwa oraz
odchodzenie od zawodu, czy to na skutek przechodzenia na emeryturê, czy to
na skutek emigracji, ale tak¿e fakt, ¿e z roku na rok coraz mniej kandydatów
rozpoczyna naukê na kierunku pielêgniarstwa. Brak chêtnych do wykony-
wania tego zawodu jest oczywisty. Dzisiejsza praca pielêgniarki czy po³o¿nej
to czêsto praca na granicy ryzyka, pod ogromn¹ presj¹ psychiczn¹, praca
ponad si³y, bo czêsto jedna pielêgniarka wykonuje obowi¹zki dwóch czy
trzech kole¿anek i w dodatku za bardzo ma³e wynagrodzenie. Dodatkowym
powodem s¹ wed³ug przytaczanego raportu NIPiP utrudnienia w zdobyciu
specjalizacji, koniecznoœæ ustawicznego kszta³cenia i zwi¹zane z tym koszty
w³asne. Likwidacja liceów medycznych i wprowadzenie kszta³cenia w syste-
mie studiów licencjackich i magisterskich zamknê³o drogê do zawodu
kandydatom z ubogich, czêsto wiejskich terenów, bo nie staæ ich na studio-
wanie w miastach, w których znajduj¹ siê uczelnie medyczne.

Szanowna Pani Minister, w zwi¹zku z nakreœlonym tu skomplikowanym
problemem zwracam siê do Pani Minister z dwoma pytaniami.

1. W jaki sposób ministerstwo zamierza zatrzymaæ pielêgniarki w zawo-
dzie oraz uzupe³niæ powiêkszaj¹c¹ siê lukê, pocz¹wszy od przedzia³u wieko-
wego 25–30 lat?
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2. W jaki sposób powinny funkcjonowaæ uczelnie kszta³c¹ce pielêgniarki,
aby liczba absolwentów koñcz¹cych te uczelnie niejako odtwarza³a i utrzy-
mywa³a liczbê pielêgniarek pracuj¹cych w zawodzie na poziomie potrzebnym
do prawid³owego funkcjonowania s³u¿by zdrowia?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.19

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na zapytanie Pana Senatora Grzegorza Czeleja przekazane przy piœ-

mie z dnia 24 lipca 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-1851/09) w sprawie systemu opieki
pielêgniarskiej nad osobami starszymi oraz braku kadry pielêgniarskiej, uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Jednym z za³o¿eñ systemu ochrony zdrowia, jest zapewnienie œwiadczeñ pielêgna-
cyjnych skierowanych do osób w podesz³ym wieku. Œwiadczenia te s¹ realizowane
m.in. w zak³adach opiekuñczo-pielêgnacyjnych oraz opiekuñczo-leczniczych. W pierw-
szym kwartale br., ³¹czna liczba wymienionych placówek dla doros³ych na terenie na-
szego kraju, posiadaj¹ca kontrakty z NFZ wynosi³a 363.

Odnosz¹c siê do kwestii zwi¹zanej z kszta³ceniem podyplomowym w ramach szko-
leñ specjalizacyjnych nale¿y wskazaæ, i¿ zgodnie z art. 10b ustawy o zawodach pielêg-
niarki i po³o¿nej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 ze zm.) pielêgniarki, po³o¿ne maj¹ obowi¹zek
sta³ego aktualizowania swojej wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych oraz prawo do dosko-
nalenia zawodowego w ró¿nych rodzajach kszta³cenia podyplomowego. W zwi¹zku
z czym jest ona dofinansowywana ze œrodków bud¿etu pañstwa, których dysponentem
jest minister w³aœciwy do spraw zdrowia (w roku 2009 wyj¹tkowo ze œrodków Fundu-
szu Pracy). Limity miejsc szkoleniowych oraz kwota dofinansowania jednego miejsca
szkoleniowego ze œrodków publicznych corocznie okreœlane s¹ na podstawie obwiesz-
czenia Ministra Zdrowia. W roku bie¿¹cym liczbê miejsc dofinansowanych uda³o siê
zwiêkszyæ o 50 w stosunku do lat ubieg³ych i wynosi 1850. Od dwóch lat wzrasta te¿
kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego (w roku 2009 – 4 337 z³).

Jak wynika z danych uzyskanych z Centrum Kszta³cenia Podyplomowego Pielêg-
niarek i Po³o¿nych w chwili obecnej na terenie Polski jest 8076 pielêgniarek i po³o¿nych
posiadaj¹cych tytu³ specjalisty, w tym 687 w dziedzinie opieki d³ugoterminowej/prze-
wlekle chorych i niepe³nosprawnych oraz 134 w dziedzinie opieki paliatywnej. Odno-
sz¹c siê do pytania dotycz¹cego systemu kszta³cenia w zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej
pragnê uprzejmie wyjaœniæ, i¿ od po³owy lat 90., w zwi¹zku z planowanym przyst¹pie-
niem Polski do UE, rozpoczê³a siê transformacja kszta³cenia w zawodach pielêgniarki
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i po³o¿nej w celu dostosowania polskich regulacji prawnych do dyrektyw Rady Wspól-
not Europejskich. Obecnie w Polsce kszta³cenie w zawodach pielêgniarki i po³o¿nej od-
bywa siê na poziomie studiów zawodowych (licencjackich) i jest zgodne z wymaganiami
dotycz¹cymi kszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych, wynikaj¹cymi z Dyrektywy
2005/36/WE Parlamentu Rady Europy z dnia 7 wrzeœnia 2005 roku w sprawie uzna-
wania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. UE. L.05.255.22). Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿
Dyrektywa nie narzuca Pañstwom Cz³onkowskim na jakim poziomie to kszta³cenie po-
winno byæ realizowane (œrednim czy wy¿szym), a jedynie œciœle okreœla czas jego trwa-
nia i liczbê godzin. Zgodnie z wymienion¹ Dyrektyw¹ kszta³cenie pielêgniarek
odpowiedzialnych za opiekê ogóln¹ obejmuje co najmniej 3 lata lub 4 600 godzin
kszta³cenia teoretycznego i klinicznego, przy czym kszta³cenie teoretyczne obejmuje co
najmniej jedn¹ trzeci¹ czêœæ, a kszta³cenie kliniczne co najmniej po³owê minimalnego
okresu kszta³cenia. Zmiany dotycz¹ce kszta³cenia zawodowego pielêgniarek i po³o¿-
nych w Polsce, by³y ukierunkowane na podniesienie poziomu edukacji zawodowej pie-
lêgniarek i po³o¿nych oraz pe³ne dostosowanie kszta³cenia w tych zawodach do
europejskich standardów. Istot¹ tych przemian by³o odejœcie od kszta³cenia w liceach
medycznych i w 2,5- i 3-letnich medycznych zawodowych szko³ach pomaturalnych, na
rzecz kszta³cenia w szko³ach wy¿szych. Celem transformacji polskiego systemu
kszta³cenia by³o upowszechnienie wy¿szego wykszta³cenia zawodowego pielêgniarek
i po³o¿nych, umo¿liwienie rozwoju naukowego, podniesienie rangi i pozycji spo³ecznej
tych zawodów, a tak¿e spowodowanie mo¿liwoœci automatycznego uznania kwalifika-
cji zawodowych absolwentów w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej.

Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem dotycz¹cy mo¿liwoœci braku personelu
pielêgniarskiego w d³u¿szej perspektywie czasu przy stale rosn¹cym zapotrzebowaniu
spo³ecznym na œwiadczenia pielêgnacyjne oraz opiekuñcze. W zwi¹zku z powy¿szym
ustalane przez Ministra Zdrowia corocznie limity przyjêæ na kierunki pielêgniarstwo
i po³o¿nictwo z roku na rok s¹ zwiêkszane. I tak liczba miejsc przyjêæ na te kierunki od
roku akademickiego 2003/2004 do roku 2008/2009 wzros³a z 3623 do 12671 miejsc.
Stale roœnie równie¿ liczba uczelni prowadz¹cych kierunki pielêgniarstwo i po³o¿nic-
two, którym Minister Zdrowia udziela akredytacji potwierdzaj¹cej spe³nianie obo-
wi¹zuj¹cych standardów kszta³cenia. I tak dla porównania w roku akademickim
2007/2008 kszta³cenie na kierunkach pielêgniarstwo i po³o¿nictwo prowadzone by³o
w 53 szko³ach wy¿szych, a od roku 2009 akredytacjê na kszta³cenie w tych zawodach
posiada ju¿ 65 uczelni, co œwiadczy o rosn¹cym zainteresowaniu tymi kierunkami stu-
diów zarówno ze strony uczelni jak i przysz³ych studentów.

Rozwi¹zañ systemowych wymaga natomiast problem p³ac pielêgniarek i po³o¿-
nych. Uregulowania prawne, które zapewni³yby godziwe wynagradzanie za wykonan¹
pracê w du¿ej mierze mog³oby przyczyniæ siê nie tylko do zmniejszenia zjawiska migra-
cji, czy pozostania w zawodzie osób posiadaj¹cych prawo wykonywania zawodu, ale
tak¿e do zwiêkszenia zainteresowania studiami na wymienionych kierunkach.

W 2007 r. w systemie opieki zdrowotnej mog³o podj¹æ pracê w zawodach pielêgniar-
ki lub po³o¿nej – 3787 osób. Z porównania tej liczby z liczb¹ pielêgniarek i po³o¿nych,
które w roku 2007 naby³y prawo przejœcia na emeryturê – 2443 osób wynika, i¿ jeszcze
nie mia³o miejsca zjawisko tzw. luki pokoleniowej. Ponadto uprzejmie informujê, i¿ jak
wynika z dokumentu pn. Analiza struktury wieku zarejestrowanych pielêgniarek i po-
³o¿nych nabywaj¹cych prawo do emerytury, przygotowanego przez Naczeln¹ Radê Pie-
lêgniarek i Po³o¿nych, w roku 2009 na emeryturê bêdzie mog³o przejœæ 3215
pielêgniarek i 375 po³o¿ne.

Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê równie¿ poinformowaæ, i¿ maj¹c na uwadze
zmniejszaj¹c¹ siê liczbê czynnych zawodowo pielêgniarek oraz zapewnienie pacjentom
œwiadczeñ opiekuñczo-higienicznych Minister Zdrowia spowodowa³, ¿e w szko³ach me-
dycznych rozpoczê³o siê od roku 2007 kszta³cenie w zawodzie opiekuna medycznego.
Nowy zawód medyczny zosta³ wpisany do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowe-
go (Dz. U. Nr 124, poz. 860). Zadaniem opiekuna medycznego bêdzie pomoc osobie
chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, pomoc
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w utrzymaniu aktywnoœci spo³ecznej oraz pomoc w rozwi¹zywaniu problemów
higieniczno-opiekuñczych pacjenta. Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej osoby
profesjonalnie przygotowanej do wykonywania czynnoœci higieniczno-opiekuñczych
pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy pielêgniarki.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Dajczaka

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (DzU z 2009 r. nr 52, poz. 417), która zosta³a uchwalona
z inicjatywy m.in. Pani Minister, znajduje siê art. 6, który ustanawia prawa
pacjenta do œwiadczeñ zdrowotnych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 „Pacjent ma
prawo do œwiadczeñ zdrowotnych odpowiadaj¹cych wymaganiom aktualnej
wiedzy medycznej”.

W œwietle tego zapisu powa¿ne w¹tpliwoœci budzi art. 45 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r.
nr 136, poz. 857), który pozwala lekarzowi ordynowaæ te œrodki farmaceu-
tyczne (obecnie: produkty lecznicze) i materia³y medyczne (obecnie: wyroby
medyczne), które s¹ dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na
zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach. Takimi produktami leczni-
czymi dopuszczonymi do obrotu w Rzeczypospolitej s¹ równie¿ tzw. produkty
lecznicze homeopatyczne.

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. – Prawo farmaceu-
tyczne (DzU z 2008 r. nr 45, poz. 271) produkty lecznicze homeopatyczne,
które:

1) s¹ podawane doustnie lub zewnêtrznie,
2) w oznakowaniu i ulotce nie zawieraj¹ wskazañ do stosowania,
3) charakteryzuj¹ siê odpowiednim stopniem rozcieñczenia, gwaran-

tuj¹cym bezpieczeñstwo stosowania, to jest nie zawieraj¹ wiêcej ni¿
1/10 000 czêœci roztworu macierzystego lub nie wiêcej ni¿ 1/100 naj-
mniejszej dawki substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym
wydawanym na podstawie recepty – podlegaj¹ uproszczonej procedurze
dopuszczenia do obrotu.

W praktyce oznacza to, i¿ na mocy art. 21 ust. 7 produkty lecznicze
homeopatyczne nie wymagaj¹ dowodów skutecznoœci terapeutycznej. Brak
takiego dowodu skutecznoœci terapeutycznej jednoznacznie przes¹dza, i¿
produkty takie nie spe³niaj¹ kryterium wymagañ aktualnej wiedzy medycz-
nej, wiêc stosowanie ich przez lekarzy jest niezgodne z art. 6 ust. 1 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i powinno byæ zabronione.
Dodatkowym argumentem przeciwko stosowaniu produktów homeopa-
tycznych jest Kodeks Etyki Lekarskiej, który w art. 57 stanowi, i¿ „lekarzowi
nie wolno pos³ugiwaæ siê metodami uznanymi przez naukê za szkodliwe,
bezwartoœciowe lub niezweryfikowanymi naukowo”.

Powy¿sza analiza wskazuje, i¿ istnieje koniecznoœæ wprowadzenia
zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, w szczególnoœci art. 45, w taki sposób, aby jednoznacznie
wy³¹czyæ mo¿liwoœæ stosowania przez lekarzy œrodków, które nie zosta³y
zweryfikowane metodami naukowymi, a w szczególnoœci œrodków
homeopatycznych. Takie zmiany by³yby wype³nieniem konstytucyjnej
gwarancji ochrony zdrowia obywateli, która znajduje swój wyraz w art. 68
ust. 1 ustawy zasadniczej.

Bêdê wdziêczny za przekazanie informacji o stanowisku Rady Ministrów
i Ministerstwa Zdrowia w sprawie stosowania przez lekarzy medycyny
niezgodnych z wiedz¹ medyczn¹ œrodków homeopatycznych. Proszê równie¿
o wskazanie, kiedy pacjenci bêd¹ mieli ustawow¹ gwarancjê, i¿ ich prawa
bêd¹ przestrzegane, a lekarze, do których zwracaj¹ siê o pomoc, okazuj¹c im
zaufanie, nie bêd¹ tego zaufania nadu¿ywaæ, ordynuj¹c œrodki, co do których
skutecznoœci nie ma ¿adnych dowodów.

Sprawa ta ma ogromny wp³yw na zaufanie Polaków do systemu ochrony
zdrowia, dlatego liczê na szybkie zajêcie stanowiska przez Pani¹ Minister.

Z szacunkiem
W³adys³aw Dajczak
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OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ZDROWIA

Warszawa, 2009.08.19

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na z³o¿one oœwiadczenie przez senatora W³adys³awa Dajczaka pod-

czas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca 2009 roku przekazane do Ministerstwa
Zdrowia pismem znak: BPS/DSK-043-1852/09 z dnia 24 lipca 2009 roku, uprzejmie
informujê co nastêpuje.

Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, i¿ obowi¹zuj¹ce w Polskim systemie prawnym normy
prawne s¹ analogiczne do zasad obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej i reguluj¹ zasady
rejestracji homeopatycznych produktów leczniczych, proces ich wytwarzania, kontroli
oraz wprowadzania do obrotu jak równie¿ koniecznoœæ monitorowania ich ewentual-
nych dzia³añ niepo¿¹danych. Uchwalenie przez Sejm RP ustawy z dnia 6 wrzeœnia
2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z póŸn. zm.), zapocz¹tkowa-
³o dostosowanie prawodawstwa polskiego do dorobku prawnego Unii Europejskiej na
p³aszczyŸnie zagadnieñ farmaceutycznych. W zwi¹zku z ewolucj¹ prawa europejskiego
dotycz¹cego produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych homeopatycznych
zmienia³y siê równie¿ przepisy polskiego prawa w tym zakresie. Skutkiem tego w dniu
20 kwietnia 2004 r. uchwalono ustawê o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne i in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 882) maj¹c¹ na celu m.in. implementacjê przepisów dy-
rektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r.
w sprawie wspólnotowego kodeksu odnosz¹cego siê do produktów leczniczych stoso-
wanych u ludzi. W dniu 1 maja 2007 r. dokonano kolejnej zmiany przepisów ustawy –
Prawo farmaceutyczne wynikaj¹cych z koniecznoœci implementacji przepisów m.in.
dyrektywy 2004/27/WE dnia 31 marca 2004 r. zmieniaj¹cych dyrektywê
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu dotycz¹cego produktów leczniczych
stosowanych u ludzi.

Jak wynika z powy¿szego w Polsce status prawny produktów leczniczych homeo-
patycznych okreœla ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
2008, Nr 45, poz. 271), a pozycja ich uzale¿niona jest od prawa wspólnotowego.

Produkt leczniczy homeopatyczny, zgodnie z art. 2 pkt 29 ustawy – Prawo farma-
ceutyczne, ustawodawca zdefiniowa³ jako produkt leczniczy wytworzony z homeopa-
tycznych substancji pierwotnych lub ich mieszanin, zgodnie z homeopatyczn¹
procedur¹ wytwarzania opisan¹ w Farmakopei Europejskiej lub, w przypadku braku
takiego opisu, w farmakopeach oficjalnie uznanych przez pañstwa cz³onkowskie Unii
Europejskiej lub pañstwa cz³onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hand-
lu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Maj¹c na uwadze
powy¿sze nale¿y zaznaczyæ, i¿ definicja, któr¹ wskazano powy¿ej, odnosi siê bezpoœrednio
do Farmakopei Europejskiej. Farmakopea Europejska to oczywiœcie pewien doku-
ment, ale to tak¿e konwencja Rady Europejskiej, w której Polska jest stron¹. Zatem,
je¿eli chodzi o Farmakopeê Europejsk¹, s¹ w niej opisane homeopatyczne procedury
wytwarzania i tak naprawdê stanowi to równie¿ czêœæ naszego ustawodawstwa, ponie-
wa¿ w polskim porz¹dku prawnym obowi¹zuje Farmakopea Europejska. Ona wielo-
krotnie jest wymieniana w ustawie – Prawo farmaceutyczne jako Ÿród³o dodatkowych
informacji.

Produkty lecznicze homeopatyczne s¹ rejestrowane w Polsce dwutorowo. Podsta-
wowa ró¿nica to status produktu leczniczego homeopatycznego:

– zawieraj¹cego wskazania do stosowania;

24 38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r.



– niezawieraj¹cego wskazania do stosowania (nieodnosz¹cy siê do wskazañ terapeu-
tycznych – art. 21 ust. 7 ustawy – Prawo farmaceutyczne).

Tor pierwszy okreœla art. 10 ustawy – Prawa farmaceutycznego, który odpowiada
art. 16 Prawa UE – dyrektywy 2001/83/WE. Zgodnie z tym artyku³em s¹ rejestrowane
produkty lecznicze homeopatyczne ze wskazaniami leczniczymi; s¹ to zazwyczaj leki
z³o¿one. Ten proces rejestracyjny jest analogiczny do procesu rejestracyjnego leków
chemicznych. Na podstawie upowa¿nienia ustawowego zawartego w art. 17 ust. 3
ustawy – Prawo farmaceutyczne wydane zosta³o rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie okreœlenia grup produktów leczniczych oraz wy-
magañ dotycz¹cych dokumentacji wyników badañ tych produktów (Dz. U. 2005 r.
Nr 160, poz. 1358), w którym to okreœlono grupy produktów leczniczych podlegaj¹cych
badaniom w procesie dopuszczania do obrotu, w tym produktów leczniczych homeo-
patycznych (rozdzia³ 4 przedmiotowego rozporz¹dzenia).

Tor drugi okreœla art. 21 ustawy – Prawa farmaceutycznego, który odpowiada arty-
ku³owi 14 Prawa UE – dyrektywy 2001/83/WE. Wymagania okreœlone tym artyku³em
s¹ mniej restrykcyjne i odnosz¹ siê do produktów homeopatycznych pojedynczych
(w sk³ad produktu leczniczego wchodzi jedynie pojedyncza substancja czynna). Pro-
dukty te s¹ rejestrowane bez wskazañ leczniczych. Na podstawie delegacji ustawowej za-
wartej w art. 9 ust. 2, art. 17 ust. 3 oraz art. 21 ust. 8 i 9 ustawy – Prawa farmaceutycz-
nego zosta³y wydane rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia okreœlaj¹ce wzory wniosków
oraz wymagania odnoœnie do dokumentacji, które nale¿y przedstawiæ w celu dopusz-
czenia do obrotu produktu leczniczego homeopatycznego zawieraj¹cych i niezawiera-
j¹cych wskazañ do ich stosowania.

Z powa¿aniem

Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE ZDROWIA
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej
i innych senatorów

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Coraz czêœciej w niemieckiej prasie pojawiaj¹ siê niepokoj¹ce i karygod-
ne doniesienia o tak zwanych polskich obozach koncentracyjnych. Niestety,
nie s¹ to pojedyncze epizody.

Sformu³owania typu „polski obóz zag³ady w Sobiborze”, „polski esesmañ-
ski obóz zag³ady”, „polski obóz koncentracyjny w Treblince” czy te¿ informacje,
jakoby w niemieckim obozie szkoleniowym dla esesmanów szkoleni byli rów-
nie¿ Polacy, mo¿na znaleŸæ na ³amach miêdzy innymi dzienników „Saar-
brücker Zeitung”, „Der Freitag” czy te¿ w portalach internetowych, na
przyk³ad: www.die-newsblogger.de oraz www.fuldainfo.de.

Podawanie tak nieprawdziwych, skandalicznych informacji przez nie-
mieckie media obra¿a czy wrêcz szkaluje nasz kraj. Nie mo¿emy zatem w ¿a-
den sposób tego przemilczaæ czy te¿ usprawiedliwiaæ, tylko powinniœmy te
incydenty bezwzglêdnie nag³aœniaæ i potêpiaæ. Czas najwy¿szy, ¿eby media,
nie tylko polskie, ale i niemieckie, przedstawia³y tê prawdziw¹ historiê.

Mimo ¿e kilkakrotnie polski rz¹d w podobnych sprawach prosi³ o sprosto-
wania, w niemieckich redakcjach nadal brak jakiejkolwiek reakcji i refleksji,
co jednoczeœnie daje kolejnym autorom przyzwolenie na powielanie tych in-
formacji.

Berliñski adwokat Stefan Hambura stwierdzi³, ¿e ju¿ najwy¿szy czas,
aby polski rz¹d nie ogranicza³ siê tylko do ¿¹dania sprostowañ, ale zacz¹³
wstêpowaæ w podobnych sprawach na drogê prawn¹.

W zwi¹zku z omawianym problemem zwracamy siê do pana premiera
i do pana ministra z zapytaniem, co polski rz¹d oraz Ministerstwo Spraw Za-
granicznych zamierzaj¹ uczyniæ, aby zapobiec rozprzestrzenianiu siê termi-
nów „polskie obozy koncentracyjne” czy te¿ „polskie obozy zag³ady”.

Janina Fetliñska
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Kazimierz Jaworski
Adam Massalski
Stanis³aw Kogut
Bronis³aw Korfanty
Stanis³aw Karczewski
Stanis³aw Zaj¹c
Stanis³aw Gogacz
Grzegorz Banaœ

26 38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r.



OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 10 sierpnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Janiny Fetliñskiej z³o¿one wspólnie

z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca br. (pismo
nr BPS/DSK-043-1853/09 z dnia 24 lipca 2009 r.) w sprawie dzia³añ podejmowanych
przez rz¹d i Ministerstwo Spraw Zagranicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenia-
niu siê terminu „polskie obozy koncentracyjne”, z upowa¿nienia Prezesa Rady Mini-
strów, uprzejmie informujê.

Polskie placówki dyplomatyczne prowadz¹ sta³y monitoring g³ównych mediów kra-
ju urzêdowania i w ka¿dym zanotowanym przypadku u¿ycia niezgodnego z prawd¹ hi-
storyczn¹ sformu³owania „polskie obozy” kontaktuj¹ siê natychmiast z odpowiedni¹
redakcj¹, domagaj¹c siê sprostowania nierzetelnej informacji. Placówki przyjmuj¹ rów-
nie¿ sygna³y o ww. sytuacjach od osób prywatnych.

W ka¿dym przypadku, po interwencji placówki, odnotowujemy sprostowanie
i przeprosiny redakcji, wyra¿aj¹cej g³êboki ¿al z powodu zaistnia³ej sytuacji. Szefowie
redakcji przyznaj¹ siê do b³êdu i zapewniaj¹ ¿e w ¿aden sposób nie chcieli sugerowaæ,
i¿ nazistowskie obozy zag³ady by³y zak³adane przez Polaków. Redakcje, gdy to mo¿liwe,
natychmiast koryguj¹ b³êdne teksty lub wycofuj¹ je ze swoich stron internetowych.
O skutecznoœci dzia³ania placówek œwiadczy fakt, ¿e dziennikarze tych mediów nie
u¿ywaj¹ powtórnie sformu³owania „polskie obozy”. Ponadto Ambasada RP w Niem-
czech podjê³a w tej sprawie wspó³pracê z niemieckim Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych.

Interwencje polskich przedstawicielstw dyplomatycznych œledziæ mo¿na na stronie
internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zak³adce „Polska polityka Zagraniczna”,
przeciw «polskim obozom»” (http://www.msz.gov.pl/Przeciw,polskim,obozom,948.html).

Trudno odnieœæ siê do publikacji, pojawiaj¹cych siê w œrodkach masowego przeka-
zu, przytaczanych przez Pani¹ Senator J. Fetliñsk¹, ze wzglêdu na brak odnoœników do
nich. W przypadku przekazania odpowiednich informacji Ambasadzie RP w Niem-
czech, gwarantujemy stosown¹ reakcjê.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej
i innych senatorów

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

oraz do prezydent miasta sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

15 sierpnia przypada wa¿ne dla katolików œwiêto Wniebowziêcia Naj-
œwiêtszej Marii Panny, a dla wszystkich Polaków jest to równie¿ rocznica cu-
du nad Wis³¹. Wydanie zezwolenia na to, aby w tym w³aœnie dniu na
warszawskim Bemowie odby³ siê koncert Madonny, niezwykle perwersyjnej
piosenkarki, s³yn¹cej z wielu skandali, w tym o pod³o¿u religijnym, jest wiel-
ce nietaktowne i rani uczucia religijne i patriotyczne wielu mieszkañców War-
szawy i wielu Polaków.

Jest wiele innych terminów, w których mo¿na by³o zaplanowaæ d³ugo
oczekiwany przez rzeszê fanów piosenkarki koncert, chocia¿ zawsze bêdzie
to koncert osoby, która buduje swoj¹ to¿samoœæ artystyczn¹ na bluŸnier-
stwach, na podszywaniu siê, choæby poprzez swój pseudonim, pod osobê,
która jest bardzo wa¿na dla wszystkich katolików.

Po koncertach tej artystki, szczególnie po wykonaniu utworu „Live to
Tell”, kiedy piosenkarka œpiewa w cierniowej koronie na g³owie, ukrzy¿owa-
na na neonowym disco-krzy¿u, pojawia siê wiele s³ów krytyki: z Rzymu, Mos-
kwy, Holandii czy Niemiec.

Trudno mieæ szacunek dla piosenkarki – mimo jej niew¹tpliwego talentu
muzycznego – która ci¹gle balansuje na granicy dobrego smaku.

W zwi¹zku z tym, solidaryzuj¹c siê z wieloma œrodowiskami w Polsce,
nie tylko katolickimi, zwracamy siê do pana ministra i pani prezydent z proœ-
b¹ o zmianê decyzji zezwalaj¹cej na organizacjê koncertu Madonny, zaplano-
wanego na dzieñ 15 sierpnia 2009 r. na Lotnisku Bemowo w Warszawie.

Janina Fetliñska
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Kazimierz Jaworski
Adam Massalski
Stanis³aw Kogut
Bronis³aw Korfanty
Stanis³aw Karczewski
Stanis³aw Zaj¹c
W³adys³aw Dajczak
Zbigniew Cichoñ
Stanis³aw Gogacz
Grzegorz Banaœ

OdpowiedŸ
PREZYDENTA
MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, 10 sierpnia 2009 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego
przez senator Janinê Fetliñsk¹, wspólnie z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia
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Senatu RP w dniu 16 lipca br., w sprawie koncertu Madonny w Polsce, niniejszym
przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W dniu 15 sierpnia 2009 r. w Warszawie ma odbyæ siê koncert Madonny organizo-
wany przez firmê LIVE NATION, z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Kurpiñskiego 55B. Or-
ganizator z³o¿y³ w ustawowym terminie wniosek o wydanie zezwolenia na przepro-
wadzenie imprezy masowej, a nastêpnie wszystkie wymagane prawem dokumenty.
Faktem jest, i¿ koncert ten odbêdzie siê w dniu œwiêta Wniebowziêcia Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny, co równie¿ traktujê jako termin niezbyt fortunny dla tego wydarzenia, jed-
nak prawo polskie nie zabrania organizacji imprez w dniach œwi¹t koœcielnych
i pañstwowych, a uczestnictwo w imprezach jest wyrazem woli obywateli. Termin ten
wynika te¿ przede wszystkim z wczeœniejszego uzgodnienia œwiatowej trasy koncerto-
wej Artystki.

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji Ÿród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego
prawa Rzeczypospolitej Polskiej s¹: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy miê-
dzynarodowe oraz rozporz¹dzenia (art. 87 Konstytucji RP), a organy w³adzy publicznej
dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Ponadto, w³adze
publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowuj¹ bezstronnoœæ w sprawach przekonañ
religijnych, œwiatopogl¹dowych i filozoficznych, zapewniaj¹c swobodê ich wyra¿ania
w ¿yciu publicznym (art. 25 ust. 2 ustawy zasadniczej), a ka¿dy ma obowi¹zek prze-
strzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83 Konstytucji RP).

Tym samym organy administracji publicznej, przy wykonywaniu przypisanych im
ustawowo zadañ i kompetencji, obowi¹zane s¹ nie tylko dzia³aæ zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami Konstytucji, w odniesieniu do spraw które bezpoœrednio w niej s¹
uregulowane, ale i zgodnie z przepisami stosownych ustaw oraz innych obowi¹zu-
j¹cych aktów prawnych.

Powy¿sze, powszechne zasady, obowi¹zuj¹ tak¿e przy rozpatrywaniu ka¿dego
wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wnoszonego
przez organizatorów do Prezydenta m.st. Warszawy. Dotyczy to zarówno tych, które nie
rodz¹ ¿adnego sprzeciwu osób trzecich, jak i tych budz¹cych powszechne zaintereso-
wanie oraz zg³aszanie wniosków lub stanowisk przeciw wydaniu zezwolenia, jak te¿ za
ich wydaniem, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie.

Wy¿ej przytoczone zasady, wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cego prawa, by³y tak¿e stoso-
wane przy rozpatrywaniu wniosku z³o¿onego przez organizatora koncertu Madonny
w Warszawie. Podstaw¹ prowadzenia postêpowania administracyjnego przez dzia³a-
j¹cych z upowa¿nienia Prezydenta m.st. Warszawy pracowników Urzêdu oraz wydanej
w tej sprawie decyzji – zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej by³y obo-
wi¹zuj¹ce przepisy prawa. Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego
i sprawdzeniu przes³anych przez organizatora dokumentów pod k¹tem ich zgodnoœci
z przepisami, w dniu 7 sierpnia br. zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
zosta³o – na podstawie stosownego upowa¿nienia wydane.

Z powa¿aniem

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Jacek Wojciechowicz
Zastêpca Prezydenta m.st. Warszawy
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 14 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 24 lipca 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1855/09),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pani¹ Janinê Fetliñ-
sk¹ wspólnie z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca
2009 roku w sprawie decyzji Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy zezwalaj¹cej na
organizacjê koncertu Madonny, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie podkreœlenia wymaga, ¿e przedmiotem dzia³alnoœci zak³adu bud¿eto-
wego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji „Lotnisko Warszawa-Babice”
mo¿e byæ wykonywanie odp³atnej dzia³alnoœci zwi¹zanej z organizowaniem lub
wspó³prac¹ przy organizacji na terenie lotniska Warszawa-Babice imprez masowych
o charakterze kulturalnym sportowym lub gospodarczym. W styczniu 2009 roku za-
k³ad zawar³ z organizatorem koncertu, firm¹ Live Nation Sp. z o.o. umowê, na podsta-
wie której ww. firma, pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zezwoleñ
i dokonania wszystkich powiadomieñ niezbêdnych przy organizacji imprezy masowej,
mo¿e przeprowadziæ na terenie lotniska koncert muzyczny.

Koncert Madonny stanowi imprezê masow¹ artystyczno-rozrywkow¹ w rozumieniu
art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeñstwie imprez masowych,
(Dz. U. Nr 62, poz. 504). Ustawa powy¿sza reguluje w szczegó³owy sposób zasady wy-
dawania zezwoleñ na organizacjê tego typu imprez. Zgodnie z przepisami ww. ustawy
organem wydaj¹cym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta, w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce przeprowadzenia imprezy.

W celu przeprowadzenia imprezy jej organizator, nie póŸniej ni¿ na 30 dni przed
planowanym terminem jej rozpoczêcia, powinien wyst¹piæ z wnioskiem o wydanie ze-
zwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ: doku-
menty i informacje (wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy), program i regulamin imprezy
masowej, regulamin obiektu, instrukcjê okreœlaj¹c¹ zadania s³u¿b, warunki ³¹cznoœci
pomiêdzy podmiotami zabezpieczaj¹cymi imprezê. Powy¿sz¹ dokumentacjê organiza-
tor imprezy musi uzupe³niæ o opiniê w³aœciwego miejscowo komendanta Policji, Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraŸnej
i pañstwowego inspektora sanitarnego. Opinie te wydawane s¹ na podstawie lustracji
obiektu (terenu), na którym ma byæ przeprowadzona impreza oraz na podstawie przed-
³o¿onych przez organizatora dokumentów i informacji. Dodatkowo komendant Policji
wydaje swoj¹ opiniê na podstawie analizy ryzyka, okreœlaj¹cej przewidywane zagro¿e-
nia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego mog¹ce wyst¹piæ w zwi¹zku z imprez¹ ma-
sow¹. Na podstawie wskazanych powy¿ej dokumentów odpowiedni organ (wójt,
burmistrz lub prezydent) wydaje decyzjê zezwalaj¹c¹ lub odmawiaj¹c¹ organizatorowi
przeprowadzenia imprezy.

Ustawa okreœla równie¿ warunki odmowy wydania zezwolenia, którymi s¹:
– niez³o¿enie przez organizatora wymaganych opinii Policji i Stra¿y Po¿arnej oraz do-

kumentów, które musz¹ byæ do³¹czone do wniosku w sprawie zezwolenia na prze-
prowadzenie imprezy masowej,

– niespe³nienie przez organizatora obowi¹zków i wymogów, o których mowa w art. 6
ww. ustawy.

Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej nastêpuje
w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji wydajnej przez wójta, burmistrza lub
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prezydenta przys³uguje organizatorowi odwo³anie do samorz¹dowego kolegium odwo-
³awczego.

Podnieœæ nale¿y, ¿e organizator koncertu Live Nation Sp. z o.o. z³o¿y³ w ustawowym
terminie wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, a nastêp-
nie dostarczy³ wszystkie wymagane prawem dokumenty. Po przeprowadzeniu postê-
powania administracyjnego, w tym sprawdzeniu zgodnoœci dostarczonych dokumen-
tów z przepisami prawa, w dniu 7 sierpnia 2009 roku Prezydent Miasta St. Warszawy
wyda³a organizatorowi zezwolenie na przeprowadzenie w dniu 15 sierpnia 2009 roku
imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej, koncertu Madonny.

Organizator koncertu spe³ni³ wymagania okreœlone przepisami, w zakresie:
1) zapewnienia bezpieczeñstwa osobom uczestnicz¹cym w imprezie;
2) ochrony porz¹dku publicznego;
3) zabezpieczenia pod wzglêdem medycznym;
4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze

s³u¿¹cymi tym obiektom instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi, w szczegól-
noœci przeciwpo¿arowymi i sanitarnymi.

Nale¿y wskazaæ, ¿e wojewoda posiada uprawnienia – wynikaj¹ce z art. 34 ust. 1
ww. ustawy – do wydania decyzji administracyjnej, zakazuj¹cej przeprowadzenia im-
prezy masowej z udzia³em publicznoœci lub zakazuj¹cej organizatorowi przeprowadza-
nia imprez masowych na terenie województwa lub w jego czêœci (na czas okreœlony albo
na czas nieokreœlony), w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeñstwa i porz¹d-
ku publicznego planowanej lub przeprowadzonej imprezy. Organem odwo³awczym od
powy¿szej decyzji jest Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Jedynie w takim
przypadku Minister SWiA ma mo¿liwoœæ ingerowania w kwestie dotycz¹ce odbycia siê
imprezy masowej. Z posiadanych informacji wynika jednak¿e, ¿e wojewoda, do dnia
dzisiejszego, nie wyda³ decyzji w przedmiotowej sprawie. A zatem, jak wskazano powy-
¿ej, Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji nie posiada kompetencji do odwo³a-
nia przedmiotowego koncertu.

Jednoczeœnie zapewniæ pragnê, ¿e w³adze publiczne zachowuj¹ bezstronnoœæ
w sprawach przekonañ religijnych, œwiatopogl¹dowych i filozoficznych, zapewniaj¹c
swobodê ich wyra¿ania w ¿yciu publicznym (art. 25 ust. 2 Konstytucji RP).

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gorczycy

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami dotycz¹cymi niezgodnoœci niektórych

zapisów ustawy – Prawo ³owieckie z Konstytucj¹ RP proszê Pana Ministra
o ustosunkowanie siê do nastêpuj¹cych zastrze¿eñ.

Po pierwsze, w literaturze fachowej wskazuje siê na niezgodnoœæ art. 42
ust. 10 prawa ³owieckiego z art. 58 ust. 1 konstytucji z uwagi na ustano-
wienie wymogu przynale¿noœci do Polskiego Zwi¹zku £owieckiego jako wa-
runku utrzymania nabytych uprawnieñ do wykonywania polowania. Zasady
nabywania uprawnieñ do polowania okreœla ustawa – Prawo ³owieckie.
Jednoczeœnie zastrzega ona – mimo ¿e nie wprowadza bezpoœrednio wymo-
gu bycia cz³onkiem PZ£ – ¿e uprawnienie wygaœnie z mocy prawa w razie
nieuzyskania cz³onkostwa w PZ£ lub jego nieposiadania przez okres piêciu
lat. O tym w³aœnie mówi art. 42 ust. 10 prawa ³owieckiego.

Panie Ministrze, prowadzi to do sytuacji, ¿e osoby zainteresowane
posiadaniem i utrzymaniem uprawnieñ do wykonywania polowania zmu-
szone s¹ do bycia cz³onkami PZ£, nawet wtedy, gdy nie chc¹ i nie zamierzaj¹
realizowaæ swoich uprawnieñ na terenie Polski. W efekcie cz³onkostwo w PZ£
przestaje byæ dobrowolne, jest warunkiem koniecznym do utrzymania
uprawnieñ do wykonywania polowania, co uchybia konstytucyjnej zasadzie
wolnoœci zrzeszania siê. Mo¿liwoœæ wykonywania ³owiectwa zosta³a zwi¹-
zana z wymogiem przynale¿noœci do Polskiego Zwi¹zku £owieckiego na zasa-
dzie wy³¹cznoœci!

Po drugie, wskazuje siê, ¿e art. 33 ust. 6 prawa ³owieckiego jest niezgod-
ny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim ogra-
nicza mo¿liwoœæ inicjowania s¹dowej kontroli ostatecznych rozstrzygniêæ
organów PZ£ jedynie do spraw dotycz¹cych nabycia lub utraty cz³onkostwa.

Polski Zwi¹zek £owiecki istnieje z mocy ustawy i z woli prawodawcy. Ani
jego statut, ani inne podejmowane przez jego organy uchwa³y nie podlegaj¹
kontroli s¹dowej. Jedyny wyj¹tek stanowi¹ uchwa³y dotycz¹ce cz³onkostwa.
Polskiemu Zwi¹zkowi £owieckiemu na zasadzie wy³¹cznoœci zosta³a powie-
rzona kluczowa rola w zakresie koordynacji dzia³añ w dziedzinie gospodarki
³owieckiej. W szczególnoœci wskazuje siê na uprawnienia PZ£ zwi¹zane
z opiniowaniem aktów wykonawczych do ustawy – Prawo ³owieckie, a tak¿e
na konkretne kompetencje dotycz¹ce wykonywania ³owiectwa na okreœlo-
nym terenie. Odnoœnie do praw osób fizycznych podkreœlenia wymaga fakt
uzale¿nienia mo¿liwoœci nabycia uprawnieñ do polowania od odbycia sta¿u
w jednostkach organizacyjnych nale¿¹cych do PZ£, odbycia szkolenia
przeprowadzonego przez PZ£ i z³o¿enia egzaminu przed powo³an¹ przez
niego komisj¹. Jak wspomnia³em wczeœniej, utrzymanie uprawnieñ do
polowania uzale¿nione jest od posiadania cz³onkostwa w PZ£.

Cz³onkostwo w PZ£ ma prze³o¿enie na inne regulacje ustawowe. Chodzi
miêdzy innymi o ustawê o broni i amunicji czy ustawê o ochronie zwierz¹t.
W literaturze przedmiotu dominuje pogl¹d, ¿e PZ£ jest specyficzn¹ hybry-
dow¹ organizacj¹, ³¹cz¹c¹ w sobie cechy struktury monopolistycznej, kolek-
tywistycznej i przymusowej organizacji myœliwych z prawnym zakresem
uprawnieñ organu administracji publicznej. Tymczasem czynnoœci podejmo-
wane przez organy PZ£ nie podlegaj¹ ani kontroli instancyjnej, ani – o zgrozo
– kontroli s¹downiczej.

PZ£, mimo ¿e nadano mu kompetencje charakterystyczne dla organów
administracji, nie zosta³ wyposa¿ony w uprawnienia do wydawania decyzji
administracyjnych, co powoduje, ¿e nie mieœci siê w grupie podmiotów z art. 1
kodeksu postêpowania administracyjnego. W efekcie decyzje podejmowane
przez PZ£ podlegaj¹ kontroli pod wzglêdem ich zgodnoœci z prawem jedynie
w trybie wewn¹trzkorporacyjnym przewidzianym przez statut PZ£!

Brak zewnêtrznych organów kontrolnych w po³¹czeniu z niestosowaniem
przepisów k.p.a. w funkcjonowaniu PZ£ rodzi obawy co do przestrzegania
przez PZ£ prawa. W literaturze prezentowany jest pogl¹d – uwaga – ¿e
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jedynie od dobrej woli organów PZ£ zale¿y, czy bêd¹ one przestrzega³y
prawa czy te¿ nie (cytat z: M. Skocka, J. Szczepañski „Prawo ³owieckie.
Komentarz.” Warszawa, 1998, str. 77).

Dodatkowo, zdaniem Naczelnego S¹du Administracyjnego, wyra¿onym
w postanowieniu z dnia 31 paŸdziernika 2008 r., dzia³ania nadzorcze
ministra œrodowiska wzglêdem PZ£ nie s¹ podejmowane na podstawie
przepisów k.p.a. i nie maj¹ charakteru decyzji administracyjnej ani aktu,
który okreœli³by obowi¹zki czy uprawnienia jednostki. Tym samym nie
mo¿na dzia³añ nadzorczych ministra œrodowiska, prowadzonych na podsta-
wie art. 35a prawa ³owieckiego w zwi¹zku z art. 28 prawa o stowarzysze-
niach, uznawaæ za czynnoœci z zakresu administracji publicznej. A to
oznacza, ¿e jednostka, której dotycz¹ wadliwe dzia³ania PZ£, pozbawiona
zostaje mo¿liwoœci zainicjowania s¹dowej kontroli nad nadzorczymi
czynnoœciami lub bezczynnoœci¹ ministra œrodowiska, podobnie jak i nad
czynnoœciami organów PZ£. W efekcie osoba, której prawa zosta³y naruszone
przez PZ£, o ile nie wi¹za³o siê to z odmow¹ uzyskania lub nabyciem
cz³onkostwa w PZ£, pozbawiona zostaje mo¿liwoœci poszukiwania ochrony
swoich praw na drodze postêpowania s¹dowego.

Rozwi¹zanie takie pozostaje w sprzecznoœci z art. 45 Konstytucji RP
w zwi¹zku z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Skoro zdecydowano siê si³¹
powo³aæ do ¿ycia autonomiczn¹ organizacjê pozarz¹dow¹, jak¹ jest Polski
Zwi¹zek £owiecki, nastêpnie powierzyæ jej szereg uprawnieñ z zakresu
administracji publicznej, a dodatkowo jeszcze powi¹zaæ to z jej monopolis-
tyczn¹ pozycj¹ w zakresie nadawania uprawnieñ do wykonywania polowa-
nia oraz wymogiem przynale¿noœci jako warunkiem ich zachowania oraz
mo¿liwoœci wykonywania polowania, to powinno siê tak¿e zabezpieczyæ
mo¿liwoœæ s¹dowej kontroli ostatecznych rozstrzygniêæ wydawanych przez
PZ£.

Przytoczone przeze mnie zastrze¿enia s¹ bardzo powa¿ne. Dlatego te¿
proszê Pana Ministra o ich ocenê i odpowiedŸ na pytanie: czy Pan Minister
zamierza w tej sprawie podj¹æ jakieœ dzia³ania, które mog³yby przywróciæ
porz¹dek prawny.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Gorczyca

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Stanis³awa Gorczycê podczas

38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca 2009 r. w sprawie niezgodnoœci niektórych
zapisów ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. Prawo ³owieckie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 127, poz. 1066, ze zm.) z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), uprzejmie informujê, ¿e nie podzielam zarzutów wyra-
¿onych przez senatora.

Dodatkowo chcia³bym podkreœliæ, ¿e senator Stanis³aw Gorczyca ju¿ w 2004 r., bê-
d¹c pos³em RP, zwraca³ siê do Ministra Œrodowiska, podnosz¹c kwestiê niezgodnoœci
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przepisów ustawy Prawo ³owieckie z Konstytucj¹ RP. Uzyska³ wówczas szczegó³owe
wyjaœnienie kierowanych do Ministra Œrodowiska w¹tpliwoœci.

Pragnê równie¿ poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e nie s¹ znane Ministrowi Œrodo-
wiska pogl¹dy dominuj¹ce w literaturze przedmiotu, na które powo³uje siê w swoim
oœwiadczeniu senator Stanis³aw Gorczyca. Dominuj¹cym pogl¹dem w literaturze jest
podkreœlenie w³aœciwego porz¹dku prawnego w zakresie funkcjonowania Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego.

Ponadto informujê, ¿e ustawa Prawo o stowarzyszeniach przewiduje œciœle okreœlo-
ne instrumenty nadzoru nad Polskim Zwi¹zkiem £owieckim, w tym uchylenie ka¿dej
uchwa³y, niezgodnej z prawem lub statutem, na wniosek organu nadzoruj¹cego (w tym
przypadku Ministra Œrodowiska). Nale¿y stwierdziæ, ¿e obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania praw-
ne gwarantuj¹ w³aœciwy nadzór nad Polskim Zwi¹zkiem £owieckim.

W ocenie Ministra Œrodowiska art. 42 ust. 10 Prawa ³owieckiego nie narusza w naj-
mniejszym stopniu swobody zrzeszania siê, wyra¿onej w art. 58 ust. 1 Konstytucji.
Czym innym jest mo¿liwoœæ swobodnego zrzeszania siê, czy sugerowany nakaz przyna-
le¿noœci do okreœlonej organizacji warunkuj¹cy prowadzenie okreœlonej dzia³alnoœci,
a czym innym czasokres na jaki udzielone s¹ okreœlone uprawnienia. Przyjête w usta-
wie Prawo ³owieckie rozwi¹zanie, ¿e nabyte uprawnienia do wykonywania polowania
wygasaj¹ jeœli w okresie 5 lat dana osoba nie uzyska³a cz³onkostwa w PZ£ lub te¿ wyga-
saj¹ po up³ywie 5 lat od ustania cz³onkostwa w tej organizacji podyktowane jest tym, ¿e
Pañstwo pragnie zagwarantowaæ sobie wp³yw na to, ¿e gospodarkê ³owieck¹ prowadziæ
bêd¹ osoby odpowiednio przygotowane. Przepisy prawa ³owieckiego ulegaj¹ ró¿nym
zmianom, z którymi cz³onkowie Zrzeszenia maj¹ statutowy obowi¹zek zapoznaæ siê.
St¹d struktury okrêgowe Zrzeszenia organizuj¹ cykliczne szkolenia dla myœliwych.
Czêsto jednak wystêpuj¹ sytuacje, kiedy to osoba, która zda³a egzamin kilkanaœcie lat
temu, b¹dŸ te¿ utraci³a cz³onkostwo w PZ£, wyra¿a chêæ ponownego zostania myœli-
wym z prawem do wykonywania polowania bez obowi¹zku weryfikacji posiadanej wie-
dzy. Obowi¹zuj¹ce przepisy gwarantuj¹ zatem wykonywanie polowania przez osoby dys-
ponuj¹ce odpowiedni¹ wiedz¹, w tym z zakresu bezpiecznego pos³ugiwania siê broni¹.

Do czasu nowelizacji ustawy Prawo ³owieckie w 2004 r. nie by³o mo¿liwoœci zaskar-
¿enia do s¹du uchwa³ organów Zrzeszenia, dotycz¹cych ustania cz³onkostwa w Zrze-
szeniu, czy te¿ odmowy przyjêcia do niego, jak te¿ ustania cz³onkostwa w kole
³owieckim. Rozwi¹zanie takie przewidzia³ ustawodawca w art. 33 ust. 6 Prawa ³owiec-
kiego. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e nie wszystkie rozstrzygniêcia organizacji spo³ecznych
podlegaj¹ zaskar¿eniu. W zasadzie regu³¹ jest, ¿e uchwa³y stowarzyszeñ nie podlegaj¹
kontroli s¹dowej, z wyj¹tkiem zainicjowanych w trybie nadzoru przez organ nadzorczy.
Podobne rozwi¹zania funkcjonuj¹ np. w partiach politycznych.

Wskazany art. 45 Konstytucji RP stanowi, ¿e „ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego
i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aœciwy, niezale¿ny,
bezstronny i niezawis³y s¹d”. Oznacza to, ¿e prawo to przys³uguje ka¿demu obywatelo-
wi i prawa tego nie mo¿e byæ pozbawiony, ¿e niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d
dzia³a jawnie, a jego orzeczenia musz¹ byæ sprawiedliwe. Art. 45 Konstytucji RP nie
mówi jednak, ¿e w³aœciwoœci s¹du podlegaæ maj¹ wszystkie sprawy, których rozpatrze-
nia, w sposób subiektywny, domagaj¹ siê zainteresowani i ustawodawca zobowi¹zany
by³by im to zapewniæ.

Art. 77 ust. 2 Konstytucji RP mówi o drodze s¹dowej, w zakresie dochodzenia naru-
szonych wolnoœci lub praw. Oczywiœcie chodzi o wolnoœci i prawa, o których mowa
w Konstytucji RP. Mo¿liwoœæ zrzeszania siê w Polskim Zwi¹zku £owieckim, a przede
wszystkim zwi¹zane z tym prawo do wykonywania polowania nie nale¿y do praw kon-
stytucyjnych, przys³uguj¹cych ka¿demu obywatelowi. Nie sposób jest tak¿e uznaæ, ¿e
wymierzenie kary dyscyplinarnej, na³o¿enie na cz³onka PZ£ okreœlonego obowi¹zku,
narusza jego konstytucyjn¹ wolnoœæ lub prawo konstytucyjne. Wydaje siê to byæ ewi-
dentn¹ nadinterpretacj¹ przepisów Konstytucji RP. Zatem wskazany przepis nie mo¿e
byæ przepisem mówi¹cym, ¿e w ka¿dej sprawie, w której decyzjê podejmuje Zrzeszenie,
dopuszczalna jest droga s¹dowa, czy te¿ mo¿liwoœæ takiej drogi ustawodawca zobo-
wi¹zany jest zapewniæ.

34 38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r.



W kwestii zgodnoœci Prawa ³owieckiego z Konstytucj¹ RP, które to zagadnienia by³y
przedmiotem analizy resortu tak¿e podczas nowelizacji ustawy w 2004 r., odniós³ siê
w swoim stanowisku z dnia 24 kwietnia 2004 r. prof. dr hab. Jan Wawrzyniak z Insty-
tutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, który stwierdzi³ m.in., ¿e „nie widaæ pod-
staw, by uwa¿aæ, ¿e istnieje sprzecznoœæ miêdzy ustaw¹ – Prawo ³owieckie
a Konstytucj¹ RP (...)”.

Podobne stanowisko prezentowa³ w indywidualnej sprawie Rzecznik Praw Obywa-
telskich, który stwierdzi³: „St¹d te¿ w ocenie Rzecznika trudno jest uznaæ, ¿e przepisy
ustawy Prawo ³owieckie odnosz¹ce siê do Polskiego Zwi¹zku £owieckiego s¹ sprzeczne
Z Konstytucj¹”.

Reasumuj¹c, stwierdzam, ¿e nie mo¿na podzieliæ zastrze¿eñ senatora Stanis³awa
Gorczycy, w zwi¹zku z czym, nie uwa¿am za konieczne podejmowanie sugerowanych
przez senatora dzia³añ, maj¹cych na celu „przywrócenie porz¹dku prawnego”.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gorczycy
oraz senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Apelujemy do Pana Ministra o ponowne rozwa¿enie decyzji dotycz¹cej

ciêæ bud¿etowych, obejmuj¹cych rezerwê celow¹ na Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Wkrótce po og³oszeniu przez Ministerstwo Finansów planu ciêæ, do
naszych biur zaczê³y nap³ywaæ dziesi¹tki protestów z gmin oraz organizacji
pozarz¹dowych z województwa warmiñsko-mazurskiego i innych województw.

Czêœciowa likwidacja rezerwy oznacza zaprzestanie finansowania us³ug
spo³ecznych realizowanych w piêciuset gminach w Polsce. Wiemy, ¿e w trud-
nych ekonomicznie dla kraju czasach nale¿y szukaæ oszczêdnoœci. Ale
obawiamy siê, ¿e zaprzestanie finansowania programu bêdzie mia³o daleko
id¹ce negatywne skutki spo³eczne i finansowe.

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami o alokacji, gminy zaplanowa³y
wydatki, og³osi³y konkursy, zawar³y umowy. Umowy te s¹ realizowane.
Ogromnej wiêkszoœci gmin nie staæ na rekompensowanie kosztów programu
z w³asnego bud¿etu. A przypomnieæ nale¿y, ¿e Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich jest programem integracji spo³ecznej i ko-
rzystaj¹ z niego najbiedniejsze spo³ecznoœci. Gminy uczestnicz¹ce w progra-
mie to najbiedniejsze polskie gminy, borykaj¹ce siê z najwiêkszym nagroma-
dzeniem problemów spo³ecznych, niekorzystnymi warunkami i peryferyjnym
po³o¿eniem.

Jeœli zaprzestaniemy kontynuacji programu, trudno bêdzie w przysz³oœci
znowu pobudziæ nadziejê i aktywnoœæ najbiedniejszych oraz najmniej
aktywnych grup spo³ecznych, trudno bêdzie od nowa aktywizowaæ
spo³eczeñstwo, a tak¿e budowaæ wzajemne zaufanie i chêæ wspó³pracy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Gorczyca
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 31 lipca 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 24 lipca 2009 r. znak: BPS/DSK-043-1858/09, przy

którym zosta³o przes³ane wspólne oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Gorczycy
i Pana Senatora Andrzeja Grzyba w sprawie œrodków bud¿etowych przeznaczonych na
realizacjê Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, uprzejmie wyjaœ-
niam, co nastêpuje.

Uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej pismem z dnia 6 maja 2009 r., znak: DAE-XX-078-09-1262-EGG wy-
st¹pi³a do Ministra Finansów z wnioskiem o wyd³u¿enie okresu realizacji
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Nadmieniam, i¿ zgodnie
z umow¹ po¿yczki zawart¹ pomiêdzy Miêdzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwo-
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ju a Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej Program mia³ byæ realizowany do 31 grudnia
2009 r. W uzasadnieniu ww. wniosku Pani Minister wskaza³a m.in., i¿ zaproponowany
termin wyd³u¿enia programu:

– pozwoli na realizacjê dostaw, wdro¿enie oprogramowania, migracjê danych, jak
równie¿ przeszkolenie u¿ytkowników zmodernizowanego systemu, ponadto pozwoli
zminimalizowaæ ryzyko zak³ócenia w³aœciwej sekwencyjnoœci w implementowaniu po-
szczególnych etapów informatyzacji KRUS;

– wp³ynie na trwa³oœæ interwencji, zw³aszcza w odniesieniu do us³ug realizowanych
przez gminy, pozwoli ponadto na przygotowanie wiêkszej liczby i lepszych projektów,
wzmocni nowo powsta³e organizacje spo³eczne, przyczyni siê do lepszego przygotowa-
nia pracowników gmin w zakresie zarz¹dzania projektami.

Minister Finansów, uznaj¹c argumenty Pani Minister za zasadne, wyst¹pi³ do Ban-
ku Œwiatowego z oficjalnym pismem z dnia 2 czerwca 2009 r. o przed³u¿enie daty za-
mkniêcia kredytu do dnia 30 czerwca 2011 r. – zgodnie z wnioskiem.

Fakt ten zosta³ uwzglêdniony przy propozycji zmniejszenia kwoty zaplanowanej na
2009 r. w cz. 83, w poz. 6 kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiej-
skich.

W znowelizowanej w dniu 17 lipca 2009 r. ustawie bud¿etowej na 2009 rok œrodki
zaplanowane w ww. rezerwie zosta³y zmniejszone do kwoty 87 005 tys. z³. Kwota ta po-
winna zapewniæ realizacjê w bie¿¹cym roku faktycznych zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W tym celu Minister Finan-
sów zwróci³ siê do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej o przedstawianie wniosków za-
wieraj¹cych faktyczne zobowi¹zania, wynikaj¹ce z ju¿ podpisanych umów. Wnioski
bêd¹ realizowane sukcesywnie, w miarê nap³ywu stosownych dokumentów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Ludwik Kotecki
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z coraz gorsz¹ sytuacj¹ szpitali w województwie warmiñ-

sko-mazurskim, wynikaj¹c¹ z braku funduszy na poszczególne zabiegi,
popieram dzia³ania marsza³ka województwa, Jacka Protasa, który domaga
siê zmiany algorytmu.

Œrodki przeznaczone na finansowanie œwiadczeñ zdrowotnych na
Warmii i Mazurach nale¿¹ do najni¿szych w kraju. Na jednego pacjenta
przypada w tym roku o 138 z³ mniej ni¿ w innych regionach Polski.
Sprowadza siê to do generowania przez szpitale ogromnych nadlimitów,
których NFZ nie mo¿e sfinansowaæ.

Obecny algorytm, rozdzielaj¹cy œrodki pomiêdzy poszczególne oddzia³y
Narodowego Funduszu Zdrowia, dzia³a na niekorzyœæ pacjentów z mniej
zamo¿nych regionów Polski, w szczególnoœci z Warmii i Mazur.

Dlatego te¿ przychylam siê do proœby Zarz¹du Województwa Warmiñ-
sko-Mazurskiego o jak najszybsze podjêcie dzia³añ dotycz¹cych zmiany
algorytmu na taki, który bêdzie jednakowo traktowa³ ka¿dego pacjenta.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.13

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Ryszarda Góreckiego, Senatora Rzeczypospoli-

tej Polskiej, z dnia 16 lipca 2009 r., w sprawie „zmiany algorytmu rozdzielaj¹cego œrod-
ki na poszczególne oddzia³y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia”, które
zosta³o przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP, z dnia 24 lipca 2009 r., (znak:
BPS/DSK-043-1859/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Kwestiê podzia³u œrodków pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie Narodowego Funduszu
Zdrowia reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027 z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 wrzeœnia 2007 r.
w sprawie szczegó³owego trybu i kryteriów podzia³u œrodków pomiêdzy centralê i od-
dzia³y wojewódzkie Narodowego 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 Mini-
stra Zdrowia i wesz³a w ¿ycie na jesieni 2007 r., natomiast podzia³ œrodków wynikaj¹cy
z ww. przepisów 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
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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 oraz wnioskuje siê o dokonanie 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. zasad podzia³u œrodków w obecnych warunkach w zakresie fi-
nansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków publicznych (w warunkach prak-
tycznego ujednolicenia cen stosowanych przez NFZ za poszczególne us³ugi zdrowotne
we wszystkich województwach, w szczególnoœci w zakresie leczenia szpitalnego), nale-
¿y stwierdziæ, i¿ aktualny sposób podzia³u œrodków nie spe³nia stawianych oczekiwañ,
gdy¿ powoduje dysproporcje w mo¿liwoœciach finansowych poszczególnych oddzia³ów
wojewódzkich Funduszu. O tym œwiadcz¹ chocia¿by dane dotycz¹ce wykonania planu
finansowego NFZ za 2008 r.

W Ministerstwie Zdrowia opracowywany jest obecnie projekt zmian legislacyjnych
w ww. zakresie. Zmiany te maj¹ na celu, aby zaczynaj¹c od roku 2010, zasady podzia³u
œrodków pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie NFZ oparte by³y przede wszystkim na kryte-
riach zwi¹zanych z liczb¹ ubezpieczonych zarejestrowanych w poszczególnych oddzia-
³ach wojewódzkich Funduszu oraz ryzykach zdrowotnych przypisanych poszcze-
gólnym grupom ubezpieczonych w odniesieniu do wykonywanych œwiadczeñ opieki
zdrowotnej.

Z powa¿aniem

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

skierowane do prezesa Agencji Mienia Wojskowego Krzysztofa Michalskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo w³aœciciela niepublicznego przedszkola

„Skrzaty” dzia³aj¹cego w Olsztynie. Zwraca siê on z proœb¹ o bli¿sze przyj-
rzenie siê problemowi niedoboru miejsc w przedszkolach, zarówno publicz-
nych, jak i niepublicznych, z którym boryka siê nie tylko stolica Warmii i Mazur.

Przedszkole mieœci siê w budynku nale¿¹cym do Agencji Mienia Woj-
skowego, w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 39. Budynek ten dotychczas by³
dzier¿awiony przez niepubliczne przedszkole „Skrzaty”. W czerwcu bie¿¹-
cego roku AMW og³osi³a przetarg na sprzeda¿ wymienionego budynku. Ani
miasto, ani organ prowadz¹cy przedszkole nie s¹ w stanie konkurowaæ
finansowo z deweloperami. Sprawa jest szczególnie wa¿na, dlatego te¿ or-
gan prowadz¹cy przedszkole zwróci³ siê z proœb¹ o ewentualne bezprze-
targowe przekazanie miastu Olsztyn budynku nale¿¹cego do AMW. Z tak¹
proœb¹ zwróci³y siê te¿ w³adze miasta.

Przekazanie budynku miastu ze wskazaniem na prowadzenie
dzia³alnoœci oœwiatowej pozwoli uchroniæ Olsztyn przed piêædziesiêcioprocen-
towym wzrostem deficytu miejsc przedszkolnych.

Przedszkole niepubliczne „Skrzaty”, najwiêksza placówka tego typu
w mieœcie, licz¹ca a¿ dwustu piêædziesiêciu wychowanków, zdoby³o wysok¹
pozycjê w rankingu najlepszych przedszkoli w Olsztynie. Jest jedyn¹ pla-
cówk¹ wychowawcz¹ w województwie, która prowadzi zajêcia w dwóch
jêzykach, polskim i angielskim.

Brak miejsc przedszkolnych jest ogromnym problemem spo³ecznym w Olsz-
tynie, dlatego przedszkolu pomóg³ ju¿ Skarb Pañstwa, przekazuj¹c s¹siedni,
ma³y budynek, a tak¿e urz¹d pracy, udzielaj¹c dotacji na nowe miejsca pracy
i urz¹d miasta, zwalniaj¹c z op³at za remont. Brak pozytywnego rozstrzyg-
niêcia tej sprawy spowoduje zamkniêcie przedszkola, a tak¿e utratê warto-
œci, jak¹ stanowi dotychczasowe wsparcie organów pañstwowych i samo-
rz¹dowych.

Interwencjê senatorsk¹ u Pana Prezesa uzasadnia interes spo³eczny.
Jak wynika z raportu przygotowanego przez pracowników miejskiego
wydzia³u edukacji w Olsztynie, obecnie w mieœcie mieszka ponad szeœæ
tysiêcy dzieci w wieku od trzech do szeœciu lat. Do 2011 r. liczba ta zwiêkszy
siê o kolejne siedemset dzieci. Ju¿ w tym roku miejsce w publicznych
przedszkolach mia³o zapewnione jedynie co trzecie dziecko, za dwa lata
bêdzie to ju¿ tylko co pi¹ty trzylatek. Miasto nie ma mo¿liwoœci, aby otwieraæ
kolejne przedszkola, dlatego jedyn¹ alternatyw¹ dla pracuj¹cych rodziców
jest umieszczenie dziecka w placówce prywatnej, choæ i te s¹ oblegane.

Pierwsze lata ¿ycia s¹ z³otym okresem rozwoju dziecka. Ponad 50%
zdolnoœci uczenia siê powstaje w wieku przedszkolnym. W³aœciwe stymu-
lowanie rozwoju dzieci, kszta³towanie ich umiejêtnoœci intelektualnych i spo-
³ecznych daje najlepsze rezultaty w wieku przedszkolnym. Zlikwidowanie
przedszkola pozbawi tej szansy ogromn¹ grupê dzieci.

W zwi¹zku ze skal¹ problemu, kierujê nastêpuj¹ce pytanie: czy istnieje
mo¿liwoœæ bezprzetargowego przekazania budynku w³adzom Olsztyna, aby
nie pog³êbiaæ i tak z³ej sytuacji przedszkoli w regionie Warmii i Mazur?

Uprzejmie proszê o w miarê szybk¹ odpowiedŸ w powy¿szej kwestii.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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OdpowiedŸ
ZASTÊPCY PREZESA
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Warszawa, 15.08.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do przes³anego oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Ryszarda Gó-

reckiego podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca 2009 r. w sprawie przed-
szkola „Skrzaty” w Olsztynie, uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.

Nieruchomoœæ, w której obecnie mieœci siê przedszkole „Skrzaty”, zosta³a przekaza-
na przez resort Obrony Narodowej do zasobu Agencji Mienia Wojskowego jako zbêdna
protoko³em zdawczo-odbiorczym w dniu 20.12.2002 r. Nieruchomoœæ (dz. ew. nr 1/248
o pow. 0,1958 ha w obrêbie 31 miasta Olsztyn) zabudowana jest trzykondygnacyjnym
budynkiem by³ego Przedszkola nr 18 w Olsztynie przy Centrum Szkolenia Uzbrojenia
i Elektroniki. Przedszkole to zosta³o zlikwidowane z dniem 31.08.2002 r. na podstawie
zarz¹dzenia nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.06.2002 r. Podjêcie de-
cyzji o likwidacji przedszkola podyktowane by³o zmniejszeniem siê potrzeb spo³ecz-
nych w zakresie opieki przedszkolnej oraz d¹¿eniem do ograniczenia wydatków
bud¿etowych i poprzedzone by³o pisemnym powiadomieniem o zamiarze likwidacji
Warmiñsko-Mazurskiego Kuratora Oœwiaty i Prezydenta Miasta Olsztyn, który nie wy-
razi³ zgody na przejêcie tego przedszkola celem prowadzenia tam przedszkola samo-
rz¹dowego. W zwi¹zku z czym, nieruchomoœæ zosta³a przekazana do AMW do
racjonalnego zagospodarowania, wynikaj¹cego z na³o¿onych na Agencjê ustawowo za-
dañ, w tym wypracowania œrodków finansowych na Fundusz Modernizacji Si³ Zbroj-
nych, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

W chwili obecnej nieruchomoœæ jest dzier¿awiona na podstawie umowy zawartej na
czas oznaczony tj. do dnia 30 sierpnia 2010 r. przez Grupê OMNICON sp. z o.o. z przezna-
czeniem na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego „Skrzaty”. Agencja Mienia Wojskowe-
go wykonuj¹c ustawowe obowi¹zki przeznaczy³a nieruchomoœæ do sprzeda¿y wraz z umow¹
dzier¿awy, która zapewnia dzier¿awcy korzystania z nieruchomoœci do 30.08.2010 r.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e dyrekcja przedszkola zwraca³a siê do AMW,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pos³ów na Sejm RP i Ministerstwa Obrony Naro-
dowej o wstrzymanie przetargu na sprzeda¿ ww. nieruchomoœæ i zbycie jej na rzecz
przedszkola w trybie bezprzetargowym. Za ka¿dym razem by³a informowana, ¿e brak
jest podstaw prawnych do bezprzetargowej sprzeda¿y z uwagi na fakt, ¿e podmiotem
prowadz¹cym przedszkole jest spó³ka prawa handlowego – Grupa OMNICON, prowa-
dz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i zarobkow¹. Przychylenie siê do wniosku dyrekcji jest
niedopuszczalne i stanowi³oby naruszenie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa w zakre-
sie gospodarowania mieniem Skarbu Pañstwa.

Ponadto równie¿ pragnê wyraziæ dezaprobatê dla dzia³añ podejmowanych przez ak-
tualnego dzier¿awcê i dyrekcjê przedszkola, skierowanych przeciwko Agencji i obar-
czania jej odpowiedzialnoœci¹ za likwidacjê przedszkola. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Agencja
nie likwiduje przedszkola i nigdy nie mia³a takiego zamiaru, poniewa¿ nie posiada ku
temu stosownych uprawnieñ. AMW sprzedaje jedynie prawo w³asnoœci nieruchomoœci
wraz z umow¹ dzier¿awy. Zapewnienie siedziby dla placówki przedszkolnej nale¿y do
podstawowych obowi¹zków podmiotu je prowadz¹cego, w tym przypadku Grupy OM-
NICON sp. z o.o. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spó³ka przyst¹pi³a do przetargu og³o-
szonego przez Agencjê lub naby³a inn¹ nieruchomoœæ w Olsztynie, a nie koncentrowa³a
swoje wysi³ki na wymuszeniu formy zagospodarowania nieruchomoœci Skarbu Pañ-
stwa przez AMW.
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Ponadto pragnê przypomnieæ, ¿e z uwagi na znacz¹ce ograniczenie œrodków w bud-
¿ecie MON na zakup sprzêtu i uzbrojenia, Agencja zobowi¹zana zosta³a do zintensyfi-
kowania dzia³añ w zakresie jak najkorzystniejszego zagospodarowania zbêdnego woj-
sku Mienia, a przedmiotowa nieruchomoœæ stanowi istotn¹ pozycjê w realizacji planu
finansowego zatwierdzonego na 2009 r.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia mam nadziejê, ¿e zostan¹ przyjête ze zrozu-
mieniem.

Z powa¿aniem

ZASTÊPCA PREZESA
ds. Zagospodarowania Mienia
Ilona Kowalska
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Jednym z najbardziej interesuj¹cych zbiorów eksponatów techniki

wojskowej w Polsce jest kolekcja samolotów przy ul. Pilskiej w £odzi. To
jedna z kilku du¿ych kolekcji lotniczych na terenie naszego kraju. Kolekcja
gromadzona przez lata przez nie¿yj¹cego ju¿ pasjonata lotnictwa, pana Jerze-
go Lewandowskiego, jest wed³ug przekazanych mi informacji w znacz¹cej
czêœci oparta na sprzêcie przekazanym w depozyt przez Wojsko Polskie. S¹
to miêdzy innymi takie eksponaty, jak: I³-14, I³-28, Mig-15, Mig-17, Mig-21,
Su-7, TS-11 Iskra, œmig³owiec Mi-6.

Wed³ug docieraj¹cych do mnie informacji eksponaty te s¹ obiektem
zainteresowania 32. Bazy Lotniczej w £asku. Prowadzone by³y nawet rozmo-
wy o demonta¿u niektórych eksponatów w celu ich wywiezienia z £odzi.
W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o informacje, jakie s¹ plany Wojska
Polskiego wzglêdem eksponatów, które nale¿¹ do tej kolekcji.

Uwa¿am, i¿ by³oby niepowetowan¹ strat¹, gdyby eksponaty opuœci³y
£ódŸ. Walorem tej kolekcji jest nie tylko jej unikalnoœæ, ale i rozmiar. Z pewno-
œci¹ odgrywa ona wiêksz¹ rolê poznawcz¹ i propagandow¹ skupiona
w jednym miejscu, a nie rozproszona. Podkreœlenia wymaga równie¿ fakt, ¿e
kolekcja mo¿e byæ ³atwiej dostêpna i odgrywaæ wiêksz¹ rolê w zapozna-
waniu z tradycjami wojskowoœci, jeœli mieœci siê na terenie du¿ego miasta,
a nie oddalonego garnizonu. Co prawda w ostatnich latach na skutek tocz¹-
cego siê postêpowania spadkowego wystêpowa³y trudnoœci w udostêpnianiu
i konserwacji kolekcji, jednak¿e miasto £ódŸ, a w szczególnoœci Port Lotniczy
im. W³adys³awa Reymonta wyra¿a³y wolê roztoczenia w³aœciwej opieki nad
kolekcj¹. Wed³ug deklaracji zainteresowanych mog³aby siê ona staæ
oddzia³em Muzeum Tradycji Niepodleg³oœciowych.

W zwi¹zku z tym jeszcze raz uprzejmie proszê Pana Ministra o przedsta-
wienie planów Wojska Polskiego wzglêdem przedmiotowej kolekcji.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.27

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 38. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 2009 r., do-
tycz¹ce kolekcji samolotów przy ul. Pilskiej w £odzi (BPS/DSK-043-1861/09), uprzej-
mie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ, ¿e samoloty wchodz¹ce w sk³ad kolekcji bêd¹cej
przedmiotem oœwiadczenia nie stanowi¹ depozytu przekazanego przez Wojsko Polskie
– rejestr depozytów Muzeum Wojska Polskiego nie zawiera bowiem danych na ten te-
mat.
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W 2008 r. wdowa po zmar³ym kolekcjonerze zwróci³a siê do 32. Bazy Lotniczej
w £asku o wyremontowanie przez Si³y Powietrzne na zasadach grzecznoœciowych jed-
nego lub dwóch samolotów. Stara³a siê ona równie¿ o uzyskanie pomocy finansowej ze
strony Urzêdu Miasta £odzi. W resorcie obrony narodowej nie istnia³y natomiast nigdy
plany demonta¿u kolekcji czy przekazania jej poza miasto £ódŸ.

Z posiadanych przez resort obrony narodowej informacji wynika, ¿e wdowa po
zmar³ym kolekcjonerze, sprawuj¹ca aktualnie opiekê nad pozostawion¹ przez niego
kolekcj¹, zamierza powo³aæ fundacjê, której statutowym celem by³oby prowadzenie
dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej w zakresie gromadzenia, zachowywania oraz udo-
stêpniania zwiedzaj¹cym sprzêtu lotniczego i wojskowego.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za wystarczaj¹ce. Za poœrednictwem Pana Marsza³ka pragnê równie¿ wyra-
ziæ podziêkowania dla Pana Senatora Macieja Grubskiego za zainteresowanie przysz³o-
œci¹ ³ódzkiej kolekcji samolotów, której walory edukacyjne dla spo³ecznoœci lokalnej s¹
niezaprzeczalne.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

z up. Czes³aw Pi¹tas
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Maj¹c na uwadze stan bezpieczeñstwa lotów Si³ Powietrznych RP,

a tak¿e najefektywniejsze przygotowanie pilotów wojskowych do realizowa-
nia misji wojskowych, zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem o losy, w dobie
ograniczeñ bud¿etu MON, szczególnie znacz¹cej inwestycji prowadzonej
przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, to jest budowy wirówki prze-
ci¹¿eniowej, symulatora szkoleniowego. Wed³ug mojej wiedzy inwestycja ta
mo¿e w istotny sposób pomóc w selekcji kandydatów do lotnictwa wojsko-
wego, przede wszystkim zaœ w szkoleniu pilotów samolotów wysokomanew-
rowych, na przyk³ad F-16 czy Mig-29, w zakresie przeciwdzia³ania negatyw-
nym skutkom pracy w œrodowisku du¿ych, d³ugotrwa³ych oraz szybkozmien-
nych przyspieszeñ dodatnich, czyli Gz+, i ujemnych, czyli Gz-. Chodzi na
przyk³ad o mo¿liwoœæ utraty przytomnoœci w locie lub utraty orientacji
przestrzennej. Manewrowoœæ samolotu takiego jak F-16 stawia pilotowi
skrajnie nowe wymagania fizyczne i psychiczne.

Z niedowierzaniem przyj¹³em wiadomoœæ, i¿ budowa najnowoczeœniej-
szej w Europie wirówki przeci¹¿eniowej jest zagro¿ona. Informacja ta jest
zaskakuj¹ca, poniewa¿ – jak mi wiadomo – procedury wy³aniaj¹ce dostawcê
wirówki oparte by³y na prawie o zamówieniach publicznych, którego zapisy
œciœle reguluj¹ sposób odst¹pienia od kontraktu. Mo¿e to nast¹piæ tylko na
drodze s¹dowej. W zwi¹zku z niejasnoœciami w rzeczonej sprawie uprzejmie
proszê Pana Ministra o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii.

1. Czy faktycznie podjêto decyzjê o wstrzymaniu lub rozwi¹zaniu
kontraktu na dostawê i monta¿ wirówki przeci¹¿eniowej? Jeœli tak, to kto
podj¹³ tak¹ decyzjê.

2. Jeœli taka decyzja zosta³a podjêta, to czy renegocjacja kontraktu
odby³a siê na drodze s¹dowej.

3. Jakie s¹ konsekwencje finansowe takiej decyzji i czy strona polska
bêdzie p³aciæ karê umown¹?

4. Jakie œrodki zosta³y ju¿ wydatkowane na wirówkê i czy do chwili
obecnej op³aty by³y wnoszone terminowo?

5. Czy Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej móg³ w jakikolwiek sposób
przewidzieæ i przeciwdzia³aæ zaistnia³ym okolicznoœciom, a w szczególnoœci
czy WIML informowa³ Pana Ministra o zagro¿eniach wynikaj¹cych z niezrea-
lizowanej umowy?

Szanowny Panie Ministrze, moje pytania nie s¹ podyktowane chêci¹
utrudniania komukolwiek podejmowania decyzji w sytuacji kryzysu finanso-
wego, lecz wynikaj¹ z g³êbokiej troski o finanse publiczne. Obawiam siê, ¿e
nie wszystkie aspekty prawne i finansowe tej inwestycji zosta³y wnikliwie
przeanalizowane. Proponujê raz jeszcze zastanowiæ siê zarówno nad prze-
biegiem przedmiotowego zadania, jak i jego przysz³oœci¹. Z mojej analizy
wynika, ¿e tañszym i jednoczeœnie optymalnym rozwi¹zaniem by³oby dokoñ-
czenie tej inwestycji w czasie przewidzianym kontraktem. Da³oby to nie tylko
mo¿liwoœæ doskonalenia metod treningu w zakresie medycyny lotniczej
polskich pilotów wojskowych, ale by³oby ogromnym krokiem w przysz³oœæ
dla personelu zatrudnionego w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.

Jako mieszkaniec £odzi mia³em okazjê obserwowaæ likwidacjê
Wojskowej Akademii Medycznej w £odzi. Negatywne skutki tej decyzji MON
odczuwa do dzisiaj. Nie chcê, aby sprawa budowy wirówki przyczyni³a siê
do rozwi¹zania tak zas³u¿onej placówki, jak¹ jest WIML.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.24

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

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

podczas 38. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 2009 r., do-
tycz¹ce problemów przy realizacji inwestycji pn. „wirówka przeci¹¿eniowa-symulator
szkoleniowy” (BPS/DSK-043-1861/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
wyjaœnieñ.

Pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e w dniu 24 czerwca br. podj¹³em decyzjê
o op³aceniu dotychczasowych zobowi¹zañ (w kwocie 13.021,98 tys. z³ za realizacjê
drugiego etapu zakupu urz¹dzenia) oraz wyda³em dyspozycjê wstrzymania do koñca
2010 r. wszelkich dalszych inwestycji w tym zakresie – ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê
finansow¹ bud¿etu pañstwa, w tym bud¿etu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Niemniej jednak, maj¹c na celu dokoñczenie realizacji przedmiotowego projektu
oraz zniwelowanie skutków finansowych wstrzymania jego realizacji pragnê poinfor-
mowaæ, ¿e poleci³em podj¹æ rozmowy z przedstawicielami wykonawcy zamówienia
publicznego, tj. firm¹ AMST Systemtechnik GmbH z Austrii, zmierzaj¹ce do wyd³u-
¿enia czasu realizacji przedmiotowego zamierzenia na lata 2011–2012. Wstêpne
rozmowy w tej sprawie, pomiêdzy przedstawicielami wykonawcy i zamawiaj¹cego
(Wojsko- wym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie) odby³y siê w dniu
14 lipca 2009 r.

W zwi¹zku z powy¿szym, na chwilê obecn¹ nie widzê potrzeby podejmowania dzia-
³añ zmierzaj¹cych do renegocjacji przedmiotowego kontraktu na drodze s¹dowej, które
mog³yby spowodowaæ wzrost wartoœci realizacji zadania.

Pragnê tak¿e podkreœliæ, ¿e Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
zawar³ umowê w z³otych (PLN) z utrzymaniem kursu euro (�) z dnia podpisania umowy,
który obowi¹zuje przez ca³y okres jej realizacji. Zapis ten jest bardzo korzystny dla
strony polskiej i w przypadku renegocjacji umowy mo¿e ulec to zmianie na niekorzyœæ
Instytutu.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zosta³y ju¿ przekazane œrodki finansowe za
zrealizowanie I etapu zakupu wirówki przeci¹¿eniowej-symulatora szkoleniowego –
w kwocie 15.000,00 tys. z³ (w grudniu 2008 r. w wysokoœci 8.149,50 tys. z³ oraz w stycz-
niu 2009 r., jako zobowi¹zanie z roku poprzedniego – w kwocie 6.850,50 tys. z³),
a pozosta³a do uregulowania kwota 13.021,98 tys. z³ (za realizacjê II etapu zakupu
przedmiotowego zadania), zostanie przekazana Wojskowemu Instytutowi Medycyny
Lotniczej w Warszawie w najbli¿szym czasie.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Instytut na etapie prowadzonego postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak równie¿ po podpisaniu umowy z wykonawc¹ zamówienia
publicznego, nie móg³ przewidzieæ trudnoœci i zagro¿eñ zwi¹zanych z ograniczeniami
bud¿etowymi, jakie wynik³y na prze³omie 2008 i 2009 r., które w dalszym ci¹gu maj¹
bezpoœrednie prze³o¿enie na projektowanie bud¿etu resortu obrony narodowej na
2010 r.

Nadmieniam, ¿e by³em na bie¿¹co informowany przez Inspektorat Wojskowej S³u¿-
by Zdrowia (organ sprawuj¹cy w moim imieniu nadzór nad Wojskowym Instytutem
Medycyny Lotniczej w Warszawie) o problemach i zagro¿eniach zwi¹zanych z realizacj¹
omawianego przedsiêwziêcia.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ Szef Inspek-
toratu Wojskowej S³u¿by Zdrowia poleci³ Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Medycy-
ny Lotniczej podj¹æ równolegle dzia³ania maj¹ce na celu pozyskanie innych alterna-
tywnych Ÿróde³ finansowania przedmiotowego przedsiêwziêcia, w tym miêdzy innymi
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poprzez zaci¹gniêcie kredytu bankowego, co w obecnej sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej zak³adu oraz sytuacji w kraju mo¿e byæ utrudnione.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za wystarczaj¹ce.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

dochodzi od R. i A.G. roszczeñ na podstawie wyroku S¹du Apelacyjnego w P.
z dnia 18 lutego 2003 r. sygn. akt I ACa 1235/02. Podstawê dochodzonych
roszczeñ stanowi umowa o kredyt bankowy z dnia 8 paŸdziernika 1990 r.
zawarta z Bankiem Spó³dzielczym w M. na kwotê 100 tysiêcy z³. Przedmio-
towy kredyt nie zosta³ sp³acony i bank w dniu 3 listopada 1992 r. wyda³ tak
zwany certyfikat wierzytelnoœci oraz zby³ znaczn¹ czêœæ wierzytelnoœci na
rzecz Gospodarczego Banku Wielkopolskiego SA w P., dzia³aj¹cego w imieniu
i na rzecz Funduszu Restrukturyzacji i Odd³u¿enia Rolnictwa. W dniu
1 grudnia 1992 r. po¿yczkobiorcy zawarli ze Skarbem Pañstwa umowê
o sp³atê zrestrukturyzowanego d³ugu.

Po¿yczkobiorcy w trakcie dzia³añ maj¹cych na celu restrukturyzacjê
zobowi¹zañ, prowadz¹c rozmowy z pracownikami Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, uzyskali zapewnienie, ¿e ich wierzy-
telnoœæ bêdzie podlega³a restrukturyzacji. Ale pomimo zapewnieñ uzyska-
nych od urzêdników nie otrzymali stosownej pomocy, a ich zad³u¿enie nie
zosta³o ujête w planie restrukturyzacji, o czym zostali zawiadomieni przez
Bank Spó³dzielczy w M. pismem z dnia 2 kwietnia 1993 r. W ocenie po¿ycz-
kobiorców mogli oni zostaæ wprowadzeni w b³¹d przez pracowników agencji,
a tym samym nara¿ono ich na szkodê. Obecnie przeciwko wymienionym
osobom jest prowadzone postêpowanie egzekucyjne przez komornika
s¹dowego dzia³aj¹cego przy S¹dzie Rejonowym w G. pod sygnatur¹ KM 1568/03;
KM 349/03; KM 419/03, którego przedmiotem jest nieruchomoœæ po³o¿ona
w miejscowoœci P. gmina M. stanowi¹ca ich miejsce zamieszkania.

Wobec tego s³uszne wydaje siê zbadanie sprawy w zakresie zasadnoœci
dochodzonych roszczeñ przez agencjê, zw³aszcza, ¿e S¹d Rejonowy w G.
postanowieniem z dnia 26 listopada 1998 r. sygn. akt I Co 639/98 odmówi³
nadania klauzuli wykonalnoœci bankowemu tytu³owi egzekucyjnemu
wystawionemu przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w P. przeciwko R.
i A.G.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o podjêcie czynnoœci
wyjaœniaj¹cych w zakresie ustalenia zasadnoœci dochodzonych roszczeñ
przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie od R.
i A.G. oraz o ustalenie, czy po¿yczkobiorcy uzyskali nale¿yt¹ pomoc ze strony
urzêdników agencji.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 24 lipca 2009 r. znak BPS/DSK-043-

-1862/09 oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Tadeusza Gruszkê podczas 38. po-
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siedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca 2009 r. w sprawie problemów Pañstwa R. i A.G. ze
sp³at¹ wierzytelnoœci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – uprzejmie
Pana Marsza³ka informujê, ¿e z przes³anych przez Agencjê Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa wyjaœnieñ wraz z dokumentami wynika, i¿ Pañstwo R. i A.G. zawarli
w dniu 01.12.1992 r. umowê z Bankiem Spó³dzielczym w M. o sp³atê zrestrukturyzo-
wanego d³ugu na kwotê 31.102,60 z³ (po denominacji). Zad³u¿enie objête umow¹
o sp³atê zrestrukturyzowanego d³ugu wykupione zosta³o w 84% ze œrodków by³ego
Funduszu Restrukturyzacji i Odd³u¿enia Rolnictwa, którego nastêpc¹ prawnym jest
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jako zabezpieczenie sp³aty ww.
d³ugu ustanowiona zosta³a hipoteka na nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Pañ-
stwa G. Od podpisania umowy tj. 1 grudnia 1992 r. dokonano sp³aty jedynie dwóch rat
w ³¹cznej kwocie 5.184,60 z³ i odsetek w kwocie 2.054,22 z³.

W zwi¹zku z brakiem obs³ugi zad³u¿enia w dniu 16 sierpnia 1995 r. umowa z dnia
1 grudnia 1992 r. zawarta z BS w M. zosta³a wypowiedziana i przekazana do windyka-
cji. Zgodnie z wyjaœnieniami Agencji bank funduszowy tj. Gospodarczy Bank Wielko-
polski SA w P. podejmowa³ dzia³ania zmierzaj¹ce do udzielenia Pañstwu G. pomocy
w sp³acie zad³u¿enia. Rozmowy i korespondencja w tej sprawie trwaj¹ od wielu lat, jed-
nak¿e brak jest akceptacji kredytobiorców dla przedstawianych propozycji rozwi¹zania
problemu.

W listopadzie 2000 r. sprawa Pañstwa G. zosta³a skierowana na drogê postêpowa-
nia s¹dowego. S¹d Okrêgowy w P. wyda³ nakaz zap³aty przeciwko d³u¿nikowi i porêczy-
cielom, który uprawomocni³ siê w kwietniu 2003 r.

Wobec wszczêcia egzekucji w stosunku do Pañstwa G. przez innych wierzycieli,
Agencja z³o¿y³a wniosek o przy³¹czenie do prowadzonego postêpowania egzekucyjnego.

W dniu 4 czerwca 2007 r. Pan G. z³o¿y³ w Agencji proœbê o zawieszenie postêpowa-
nia egzekucyjnego na trzy miesi¹ce (licytacja wyznaczona zosta³a przez komornika na
dzieñ 5 czerwca 2007 r.), któr¹ uzasadnia³ zamiarem przed³o¿enia propozycji obs³ugi
zad³u¿enia. Agencja przychyli³a siê do ww. proœby zawieszaj¹c postêpowanie egzeku-
cyjne, jednak¿e w okresie trzech miesiêcy nie wp³ynê³a deklarowana propozycja.

Wobec braku ze strony Pañstwa G. woli rozwi¹zania problemu sp³aty zobowi¹zania
wobec ARiMR, Agencja zmuszona by³a ponownie podj¹æ postêpowanie egzekucyjne, na
skutek czego Komornik S¹du Rejonowego w G. ponownie dokona³ w dniu 30 czerwca
2009 r. opisu i oszacowania nieruchomoœci, tj. gospodarstwa stanowi¹cego w³asnoœæ
Pañstwa G.

Zgodnie z wyjaœnieniami Agencji, wyczerpane zosta³y mo¿liwoœci ugodowego za³at-
wienia tej sprawy, zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami i procedurami.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Marian Zalewski
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Zwracam siê do pana ministra w sprawie wa¿nej z punktu widzenia za-
równo prawdy historycznej, jak i wizerunku Polski w innych pañstwach.
Chodzi o tak zwane polskie obozy zag³ady, o których bardzo czêsto mówi¹
œwiatowe media.

Ostatnio, 13 lipca bie¿¹cego roku, w Niemczech podanego tu okreœlenia
u¿y³a telewizja N24, nazywaj¹c hitlerowski obóz zag³ady zlokalizowany
w Sobiborze polskim obozem zag³ady Sobibór. Mia³o to miejsce w zwi¹zku
z informacj¹ na temat oskar¿eñ wobec Johna Demjaniuka.

Jest to przyk³ad tylko z ostatniego czasu. Zapewne znane s¹ panu mini-
strowi podobne incydenty. Uwa¿am, ¿e problem jest niezwykle istotny, gdy¿
tego typu zdarzenia wykazuj¹ ogromn¹ ignorancjê i nieznajomoœæ historii,
tak bolesnej i wa¿nej dla ka¿dego Polaka. Zwracam siê wobec tego do pana
ministra z pytaniem, w jaki sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych wal-
czy z przek³amaniami dotycz¹cymi hitlerowskich obozów zag³ady zlokalizo-
wanych na terenie Polski. Jakie interwencje podejmuj¹ polskie ambasady?

Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 sierpnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Tadeusza Gruszki z³o¿one podczas

38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca br. (pismo nr BPS/DSK-043-1863/09
z dnia 24 lipca 2009 r.) w sprawie dzia³añ podejmowanych przez polskie ambasady
w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu siê terminu „polskie obozy koncentracyjne”,
uprzejmie informujê, ¿e polskie placówki dyplomatyczne prowadz¹ sta³y monitoring
g³ównych mediów kraju urzêdowania i w ka¿dym zanotowanym przypadku u¿ycia nie-
zgodnego z prawd¹ historyczn¹ sformu³owania „polskie obozy” kontaktuj¹ siê natych-
miast z odpowiedni¹ redakcj¹, domagaj¹c siê sprostowania nierzetelnej informacji.
Placówki przyjmuj¹ równie¿ sygna³y o ww. sytuacjach od osób prywatnych.

W ka¿dym przypadku, po interwencji placówki, odnotowujemy sprostowanie
i przeprosiny redakcji, wyra¿aj¹cej g³êboki ¿al z powodu zaistnia³ej sytuacji. Szefowie
redakcji przyznaj¹ siê do b³êdu i zapewniaj¹, ¿e w ¿aden sposób nie chcieli sugerowaæ,
i¿ nazistowskie obozy zag³ady by³y zak³adane przez Polaków. Redakcje, gdy to mo¿liwe,
natychmiast koryguj¹ b³êdne teksty lub wycofuj¹ je ze swoich stron internetowych.
O skutecznoœci dzia³añ podejmowanych przez polskie placówki dyplomatyczne œwiad-
czy fakt, ¿e dziennikarze tych mediów nie u¿ywaj¹ powtórnie sformu³owania „polskie
obozy”. Ponadto, Ambasada RP w Niemczech podjê³a w tej sprawie wspó³pracê z nie-
mieckim Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
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Interwencje polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w sprawie podniesionej
w oœwiadczeniu przez Pana Senatora T. Gruszkê, œledziæ mo¿na na stronie interneto-
wej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zak³adce „Polska polityka Zagraniczna”,
„Przeciw «polskim obozom»” (http://www.msz.gov.pl/Przeciw,polskim,obozom,948.html).

Z wyrazami szacunku

PODSEKRETARZ STANU
w z. Gra¿yna Bernatowicz
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z zapowiedzi¹, w zwi¹zku z zakoñczeniem prac remontowych

drogi krajowej nr 1 na odcinku Tczew – Gdañsk, zosta³y podniesione op³aty
za przejazd p³atn¹ autostrad¹ A1. Wzrost cen spowoduje zmniejszenie siê
ruchu drogowego na autostradzie oraz odpowiednio zwiêkszenie na krajowej
jedynce. Skutkiem tego, oprócz wzrostu zagro¿enia ruchu drogowego na
drodze krajowej, bêdzie tak¿e paradoksalnie uszczuplenie wp³ywów z op³at
za przejazdy autostrad¹. Wzrost cen wp³ywa negatywnie na liczbê p³atnych
przejazdów i mimo zwiêkszenia stawek za przejazd liczba u¿ytkowników
spadnie na tyle, ¿e w ogólnym rozrachunku krok ten staje siê nieop³acalny.
Jednoczeœnie trzeba zauwa¿yæ, ¿e od chwili otwarcia odcinka autostrady A1
do tej pory nie odnotowano tam ¿adnego wypadku œmiertelnego, czego z kolei
nie mo¿na powiedzieæ o krajowej jedynce.

Pañstwo powinno mieæ na uwadze dobro obywateli oraz bezpieczeñstwo,
powinno zachêcaæ do korzystania z bezpiecznych dróg, a jedynym œrodkiem
motywacyjnym w dobie kryzysu gospodarczego zdaje siê byæ obni¿enie op³at
za przejazd autostrad¹ A1. Trzeba zauwa¿yæ tak¿e fakt szybkiego zu¿ywa-
nia siê nowo powsta³ych dróg w Polsce, a co za tym idzie – jak to siê pospolicie
nazywa – rozje¿d¿enie nowo wybudowanej drogi krajowej nr 1 kosztem
lepszej, ale dro¿szej autostrady. Ostatnim faktem godnym podkreœlenia jest
to, ¿e podwy¿ka cen za korzystanie z autostrady dotknê³a przede wszystkim
mieszkañców regionu, przez który biegnie autostrada, bo na pierwszym
odcinku, Rusocin – Stanis³awie, cena wzros³a o 40%!

Pokazuj¹c argumenty przemawiaj¹ce za obni¿eniem op³at za przejazd
autostrad¹ A1, jednoczeœnie nie znajdujê uzasadnienia dla ich podwy¿sze-
nia. W ka¿dej tego typu sytuacji mo¿na znaleŸæ rozs¹dny kompromis.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana senatora Andrzeja Grzyba (pismo

znak: BPS/DSK-043-1864/09 z dnia 24 lipca 2009 r.) w sprawie podniesienia op³at
za przejazd p³atn¹ autostrad¹ A-1 uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Zgodnie z generaln¹ zasad¹ okreœlon¹ w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 paŸdzier-
nika 1994 r. o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z póŸn. zm.), za przejazd autostrad¹ pobierane s¹ op³aty.
W myœl ust. 2 op³aty za przejazd autostrad¹ pobiera spó³ka, która zawar³a umowê
o budowê i eksploatacjê albo wy³¹cznie eksploatacjê autostrady, na warunkach okreœ-
lonych w umowie. Wyj¹tkiem od tej zasady s¹ sytuacje, w których autostrada nie zo-
sta³a przystosowana do poboru op³at. Ponadto op³aty nie s¹ pobierane od pojazdów
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samochodowych, za które zosta³a uiszczona op³ata za przejazd po drogach krajowych,
pobierana na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z póŸn. zm.) w okresie wa¿noœci tej op³aty
(tzw. winety).

Kolejnym aktem prawnym reguluj¹cym kwestiê op³at za przejazd autostrad¹ jest
rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad p³atnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1034). Zgodnie z § 1 tego¿ rozporz¹dzenia, autostrad¹ bu-
dowan¹ i eksploatowan¹ jako p³atna bêdzie m.in. A1 Gdañsk – Toruñ – £ódŸ – Piotr-
ków Trybunalski – Czêstochowa – Gliwice – Gorzyczki – granica pañstwa.

Na podstawie powy¿szych przepisów zawarta zosta³a umowa ze spó³k¹ Gdañsk
Transport Company SA, która m.in. okreœla wysokoœæ stawek za przejazd autostrad¹
z uwzglêdnieniem kategorii pojazdów, o których mowa w rozporz¹dzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie op³at za przejazd autostrad¹. Zatem
spó³ka zosta³a zobowi¹zana do poboru op³at za przejazd autostrad¹ p³atn¹ przez ka¿-
dego kierowcê pojazdu wed³ug stawek okreœlonych w umowie o budowê i eksploatacjê
autostrady.

Stawki op³at zosta³y ustalone przy uwzglêdnieniu prognozowanego natê¿enia ru-
chu. Dodatkowo wziêto tak¿e pod uwagê, ¿e przychody z op³at maj¹ s³u¿yæ zoptymali-
zowaniu wp³ywów dla strony publicznej przy jednoczesnym zagwarantowaniu
maksymalnie du¿ego natê¿enia ruchu. Natomiast czasowe obni¿enie stawek na auto-
stradzie A1 podyktowane by³o interesem u¿ytkowników autostrady oraz wprowadze-
niem tymczasowej organizacji ruchu na autostradzie w zwi¹zku z modernizacj¹ drogi
krajowej nr 1 oraz wyznaczeniem przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Auto-
strad objazdu. Obecnie po zakoñczeniu remontu drogi krajowej nr 1 nie zachodz¹ uza-
sadnione przes³anki do zastosowania ni¿szej ni¿ ustalona pomiêdzy Ministrem
Infrastruktury, a spó³k¹ stawki op³at za przejazd.

Jednoczeœnie pragnê zaznaczyæ, i¿ zmiana stawek op³at za przejazd mog³aby siê
wi¹zaæ z odpowiedzialnoœci¹ odszkodowawcz¹ Skarbu Pañstwa i powinna zostaæ uzgodnio-
na w tym zakresie z ministrem w³aœciwym do spraw finansów publicznych.

Pozostajê z szacunkiem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Nie wiem, jak pan podró¿uje, jak czêsto zdarza siê panu korzystaæ

z us³ug polskich kolei. Chcia³bym, ¿eby poœwiêci³ pan wiêcej uwagi temu
œrodkowi transportu, który bardzo d³ugo jeszcze odgrywaæ bêdzie wa¿n¹ rolê
w zaspokajaniu transportowych potrzeb spo³ecznych. Kolej od wielu lat jest
przedmiotem eksperymentów, które nie powstrzymuj¹ niestety degradacji
we wszystkich wymiarach taboru, sieci po³¹czeñ, infrastruktury, etosu
pracy. Ostatnio pojawi³o siê dodatkowe negatywne zjawisko: konkurencja
pomiêdzy przewoŸnikami realizuj¹cymi zadania publiczne, utworzonymi
z czêœci tego samego przedsiêbiorstwa PKP i stanowi¹cymi – co mo¿e ana-
chronicznie zabrzmieæ – w³asnoœæ publiczn¹ (pañstwa i samorz¹du).

Zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o wyjaœnienie, czy realizowa-
nie przewozów miêdzywojewódzkich przez PKP Intercity i PKP Przewozy Re-
gionalne, czyli przez podmioty, które dofinansowywane s¹ z dwóch ró¿nych
Ÿróde³ publicznych (PKP Inercity – z dotacji z bud¿etu pañstwa, a PKP
Przewozy Regionalne – ze œrodków w³asnych samorz¹dów wojewódzkich),
jest uzasadnione z punktu widzenia jasnoœci i przejrzystoœci finansów
publicznych.

Obawiam siê, ¿e PKP Przewozy Regionalne wykorzystuj¹ dotacje
uzyskane od samorz¹dowych województw na finansowanie przewozów
wykraczaj¹cych poza cel dotacji. Oferowanie przez PKP Przewozy Regionalne
na tych samych trasach cen znacznie ni¿szych ni¿ ceny Inercity i – w mojej
ocenie – niegwarantuj¹cych pokrycia kosztów ponoszonych na wykonanie
tych us³ug jest w moim odczuciu tak¹ form¹ konkurencji, która nie sprzyja
rozwojowi rynku kolejowego, lecz niszczy obu uczestników tej gry, a szerzej –
ca³¹ polsk¹ kolej.

Konkurencja poprzez oferowanie cen poni¿ej pokrycia kosztów prowadzi
do dekapitalizacji PKP Koleje Regionalne, istnienie takiego konkurenta wy-
wo³uje równie¿ negatywne skutki dla Intercity.

Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca 2009 r., przedstawiam poni¿sze informacje.
Zjawisko konkurencji w zakresie przewozów kolejowych nale¿y uznaæ za korzystne

i po¿¹dane z punktu widzenia rozwoju rynku us³ug kolejowych. W sytuacji gdy dwaj
przewoŸnicy realizuj¹ swoje oferty na zasadach komercyjnych, pasa¿erowie otrzymuj¹
mo¿liwoœæ wyboru spoœród ofert dro¿szej i tañszej, lecz ró¿ni¹cej siê poziomem jakoœci
œwiadczonych us³ug. Je¿eli przewoŸnik rozpoczyna realizacjê przewozów na zasadach
komercyjnych na liniach, gdzie kursuj¹ ju¿ po³¹czenia objête obowi¹zkiem s³u¿by pub-
licznej, rozwa¿yæ nale¿y zasadnoœæ dalszego funkcjonowania oferty dofinansowywanej.
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Gdyby jednak dosz³o do sytuacji, gdy uruchomione s¹ nowe po³¹czenia generuj¹ce de-
ficyt, co powoduje pogorszenie wyniku finansowego innych funkcjonuj¹cych ju¿ Spó-
³ek, to takie dzia³anie nale¿y uznaæ za niekorzystne i podlegaj¹ce ocenie Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dofinansowanie przekazywane „PKP Intercity” SA oraz „PKP Przewozy Regionalne”
spó³ka z o.o. dotyczy wykonywanych przewozów, a nie samych Spó³ek. Obaj przewoŸ-
nicy realizuj¹ zarówno przewozy miêdzywojewódzkie jak i miêdzynarodowe, przy czym
przewozy miêdzywojewódzkie realizowane przez „PKP Przewozy Regionalne” spó³ka
z o.o. od 14 grudnia 2008 r. nie s¹ dofinansowywane z bud¿etu pañstwa. Obowi¹zki
w tym zakresie przejê³y zainteresowane samorz¹dy województw, co pozwoli³o na za-
chowanie oferty w 2009 roku w nieznacznie zmienionym kszta³cie. Sytuacja taka jest
przewidziana w ustawie o transporcie kolejowym i jednoczeœnie jest jak najbardziej po-
¿¹dana, gdy¿ umo¿liwia uruchomienie wiêkszej liczby po³¹czeñ miêdzywojewódzkich.

Zgodnie z przekazan¹ przez „PKP Przewozy Regionalne” spó³ka z o.o. uruchomiona
oferta po³¹czeñ InterREGIO nie generuje deficytu i poprawia wynik finansowy Spó³ki.
W tej sytuacji „PKP Intercity” SA, stanê³a wobec sprostania sytuacji, gdy realizowane
przewozy nie maj¹ charakteru monopolu i wymuszaj¹ zachowania rynkowe. Maj¹c na
uwadze doœwiadczon¹ kadrê kieruj¹c¹ t¹ Spó³k¹, z czasem z pewnoœci¹ przewoŸnik
odnajdzie swoje miejsce na liberalizowanym kolejowym rynku przewozów pasa¿er-
skich.

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

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

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o uznanie, i¿ podczas powodzi
w dniach 26–27 czerwca bie¿¹cego roku zniszczenia wsi Dziewiêtlice
w gminie Paczków w powiecie nyskim w województwie opolskim doprowa-
dzi³y do stanu klêski ¿ywio³owej. Wieœ tê wizytowa³ Pan Minister wraz
z premierem Donaldem Tuskiem. Zosta³o tam zniszczonych ponad siedem-
dziesi¹t budynków mieszkalnych i gospodarczych, trzy mosty, w tym
ostatni z nich, ³¹cz¹cy lew¹ i praw¹ stronê wsi, zosta³ zniszczony 3 lipca.

Burmistrz gminy Paczków, Bogdan Wycza³kowski, wyst¹pi³ z podobnym
pismem do Pana Ministra. Jego treœæ mia³ poprzeæ wojewoda opolski.

Obecnie we wsi Dziewiêtlice prowadzone s¹ przez jednostkê wojskow¹
dzia³ania, aby oddaæ do u¿ytku most pontonowy. S¹ to jednak dzia³ania
wy³¹cznie doraŸne. Pilnej regulacji wymaga koryto rzeki w wymienionej wsi.

Po stronie czeskiej, w s¹siedniej wsi Bernartice, postawiono do chwili
obecnej ju¿ trzy mosty i odbudowuje siê drogi.

Jako mieszkaniec powiatu nyskiego chcia³bym podziêkowaæ za dotych-
czasowe dzia³ania Pana Ministra i prosiæ o uznanie rejonu so³ectwa Dziewiê-
tlice za rejon objêty klêsk¹ ¿ywio³ow¹, gdy¿ pozwoli to na odbudowê znisz-
czeñ po powodzi w krótkim czasie.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 24 lipca 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1867/09),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Norberta Krajczego z³o¿onego
podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca 2009 roku w sprawie uznania, i¿
powódŸ w dniach 26–27 czerwca 2009 roku doprowadzi³a do stanu klêski ¿ywio³owej
we wsi Dziewiêtlice w gminie Paczków w powiecie nyskim w województwie opolskim,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klêski ¿ywio³owej
(Dz. U. Nr 62, poz. 558 z póŸn. zm.) – stan klêski ¿ywio³owej mo¿e byæ wprowadzony dla
zapobie¿enia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych nosz¹cych zna-
miona klêski ¿ywio³owej oraz w celu ich usuniêcia. Klêsk¹ ¿ywio³ow¹, w rozumieniu
cytowanej ustawy, jest m.in. susza lub powódŸ, których skutki zagra¿aj¹ ¿yciu lub
zdrowiu du¿ej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo œrodowisku na znacz-
nych obszarach, a pomoc i ochrona mog¹ byæ skutecznie podjête tylko przy zastosowa-
niu nadzwyczajnych œrodków, we wspó³dzia³aniu ró¿nych organów i instytucji oraz
specjalistycznych s³u¿b i formacji dzia³aj¹cych pod jednolitym kierownictwem.

Zaznaczyæ przy tym nale¿y, i¿ og³oszenie stanu klêski ¿ywio³owej nie stanowi samo-
istnej czy nawet dodatkowej przes³anki do otrzymania nadzwyczajnej pomocy finanso-
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wej z bud¿etu pañstwa przez rolników lub inne poszkodowane podmioty. Przepisy ww.
ustawy okreœlaj¹ jedynie:

– zasady dzia³ania organów w³adzy publicznej w przypadkach, gdy zapobie¿enie
skutkom katastrofy naturalnej (awarii technicznej) lub ich usuniêcie przekracza
mo¿liwoœci organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej dzia³aj¹cych w opar-
ciu o zwykle (permanentnie) stosowane uregulowania prawne,

– przes³anki i zakres ograniczeñ wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.
Podobnie przepisy innych aktów prawnych okreœlaj¹cych formy i zasady pomocy

dla poszkodowanych w wyniku klêsk ¿ywio³owych, nie uzale¿niaj¹ mo¿liwoœci jej uru-
chomienia od og³oszenia stanu klêski ¿ywio³owej.

Pragnê jednoczeœnie poinformowaæ, i¿ gmina Paczków otrzyma³a z rezerwy celowej
bud¿etu pañstwa na przeciwdzia³anie i usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych kwotê
w wysokoœci 2 mln z³ na odbudowê zniszczonej w wyniku powodzi komunalnej infra-
struktury technicznej, natomiast 84 rodziny z so³ectwa Dziewiêtlice otrzyma³y w for-
mie bezzwrotnych zasi³ków celowych kwotê w ³¹cznej wysokoœci 445.000.- z³.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

W imieniu swoich wyborców zwracam siê o poinformowanie mnie o sta-
nie budowy i przebiegu obwodnicy miasta Praszka w powiecie oleskim
w województwie opolskim, w ci¹gu drogi krajowej nr 45 (Wieluñ – Praszka).

Pracownicy firm TeDrive SA i Marcegaglia s¹ zainteresowani, czy bêd¹
zabezpieczone zjazdy i wyjazdy. Równie¿ mieszkañcy wymienionej miejsco-
woœci kieruj¹ do mnie pytania, w jaki sposób bêd¹ wykonane zabezpieczenia
posesji, obok których bêdzie przebiega³a obwodnica.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 24 lipca 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1868/09, przy

którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Norberta Krajczego pod-
czas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca 2009 r., dotycz¹ce stanu prac zwi¹za-
nych z budow¹ obwodnicy miasta Praszka w ci¹gu dróg krajowych nr 42 i 45,
uprzejmie przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Realizacja kolejnych zadañ budowy lub przebudowy sieci dróg krajowych dotyczy
w perspektywie 2008–2012 r. wy³¹cznie zadañ okreœlonych w uchwale nr 163/2007
Rady Ministrów z dnia 25 wrzeœnia 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wielolet-
niego pod nazw¹ „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”. W chwili obec-
nej w zwi¹zku z faktem, i¿ potrzeby w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury
transportowej wielokrotnie przewy¿szaj¹ wielkoœci dostêpnych œrodków, nie wszystkie
inwestycje drogowe mog³y zostaæ okreœlone jako zadania podstawowe „Programu Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”. Budowa obwodnicy miasta Praszka nie zo-
sta³a ujêta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012. Inwestycja nie
posiada zatwierdzonego Ÿród³a finansowania ani te¿ ustalonego horyzontu czasowego
jej realizacji.

Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
(GDDKiA) jest œwiadoma koniecznoœci budowy obwodnicy miasta Praszka. Maj¹c na
uwadze koniecznoœæ poprawy warunków ¿ycia mieszkañców Praszki i regionu,
GDDKiA podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do przygotowania realizacji przedmiotowej
inwestycji, tak aby mo¿liwym by³o rozpoczêcie jej realizacji po uzyskaniu Ÿróde³ jej fi-
nansowania.

Oddzia³ GDDKiA w Opolu prowadzi obecnie prace przygotowawcze, opracowuj¹c
dokumentacjê niezbêdn¹ do wst¹pienia z wnioskiem o wydanie decyzji o œrodowisko-
wych uwarunkowaniach realizacji przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie obwodni-
cy miasta Praszka w ci¹gu dróg krajowych nr 42 i 45 (studium techniczno-ekono-
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miczno-œrodowiskowe i raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko). Decyzja œrodowiskowa
ustala de facto korytarz œrodowiskowy, w którym nowy przebieg drogi zostanie zlokali-
zowany.

W trakcie przedmiotowych przygotowañ analizowane s¹ wszelkie dostêpne roz-
wi¹zania dotycz¹ce przebiegu, jak i zagospodarowania terenu wzd³u¿ planowanej inwe-
stycji. Prowadzone s¹ analizy techniczne dotycz¹ce mo¿liwych do zastosowania roz-
wi¹zañ oraz nieformalne konsultacje spo³eczne, których celem jest zbadanie potrzeb
oraz oczekiwañ mieszkañców regionów, przez które przebiegaæ ma planowana inwesty-
cja. Analizie poddawane s¹ wszelkie przes³anki, które umo¿liwiaj¹ realizacjê w danym
wariancie, jak i te, które utrudniaj¹ jej wykonanie. Opracowywana dokumentacja do
wniosku o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zawiera kilka mo¿liwych
rozwi¹zañ, które stanowi¹ kompromis pomiêdzy oczekiwaniami spo³ecznymi a obiektywny-
mi ograniczeniami uniemo¿liwiaj¹cymi realizacjê, takimi jak wymogi techniczne, prawne,
ekonomiczne itd.

Na posiedzeniu Zespo³u Oceny Przedsiêwziêæ Inwestycyjnych (ZOPI) dla opracowy-
wanego STEŒ, które odby³o siê 11 grudnia 2008 r., Oddzia³ GDDKiA w Opolu podj¹³
decyzjê o rekomendacji do dalszych prac projektowych wariantu nr IV proponowanych
przebiegów obwodnicy miasta Praszka w ci¹gu drogi krajowej nr 42 i 45 z uwagi na
³¹czne najkorzystniejsze w stosunku do innych wariantów rozwi¹zania pod wzglêdem
œrodowiska, u¿ytkowych parametrów technicznych, odci¹¿enia istniej¹cego uk³adu ko-
munikacyjnego dróg krajowych od ruchu tranzytowego oraz warunków ekonomicz-
nych inwestycji. Jednak w stosunku do fragmentu wariantu nr IV przebiegaj¹cego
przez miejscowoœci Skotnica i Rozterk lub w ich pobli¿u nie podjêto ostatecznej decyzji
o rekomendowane lokalizacji drogi w tym obszarze, z uwagi na liczne protesty miesz-
kañców tych miejscowoœci. Oddzia³ GDDKiA w Opolu przygotowa³ kilka podwariantów
wariantu nr IV, przedstawi³ i omówi³ je na spotkaniach z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ 10 marca
2009 r., 29 kwietnia 2009 r. oraz na sesji Rady Miejskiej w Praszce 26 marca 2009 r.

W chwili obecnej trwa uzupe³nianie poszerzonych analiz œrodowiskowych (w tym
spo³ecznych i ekonomicznych, aby móc podj¹æ ostateczn¹ decyzjê o rekomendacji
przebiegu drogi w tym obszarze. Równolegle przygotowywany jest raport o oddzia³ywa-
niu inwestycji na œrodowisko przed przekazaniem kompletu dokumentacji STEŒ na
posiedzenie Komisji Oceny Przedsiêwziêæ Inwestycyjnych (KOPI) dzia³aj¹cej przy Gene-
ralnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

Po zakoñczeniu ww. prac i podjêciu decyzji przez KOPI, GDDKiA wyst¹pi do Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska z wnioskiem o wydanie decyzji o œrodowisko-
wych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiêwziêcia. Ostateczna decyzja
w przedmiocie przebiegu ww. inwestycji nast¹pi w chwili wydania decyzji o œrodowis-
kowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodo-
wiska prowadziæ bêdzie w przedmiotowej sprawie postêpowanie z udzia³em
spo³eczeñstwa. W ramach tego postêpowania przeprowadzone zostan¹ konsultacje
spo³eczne, w trakcie których wszystkie zainteresowane strony bêd¹ mog³y zg³aszaæ
wnioski dotycz¹ce realizacji inwestycji. Wszystkie z nich zostan¹ rozpatrzone, a decy-
zja o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia bêdzie
uwzglêdnia³a zarówno interesy lokalnych mieszkañców, jak i techniczne uwarunkowa-
nia i mo¿liwoœci, jakie nale¿y zastosowaæ przy realizacji inwestycji tego rodzaju.

Odnosz¹c siê do zapewnienia mo¿liwoœci dojazdu do zak³adów TeDrive Poland Sp.
z o.o. oraz Marcegaglia Poland po wybudowaniu obwodnicy miasta Fraszka Oddzia³
GDDKiA w Opolu udzieli³ zainteresowanym odpowiedzi pismem znak: GDDKiA-O-OP-
-P-2mt-411/4113/45/P/10/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r., w którym poinformowa³
stronê o braku mo¿liwoœci zapewnienia skrzy¿owania b¹dŸ bezpoœredniego zjazdu
z obwodnicy do ww. zak³adów, niezale¿nie od realizowanego wariantu.

Stanowisko takie GDDKiA przedstawi³a po przeprowadzeniu szerokiej i wielokryte-
rialnej analizy korytarzy terenowych, wzd³u¿ których rozpatruje siê mo¿liwe lokalizacje
nowego odcinka drogi oraz po dokonaniu oceny proponowanych wariantów przebiegu
obwodnicy pod k¹tem œrodowiskowych uwarunkowañ realizacji inwestycji, technicz-
nych aspektów budowy i eksploatacji drogi oraz efektywnoœci ekonomicznej przed-
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siêwziêcia. Ponadto przeprowadzono analizê po³¹czenia dróg innych kategorii i ich
dostêpnoœæ do nowego odcinka drogi krajowej oraz lokalizacjê i typ skrzy¿owañ w ci¹gu
obwodnicy.

Na podstawie ww. analiz okreœlono, i¿ nie istnieje mo¿liwoœæ lokalizacji skrzy¿owa-
nia projektowanej obwodnicy wzd³u¿ drogi krajowej nr 45 z drog¹ powiatow¹ nr 1911 O Pra-
szka – Dalachów. Wynika to z nastêpuj¹cych uwarunkowañ:

1) lokalizacja przedmiotowego skrzy¿owania obwodnicy z drog¹ powiatow¹ nr 1911 O by-
³aby niezgodna z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), który okreœla, i¿
droga klasy GP (klasa projektowanej obwodnicy) powinna mieæ powi¹zania z drogami
klasy Z (wyj¹tkowo klasy L) i drogami wy¿szych klas, a odstêpy miêdzy skrzy¿owaniami
poza terenem zabudowy nie powinny byæ mniejsze ni¿ 2000 m. Przedmiotowe skrzy¿o-
wanie znajdowa³oby siê w odleg³oœci ok. 1300 m od projektowanego wêz³a obwodnicy
wzd³u¿ drogi krajowej nr 45 z drog¹ krajow¹ nr 42 Namys³ów – Kluczbork – Praszka –
Rudniki – Dzia³oszyn – Rudnik, st¹d nie zosta³yby zachowane normatywne odleg³oœci
pomiêdzy skrzy¿owaniami;

2) z uwagi na zwart¹ zabudowê miejscowoœci Rozterk oraz konieczny teren pod bu-
dowê skrzy¿owania ocenia siê, i¿ realizacja po³¹czenia drogi krajowej nr 45 z drog¹ po-
wiatow¹ nr 1911 O wymaga³aby wyburzenia kolejnych 4÷6 budynków mieszkalnych
b¹dŸ innych zabudowañ – niezale¿nie od lokalizacji drogi;

3) realizacja przedmiotowego skrzy¿owania oznacza skierowanie ruchu ciê¿kiego
na drogê powiatow¹ nr 1911 O po wczeœniejszym uzyskaniu zgody administratora tej
drogi. Mieszkañcy mieszkaj¹cy wzd³u¿ DP 1911 O byliby zatem nara¿eni na uci¹¿liwo-
œci zwi¹zane z transportem odbywaj¹cym siê do przedmiotowych zak³adów, co w efekcie
mog³oby skutkowaæ pogorszeniem ich bytu i wnioskami o odszkodowania.

W przywo³anym wy¿ej piœmie wyjaœniono równie¿, ¿e g³ównym celem budowy ob-
wodnic jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego. Maj¹c powy¿sze na uwadze
w przypadku realizacji obwodnicy miasta Praszka wg wariantu nr IV nie bêdzie realizo-
wane po³¹czenie nowego uk³adu komunikacyjnego z drog¹ powiatow¹ nr 1911 O, lecz
przejazd drogowy gór¹ (wiadukt) bez mo¿liwoœci wyboru kierunku jazdy. W zwi¹zku
z tym obs³uga komunikacyjna ww. firm bêdzie realizowana poprzez 2 planowane wêz³y
na obwodnicy i istniej¹c¹ sieæ dróg ni¿szych kategorii.

W sprawie kierowanych do Pana Senatora pytañ o „sposób wykonania zabezpie-
czeñ posesji, obok których bêdzie przebiega³a obwodnica” uprzejmie informujê, i¿ przy
realizacji przedmiotowej inwestycji zachowane zostan¹ dopuszczalne normy zwi¹zane
z ha³asem komunikacyjnym. Normy te zostan¹ spe³nione poprzez realizacjê rozwi¹zañ
projektowych, urz¹dzeñ i wyposa¿enia drogi nastawionych na ochronê akustyczn¹ te-
renów prawnie podlegaj¹cych takiej ochronie. Rozwi¹zaniem takim jest m.in. budowa
ekranów akustycznych w miejscach, gdzie zawarte w raporcie o oddzia³ywaniu inwe-
stycji na œrodowisko analizy i porealizacyjne pomiary ha³asu wyka¿¹ przekroczenia do-
puszczalnych w tym zakresie norm.

Z powa¿aniem

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Magdalena Jaworska
Z-ca Generalnego Dyrektora
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szacuje siê, ¿e w Polsce obecnie jest od piêædziesiêciu piêciu do szeœæ-
dziesiêciu piêciu tysiêcy quadów. Dane nie s¹ precyzyjne, poniewa¿ znaczna
czêœæ czteroko³owców nie jest zarejestrowana. Wi¹¿e siê z tym wiele proble-
mów dla s³u¿b porz¹dkowych, poniewa¿ pojazd niezarejestrowany jest trud-
ny do zidentyfikowania.

Niestety wielu w³aœcicieli quadów jeŸdzi w miejscach do tego nieprzezna-
czonych. Rozje¿d¿aj¹ ³¹ki, lasy i wydmy, przez co powoduj¹ niepowetowane
szkody w przyrodzie. Zdarza siê, ¿e niszczone s¹ równie¿ wa³y przeciwpowo-
dziowe.

Choæ eksperci twierdz¹, ¿e quady nie s¹ bezpieczniejsze od motocykli,
kierowaæ nimi mo¿e teoretycznie ka¿dy. Z tego powodu dochodzi do coraz
czêstszych wypadków, w tym œmiertelnych.

Dla s³u¿b porz¹dkowych problemem jest to, ¿e nie ma jednolitej
wyk³adni, jakim pojazdem jest czteroko³owiec. Niektóre z nich rejestrowane
s¹ jako motorowery, inne zaœ jako ci¹gniki rolnicze. Doprecyzowanie prze-
pisów jest niezwykle istotne, poniewa¿ dziêki temu wiadomo bêdzie, jakie
uprawnienia musi posiadaæ kierowca pojazdu.

Kolejnym problemem jest to, ¿e kierowcy najczêœciej je¿d¿¹ po drogach
niepublicznych, w tych miejscach zaœ nie obowi¹zuj¹ przepisy prawa o ruchu
drogowym, wiêc je¿d¿¹cy, na przyk³ad, po ³¹ce nie musz¹ mieæ odpowiednich
uprawnieñ.

W zwi¹zku z tym, ¿e z roku na rok wzrasta popularnoœæ quadów, a w œlad
za ni¹ liczba opisanych zdarzeñ, zwracam siê z proœb¹ o informacjê, czy
Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie zmian przepisów w tym
zakresie.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/DSK-043-1869/09 z dnia 24 lipca 2009 r., prze-

kazuj¹ce Oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas
38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca 2009 r., uprzejmie przestawiam nastêpu-
j¹ce stanowisko.

Aktualnie pojazdy czteroko³owe (tzw. „quady”) podlegaj¹ rejestracji celem dopusz-
czenia do ruchu drogowego jako pojazdy rodzaju „samochodowe inne” na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.). Resort podziela jednak pogl¹d, ¿e zachodzi koniecznoœæ
bardziej precyzyjnego unormowania statusu prawnego takich pojazdów. W konsek-
wencji projektowana ustawa o kieruj¹cych pojazdami wprowadza definicje ustawowe,
które bêd¹ siê odnosiæ do dwóch kategorii ww. pojazdów:

38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r. 61



1) czteroko³owiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ³adun-
ków, z wy³¹czeniem samochodu osobowego, ciê¿arowego i motocykla, którego ma-
sa w³asna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg;
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

2) czteroko³owiec lekki – czteroko³owiec, którego masa w³asna nie przekracza 350 kg,
którego konstrukcja ogranicza prêdkoœæ jazdy do 45 km/h.

Ponadto w celu zapewnienia wiêkszego bezpieczeñstwa na drogach oraz zwiêksze-
nia ochrony œrodowiska naturalnego, w projekcie nowej ustawy o dopuszczeniu pojaz-
dów do ruchu wyszczególniono tak¿e wymagania techniczne, jakie te pojazdy musz¹
spe³niaæ i okreœlono terminy okresowych badañ technicznych.

Poruszaj¹c kwestiê uprawnieñ do kierowania tzw. quadami informujê, ¿e w projekcie
ustawy o kieruj¹cych pojazdami okreœlono, ¿e dla kieruj¹cych czteroko³owcami wyma-
gane bêdzie prawo jazdy co najmniej kategorii B1, natomiast w przypadku czteroko³ow-
ców lekkich – 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. W zwi¹zku z tym, zgodnie z kierunkowymi za³o¿eniami zawartymi
w ww. projekcie ustawy, minimalny wiek do kierowania czteroko³owcem lekkim bêdzie
wynosi³ 14 lat, natomiast do kierowania czteroko³owcem – 16 lat.

Odnoœnie do poruszania siê tzw. „quadami” poza drogami publicznymi, informujê,
¿e zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym przepisy ustawy stosuje
siê równie¿ do ruchu odbywaj¹cego siê poza drogami publicznymi, je¿eli jest to koniecz-
ne dla unikniêcia zagro¿enia bezpieczeñstwa uczestników tego ruchu. Ponadto ustawa
Prawo o ruchu drogowym nadaje stra¿nikom leœnym i funkcjonariuszom Stra¿y Parku
uprawnienia do kontroli kieruj¹cych pojazdami, niestosuj¹cych siê do przepisów lub
znaków drogowych obowi¹zuj¹cych na terenach lasów lub parków narodowych, doty-
cz¹cych zakazu wjazdu, zatrzymywania siê lub postoju pojazdów. W zwi¹zku z tym,
w³aœciwe s³u¿by posiadaj¹ mo¿liwoœæ interwencji równie¿ w przypadku pojazdów (tak-
¿e „quadów”), poruszaj¹cych siê na terenach podlegaj¹cych kontroli tych s³u¿b.

W mojej ocenie, zaproponowane rozwi¹zania bêd¹ zapewnia³y w³aœciwe uregulowa-
nie statusu tzw. quadów, zmniejszaj¹c jednoczeœnie wynikaj¹ce z ich u¿ytkowania za-
gro¿enia, które s¹ sygnalizowane Ministerstwu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do prezesa Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Grzegorza Laty

Nieprzyznanie licencji na grê w ekstraklasie £ódzkiemu Klubowi Sporto-
wemu jest spraw¹ wyj¹tkowo du¿ej wagi, a to z powodu niezwykle silnego
wydŸwiêku spo³ecznego. To wydarzenie wstrz¹snê³o tysi¹cami kibiców
w ca³ym kraju.

Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej nie przed³u¿y³ trac¹cej wa¿noœæ 30 czerwca
licencji na grê w ekstraklasie ³ódzkiej dru¿ynie, mimo jej dobrych wyników
sportowych. Klub z alei Unii Lubelskiej zaj¹³ w tabeli wysok¹ 7. pozycjê.

Musi budziæ stanowczy protest ³odzian sytuacja, w której z ma³o
istotnych powodów i b³ahych b³êdów formalnych, zreszt¹ ju¿ naprawionych,
nie przed³u¿a siê licencji na grê w ekstraklasie klubowi o stuletniej tradycji,
posiadaj¹cemu dziesi¹tki tysiêcy wiernych kibiców nie tylko w £odzi, ale
i w ca³ej Polsce. K³opoty na przyk³ad ze stadionem dotycz¹ tak¿e wielu
innych klubów, jest wiele podobnych problemów w tym zakresie.

Decyzja pozbawiaj¹ca £ódzki Klub Sportowy prawa gry w ekstraklasie
ma, o czym nie wolno zapominaæ, tak¿e powa¿ny wymiar finansowy.
W rezultacie klub mo¿e zostaæ postawiony w stan upad³oœci, a to by³oby
niepowetowan¹ strat¹ dla ca³ego polskiego sportu.

Warto podkreœliæ, ¿e rok wczeœniej Polonia Bytom otrzyma³a licencjê na
grê w ekstraklasie dziêki zmianie przez w³adze PZPN decyzji Komisji Licencyjnej.
T³umaczono to wtedy m.in. wielkimi i bogatymi tradycjami klubu.

W przypadku £ódzkiego Klubu Sportowego te argumenty nie s¹ brane
pod uwagê. Nasuwa siê zatem wniosek, ¿e jest grupa dzia³aczy, którym
ogromnie zale¿y na tym, by pozbawiæ £KS prawa gry w ekstraklasie, a w to
miejsce wprowadziæ inny klub, który w czystej, sportowej walce nie potrafi³
zapewniæ sobie prawa do udzia³u w rozgrywkach.

Zwracam siê zatem do Pana Prezesa z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci
podjêcia interwencji w tej sprawie i tym samym zmiany decyzji krzywdz¹cej
klub, a przede wszystkim jego kibiców.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.10.30

Szanowny Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Niniejszym przesy³amy w za³¹czeniu Stanowisko Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej z dnia 29 paŸdziernika 2009 roku w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana
Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego odnoœnie do nieprzyznania licencji £KS £ódŸ na
grê w Ekstraklasie pi³ki no¿nej w sezonie pi³karskim 2009/2010.
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Przepraszamy za opóŸnienie w przedstawieniu powy¿szego dokumentu wi¹¿¹ce siê
z pracami zespo³u przygotowuj¹cego treœæ ww. Stanowiska oczekuj¹cego na decyzje
w³aœciwych organów pañstwowych w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami powa¿ania

PREZES PZPN
Grzegorz Lato

Sekretarz Generalny PZPN
Zdzis³aw Krêcina

Za³¹cznik

STANOWISKO

Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej z dnia 29.10. 2009 roku
w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

odnoœnie do nieprzyznania licencji £KS £ódŸ na grê w Ekstraklasie pi³ki no¿nej
w sezonie pi³karskim 2009/2010

Po przeanalizowaniu przedmiotowego oœwiadczenia Senatora Krzysztofa Kwiat-
kowskiego – z³o¿onego na 38. posiedzeniu Senatu RP w dniu 16 lipca 2009 roku – Za-
rz¹d Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej pragnie niniejszym stwierdziæ, co nastêpuje.

1. W œwietle regulacji Europejskiej Unii Pi³karskiej (UEFA) oraz przepisów PZPN
kluby pi³karskie wystêpuj¹ce w najwy¿szej klasie rozgrywkowej zobowi¹zane s¹ do
uzyskiwania przed rozpoczêciem ka¿dego nowego sezonu pi³karskiego licencji na grê
w rozgrywkach prowadzonych przez Ekstraklasê SA. Otrzymanie wskazanej licencji
uzale¿nione jest od spe³nienia licznych wymogów natury finansowej, prawnej, spor-
towej, a tak¿e w zakresie posiadania odpowiedniej infrastruktury sportowej. Okolicz-
noœæ ta sprawia, i¿ nie mo¿na zak³adaæ automatycznego przed³u¿enia dotychczas
istniej¹cej licencji, lecz konieczne jest zawsze uzyskanie nowej pozytywnej decyzji
statutowego organu PZPN na bazie sk³adanej zazwyczaj przez kilka miesiêcy doku-
mentacji licencyjnej.

2. Ani Zarz¹d PZPN, ani te¿ dzia³aj¹ca w okresie pomiêdzy jego posiedzeniami Ko-
misja ds. Nag³ych nie mog¹ w ¿aden sposób ingerowaæ w dzia³alnoœæ komisji licencyj-
nych jako odrêbnych organów jurysdykcyjnych Zwi¹zku. Wykluczaj¹ to zarówno
cytowane unormowania UEFA, jak i postanowienia statutowe Zwi¹zku. Wskazane or-
gany nie s¹ równie¿ w³adne oceniaæ rozstrzygniêæ Komisji Licencyjnej ds. Klubów Ek-
straklasy oraz Komisji Odwo³awczej ds. Licencji Klubowych, poddanych – na
podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym –
wy³¹cznej ocenie wojewódzkiego s¹du administracyjnego. Taki jest równie¿ stan praw-
ny w sprawie dot. odmowy przyznania licencji £KS £ódŸ. Wydane w tym zakresie decy-
zje organów zwi¹zkowych stanowi¹ aktualnie przedmiot analizy ze strony Wojewódz-
kiego S¹du Administracyjnego w Warszawie. Przedmiotowe postêpowanie licencyjne
jest równie¿ badane przez Prokuraturê Rejonow¹ dla Warszawy Œródmieœcie Pó³noc.
Zarz¹d PZPN mo¿e jedynie zak³adaæ, i¿ odmowa przyznania licencji dla £KS £ódŸ nie
nast¹pi³a z ma³o istotnych powodów i b³ahych b³êdów formalnych. Obserwacja dotych-
czasowej dzia³alnoœci wskazanych organów jurysdykcyjnych pozwala przyjmowaæ, ¿e
tylko takie przyczyny nie spowodowa³yby same przez siê wydania negatywnego roz-
strzygniêcia dla ³ódzkiego Klubu.
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3. Mimo istnienia powy¿szych uwarunkowañ prawnych organy w³adzy PZPN pró-
bowa³y pomóc w rozwi¹zaniu problemu wydania licencji dla £KS £ódŸ, kieruj¹c siê
przede wszystkim aspektem sportowym sprawy. Maj¹c mianowicie na uwadze fakt, i¿
klub ten zaj¹³ 7 miejsce w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie pi³karskim 2008/2009
Komisja ds. Nag³ych PZPN zwróci³a siê w dniu 15 lipca 2009 roku do Komisji Odwo³aw-
czej ds. Licencji Klubowych z wnioskiem o ponowne rozwa¿enie mo¿liwoœci przyznania
£KS £ódŸ licencji na grê w Ekstraklasie w sezonie 2009/2010 w ramach procedury
o wznowienie postêpowania zakoñczonego odmown¹ decyzj¹ lub na podstawie art. 54
§ 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi, przewiduj¹cego, i¿ organ, którego dzia³anie lub bezczynnoœæ zaskar¿ono,
mo¿e w zakresie swojej w³aœciwoœci uwzglêdniæ skargê w ca³oœci do dnia rozpoczêcia
rozprawy. Powy¿sza Uchwa³a Komisji ds. Nag³ych zosta³a nastêpnie zatwierdzona
Uchwa³¹ nr XI/247 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarz¹du PZPN. Prezes PZPN – Pan Grze-
gorz Lato – uzyska³ przy tym zapewnienie ze strony kierownictwa UEFA, i¿ ewentualne,
ponowne rozpatrzenie sprawy dotycz¹cej przyznania licencji dla £KS £ódŸ nie bêdzie
kontestowane przez tê organizacjê, gdy¿ nie chodzi tu o klub uczestnicz¹cy w europej-
skich pucharach.

Mimo tych uwarunkowañ Komisja Odwo³awcza ds. Licencji Klubowych PZPN pod-
trzyma³a swoje stanowisko w sprawie, która jak ju¿ wskazano, stanowi obecnie przed-
miot oceny przed Wojewódzkim S¹dem Administracyjnym w Warszawie oraz jest
analizowane przez organy prokuratury.

4. Pragniemy równoczeœnie podkreœliæ, i¿ Klub Polonia Bytom nie uzyska³ licencji
na grê w Ekstraklasie pi³ki no¿nej w sezonie 2008/2009 w nastêpstwie zmiany przez
w³adze PZPN decyzji Komisji Licencyjnej. Jak ju¿ wskazano, Zarz¹d PZPN nie posiada
w omawianym zakresie ¿adnych uprawnieñ decyzyjnych. Po zaskar¿eniu przez bytom-
ski Klub decyzji w sprawie odmowy przyznania licencji do Wojewódzkiego S¹du Admi-
nistracyjnego w Warszawie dzia³aj¹ca wówczas (w innym sk³adzie osobowym) Komisja
Odwo³awcza ds. Licencji Klubowych skorzysta³a z uprawnienia, jakie stwarza cyt. wy-
¿ej norma art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postêpowaniu
przed s¹dem administracyjnym i uwzglêdni³a skargê bytomskiego Klubu.

5. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ w³adze œwiatowej, europejskiej i polskiej pi³ki no¿nej
wielokrotnie postulowa³y, aby – podobnie jak to ma miejsce w innych pañstwach –
kontrola decyzji, dotycz¹cych odmowy przyznania lub pozbawienia licencji klubów,
nastêpowa³a w Polsce nie w trybie s¹dowo-administracyjnym, lecz w ramach szybkie-
go, koñcz¹cego siê ostatecznym orzeczeniem postêpowania arbitra¿owego.

Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e ju¿ w kilka tygodni po uchwaleniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o sporcie kwalifikowanym przedstawiciele FIFA i UEFA (J. Mifsud, J. Cham-
pagne) prosili w Warszawie Rzecznika Praw Obywatelskich o wyst¹pienie do polskiego
parlamentu o skreœlenie cyt. wy¿ej art. 6 ust. 7 omaw. aktu normatywnego. Wynika
z niego, i¿ w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od orzeczeñ polskiego
zwi¹zku sportowego klubowi sportowemu przys³uguje skarga do wojewódzkiego s¹du
administracyjnego. Prosili tak¿e o uchylenie niezwykle liberalnego przepisu, i¿ polski
zwi¹zek sportowy mo¿e pozbawiæ klub sportowy licencji, je¿eli przez okres kolejno po
sobie nastêpuj¹cych 3 lat klub ten lub ¿aden z zawodników w nim zrzeszonych nie bie-
rze udzia³u we wspó³zawodnictwie sportowym (art. 6 ust. 6 ustawy).

Licz¹c na pozytywne rozpatrzenie tej proœby miêdzynarodowych w³adz pi³karskich
Zarz¹d PZPN przyj¹³ w dniu 13 stycznia 2006 roku wersjê 2.2. Systemu licencyjnego
UEFA/PZPN, który mia³ w pe³ni obowi¹zywaæ w sezonie pi³karskim 2009/2010. Z tre-
œci art. 2.3.2. omaw. dokumentu wynika, i¿ to Sportowy S¹d Polubowny (Court Arbi-
tration for Sport – CAS) w Lozannie powinien byæ s¹dem w³aœciwym do rozpatrywania
odwo³añ w zakresie procedur wprowadzonych przez UEFA i opisanych w „Podrêczniku
Licencyjnym PZPN”. Skorzystanie z tego przepisu by³o mo¿liwe po wprowadzeniu ocze-
kiwanych zmian ustawowych, które jednak nie nast¹pi³y.

6. Z tego punktu widzenia nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przedmiotem procedury przed lozañ-
skim trybuna³em nie s¹ spory administracyjne (jak w postêpowaniu przed WSA), lecz
sprawy cywilne wynikaj¹ce z szeroko rozumianych stosunków prawa prywatnego. Za-
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liczenie do nich sporów wi¹¿¹cych siê np. z odmow¹ przyznania, zawieszenia lub po-
zbawienia licencji oznacza opowiedzenie siê za cywilnoprawn¹ konstrukcj¹ omawianej
instytucji. Pogl¹d ten, nieznajduj¹cy jeszcze oparcia w prawie polskim, znajduje ju¿
wielu zwolenników we wspó³czesnym sporcie. W jego œwietle, licencja nie mo¿e byæ
traktowana tylko jako formalne, administracyjne zezwolenie zwi¹zku sportowego na
udzia³ okreœlonego podmiotu (klubu, zawodnika, trenera, czy sêdziego) we wspó³zawod-
nictwie sportowym. Wszystkie te osoby musz¹ realizowaæ równoczeœnie okreœlone
obowi¹zki wobec federacji. Widoczne jest to zw³aszcza przy licencjach dla klubów, któ-
re w momencie ich uzyskiwania i ca³ego okresu realizacji musz¹ spe³niaæ liczne wymo-
gi finansowe, prawne, sportowe czy w zakresie infrastruktury stadionowej.

W tym kontekœcie omawiana instytucja stwarza tytu³ prawny przynale¿noœci upraw-
nionego podmiotu (klubu) do ogólnokrajowego lub regionalnego zwi¹zku sportowego,
prowadz¹cego rozgrywki na danym szczeblu rywalizacji, przyznaj¹c osobie posiada-
j¹cej licencjê okreœlone prawa zwi¹zane z tym wspó³zawodnictwem (np. marketingo-
we), ale i zobowi¹zuj¹c j¹ do wype³niania obowi¹zków wewn¹trz federacji, przyk³adowo
zwi¹zanych z zapewnieniem przejrzystej struktury finansowej klubu czy te¿ bezpiecz-
nego obiektu pi³karskiego.

Mo¿na wobec tego przyjmowaæ, i¿ licencja kreuje stosunek cywilnoprawny okreœla-
j¹cy wzajemne prawa i obowi¹zki stron (np. klubu i zwi¹zku sportowego), ³¹cz¹ce siê
z dopuszczeniem danego uczestnika wspó³zawodnictwa sportowego do rywalizacji
w kolejnym sezonie, odbywaj¹cej siê zgodnie z regu³ami technicznymi, dyscyplinarny-
mi i prawnymi wydanymi przez miêdzynarodowe i krajowe federacje sportowe. Wyni-
kaj¹ce na tym tle spory mog¹ byæ rozpoznawane przez pañstwowe s¹dy cywilne, ale ze
wzglêdu na koniecznoœæ uzyskania orzeczenia w relatywnie krótkim czasie powinny
byæ kierowane na drogê postêpowania arbitra¿owego.

7. PZPN wystêpowa³ wielokrotnie do organów pañstwowych o przyjêcie tego szyb-
szego trybu rozwi¹zywania sporów licencyjnych. Przygotowana ju¿ w dniu 4 kwietnia
2006 nowelizacja ustawy o sporcie kwalifikowanym – zak³adaj¹ca skreœlenie jej art. 6
ust. 6 i ust. 7 – nie znalaz³a niestety uznania ze strony Sejmowej Komisji Kultury Fizycz-
nej i Sportu, przede wszystkim ze wzglêdu na niechêæ Trybuna³u Arbitra¿owego PKOL
do przyjêcia kompetencji w zakresie rozpatrywania tych spraw cywilnych. Gdyby to
wówczas nast¹pi³o, to sprawa £KS £ódŸ zosta³aby zapewne rozstrzygniêta do po³owy
lipca 2009 roku, nie wzbudzaj¹c tak wielu ambiwalentnych emocji.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ znaczna czêœæ prawodawców krajowych wyrazi³a zgodê na to,
aby omawiane sprawy, stosownie do Podrêcznika Licencyjnego UEFA, by³y rozpatry-
wane przez Trybuna³ Arbitra¿owy MKOL w Lozannie. Wi¹¿e siê to z faktem, ta instan-
cja arbitra¿owa, której kompetencji dobrowolnie poddaj¹ siê miêdzynarodowe
i krajowe federacje krajowe ma nie tylko mo¿liwoœæ, ale i obowi¹zek ostatecznego roz-
patrzenia sprawy. Takiej kompetencji nie posiada Trybuna³ Arbitra¿owy PKOL, który
mo¿e uchylaæ ostateczne decyzje dyscyplinarne i regulaminowe polskich zwi¹zków
sportowych i przekazywaæ je do ponownego rozpoznania organom tym zwi¹zków, co
nie wspó³gra z ide¹ integralnoœci rozgrywek sportowych oraz postulatem szybkiego
rozpoznawania sporów z nim siê wi¹¿¹cych. Skreœlenie takiego zapisu jest konieczne
w kontekœcie przewidzianej w projekcie ustawy o sporcie – stanowi¹cym ju¿ przedmiot
prac parlamentarnych – kompetencji Trybuna³u Arbitra¿owego do Spraw Sportu przy
Polskim Komitecie Olimpijskim do rozpoznawania œrodków zaskar¿enia od decyzji or-
ganu zwi¹zkowego w przedmiocie odmowy przyznania lub pozbawienia licencji.

Za Zarz¹d:
PREZES PZPN
Grzegorz Lato
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Owczarka
i innych senatorów

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Dzia³aj¹c na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu man-
datu pos³a i senatora z dnia 9 maja 1996 r. (DzU 1996 nr 73, poz. 350 z póŸ-
niejszymi zmianami), zwracamy siê do Pani Minister w sprawie wyjaœnienia
przyczyn decyzji o wszczêciu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego postêpowania w sprawie cofniêcia pozwolenia na utworzenie
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi oraz nakazu jej likwidacji.

Z informacji przekazanych przez rektora Akademii Humanistyczno-
-Ekonomicznej w £odzi wiadomo nam, ¿e od listopada 2008 r. w akademii
maj¹ miejsce szczegó³owe kontrole Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.
Jednak zaledwie jedna z siedmiu prowadzonych kontroli zosta³a zakoñczona
negatywn¹ dla akademii uchwa³¹. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w £odzi odpowiedzia³a na ni¹ wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
i obecnie oczekuje na odpowiedŸ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje to, ¿e zgodnie z wyrokiem Naczel-
nego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2007 r. (I OSK 1177/06)
„ocena kszta³cenia – negatywna, warunkowa czy inna – niezadowalaj¹ca
uczelni, je¿eli wp³ywa na sytuacjê prawn¹ uczelni, to tylko wówczas, kiedy
w odpowiednim postêpowaniu przed w³aœciwym organem ocena taka bêdzie
stanowiæ podstawê stosownego rozstrzygniêcia, lecz samo dokonanie oceny
przez komisjê nie rodzi ¿adnych skutków prawnych”.

Pañstwowa Komisja Akredytacyjna nie jest ani organem nadzoru nad
uczelniami, ani nawet organem pañstwowym, nie ma wiêc publicznego sta-
tusu. Jedynym organem sprawuj¹cym nadzór nad uczelniami pañstwowymi
i niepañstwowymi jest minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego
(art. 31 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym z dnia
27 lipca 2005 r., DzU nr 164, poz. 1365 z póŸniejszymi zmianami). W tym
przypadku w³aœciwym ministrem jest minister nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Komisja jedynie przedstawia ministrowi opinie i wnioski z kontroli (art. 38
ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym z dnia 27 lipca 2005 r., DzU
nr 164 poz. 1365 z póŸniejszymi zmianami), o sytuacji prawnej uczelni zaœ
jest w³adny orzec tylko minister (art. 46 ust. 4).

Wreszcie sama uchwa³a nie stanowi innego aktu lub czynnoœci w zakre-
sie administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r.,
poniewa¿ komisja nie jest organem administracji publicznej (DzU 2002 nr 153,
poz. 1270), jak równie¿ jej uchwa³y nie dotycz¹ uprawnieñ lub obowi¹zków
uczelni.

W przypadku negatywnej oceny dokonanej przez Pañstwow¹ Komisjê
Akredytacyjn¹ minister nauki i szkolnictwa wy¿szego, uwzglêdniaj¹c w szcze-
gólnoœci rodzaj i zakres stwierdzonych naruszeñ, mo¿e cofn¹æ pozwolenie na
utworzenie uczelni i nakazaæ jej likwidacjê, nie ma jednak takiego obowi¹zku.

W kwietniu 2009 r. Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa
Wy¿szego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego wszcz¹³ kontrolê
w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi. Z informacji przekazanych
przez rektora akademii wiemy, ¿e do dnia dzisiejszego nie sformu³owano
protoko³u kontroli przeprowadzonej przez ministerstwo. Mimo to w piœmie
z dnia 3 lipca 2009 r. Pani Minister poinformowa³a Akademiê Humanistyczno-
-Ekonomiczn¹ w £odzi o wszczêciu postêpowania administracyjnego w spra-
wie cofniêcia pozwolenia na utworzenie Akademii Humanistyczno-Ekono-
micznej oraz nakazie jej likwidacji.

Wszczêcie postêpowania administracyjnego przeciwko Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi jest dla nas, senatorów z wojewódz-
twa ³ódzkiego, o tyle zaskakuj¹ce, ¿e decyzj¹ Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego z dnia 19 marca 2009 r. ówczesna Wy¿sza Szko³a Huma-
nistyczno-Ekonomiczna w £odzi uzyska³a status Akademii Humanistyczno-
-Ekonomicznej i do³¹czy³a do elitarnego grona presti¿owych uczelni w kraju.
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Na szczególne podkreœlenie zas³uguje to, ¿e o nadanie nazwy „akade-
mia” mog¹ ubiegaæ siê tylko te uczelnie, które posiadaj¹ uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora w przynajmniej dwóch dyscyplinach
naukowych. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi zaœ posiada te
uprawnienia w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych w zakresie
jêzykoznawstwa, nauk technicznych w zakresie informatyki oraz sztuk
plastycznych w zakresie sztuk piêknych.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi posiada równie¿
uprawnienia do prowadzenia studiów na trzynastu kierunkach, w ramach
których oferuje studentom ponad sto specjalnoœci, stale aktualizowanych pod
k¹tem zapotrzebowania na rynku pracy. Akademia nie tylko przekazuje
wiedzê, ale tak¿e kszta³tuje umiejêtnoœci samodzielnej pracy – zarówno
studenci, jak i pracownicy naukowi maj¹ mo¿liwoœæ nieustannej pracy nad
rozwojem swoich umiejêtnoœci.

Uzyskanie statusu akademii w dniu 19 marca 2009 r. by³o nie tylko
wielk¹ nobilitacj¹ dla samej uczelni, ale przede wszystkim owocem wielolet-
niej pracy ca³ego œrodowiska akademickiego skupionego wokó³ akademii
w £odzi.

Ewentualne cofniêcie pozwolenia na utworzenie Akademii Humanis-
tyczno-Ekonomicznej w £odzi oraz nakaz jej likwidacji przynios¹ nieodwra-
calne szkody zarówno spo³ecznoœci akademickiej w £odzi, jak i mieszkañcom
województwa ³ódzkiego oraz innych miast i gmin, z których rekrutuj¹ siê
studenci uczelni.

Dlatego zwracamy siê do Pani Minister z proœb¹ o wyjaœnienie przyczyn
decyzji wszczêcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego postêpo-
wania w sprawie cofniêcia pozwolenia na utworzenie Akademii Humanis-
tyczno-Ekonomicznej w £odzi oraz nakazu jej likwidacji.

Jako senatorowie województwa ³ódzkiego prosimy o ponowne zbadanie
sprawy i ustalenie, czy Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi
rzeczywiœcie prowadzi³a kszta³cenie z przekroczeniem przepisów ustawy –
Prawo o szkolnictwie wy¿szym z dnia 27 lipca 2005 r. (DzU nr 164, poz. 1365
z póŸniejszymi zmianami), w taki sposób, ¿eby to stanowi³o podstawê do
wszczêcia tak daleko id¹cej procedury, zmierzaj¹cej do likwidacji uczelni.

Andrzej Owczarek
Marek Trzciñski
Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatorskie Pana Senatora Andrzeja Owczarka z³o-

¿one wspólnie z innymi senatorami na 38. posiedzeniu Senatu RP w dniu 16 lipca
2009 r. (BPS/DSK-043-1871/09) pragnê podziêkowaæ za zainteresowanie kwestiami
dotycz¹cymi szkolnictwa wy¿szego. W kwestii wszczêcia postêpowania w sprawie cof-
niêcia pozwolenia na utworzenie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi
oraz nakazu jej likwidacji, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.
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Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.) minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿sze-
go sprawuje nadzór nad zgodnoœci¹ dzia³añ uczelni z przepisami prawa i statutem oraz
z treœci¹ udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej. Natomiast zgod-
nie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy, je¿eli uczelnia lub za³o¿yciel uczelni niepublicznej w ra-
¿¹cy sposób naruszaj¹ przepisy ustawy, statut lub pozwolenie na utworzenie uczelni,
minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego wszczyna postêpowanie w sprawie
likwidacji uczelni publicznej albo cofa pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej
oraz nakazuje jej likwidacjê przez za³o¿yciela.

Z uwagi na podejrzenie ra¿¹cego naruszenia prawa przez Akademiê Humanis-
tyczno-Ekonomiczn¹ w £odzi polegaj¹cego na prowadzeniu kszta³cenia poza siedzib¹
Uczelni z przekroczeniem przepisów ww. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym, w dniu 3 lipca 2009 r. zosta³o z urzêdu wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie cofniêcia pozwolenia na utworzenie ww. Uczelni oraz naka-
zu jej likwidacji. Uprzejmie informujê, i¿ na podstawie art. 85 ust. 5 ww. ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, utworzenie za granic¹ zamiejscowej
jednostki organizacyjnej uczelni, w formach okreœlonych w art. 85 ust. 1 ww. ustawy,
wymaga zgody ministra w³aœciwego do spraw zagranicznych i ministra w³aœciwego do
spraw szkolnictwa wy¿szego. Uczelnia do momentu wszczêcia postêpowania nie wy-
stêpowa³a o uzyskanie takiej zgody. Natomiast z uwagi na nap³ywaj¹ce od kilku lat
i nasilaj¹ce siê sygna³y o kszta³ceniu poza granicami kraju, zachodzi uzasadnione po-
dejrzenie, i¿ takie nielegalne praktyki maj¹ miejsce. Odnosz¹c siê do kszta³cenia poza
siedzib¹ na terenie kraju wyjaœniam, ¿e art. 85 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, daje ww.
Uczelni mo¿liwoœæ, z uwagi na posiadanie uprawnieñ do nadawania stopnia naukowe-
go doktora, utworzenia na mocy uchwa³y senatu Uczelni zamiejscowego oœrodka dy-
daktycznego w kraju bez uzyskania zgody Ministra. Jednak¿e zgodnie z art. 35 ust. 3
pkt 3 ww. ustawy, rektor uczelni jest zobowi¹zany do przekazania ministrowi w³aœci-
wemu do spraw szkolnictwa wy¿szego, w terminie miesi¹ca od podjêcia, uchwa³y w³a-
œciwych organów uczelni w sprawie utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej
wraz z informacj¹ o bazie materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki. Podkreœlam, i¿
tworz¹c ka¿d¹ zamiejscow¹ jednostkê organizacyjn¹ niezbêdne jest spe³nienie odpo-
wiednich warunków, które bezpoœrednio rzutuj¹ na jakoœæ kszta³cenia. Natomiast za-
wiadomienie o utworzeniu uchwa³¹ senatu 38 nowych zamiejscowych oœrodków
dydaktycznych w Polsce i 4 za granic¹ dostarczone zosta³o do Ministerstwa dopiero po
wszczêciu postêpowania w ww. sprawie.

Wyjaœniam, i¿ przedmiotowe postêpowanie ma na celu wyjaœnienie sprawy, ze-
branie odpowiedniego materia³u dowodowego i ostateczne ustalenie, czy w kwestii pro-
wadzenia kszta³cenia poza siedzib¹ uczelni faktycznie dosz³o do naruszenia prawa
oraz czy mia³o ono charakter ra¿¹cy. Podkreœlam, i¿ wszczêcie postêpowania nie mia³o
charakteru nieprzemyœlanego dzia³ania. Wynika³o natomiast z docieraj¹cych informa-
cji na temat nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu ww. Uczelni, czêœciowo potwierdzo-
nych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Nadzoru.
Ponadto zosta³o ono poprzedzone pismami do Uczelni zobowi¹zuj¹cymi do zaprzesta-
nia niedozwolonych praktyk. Wyjaœniam, i¿ samo wszczêcie postêpowania nie powo-
duje likwidacji uczelni, natomiast umo¿liwia zebranie materia³u dowodowego
pozwalaj¹cego na szczegó³owe zbadanie sprawy oraz stwierdzenie, czy istotnie dosz³o
do ra¿¹cego naruszenia prawa.

Informujê tak¿e, i¿ sformu³owanie protoko³u z kontroli przeprowadzonej przez De-
partament Kontroli i Nadzoru nie jest warunkiem sine qua non do wszczêcia postêpo-
wania w ww. sprawie. Celem kontroli jest potwierdzenie informacji o nieprawid³owo-
œciach w funkcjonowaniu uczelni, na podstawie których uznano, i¿ zachodzi powa¿ne
podejrzenie ra¿¹cego naruszania prawa.

Zwracam równie¿ uwagê, i¿ ocena jakoœci kszta³cenia dokonana przez Pañstwow¹
Komisjê Akredytacyjn¹, co zosta³o te¿ wspomniane w ww. oœwiadczeniu senatorskim,
wp³ywa na uprawnienia uczelni tylko, gdy stanowi ona podstawê rozstrzygniêcia w po-
stêpowaniu przed ministrem w³aœciwym do spraw szkolnictwa wy¿szego. W zwi¹zku
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z powy¿szym ka¿da negatywna ocena jakoœci kszta³cenia na danym kierunku i okreœ-
lonym poziomie kszta³cenia jest, zgodnie z art. 11 ust. 6 ww. ustawy, podstaw¹ do wy-
dania przez ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego decyzji cofaj¹cej lub
zawieszaj¹cej uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i okreœlonym
poziomie kszta³cenia. W tym przypadku Minister, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci ro-
dzaj i zakres stwierdzonych naruszeñ, ma obowi¹zek wydaæ jedn¹ z ww. decyzji. Za-
znaczam, i¿ w zawiadomieniu o wszczêciu postêpowania w sprawie cofniêcia
pozwolenia na utworzenie ww. Uczelni oraz nakazu jej likwidacji nie wskazano negatyw-
nej oceny kszta³cenia jako ra¿¹cego naruszenia prawa. W chwili obecnej negatywna
ocena jakoœci kszta³cenia na kierunku „informatyka” na poziomie studiów pierwszego
i drugiego stopnia jest przedmiotem oddzielnego postêpowania w tym zakresie.

Odnosz¹c siê do kwestii nadania Uczelni decyzj¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego nowej nazwy zawieraj¹cej wyraz „akademia”, precyzujemy, i¿ art. 3 ust. 5 ww.
ustawy, nie wskazuje innych warunków do zmiany nazwy w ww. zakresie, oprócz po-
siadania przez jednostki organizacyjne uczelni co najmniej dwóch uprawnieñ do nada-
wania stopnia naukowego doktora. W zwi¹zku z faktem, i¿ jednostki organizacyjne
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi posiadaj¹ trzy takie uprawnienia,
Minister zastosowa³ ww. przepis do stanu faktycznego Uczelni.

Zwracam te¿ uwagê, i¿ uzyskanie przez Uczelniê statusu „akademii” nie tylko upraw-
nia uczelniê do „do³¹czenia do elitarnego grona presti¿owych uczelni w kraju”, jak
wynika z ww. oœwiadczenia, ale obliguje równie¿ do legitymowania siê wysokim pozio-
mem kszta³cenia, a przede wszystkim do przestrzegania w swojej dzia³alnoœci przepi-
sów prawa.

Podsumowuj¹c pragnê podkreœliæ, i¿ wszczêcie postêpowania maj¹cego na celu
wyjaœnienie wszelkich w¹tpliwoœci dotycz¹cych kszta³cenia poza siedzib¹ Uczelni wy-
nika nie tylko z realizacji obowi¹zku nadzoru nad zgodnoœci¹ dzia³añ uczelni z przepi-
sami prawa, statutem i treœci¹ udzielonego pozwolenia, na³o¿onego przez ww. ustawê
z dnia 27 lipca. 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ale s³u¿y w szczególnoœci inte-
resowi studentów, zw³aszcza w zakresie zapewnienia studentom odpowiedniej jakoœci
kszta³cenia w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych. Decyzja, w ww. sprawie,
uwzglêdniaj¹ca przede wszystkim dobro studentów Uczelni, zostanie podjêta po przea-
nalizowaniu wszystkich zgromadzonych dowodów w sprawie.

£¹czê wyrazy szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek
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Oœwiadczenie senatora Zdzis³awa Pupy
oraz senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie trwa sezon kwitnienia roœliny zwanej popularnie barszczem

Sosnowskiego. Zosta³a ona sprowadzona do Polski z Kaukazu w latach
piêædziesi¹tych i pierwotnie s³u¿yæ mia³a jako lekarstwo, próbowano tak¿e
wykorzystaæ j¹ jako paszê dla zwierz¹t. Bardzo szybko okaza³o siê, ¿e
roœlina nie sprawdzi³a siê jako karma zwierzêca, a co gorsze, stwierdzono, i¿
jest ona szkodliwa dla zdrowia ludzkiego – kontakt z barszczem
Sosnowskiego mo¿e spowodowaæ miêdzy innymi poparzenia skóry II stopnia
i blizny na ca³e ¿ycie oraz uszkodzenia uk³adu oddechowego.

Nadmieniæ nale¿y, ¿e mimo i¿ szkodliwe dzia³anie barszczu znane jest od
lat, nie podlega on obowi¹zkowi zwalczania, a jego niszczenie le¿y w gestii
samorz¹dów, których na podjêcie takich dzia³añ nie staæ. Roœlina rozpleni³a
siê szczególnie na po³udniu Polski i z ka¿dym rokiem jest jej tam coraz wiêcej,
co stanowi realne zagro¿enie dla zdrowia ludzkiego.

Prosimy wiêc Pana Ministra o informacjê dotycz¹c¹ dzia³añ, jakie
podejmuje ministerstwo w celu przeciwdzia³ania rozprzestrzenianiu siê
barszczu Sosnowskiego na terenach Polski oraz ochrony ludzi przed
szkodliwym dzia³aniem tej roœliny.

Zdzis³aw Pupa
Stanis³aw Zaj¹c

Stanowisko
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 30 lipca 2009 r.

Pan
Maciej Nowicki
Minister Œrodowiska

Szanowny Panie Ministrze,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Senatora Zdzis³awa Pupy oraz Senatora Stanis³awa

Zaj¹ca w sprawie przeciwdzia³ania rozprzestrzenianiu siê barszczu Sosnowskiego, z³o-
¿onym podczas 38. posiedzenia Senatu RP, a tak¿e maj¹c na uwadze, ¿e do zakresu
dzia³ania Ministra Œrodowiska nale¿¹ zagadnienia zwi¹zane z gatunkami obcymi,
zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przekazanie informacji o dzia³aniach podejmowa-
nych przez resort œrodowiska w zakresie regulacji wystêpowania barszczu Sosnow-
skiego.

Z powa¿aniem

Marian Zalewski
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 19 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatorów Zdzis³awa Pupy oraz Stanis³awa Zaj¹ca,

przekazane przez Marsza³ka Senatu RP pismem z dnia 24 lipca 2009 r., znak
BPS/DSK-043-1872/09 w sprawie przeciwdzia³ania rozprzestrzenianiu siê barszczu
Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Polski, poni¿ej przedstawiam stano-
wisko w przedmiotowej sprawie.

W roku 2002 Instytut Melioracji i U¿ytków Zielonych w Falentach w ramach pro-
jektu badawczego sfinansowanego ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej, wyda³ broszurê informacyjn¹, pt. „Metoda i technika
zwalczania barszczu Sosnowskiego” autorstwa Heleny ¯urek, opisuj¹c¹ sposoby ogra-
niczania populacji tej niebezpiecznej roœliny. Ponadto w 2005 roku na zlecenie Mini-
stra Œrodowiska Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
opracowa³ „Zasady postêpowania z gatunkami roœlin i zwierz¹t obcych rodzimej faunie
i florze”. Opracowanie zosta³o wykonane m.in. w oparciu o informacje zgromadzone
w bazie danych „Gatunki obce w Polsce”. Baza ta od 1999 roku jest aktualizowana
w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (www.iop.krakow.pl/ias).

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. opracowaniu, kontrolê liczebnoœci bar-
szczu Sosnowskiego nale¿y prowadziæ przede wszystkim na obszarach cennych z przy-
rodniczego punktu widzenia oraz przede wszystkim w pobli¿u siedzib ludzkich i miejsc
wypasania zwierz¹t. Najprostsz¹ metod¹ kontroli gatunku jest czêste koszenie lub wy-
kopywanie ca³ych osobników na krótko przed wysiewem nasion (wczeœniejsze usuniê-
cie kwiatostanów powoduje ich regeneracjê).

Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e ca³kowita eliminacja populacji barszczu przynosi naj-
lepsze efekty w przypadku jej niewielkiej liczebnoœci (kilku do kilkunastu osobników).

Obecnie w resorcie prowadzone s¹ prace nad projektem rozporz¹dzenia w sprawie
roœlin, zwierz¹t i grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do œrodo-
wiska przyrodniczego mog¹ zagroziæ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodni-
czym, w którym umieszczono m.in. barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi).
Zosta³ on wpisany na listê ze wzglêdu na swój inwazyjny charakter oraz niebezpieczeñ-
stwo, jakie mo¿e stanowiæ dla ludzi i zwierz¹t. Umieszczenie tego gatunku w ww. roz-
porz¹dzeniu bêdzie zwi¹zane z objêciem go zakazami zawartymi w art. 120 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póŸn.
zm.): wprowadzania do œrodowiska przyrodniczego, przemieszczania w tym œrodowis-
ku, sprowadzania do kraju, przetrzymywania, prowadzenia hodowli i obrotu wewn¹trz
kraju.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e barszcz Sosnowskiego nie jest roœlin¹ rozprzestrzenion¹ na
terenie ca³ego kraju, najliczniejsze stanowiska odnotowywane s¹ w Polsce po³udniowej.
W zwi¹zku z powy¿szym uwa¿am, ¿e kwestie jego niszczenia nale¿y pozostawiæ lokal-
nym samorz¹dom znaj¹cym lokalizacjê poszczególnych populacji.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 21 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na przekazany przy piœmie z dnia 24 lipca 2009 r., znak: BPS/DSK-
-043-1872/09, tekst wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Zdzis³awa Pu-
pê oraz senatora Stanis³awa Zaj¹ca podczas 38. posiedzenia Senatu RP, dotycz¹cy
dzia³añ podejmowanych w celu przeciwdzia³ania rozprzestrzenianiu siê barszczu Sos-
nowskiego, przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Podstawê dla dzia³añ podejmowanych przez resort rolnictwa w celu zwalczania or-
ganizmów szkodliwych stanowi ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roœlin
(Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z póŸn. zm.). Zgodnie z przepisami ww. ustawy woje-
wódzki inspektor ochrony roœlin i nasiennictwa nie ma jednak podstawy prawnej dla
nakazania w³aœcicielowi gruntów, na jakich wystêpuje barszcz Sosnowskiego, podej-
mowania jakichkolwiek dzia³añ maj¹cych na celu jego zwalczenie. Gatunek ten nie fi-
guruje bowiem w wykazie organizmów kwarantannowych, okreœlonym w rozporz¹-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobie-
gania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu siê organizmów kwarantannowych (Dz. U.
Nr 46, poz. 272, z póŸn. zm.), które zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie roœlin pod-
legaj¹ obowi¹zkowi zwalczania. Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e zgodnie z art. 3
ust. 1 pkt 1 ustawy, przez organizmy kwarantannowe rozumie siê organizmy szkodliwe
dla roœlin szczególnie groŸne, dotychczas niewystêpuj¹ce na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub których wystêpowanie nie jest szeroko rozpowszechnione. Bior¹c pod
uwagê wystêpowanie barszczu Sosnowskiego g³ównie na stanowiskach ruderalnych,
nie mo¿na go zaliczyæ do organizmów kwarantannowych. Warto przy tym podkreœliæ,
¿e wykaz organizmów kwarantannowych jest jednolity dla wszystkich pañstw Unii Eu-
ropejskiej i zosta³ okreœlony w za³¹cznikach do dyrektywy Rady 2000/29/WE, której
postanowienia wdra¿a do prawa polskiego przywo³ane wczeœniej rozporz¹dzenie
w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu siê organizmów kwaran-
tannowych.

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie roœlin, w przypadku wyst¹pienia organizmu nie-
kwarantannowego wojewódzki inspektor ochrony roœlin i nasiennictwa ocenia stopieñ
zagro¿enia roœlin, produktów roœlinnych lub przedmiotów przez ten organizm, a tak¿e
informuje zainteresowane podmioty o sposobach i terminach zwalczania tego organizmu.

Jak wynika z informacji przekazanych przez G³ówny Inspektorat Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa w 2009 roku, podobnie jak w latach ubieg³ych, pracownicy jednostek
organizacyjnych Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa podczas wyko-
nywania czynnoœci kontrolnych prowadz¹ równie¿ lustracje celem ewentualnego zlo-
kalizowania nowych stanowisk barszczu Sosnowskiego. W trakcie prowadzonych
przez Inspekcjê lustracji stwierdzono, ¿e roœlina ta wystêpuje lokalnie/placowo na sta-
nowiskach ruderalnych, poboczach dróg i przydro¿nych rowach, nieu¿ytkach rolnych,
wilgotnych ³¹kach, wzd³u¿ koryt rzek i cieków wodnych oraz obrze¿ach miast i lasów.
Roœlina ta nie wystêpuje w uprawach u¿ytkowanych rolniczo, a zatem nie stanowi obec-
nie zagro¿enia dla upraw.

W ramach dzia³añ informacyjnych PIORiN przekazywane s¹ do Urzêdów Miast
i Gmin, Starostw Powiatowych, so³ectw, powiatowych stacji sanitarno-epidemio-
logicznych, Oœrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, biur Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz osób prywatnych ulotki nt. biologii, szkodliwoœci
i zwalczania barszczu Sosnowskiego. Opracowano równie¿ komunikaty informacyjne
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o sposobach zwalczania roœlin barszczu, które s¹ zamieszczone na stronach interneto-
wych Inspekcji a tak¿e wielu Urzêdów Miast i Gmin oraz s¹ wywieszane na tablicach
og³oszeñ w miastach i wsiach. W niektórych przypadkach komunikaty o szkodliwoœci
barszczu Sosnowskiego ukaza³y siê równie¿ w prasie regionalnej i lokalnej, przyk³ado-
wo w tygodniku „S³owo Podlasia”, „Dzienniku Wschodnim”, „Panoramie milickiej”,
oraz w lokalnych gazetach. Wyemitowano równie¿ treœæ komunikatu w Radiu Lublin.

Ponadto, pracownicy WIORiN informuj¹ rolników o rejonach wystêpowania, szkod-
liwoœci i sposobach zwalczania barszczu Sosnowskiego w ramach prowadzonych szko-
leñ z zakresu zagadnieñ fitosanitarnych i stosowania œrodków ochrony roœlin, na
posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska Urzêdów Gmin oraz Radach
Powiatowych Izb Rolniczych. Podmiotom zainteresowanym problematyk¹ zwalczania
barszczu udzielane s¹ porady telefonicznie lub w kontaktach bezpoœrednich przy okazji
wykonywania innych czynnoœci urzêdowych.

Niezale¿nie od powy¿szego, w ramach ustanowionego uchwa³¹ Rady Ministrów
Nr 260/2005 z dnia 5 paŸdziernika 2005 r. programu wieloletniego Instytutu Ochrony
Roœlin Pañstwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu na lata 2006–2010 „Ochrona
roœlin uprawnych z uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa ¿ywnoœci oraz ograniczenia strat
w plonach i zagro¿eñ dla zdrowia ludzi, zwierz¹t domowych i œrodowiska”, nad którym
nadzór sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizowane jest zadanie „Monito-
ring zmian bioró¿norodnoœci w œrodowisku rolniczym oraz zapobieganie rozprzestrze-
nianiu siê gatunków inwazyjnych (Alien invasive species)”. Celem zadania jest m.in.
rejestracja obcych gatunków inwazyjnych wwo¿onych do kraju i ocena mo¿liwoœci ich
rozwoju w naszych warunkach klimatycznych. Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, wy-
niki badañ prowadzonych w ramach tego zadania przez Instytut Ochrony Roœlin – PIB,
pos³u¿¹ do opracowania strategii zmniejszania zagro¿eñ powodowanych przez te ga-
tunki dla œrodowiska przyrodniczego. Przedmiotem badañ prowadzonych przez Insty-
tut jest równie¿ barszcz Sosnowskiego.

Wed³ug danych przekazanych przez Instytut Ochrony Roœlin – PIB barszcz Sos-
nowskiego jest roœlin¹ bardzo odporn¹. Dziêki wielu biologicznym i ekologicznym ce-
chom determinuj¹cym jego odpornoœæ i ekspansywnoœæ zaliczany jest do obcych
gatunków inwazyjnych. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego jest trudne, ale nie niemo¿-
liwe. Walkê z tym gatunkiem nale¿y rozpoczynaæ we wczesnych fazach rozwojowych,
nie dopuszczaj¹c przede wszystkim do wydania przez roœliny nasion. Istnieje ca³y sze-
reg mechanicznych sposobów zwalczania barszczu Sosnowskiego. Poniewa¿ jest to
roœlina wykazuj¹ca bardzo du¿¹ ¿ywotnoœæ niezmiernie wa¿ne jest, aby zabiegi prze-
prowadzaæ w odpowiednich terminach, kilkakrotnie w trakcie trwania wegetacji. Kon-
sekwentne i regularne wykonywanie zabiegów przez kilka kolejnych sezonów
wegetacyjnych skutkuje ca³kowitym wyeliminowaniem barszczu Sosnowskiego z da-
nego obszaru (Barszcz Sosnowskiego – obcy gatunek inwazyjny: biologia, zagro¿enie,
zwalczanie. Krystyna Miklaszewska, Poznañ 2008).

Nie ma skutecznego herbicydu, który ca³kowicie niszczy roœliny barszczu. Prowa-
dzone w ramach dzia³alnoœci statutowej Instytutu Ochrony Roœlin – Pañstwowego In-
stytutu Badawczego doœwiadczenia nad chemicznym zwalczaniem barszczu
Sosnowskiego wskazuj¹ na du¿¹ skutecznoœæ mieszaniny glifosatu, fluroksypyru
i MCPA stosowanej w fazie 2–3 liœci barszczu. S¹ to jednak badania pracoch³onne, któ-
re w celu potwierdzenia uzyskanych wyników powinny byæ prowadzone przez kilka se-
zonów wegetacyjnych.

Pragnê jednoczeœnie nadmieniæ, ¿e sprawy zwi¹zane z zapobieganiem rozprzestrze-
nianiu siê barszczu Sosnowskiego le¿¹ tak¿e w kompetencjach Ministra Œrodowiska –
do zakresu dzia³ania Ministra nale¿y bowiem ochrona przyrody, maj¹ca na celu
w szczególnoœci utrzymanie procesów ekologicznych i stabilnoœci ekosystemów, za-
chowanie ró¿norodnoœci biologicznej, zapewnienie ci¹g³oœci istnienia gatunków roœlin,
zwierz¹t i grzybów, wraz z ich siedliskami, a tak¿e utrzymanie lub przywrócenie do w³a-
œciwego stanu siedlisk przyrodniczych. Zapobieganie wprowadzaniu, kontrolowanie
i niszczenie obcych gatunków jest zalecane przez Konwencjê o ró¿norodnoœci biologicz-
nej sporz¹dzon¹ w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 184,
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poz. 1532), której postanowienia w tym zakresie zosta³y przeniesione czêœciowo do
prawa krajowego przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy zabrania siê
wprowadzania do œrodowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym œrodowisku
roœlin, zwierz¹t lub grzybów gatunków obcych.

W zwi¹zku z powy¿szym zwróci³em siê równie¿ z proœb¹ o przekazanie na rêce Pana
Marsza³ka informacji o dzia³aniach podejmowanych przez Ministerstwo Œrodowiska
w zakresie regulacji wystêpowania barszczu Sosnowskiego.

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Marek Sawicki
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Sadowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê w sprawie decyzji rz¹du RP, na mocy której zosta³a

zlikwidowana rezerwa celowa w wysokoœci 80 milionów z³. Rezerwa ta
przeznaczona by³a na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Dla wiêkszoœci gmin w Polsce taka decyzja bêdzie mia³a z³e nastêpstwa
spo³eczne i finansowe.

Dziêki Poakcesyjnemu Programowi Wsparcia Obszarów Wiejskich w piê-
ciuset gminach powsta³y miêdzy innymi pierwsze przedszkola, œwietlice œro-
dowiskowe, kluby seniorów, organizacje pozarz¹dowe i grupy nieformalne.
Dziêki PPWOW zaczêto dzia³aæ na rzecz dzieci i m³odzie¿y, staraj¹c siê
wyrównaæ ich szanse edukacyjne i spo³eczne. Zrealizowano te¿ szereg
projektów zapobiegaj¹cych marginalizacji, przywracaj¹cych poczucie god-
noœci i sensu ¿ycia tym grupom spo³ecznym, które do tej pory by³y zapom-
niane i wykluczone.

Sposób dzia³ania programu wspomaga³ budowanie demokracji i spo³e-
czeñstwa obywatelskiego oraz s³u¿y³ integracji lokalnej. Dziêki programowi
uda³o siê przekonaæ wiele osób, ¿e projekty realizowane przez lokalne
œrodowiska maj¹ sens i przynosz¹ ogromne korzyœci zarówno dla rozwoju
gmin, szczególnie tych o charakterze wiejskim, jak te¿ ca³ego kraju. PPWOW,
realizowany od 2007 r., jest szczególnie wa¿ny dla województwa warmiñ-
sko-mazurskiego, w którym wystêpuje najwiêksze bezrobocie w Polsce
i zwi¹zane z tym zjawisko ubóstwa rodzin, w tym dzieci i m³odzie¿y.

Miasta i gminy otrzyma³y decyzje o alokacji, w zwi¹zku z czym zosta³o
zaplanowane wydatkowanie œrodków, zosta³y og³oszone i rozstrzygniête
konkursy, zosta³y zawarte i obecnie s¹ realizowane umowy dotycz¹ce us³ug
spo³ecznych. Powsta³y wiêc zobowi¹zania finansowe wobec us³ugodawców
realizuj¹cych te zadania. Nastêpstwem wstrzymania finansowania mog¹ byæ
pozwy s¹dowe o uregulowanie tych p³atnoœci. Wiele gmin nie ma œrodków na
kontynuowanie powy¿szych zobowi¹zañ z w³asnego bud¿etu. Wstrzymanie
finansowania programu czêsto oznacza zerwanie umów z us³ugodawcami,
którymi czêsto s¹ ma³e organizacje pozarz¹dowe, w wielu przypadkach
powsta³e jako jeden z wielu efektów projektu.

Pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e piêæset miejsko-wiejskich i wiejskich
gmin uczestnicz¹cych w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów
Wiejskich, realizowanym z po¿yczki Banku Œwiatowego, to najbiedniejsze
polskie gminy zmagaj¹ce siê z najwiêkszym nagromadzeniem problemów
spo³ecznych, niekorzystnymi warunkami gospodarczymi, peryferyjnym
po³o¿eniem. 87% z tych gmin nigdy nie korzysta³o z ¿adnych zewnêtrznych
œrodków na programy spo³eczne.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pana Premiera i Pana
Ministra z proœb¹ o podjêcie starañ w celu przywrócenia rezerwy celowej na
PPWOW. Oszczêdnoœci bud¿etowe na s³abych ekonomiczno-spo³ecznie
gminach przynios¹ wiêcej strat ni¿ korzyœci.

Z szacunkiem
S³awomir Sadowski
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Stanowisko
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2009.08.04

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej

Szanowna Pani Minister,
uprzejmie przekazujê Pani Minister oœwiadczenia Senatora S³awomira Sadowskie-

go, Senatora Eryka Smulewicza, Senator Gra¿yny Sztark oraz Senatora Piotra Zientar-
skiego, przekazane przy pismach Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca
2009 r., odpowiednio znak: BPS/DSK-043-1874/09, BPS/DSK-043-1877/09,
BPS/DSK-043-1880/09 w sprawie likwidacji rezerwy celowej na Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich, z uprzejm¹ proœb¹ o stanowisko w terminie umo¿liwia-
j¹cym udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 26.08.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej znak: BPS/DSK-
-043-1873/09 z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie oœwiadczenia Senatora S³awomira
Sadowskiego, dotycz¹cego odst¹pienia przez rz¹d zamiaru likwidacji 80 mln z³ rezerwy
celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich i utrzymania finanso-
wania, proszê o przyjêcie poni¿szej odpowiedzi.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) zosta³ przygotowa-
ny w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej. Program jest realizowany na podstawie
umowy po¿yczki z Bankiem Œwiatowym, ca³oœæ œrodków przeznaczonych na wdra¿anie
PPWOW wynosi 72,2 mln euro. Z tej kwoty 47,2 mln euro przeznaczone zosta³o na rea-
lizacjê czêœci poœwiêconej integracji spo³ecznej, w tym 40 mln euro na us³ugi spo³eczne
w ramach Programu Integracji Spo³ecznej. Projekt sk³ada siê z trzech komponentów:
Programu Integracji Spo³ecznej, Reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
oraz kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji spo³ecznej.
Najwiêkszym komponentem jest Program Integracji Spo³ecznej. Do Programu zakwali-
fikowano 500 polskich gmin, co pi¹t¹ gminê w Polsce. Program wystartowa³ z pewnym
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opóŸnieniem. Umowa z Bankiem Œwiatowym zosta³a wynegocjowana 2005 r., a pro-
gram ruszy³ 2007 r.

Dnia 2 czerwca 2009 Minister Finansów w imieniu Rz¹du Polskiego wyst¹pi³ do BŒ
z wnioskiem o wyd³u¿enie programu o 12 miesiêcy dla Programu Integracji Spo³ecznej
oraz o 18 miesiêcy dla reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Bank
Œwiatowy decyzjê w tej sprawie uzale¿ni³ od raportu Najwy¿szej Izby Kontroli, który
otrzyma³ w koñcu lipca br. NIK pozytywnie oceni³a wykonanie Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zwracaj¹c jednak uwagê, ¿e planowany przebieg
Programu odbiega³ od terminów okreœlonych w umowie z Bankiem. NIK negatywnie
oceni³a realizacjê PPWOW w zakresie jego organizacji i zarz¹dzania. Obecnie decyzja
w sprawie przed³u¿enia PPWOW jest procedowana w centrali BŒ.

W dniu 17 lipca br. Sejm RP znowelizowa³ ustawê bud¿etow¹. Po nowelizacji rezer-
wa celowa na rok 2009 na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich czêœæ
83, poz. 6 wynosi ok. 87 mln z³. Maj¹c na wzglêdzie dotychczas wydatkowane œrodki fi-
nansowe, dostêpna kwota na pokrycie wydatków programu wynosi 36,7 mln, z tego na
Komponent B – Program Integracji Spo³ecznej – ok. 30 mln z³.

Decyzja w sprawie przesuniêcia finansowania programu na rok 2010 zwi¹zana jest
œciœle ze staraniami rz¹du polskiego o wyd³u¿enie czasu realizacji Programu oraz nie-
wykorzystaniem zaplanowanej rezerwy celowej w 2008 r. Przed³u¿enie dzia³ania umo¿-
liwi wykorzystanie pozosta³ych kwot alokacji przez gminy w przysz³ym roku.

Ministerstwo Pracy dok³ada wszelkich starañ, by konieczne ciêcia w rezerwie celo-
wej nie odby³y siê kosztem najbiedniejszych wiejskich i miejsko-wiejskich gmin oraz
nie zniweczy³y ich wysi³ku w aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci i rozwoju us³ug spo-
³ecznych.

Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Sadowskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Z du¿ym zdziwieniem i niepokojem przyj¹³em informacjê o planach resor-
tu obrony narodowej przeniesienia z Elbl¹ga do Go³dapi 13. Elbl¹skiego Pu³ku
Przeciwlotniczego. Powy¿sza informacja stawia pod znakiem zapytania dal-
sze losy garnizonu elbl¹skiego, który od 1950 r. stanowi nieod³¹czny element
spo³eczno-ekonomiczny miasta.

Za pozostawieniem pu³ku przemawia wiele argumentów o charakterze
spo³ecznym, gospodarczym i militarnym. Pu³k posiada doskona³¹ bazê logistycz-
n¹, z bardzo dobrymi po³¹czeniami kolejowymi i drogowymi (rampa kolejowa
oraz droga wojewódzka), przykoszarowy plac æwiczeñ, pobliskie lotnisko
wojskowe w Malborku, umo¿liwiaj¹ce szkolenia wojskowe z wykorzystaniem
realnie dzia³aj¹cego lotnictwa.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wzglêdy spo³eczne, które pozwolê sobie
wyszczególniæ.

1. Bardzo dobra baza mieszkaniowa dla kadry. W 2008 i 2009 r. oddano
do u¿ytkowania sto mieszkañ, kolejne piêædziesi¹t bêdzie oddanych do koñ-
ca bie¿¹cego roku.

2. Sprawowanie patronatu nad klasami o profilu wojskowym w Zespole
Szkó³ Techniczno-Informatycznych (organizacja obozów wypoczynkowych).
Dziêki temu nastêpuje wychowanie m³odzie¿y w duchu patriotycznym.

3. Coroczne akcje ¿o³nierzy pu³ku na rzecz dzieci z rodzin najubo¿szych –
„Stacja ¯o³nierz”. Akcje te kszta³tuj¹ dobr¹ opiniê o wojsku jako instytucji,
która prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ charytatywn¹ i pomocow¹.

4. Planowane wspólne przedsiêwziêcia inwestycyjne, takie jak budowa
infrastruktury sportowej w postaci dwóch boisk sportowych, oœrodka spraw-
noœci fizycznej, a tak¿e parkingu na dwieœcie piêædziesi¹t miejsc dla pojaz-
dów pracowników pu³ku.

5. Po kryzysie pu³k ma mo¿liwoœci zatrudnienia ponad dwustu zawodo-
wych ¿o³nierzy szeregowych.

6. Planowane inwestycje na lata 2010–2012.
7. Bardzo wa¿ne: 13. Elbl¹ski Pu³k Przeciwlotniczy sk³ada siê w wiêk-

szoœci z elbl¹¿an. Przeniesienie ich oznacza „oderwanie tych ludzi od korze-
ni”. Oni i ich rodziny, w tym dzieci, bêd¹ musieli opuœciæ rodzinne miasto,
szko³y, w których osi¹gnêli sukcesy i z którymi wi¹zali nadziejê na dalsz¹
edukacjê i sukcesy ¿yciowe, a tak¿e zak³ady pracy.

Szanowny Panie Ministrze, mo¿na postawiæ pytanie: czy takie przenie-
sienie ma sens? Przecie¿ koszt takiej operacji to wiele milionów z³otych. Czy
w dobie kryzysu nale¿y nara¿aæ bud¿et pañstwa na takie straty?

13. PP z Elbl¹ga ma dobr¹ lokalizacjê, podczas gdy miasto Go³dap nie ma
odpowiedniej infrastruktury drogowej.

Wreszcie pytanie natury militarnej: czy tak¹ jednostkê nale¿y lokowaæ
przy granicy? I czy bêdzie ona skuteczna w obronie tamtej strefy? Wed³ug
niektórych ekspertów powinno siê zmierzaæ do konsolidacji si³ zbrojnych
w du¿ych garnizonach, a nie decentralizowaæ.

W kontekœcie niektórych argumentów nale¿y siê zastanowiæ, czy decyzja
ma uzasadnienie strategiczne i finansowe.

W mieniu mieszkañców Elbl¹ga, ¿o³nierzy 13. EPP, tak¿e w³asnym,
zwracam siê do Pana o ponowne przeanalizowanie decyzji i pozostawienie
pu³ku w Elbl¹gu.

Z szacunkiem
S³awomir Sadowski

38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r. 79



OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.11

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora S³awomira Sadowskiego, z³o¿one

podczas 38. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 2009 r.
w sprawie przeniesienia z Elbl¹ga do Go³dapi 13. Elbl¹skiego Pu³ku Przeciwlotniczego
(BPS/DSK-043-1875/09) uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zasadniczym dokumentem dla prowadzenia analiz i prac planistycznych w resor-
cie obrony narodowej jest Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zatwierdzona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 listopada
2007 r. Realizuj¹c jej postanowienia, resort obrony narodowej dostosowuje Si³y Zbroj-
ne Rzeczypospolitej Polskiej do zmian zachodz¹cych w œrodowisku bezpieczeñstwa.
Czyni to opracowuj¹c programy rozwoju si³ zbrojnych. Aktualnie realizowany „Pro-
gram rozwoju Si³ Zbrojnych RP w latach 2007–2012” (wraz z aneksami) charakteryzuj¹
przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do skupiania jednostek wojskowych w mo¿liwie najmniej-
szej iloœci kompleksów wojskowych, z dala od du¿ych miast i jak najbli¿ej oœrodków
poligonowych.

W najbli¿szej przysz³oœci rozformowaniu b¹dŸ przeformowaniu ulegnie czêœæ jed-
nostek Wojsk L¹dowych, jak równie¿ bêd¹ formowane nowe jednostki. W grupie jedno-
stek wojskowych, których dotycz¹ zmiany organizacyjno-dyslokacyjne jest 13. Elbl¹ski
Pu³k Przeciwlotniczy. Wyniki dotychczas dokonanych analiz wskazuj¹ na zasadnoœæ
zintegrowania tej jednostki z 15. pu³kiem przeciwlotniczym w Go³dapi. Zmiany te
wi¹zaæ siê bêd¹ z jednoczesnym rozformowaniem elbl¹skiego pu³ku przeciwlotniczego,
a planowana integracja ma na celu m.in. poprawê mo¿liwoœci bojowych 15. pu³ku
przeciwlotniczego w Go³dapi – przez efektywne zagospodarowanie czêœci personelu
i sprzêtu wojskowego 13. pu³ku w Elbl¹gu.

Odnosz¹c siê do argumentacji Pana Senatora S³awomira Sadowskiego, podkreœla-
j¹cej walory garnizonu Elbl¹g, nale¿y zaznaczyæ, ¿e garnizon Go³dap równie¿ posiada
dobrze rozbudowan¹ ekwiwalentn¹ przykoszarow¹ bazê szkoleniow¹, tj. 14 obiektów
szkoleniowych o ró¿nym stopniu przystosowania do prowadzenia zajêæ, w tym: plac
æwiczeñ oraz typowe oœrodki szkolenia pododdzia³ów. Za rozwojem jednostki w Go³da-
pi przemawia równie¿ fakt, i¿ miejscowoœæ ta po³o¿ona jest stosunkowo blisko Oœrodka
Szkolenia Poligonowego Wojsk L¹dowych Bemowo Piskie, co powinno zapewniæ lepsze
mo¿liwoœci szkolenia, jak równie¿ zmniejszyæ koszty transportu ¿o³nierzy i sprzêtu do
oœrodka. Strzelania z zasadniczych œrodków ogniowych tego typu jednostek wojsko-
wych odbywaj¹ siê w Wicku Morskim. Jednak¿e, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e strzelanie jest fi-
nalnym przedsiêwziêciem procesu szkolenia i odbywa siê na jego zakoñczenie.
Natomiast, ca³y ¿mudny proces æwiczeñ i przygotowañ realizowany jest z wykorzysta-
niem obiektów przykoszarowych oraz szkoleñ poligonowych w Oœrodkach Szkolenia
Poligonowego Wojsk L¹dowych, tj. poza oœrodkiem szkolenia w Wicku Morskim.

Pozostawienie 15. Pu³ku Przeciwlotniczego w Go³dapi oraz wzmocnienie go czêœci¹
personelu i sprzêtu z Elbl¹ga zapewni bardziej realne warunki szkolenia, typowe dla
jednostek przeciwlotniczych. Umo¿liwi ono szkolenie z rozpoznania i identyfikacji celów
powietrznych z wykorzystaniem obcych œrodków powietrznych – na co wskazuje dotych-
czasowa praktyka zwi¹zana z funkcjonowaniem 15. pu³ku przeciwlotniczego. W tym
miejscu zauwa¿yæ nale¿y, i¿ wspó³czesne konflikty zbrojne charakteryzuj¹ siê wielomie-
siêcznym okresem przygotowañ do wojny, w którym jednostki wojskowe czêsto zmienia-
j¹ swoj¹ dyslokacjê – stosownie do rozwoju sytuacji i wykonywanych zadañ. Natomiast
miejsca sta³ej dyslokacji wojsk s¹ z regu³y obiektami zainteresowania obcych s³u¿b
w czasie pokoju i st¹d unika siê ich wykorzystywania do prowadzenia dzia³añ bojowych.
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Bior¹c pod uwagê kryterium ekonomiczne przeniesienia czêœci personelu i sprzêtu
13. Elbl¹skiego Pu³ku Przeciwlotniczego z Elbl¹ga do Go³dapi pragnê podkreœliæ, i¿
wszystkie zmiany skutkuj¹ce przebudow¹ struktur Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej poddawane s¹ wszechstronnym analizom ze szczególnym uwzglêdnieniem za-
sady „koszt–efekt” w kontekœcie potrzeb obronnych, efektywnego wydatkowania œrod-
ków finansowych z bud¿etu pañstwa, a tak¿e potencjalnych skutków dla spo³ecznoœci
lokalnych. Uwa¿a siê ¿e planowane zmiany reorganizacyjne w Si³ach Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej – w perspektywie czasu – przynios¹ korzyœci dla bud¿etu Mini-
sterstwa Obrony Narodowej. Oczywiœcie, istnieje koniecznoœæ poczynienia pewnych
nak³adów finansowych na realizacjê tych przedsiêwziêæ. Szacuje siê jednak, ¿e „inwe-
stycje” te szybko przynios¹ oszczêdnoœci, które bêdzie mo¿na spo¿ytkowaæ na moder-
nizacjê techniczn¹ polskiej armii. Ponadto nale¿y pamiêtaæ, i¿ koszty funkcjonowania
jednostki w ma³ym garnizonie s¹ znacz¹co mniejsze ni¿ w du¿ym mieœcie.

Odnosz¹c siê natomiast do negatywnych skutków spo³ecznych przedmiotowych
zmian ocenia siê, ¿e rozformowanie 13. Elbl¹skiego Pu³ku Przeciwlotniczego nie wp³y-
nie znacz¹co na rynek pracy i rozwój Elbl¹ga, który jako du¿e, w przesz³oœci wojewódz-
kie miasto, daje równie¿ rêkojmiê w³aœciwego i korzystnego dla jego mieszkañców
zagospodarowania zwalnianej infrastruktury wojskowej. Z kolei w Go³dapi, gdzie
15. pu³k przeciwlotniczy jest g³ównym pracodawc¹, ewentualne rozformowanie jedno-
stki przynios³oby katastrofalne skutki dla lokalnej spo³ecznoœci. Ponadto, rynek mie-
szkaniowy w Go³dapi umo¿liwia stosunkowo tani wynajem mieszkañ (ok. 500 z³ za
50 m kw.) – w odró¿nieniu do kosztów, jakie musz¹ ponosiæ ¿o³nierze nieposiadaj¹cy
mieszkañ w Elbl¹gu.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan Po-
se³ za satysfakcjonuj¹ce.

£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

W kwietniu 2009 r. Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej jako instytucja wdra¿aj¹ca Program Operacyjny „Infrastruktura
i Œrodowisko” dzia³anie 9.1 informowa³ o rozpoczêciu procedury naboru
ekspertów do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach
programu operacyjnego. Do oceny projektów poszukiwano nastêpuj¹cych
ekspertów:

— ekspert technologiczny,
— ekspert finansowy,
— ekspert œrodowiskowy.
Og³oszenie oznaczone jako nabór nr 1, o treœci: „Wnioski proszê nadsy³aæ

na podany ni¿ej adres instytucji wdra¿aj¹cej z dopiskiem na kopercie «nabór
ekspertów – dziedzina». Termin sk³adania wniosków up³ywa w dniu
28.04.2009 r. (decyduje data wp³ywu wniosku do Kancelarii Narodowego
Funduszu)”, zamieszczone zosta³o na stronach internetowych NFOŒiGW.

Po tym czasie zosta³ og³oszony kolejny nabór na ekspertów, w tych
samych dziedzinach. W og³oszeniu czytamy: „Wnioski proszê nadsy³aæ na
podany ni¿ej adres instytucji wdra¿aj¹cej z dopiskiem na kopercie «nabór
ekspertów – dziedzina». Termin sk³adania wniosków up³ywa w dniu
4.06.2009 r. (decyduje data wp³ywu wniosku do Kancelarii Narodowego
Funduszu)”. Tak¿e to og³oszenie zamieszczone zosta³o na stronach interneto-
wych NFOŒiGW.

W czasie pomiêdzy og³oszeniem pierwszego i drugiego naboru poszcze-
gólni eksperci, którzy zostali zakwalifikowani (nale¿y rozumieæ, ¿e pozytyw-
nie), dostali ju¿ wnioski do oceny i podpisano z nimi umowy o wspó³pracy.
Jednak w niektórych przypadkach zachodzi podejrzenie nierównego,
nierzetelnego traktowania przez NFOŒiGW kandydatów w procesie naboru
na ekspertów.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na
nastêpuj¹ce pytania.

1. Dlaczego pomiêdzy pierwszym a drugim naborem nie poinformowano
zainteresowanych o niezakwalifikowaniu ich do oceny wniosków, jeœli z³o¿yli
swoj¹ dokumentacjê w terminie kwietniowym?

2. Dlaczego dopiero w lipcu 2009 r. informowano, ¿e dana osoba nie
zosta³a przyjêta na listê ekspertów do oceny merytorycznej wniosku, jeœli
sk³ada³a swoje dokumenty w kwietniu?

3. Ilu by³o kandydatów na ekspertów dla pierwszego naboru i ile osób
zosta³o odrzuconych, a ile przyjêtych w pierwszym naborze?

4. Czy zdarza³y siê przypadki, ¿e jeœli ktoœ by³ odrzucony w naborze
pierwszym, to ubiega³ siê ponownie w naborze drugim i zosta³ zakwalifiko-
wany do prac eksperckich?

5. Dlaczego osoby, które z³o¿y³y aplikacjê w kwietniu, zosta³y poinformo-
wane o odmowie wpisania na listê ekspertów dopiero w lipcu?

6. Kto jest przewodnicz¹cym zespo³u do spraw oceny projektów dla dzia-
³ania 9.1 Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” i dlaczego ta
osoba podpisuje siê tak niewyraŸnie, ¿e nie wiadomo, kto jest autorem
oficjalnego pisma urzêdowego oraz dlaczego nie u¿ywa imiennej piecz¹tki
s³u¿bowej?

7. Czy od zawiadomienia eksperta o wynikach kwalifikacji przys³uguje
odwo³anie od nieuzasadnionej negatywnej decyzji NFOŒiGW do Ministers-
twa Rozwoju Regionalnego lub Komisji Europejskiej?

Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 20 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 24 lipca 2009 r. znak: BPS/DSK-043-1876/09, do-
tycz¹ce oœwiadczenia senatora Wojciecha Skurkiewicza z³o¿onego podczas 38. posie-
dzenia Senatu RP, a dotycz¹cego procedury naboru kandydatów na stanowiska
ekspertów w zwi¹zku z wdra¿aniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodo-
wisko dla dzia³ania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, poni¿ej przekazujê od-
powiedzi na postawione w oœwiadczeniu pytania.

1. Dlaczego pomiêdzy pierwszym a drugim naborem nie poinformowano zaintereso-
wanych o niezakwalifikowaniu ich do oceny wniosków, jeœli z³o¿yli swoj¹ doku-
mentacjê w terminie kwietniowym?

2. Dlaczego dopiero w lipcu 2009 r. informowano, ¿e dana osoba nie zosta³a przyjêta
na listê ekspertów do oceny merytorycznej wniosku, jeœli sk³ada³a swoje dokumen-
ty w kwietniu?

Po dokonaniu kwalifikacji ekspertów, w pierwszej kolejnoœci nast¹pi³o sporz¹dze-
nie i wys³anie informacji o pozytywnym wyniku naboru na eksperta, co umo¿liwi³o fak-
tyczne zaanga¿owanie zakwalifikowanego eksperta w ocenê zg³oszonych w ramach
konkursu projektów. Informacje o wyniku negatywnym przekazano w mo¿liwie naj-
szybszym terminie, tj. 02.07.2009 r., co nie uchybia³o obowi¹zuj¹cym procedurom,
gdy¿ procedura i regulamin wyboru ekspertów zewnêtrznych nie okreœla terminów in-
formowania kandydatów na ekspertów o wynikach naboru. Jednoczeœnie chcia³bym
poinformowaæ, ¿e przy ocenie formalnej dla dzia³ania 9.1 NFOŒiGW korzysta jedynie
z pomocy ekspertów technologicznych. Zakwalifikowani podczas naboru ekspertów ze-
wnêtrznych eksperci finansowi oraz œrodowiskowi me zostali zaanga¿owani w ocenê
wniosków w ramach og³oszonego konkursu dla dzia³ania 9.1. Oceny zg³oszonych
w konkursie projektów pod k¹tem finansowym oraz w zakresie zgodnoœci udzielanej
pomocy publicznej, prowadzone s¹ przez ekspertów Narodowego Funduszu.

3. Ilu by³o kandydatów na ekspertów dla pierwszego naboru i ile osób zosta³o odrzu-
conych, a ile przyjêtych w pierwszym naborze?

Zgodnie z procedurami naboru ekspertów zewnêtrznych dla projektów apliku-
j¹cych o dofinansowanie w ramach dzia³añ 9.1, 9.2 oraz 9.3 PO IiŒ, ocenê 32 z³o¿onych
aplikacji przeprowadzi³a komisja wyboru ekspertów zewnêtrznych, powo³ana uchwa³¹
Zarz¹du NFOŒiGW. Prace ww. komisji zosta³y zakoñczone w dn. 13.05.2009 r.

Ostateczna lista osób proponowanych na ekspertów zewnêtrznych dla dzia³ania
9.1 zawiera nazwiska 18 kandydatów spe³niaj¹cych wszystkie wskazane w regulami-
nie kryteria (10 ekspertów finansowych, 6 ekspertów technologicznych oraz 2 eksper-
tów œrodowiskowych). Lista zosta³a zatwierdzona przez Instytucjê Poœrednicz¹c¹,
tj. Ministerstwo Gospodarki, w dniu 18.05.2009 r.

4. Czy zdarza³y siê przypadki, ¿e jeœli ktoœ by³ odrzucony w naborze pierwszym, to
ubiega³ siê ponownie w naborze drugim i zosta³ zakwalifikowany do prac eksperc-
kich?

W dniu 16.06.2009 r. Zarz¹d NFOŒiGW zatwierdzi³ sk³ad komisji wyboru eksper-
tów dla dzia³ania 9.1, która bêdzie prowadziæ drugi nabór ekspertów zewnêtrznych.
Okres urlopowy i nieobecnoœæ losowa cz³onków komisji spowodowa³y, i¿ komisja nie
rozpoczê³a merytorycznej oceny aplikacji z³o¿onych w ramach drugiego naboru eks-
pertów. Wobec faktu, ¿e koperty z wnioskami nie zosta³y do chwili obecnej otwarte, nie
mo¿na oceniæ, czy zdarzy³y siê przypadki ponownego z³o¿enia wniosku przez osoby od-
rzucone w pierwszym naborze. Jednoczeœnie informujê, i¿ eksperci, g³ównie technolo-
giczni, którzy zostan¹ wybrani w drugim naborze, bêd¹ mogli wspomóc NFOŒiGW przy
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ocenie merytorycznej drugiego stopnia oraz w ponownej ocenie projektów, zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ odwo³awcz¹. Planowany okres oceny merytorycznej drugie-
go stopnia przypadnie na miesi¹ce paŸdziernik i listopad 2009 r.

Termin oceny wniosków w procedurze odwo³awczej zostanie okreœlony, gdy sytua-
cja taka zaistnieje.

5. Dlaczego osoby, które z³o¿y³y aplikacjê w kwietniu, zosta³y poinformowane o od-
mowie wpisania na listê ekspertów dopiero w lipcu?

Jak ju¿ zosta³o to wyjaœnione w odpowiedzi na pytanie 1 i 2, po dokonaniu kwalifi-
kacji ekspertów, jako pierwsze zosta³y poinformowane osoby, które pozytywnie prze-
sz³y proces oceny. Umo¿liwi³o to faktyczne ich zaanga¿owanie w prace nad weryfikacj¹
projektów. Informacja o negatywnym wyniku kwalifikacji zosta³a przekazana
2.07.2009 r. z uwagi na du¿e obci¹¿enie pracowników Narodowego Funduszu wcho-
dz¹cych w sk³ad zespo³u ds. oceny projektów, w tym komisji wyboru ekspertów ze-
wnêtrznych, bie¿¹cymi, terminowymi sprawami. Pragnê raz jeszcze podkreœliæ, ¿e nie
uchybi³o to obowi¹zuj¹cym procedurom.

6. Kto jest przewodnicz¹cym zespo³u ds. oceny projektów dla dzia³ania 9.1 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko i dlaczego ta osoba podpisuje siê tak nie-
wyraŸnie, ¿e nie wiadomo, kto jest autorem oficjalnego pisma urzêdowego oraz dla-
czego nie u¿ywa imiennej piecz¹tki s³u¿bowej?

Przewodnicz¹cym zespo³u ds. oceny projektów dla dzia³ania 9.1 PO IiŒ jest pan Ma-
rek Rechnio, pracownik NFOŒiGW i wszystkie pisma informuj¹ce o zakwalifikowaniu
b¹dŸ o odrzuceniu kandydatów na eksperta s¹ przez niego podpisywane. Piecz¹tka
przewodnicz¹cego zespo³u nie jest piecz¹tk¹ imienn¹ i mog³o dojœæ do sytuacji, ¿e z³o-
¿ony podpis nie jest wystarczaj¹co czytelny. Wobec zaistnia³ej sytuacji imiê i nazwisko
przewodnicz¹cego zespo³u oraz zastêpcy przewodnicz¹cego bêd¹ w przysz³oœci nadru-
kowywane.

7. Czy od zawiadomienia eksperta o wynikach kwalifikacji przys³uguje odwo³anie od
nieuzasadnionej negatywnej decyzji NFOŒiGW do Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego lub Komisji Europejskiej?

Regulamin wyboru ekspertów zewnêtrznych do dzia³ania 9.1, 9.2 i 9.3 PO IiŒ nie
przewiduje procedury odwo³awczej od decyzji podjêtej przez komisjê wyboru ekspertów.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e w systemie wdra¿ania
IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej pe³ni rolê instytucji wdra¿aj¹cej,
a instytucj¹ bezpoœrednio nadzoruj¹c¹ jest w tym przypadku Ministerstwo Gospodarki
pe³ni¹ce rolê instytucji poœrednicz¹cej (instytucj¹ zarz¹dzaj¹c¹ dla ca³ego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Minister Œrodowiska nadzoruje Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w systemie wdra¿ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodo-
wisko w zakresie osi priorytetowych I–V.

Z uwagi jednak na ca³oœciowy nadzór Ministra Œrodowiska nad dzia³alnoœci¹ Naro-
dowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki pozwalam sobie przekazaæ powy¿-
sze informacje.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z otrzyman¹ od przedstawicieli gmin wiejskich informacj¹

o planach zlikwidowania rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia
Obszarów Wiejskich zwracam siê z proœb¹ o interwencjê w zakresie zmiany
tej niekorzystnej dla mieszkañców terenów wiejskich decyzji.

W ramach przedmiotowego programu realizowanych jest wiele cennych
i bardzo potrzebnych inicjatyw, szczególnie o charakterze spo³ecznym.
Inicjatywy te s¹ czêsto realizowane przez ma³e, nieposiadaj¹ce œrodków
w³asnych organizacje pozarz¹dowe. Dziêki œrodkom finansowym z programu
powsta³y m.in. pierwsze przedszkola, œwietlice œrodowiskowe, kluby seniora
oraz organizacje pozarz¹dowe, uruchomione zosta³y liczne dzia³ania dla
dzieci i m³odzie¿y, wyrównuj¹ce ich szanse spo³eczne i edukacyjne, realizo-
wane s¹ projekty zapobiegaj¹ce wykluczeniu spo³ecznemu, przywracaj¹ce
poczucie godnoœci i sensu ¿ycia.

Reasumuj¹c, zwracam siê do Pana Ministra o kontynuacjê i finansowa-
nie przedmiotowego programu zarówno w roku bie¿¹cym, jak i w latach
kolejnych.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

Stanowisko

Warszawa, 2009.08.04

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej

Szanowna Pani Minister,
uprzejmie przekazujê Pani Minister oœwiadczenia Senatora S³awomira Sadowskie-

go, Senatora Eryka Smulewicza, Senator Gra¿yny Sztark oraz Senatora Piotra Zientar-
skiego, przekazane przy pismach Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca
2009 r., odpowiednio znak: BPS/DSK-043-1874/09, BPS/DSK-043-1877/09,
BPS/DSK-043-1880/09 w sprawie likwidacji rezerwy celowej na Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich, z uprzejm¹ proœb¹ o stanowisko w terminie umo¿liwia-
j¹cym udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 28.08.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Eryka Smule-
wicza z dnia 4 sierpnia 2009 r., w sprawie zapytania dotycz¹cego zamiaru likwidacji
80 mln z³ rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
i utrzymania finansowania, proszê o przyjêcie poni¿szej odpowiedzi.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) zosta³ przygotowa-
ny w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej. Program jest realizowany na podstawie
umowy po¿yczki z Bankiem Œwiatowym, ca³oœæ œrodków przeznaczonych na wdra¿anie
PPWOW wynosi 72,2 mln euro. Z tej kwoty 47,2 mln euro przeznaczone zosta³o na rea-
lizacjê czêœci poœwiêconej integracji spo³ecznej, w tym 40 mln euro na us³ugi spo³eczne
w ramach Programu Integracji Spo³ecznej. Projekt sk³ada siê z trzech komponentów:
Programu Integracji Spo³ecznej, Reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
oraz kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji spo³ecznej.
Najwiêkszym komponentem jest Program Integracji Spo³ecznej. Do Programu zakwali-
fikowano 500 polskich gmin, co pi¹t¹ gminê w Polsce. Program wystartowa³ z pewnym
opóŸnieniem. Umowa z Bankiem Œwiatowym zosta³a wynegocjowana 2005 r. a pro-
gram ruszy³ 2007 r.

Dnia 2 czerwca 2009 Minister Finansów w imieniu Rz¹du Polskiego wyst¹pi³ do BŒ
z wnioskiem o wyd³u¿enie programu o 12 miesiêcy dla Programu Integracji Spo³ecznej
oraz o 18 miesiêcy dla reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Bank
Œwiatowy decyzjê w tej sprawie uzale¿ni³ od raportu Najwy¿szej Izby Kontroli, który
otrzyma³ w koñcu lipca br. NIK pozytywnie oceni³a wykonanie Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zwracaj¹c jednak uwagê, ¿e planowany przebieg
Programu odbiega³ od terminów okreœlonych w umowie z Bankiem. NIK negatywnie
oceni³a realizacjê PPWOW w zakresie jego organizacji i zarz¹dzania. Obecnie decyzja
w sprawie przed³u¿enia PPWOW jest procedowana w centrali BŒ.

W dniu 17 lipca br. Sejm RP znowelizowa³ ustawê bud¿etow¹. Po nowelizacji re-
zerwa celowa na rok 2009 na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
czêœæ 83, poz. 6 wynosi ok. 87 mln z³. Maj¹c na wzglêdzie dotychczas wydatkowane
œrodki finansowe dostêpna kwota na pokrycie wydatków programu wynosi 36,7 mln,
z tego na Komponent B – Program Integracji Spo³ecznej – ok. 30 mln z³.

Decyzja w sprawie przesuniêcia finansowania programu na rok 2010 zwi¹zana jest
œciœle ze staraniami rz¹du polskiego o wyd³u¿enie czasu realizacji Programu oraz nie-
wykorzystaniem zaplanowanej rezerwy celowej w 2008 r. Przed³u¿enie dzia³ania umo¿-
liwi wykorzystanie pozosta³ych kwot alokacji przez gminy w przysz³ym roku.

Ministerstwo Pracy dok³ada wszelkich starañ, by konieczne ciêcia w rezerwie celowej
nie odby³y siê kosztem najbiedniejszych wiejskich i miejsko-wiejskich gmin oraz niezni-
weczy³y ich wysi³ku w aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci i rozwoju us³ug spo³ecznych.

Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu i lipcu bie¿¹cego roku tereny rolnicze i uprawy rolne znajduj¹-

ce siê w powiecie p³ockim dotknê³y ulewne deszcze, nawa³nice i gradobicia.
W ich wyniku rolnicy i producenci rolni, miêdzy innymi z terenu gminy S³upno,
Brudzeñ Du¿y, Wyszogród, Radzanowo, Bodzanów, Ma³a Wieœ, Bielsk,
Bulkowo i StaroŸreby, Drobin i innych gmin, ponieœli straty i szkody w upra-
wach rolnych. W niektórych gospodarstwach straty przekroczy³y nawet 80%.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie
pilnych dzia³añ zwi¹zanych z ocen¹ poniesionych szkód, uproszczeniem
wszelkich procedur i jak najszybszym uruchomieniem programu pomocy
i wsparcia finansowego dla osób i gospodarstw, które ponios³y straty
materialne i finansowe.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.04

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 24 lipca 2009 r. znak BPS/DSK-043-1877/09, przy któ-

rym przes³ane zosta³o oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza dotycz¹ce udzielenia
pomocy producentom rolnym z terenu powiatu p³ockiego, w których gospodarstwach
wyst¹pi³y szkody spowodowane przez ulewne deszcze, nawa³nice i gradobicia – uprzej-
mie informujê Pana Marsza³ka, ¿e w dniu 30 lipca br. Komitet Sta³y Rady Ministrów
przyj¹³ projekt uchwa³y Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy
dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych pro-
dukcji rolnej powsta³y szkody spowodowane przez powódŸ w 2009 r.

Na podstawie rozporz¹dzenia (WE) nr 1857/2006 zestawienie informacji o progra-
mie po przyjêciu uchwa³y przez Radê Ministrów zostanie przes³ane do Komisji Euro-
pejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej, co
oznacza, ¿e pomoc udzielana w zwi¹zku z powodzi¹ nie bêdzie musia³a byæ realizowana
w formule de minimis i tym samym nie ograniczy dostêpu do pomocy gospodarstwom
rolnym i dzia³om specjalnym produkcji rolnej, które w poprzednich latach z takiej po-
mocy korzysta³y.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze w programie wskazano formy pomocy maj¹ce na celu z³a-
godzenie skutków powodzi, w tym te, które mog¹ byæ udzielane na podstawie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów tj.:

1. Kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia-
³ach specjalnych produkcji rolnej znajduj¹cych siê na obszarach, gdzie szkody po-
wsta³y w zwi¹zku z powodzi¹, udzielane na podstawie rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadañ Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z póŸn. zm.) oraz
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o porêczenia i gwarancje sp³aty ww. kredytów bankowych. Warunkiem udzielenia
kredytu preferencyjnego jest w szczególnoœci do³¹czenie przez kredytobiorcê do
wniosku o udzielenie kredytu bankowego opinii wojewody zawieraj¹cej okreœlenie
zakresu i wysokoœci szkód oszacowanych przez komisjê powo³an¹ przez wojewo-
dê, w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce wyst¹pienia szkód. Dop³aty do oprocento-
wania ww. kredytów bêd¹ stosowane przez ARiMR zgodnie z przepisami tego roz-
porz¹dzenia.

2. Stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego na podsta-
wie art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecz-
nym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z póŸn. zm.) pomocy w op³acaniu
bie¿¹cych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne oraz regulowaniu zaleg³oœci z tego
tytu³u w formie odraczania terminu p³atnoœci sk³adek i rozk³adania ich na dogo-
dne raty, a tak¿e umarzanie w ca³oœci lub w czêœci bie¿¹cych sk³adek na indywi-
dualny wniosek rolnika, który poniós³ szkody spowodowane przez powódŸ.

3. Udzielanie przez Prezesa Agencji Nieruchomoœci Rolnych na podstawie przepisów
art. 23a ustawy z dnia 19 paŸdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo-
œciami rolnymi Skarbu Pañstwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z póŸn. zm.)
odroczeñ i rozk³adanie na raty p³atnoœci z tytu³u umów sprzeda¿y i dzier¿awy nie-
ruchomoœci Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, bez stosowania op³at i od-
setek za okres odroczenia oraz ulg w op³atach czynszu, a tak¿e umarzanie rat p³at-
noœci czynszu z tytu³u umów dzier¿awy, na indywidualny wniosek producenta
rolnego, który poniós³ szkody spowodowane przez powódŸ.

4. Stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rol-
nym za 2009 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.) w zwi¹zku z powodzi¹.

Ponadto w ww. projekcie Programu zaproponowano udzielanie pomocy spo³ecznej
rodzinom rolniczym, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecz-
nej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) w formie jednorazowego zasi³ku celowego w wy-
sokoœci:

1) dla rodzin rolniczych prowadz¹cych gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha
u¿ytków rolnych albo dzia³ specjalny produkcji rolnej – 500 z³;

2) dla rodzin rolniczych prowadz¹cych gospodarstwa rolne o powierzchni powy¿ej
5 ha u¿ytków rolnych – 1 000 z³.

Jednoczeœnie pragnê wyjaœniæ, ¿e producenci rolni, w których gospodarstwach powsta-
³y znaczne szkody spowodowane przez grad lub deszcz nawalny mog¹ ubiegaæ siê po-
moc okreœlon¹ w pkt 1–4 na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów.

Niezale¿nie od powy¿szego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dop³atach
do ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249,
z póŸn. zm.) od pocz¹tku 2006 roku jest wdra¿any w Polsce system ubezpieczeñ w rol-
nictwie z dop³atami z bud¿etu pañstwa do sk³adek producentów rolnych z tytu³u za-
warcia umów ubezpieczenia:

·upraw zbó¿, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych,
drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub
roœlin str¹czkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru od ryzyka wyst¹pie-
nia szkód spowodowanych przez huragan, powódŸ, deszcz nawalny, grad, piorun,
obsuniêcie siê ziemi, lawinê, suszê, ujemne skutki przezimowania oraz przymroz-
ki wiosenne,

·byd³a, koni, owiec, kóz, drobiu lub œwiñ od ryzyka wyst¹pienia szkód spowodowa-
nych przez huragan, powódŸ, deszcz nawalny, grad, piorun, obsuniêcie siê ziemi,
lawinê oraz w wyniku uboju z koniecznoœci.

Umowy ubezpieczenia s¹ zawierane z producentami rolnymi na okres 12 miesiêcy.
Wprowadzenie systemu dotowanych ubezpieczeñ w rolnictwie mia³o na celu zapewnie-
nie œrodków finansowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych w przy-
padku wyst¹pienia strat spowodowanych nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.

Dop³aty do sk³adek producentów rolnych s¹ stosowane, je¿eli okreœlone przez za-
k³ady ubezpieczeñ stawki taryfowe nie przekraczaj¹:
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a) przy ubezpieczeniu upraw zbó¿, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków
lub buraków cukrowych – 3,5% sumy ubezpieczenia upraw;

b) przy ubezpieczeniu rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu,
drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roœlin str¹czkowych – 5% sumy
ubezpieczenia.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wy-
sokoœci dop³at do sk³adek z tytu³u ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz¹t gospodar-
skich w 2009 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 1488) dop³aty do sk³adek wynosz¹:

·50% sk³adki z tytu³u ubezpieczenia 1 ha upraw,
·50% sk³adki z tytu³u ubezpieczenia 1 szt. zwierz¹t.
Stosowanie dop³at do ww. sk³adek odbywa siê na podstawie umów zawartych przez

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zak³adami ubezpieczeñ, które z³o¿y³y oferty z wa-
runkami ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich. Zgodnie z ustaw¹,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawar³ z trzema zak³adami ubezpieczeñ umowy
w sprawie dop³at ze œrodków bud¿etu pañstwa do sk³adek z tytu³u zawarcia w 2009 r.
umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka wyst¹pienia skutków zdarzeñ
losowych w rolnictwie, tj. z Powszechnym Zak³adem Ubezpieczeñ SA z siedzib¹ w War-
szawie, Towarzystwem Ubezpieczeñ Wzajemnych „TUW” z siedzib¹ w Warszawie oraz
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych z siedzib¹ w Poznaniu.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do generalnego dyrektora ochrony œrodowiska Micha³a Kie³szni

Szanowny Panie Dyrektorze!
W zwi¹zku z pismem, które otrzyma³em z gminy S³upno, a które dotyczy

uchwa³y gminy z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wyra¿enia opinii doty-
cz¹cej utworzenia Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000
PLH1408 pod nazw¹ „Kampinoska Dolina Wis³y”, zwracam siê do pana
dyrektora o informacje w przedmiotowej sprawie.

We wspomnianym piœmie wójt gminy S³upno wskazuje, ¿e proponuj¹c
przedmiotowy obszar Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska
nie wziê³a pod uwagê zapisów w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy S³upno.

Ponadto wójt gminy S³upno wskazuje, ¿e zapisy w standardowym
formularzu danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), dla obszarów
spe³niaj¹cych kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla
specjalnych obszarów ochrony (SOO) uniemo¿liwiaj¹ realizacjê wielu
strategicznych przedsiêwziêæ, w tym prorozwojowych w zakresie turystyki
i budownictwa mieszkaniowego.

Z wyrazami szacunku
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 24 lipca 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-1878/09),

dot. oœwiadczenia Eryka Smulewicza, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie
uchwa³y gminy S³upno, dotycz¹cej utworzenia nowego obszaru sieci Natura 2000
„Kampinoska Dolina Wis³y”, poni¿ej przedstawiam stosowne wyjaœnienia.

Uprzejmie informujê, ¿e propozycje nowych obszarów Natura 2000, które zosta³y
przekazane do zaopiniowania w³aœciwym miejscowo radom gmin powstawa³y w opar-
ciu o prace terenowe maj¹ce na celu potwierdzenie lub pozyskanie nowych informacji
dotycz¹cych wystêpowania siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych w ramach
sieci Natura 2000. Eksperci pracuj¹cy w ramach powo³anych w 2008 r. wojewódzkich
zespo³ach specjalistycznych byli zobowi¹zani do wyznaczenia takich granic obszarów
Natura 2000, by obj¹æ ich zasiêgiem jedynie najcenniejsze tereny, wy³¹czaj¹c, jeœli jest
to mo¿liwe, tereny zurbanizowane.

Proponowany obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wis³y zosta³ przygotowany
przez Wojewódzki Zespó³ Specjalistyczny województwa mazowieckiego z powodu wy-
stêpowania na jego terenie szeregu siedlisk przyrodniczych wodnych i od wód zale¿-
nych z za³¹cznika I Dyrektywy siedliskowej, w tym priorytetowych, takich jak:
siedlisko 6120 ciep³olubne, œródl¹dowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
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i 91E0 ³êgi wierzbowe, topolowe i jesionowe (Salicetum albo - fragilis, Populetum albae,
Alnenion), a tak¿e wielu gatunków z za³¹cznika II Dyrektywy siedliskowej, w szczegól-
noœci ssaków: bobra europejskiego i wydry europejskiej, p³azów: traszki grzebieniastej
i kumaka nizinnego, ryb: bolenia, ró¿anki i g³owacza bia³op³etwego oraz bezkrêgow-
ców: trzepli zielonej i pachn¹cy dêbowej, która jest gatunkiem priorytetowym.

Obszary Natura 2000 w przeciwieñstwie do wiêkszoœci tradycyjnych form ochrony
przyrody, reprezentuje odmienne podejœcie do ochrony walorów przyrodniczych, opie-
raj¹ce siê na za³o¿eniu, ¿e cz³owiek jest integraln¹ czêœci¹ przyrody. Sieæ Natura 2000
nie ma na celu tworzenia „skansenów cywilizacyjnych” na obszarach o dobrze zacho-
wanych walorach przyrodniczych. Nie wi¹¿e siê te¿ z ustawowymi zakazami gospoda-
rowania – wrêcz przeciwnie, czêsto istnienie przedmiotu ochrony (gatunku lub
siedliska) jest uzale¿nione od w³aœciwie prowadzonej gospodarki, np. koszenia ³¹k
b¹dŸ wypasu. Na takie dzia³ania mo¿liwe jest uzyskanie dop³at, m.in. z p³atnoœci
rolno-œrodowiskowych, które s¹ wy¿sze od 5 do 15% na obszarach Natura 2000 w sto-
sunku do „zwyk³ych” gruntów. Gminy objête obszarem Natura 2000 traktowane s¹ na
preferencyjnych warunkach w dostêpie do œrodków na ochronê przyrody w ramach
Priorytetu V Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”. Uzyskuj¹ te¿ do-
datkow¹ punktacjê w kwalifikacji wniosków do Programu Operacyjnego „Infrastruktu-
ra i Œrodowisko” na monitoring œrodowiska, racjonalizacjê gospodarki odpadami, BAT
i ochronê powietrza w przedsiêbiorstwach oraz uzyskuj¹ mo¿liwoœæ uzyskania dotacji
na sieæ kanalizacyjn¹, nawet gdy wskaŸnik koncentracji mieszkañców wynosi mniej
ni¿ 120 osób/km sieci. Istotnym jest, i¿ zgodnoœæ z zasadami ochrony w obszarach Na-
tura 2000 wzmacnia argumentacjê na rzecz finansowania wszelkich innych proekolo-
gicznych projektów takich jak np. budowa oczyszczalni œcieków, innowacje
technologiczne przedsiêbiorstw prowadz¹ce do ochrony œrodowiska, itp. Równoczeœ-
nie fakt istnienia obszaru Natura 2000 mo¿e byæ wykorzystany przez gminy do ich pro-
mocji (np. w zakresie turystyki), jak równie¿ stosowania eco-labelingu swoich
produktów i us³ug. Warto podkreœliæ, i¿ niektóre gminy same postuluj¹ w³¹czenie
swoich gruntów do w³¹czenia do sieci Natura 2000, upatruj¹c w tym szansê na rozwój
regionu.

Ponadto, informujê, ¿e jedynie argumenty natury naukowej mog¹ byæ podstaw¹ do
korekty granic obszarów Natura 2000. Takie podejœcie jest zgodne ze stanowiskiem
Komisji Europejskiej, z którego wynika, ¿e jedynym kryterium branym pod uwagê
przez KE podczas wyznaczania obszarów Natura 2000 jest kryterium naukowe, a przy-
czyny spo³eczno-ekonomiczne przedstawiane przez zainteresowane strony nie mog¹
byæ podstaw¹ do zmiany ich granic. Stanowisko KE w tej kwestii jest poparte orzecznictwem
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci (orzeczenie TSWE z dnia 19 maja 1998 r.
w sprawie C–3/96/Komisja WE p. Holandii, Zb. Orz. Z 1998 r. str. 1–03031, pkt 70,
sprawy c–157/89 Komisja p. W³ochom oraz C–60/05 WWF Italia i inni Zb. Orz. 2006 r.
str. 1–5083, pkt 27).

Odnosz¹c siê do opinii Rady Gminy S³upno, uprzejmie informujê, ¿e do sekretaria-
tu Departamentu Obszarów Natura 2000, Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska
dnia 23 czerwca br. wp³ynê³a uchwa³a Nr 258/XXVII/09 Rady Gminy S³upno z dnia
18 maja 2009 r. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej utworzenia Specjalnego Obsza-
ru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH14_08 pod nazw¹ „Kampinoska Dolina Wis³y”.

Jednoczeœnie informujê, ¿e wszystkie opinie, przekazane do Generalnej Dyrekcji
Ochrony Œrodowiska w sprawie utworzenia nowych obszarów Natura 2000, zosta³y
wnikliwie przeanalizowane i w uzasadnionych przypadkach uwzglêdnione. Przeanali-
zowana zosta³a równie¿ ww. opinia Rady Gminy S³upno, jednak przedstawiona propo-
zycja zmiany granicy umotywowana zosta³a rozwojem gminy i nie sta³y za ni¹ ¿adne
dane naukowe. Na podstawie przedstawionego pisma nie mo¿na wiêc by³o dokonaæ ko-
rekty.

Nawi¹zuj¹c do kwestii uwzglêdnienia uwag gminy S³upno, uprzejmie informujê, ¿e
stosownie do zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. 80, poz. 717 z póŸn. zm.) studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest aktem prawa miejscowego, wiêc
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nie jest dokumentem wi¹¿¹cym. Aktem prawa miejscowego jest natomiast miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.

Pragnê podkreœliæ, ¿e fakt wyznaczenia obszaru Natura 2000 nie jest jednoznaczny
z zakazem realizacji za³o¿eñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w tym z rozwojem turystyki, czy budownictwa mieszkaniowego. Je¿eli jednak, stosow-
nie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska
(Dz.U. Nr 25, poz. 150 j.t.), w zwi¹zku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieru-
chomoœci, korzystanie z niej lub z jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z do-
tychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe lub istotnie ograniczone,
w³aœciciel nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci, nato-
miast zgodnie z art. 129 ust. 2 ww. ustawy, w zwi¹zku z ograniczeniem sposobu korzy-
stania z nieruchomoœci jej w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ odszkodowania za poniesion¹ szkodê,
a szkoda ta obejmuje równie¿ zmniejszenie wartoœci nieruchomoœci. Z roszczeniem
mo¿na wyst¹piæ w okresie dwóch lat od dnia wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia lub aktu
prawa miejscowego powoduj¹cego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomoœci.
Przy czym uprzejmie informujê, ¿e wyznaczenie obszaru chronionego, jako takie, nie
jest jednoznaczne z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomoœci.

Z powa¿aniem

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŒRODOWISKA
Micha³ Kie³sznia

92 38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie senatorskie wi¹¿e siê z narastaj¹cym wœród pracow-

ników Izby Skarbowej w Katowicach Oœrodka Zamiejscowego w Czêstocho-
wie zaniepokojeniem mo¿liwoœci¹ likwidacji tego oœrodka przez ministra
finansów.

Pragnê podzieliæ powsta³e obawy oraz wyraziæ swój sprzeciw wobec
podejmowanej próby likwidacji tego oœrodka.

Jestem przekonany, ¿e wprowadzenie niekorzystnego dla naszego miasta
rozwi¹zania w postaci likwidacji Izby Skarbowej w Katowicach Oœrodka
Zamiejscowego w Czêstochowie doprowadzi w efekcie do wielu uci¹¿liwych
nastêpstw dla pracowników, mieszkañców, przedsiêbiorców oraz miasta
Czêstochowy.

Likwidacja Izby Skarbowej w Katowicach Oœrodka Zamiejscowego w Czêsto-
chowie oznacza³aby przeniesienie pracowników do Katowic, co znacznie
obni¿y³oby komfort pracy dotychczas zatrudnionych, a przede wszystkim –
jakoœæ obs³ugi petenta, by³oby to te¿ bezpoœredni¹ przyczyn¹ utraty oko³o
siedemdziesiêciu miejsc pracy w naszym mieœcie. Likwidacja tego oœrodka
to równie¿ znaczne utrudnienia w dostêpie do drugiej instancji administracji
skarbowej dla mieszkañców i przedsiêbiorców z regionu, jaki obs³uguje Izba
Skarbowa w Katowicach Oœrodek Zamiejscowy w Czêstochowie. W przypadku
likwidacji wymienionego oœrodka zamiejscowego pog³êbi siê proces de-
gradacji rangi naszego miasta, trwaj¹cy od momentu wprowadzenia reformy
administracyjnej kraju. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Czêstochowa jest najwiêkszym
miastem na prawach powiatu i drugim pod wzglêdem liczebnoœci mieszkañ-
ców w województwie œl¹skim.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e dzia³alnoœæ oœrodka zamiejscowego w zakresie
orzecznictwa w II instancji obejmuje sprawy z urzêdów skarbowych w Czêsto-
chowie, K³obucku, Myszkowie, Lubliñcu, Bêdzinie, Bytomiu, Tarnowskich
Górach, D¹browie Górniczej, Zawierciu oraz – od niedawna – w Sosnowcu.
Oœrodek zamiejscowy w Czêstochowie rozpatruje sprawy z zakresu
podatków poœrednich oraz podatków bezpoœrednich, a liczba wydawanych
decyzji stanowi znacz¹cy udzia³ w ogólnej liczbie wszystkich decyzji
wydawanych w II instancji na obszarze woj. œl¹skiego.

Warto podkreœliæ, ¿e Izba Skarbowa w Katowicach Oœrodek Zamiejscowy
w Czêstochowie korzysta z budynku bêd¹cego w zasobach Skarbu Pañstwa,
co minimalizuje koszty dzia³alnoœci.

Dnia 23 kwietnia 2007 roku Rada Miasta Czêstochowy podjê³a stoso-
wane stanowisko, w którym wyrazi³a swoj¹ dezaprobatê dla podjêtych przez
ówczesny rz¹d prac nad ustaw¹ o Krajowej Administracji Skarbowej nie-
uwzglêdniaj¹cej naszego oœrodka zamiejscowego.

Maj¹c na uwadze opisan¹ sytuacjê, zwracam siê do Pana Ministra z ape-
lem o umo¿liwienie dalszego funkcjonowania Izby Skarbowej w Katowicach
Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie.

Andrzej Szewiñski
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OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE FINANSÓW

Warszawa, 13 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie znak: BPS/DSK-043-1879/09 z dnia 24 lip-

ca 2009 r. oœwiadczeniem senatora Andrzeja Szewiñskiego z³o¿onym podczas 38. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca 2009 r. w sprawie zlokalizowanego w Czêsto-
chowie Oœrodka Zamiejscowego Izby Skarbowej w Katowicach uprzejmie wyjaœniam,
co nastêpuje.

Wprowadzona przed 10 laty reforma administracji publicznej, która m.in. wprowa-
dzi³a zasadniczy, trójstopniowy podzia³ terytorialny pañstwa ograniczy³a tak¿e liczbê
miast wojewódzkich z 49 do 16, co poci¹gnê³o za sob¹ likwidacjê izb skarbowych w by-
³ych miastach wojewódzkich i przes¹dzi³o tym samym o losie istniej¹cych tam organów
podatkowych drugiej instancji. Utworzenie na bazie zlikwidowanych izb skarbowych
oœrodków zamiejscowych by³o traktowane jako rozwi¹zanie przejœciowe i pracownicy
tych oœrodków od pocz¹tku wiedz¹ o perspektywie likwidacji tych jednostek.

Pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, i¿ na ogóln¹ liczbê ok. 3910 etatów w iz-
bach skarbowych, zatrudnienie w oœrodkach zamiejscowych kszta³tuje siê na poziomie
ok. 466 etatów w s³u¿bie cywilnej oraz ok. 10 etatów pracowników obs³ugi, co stanowi
ok. 12,17% ogó³u zatrudnienia w izbach skarbowych. Izba Skarbowa w Katowicach po-
siada w swojej strukturze organizacyjnej oœrodki zamiejscowe w Bielsku-Bia³ej i Czê-
stochowie, jednak¿e z uwagi na dzia³aj¹ce w strukturze Oœrodka Zamiejscowego
w Bielsku-Bia³ej, licz¹ce 139 etatów, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej jedynie
Oœrodek Zamiejscowy w Czêstochowie realizuje zadania w zakresie orzecznictwa i rozpa-
trywania odwo³añ w drugiej instancji bêd¹c organem odwo³awczym dla 11, spoœród 37,
urzêdów skarbowych województwa œl¹skiego. Aktualne zatrudnienie w tym Oœrodku
kszta³tuje siê na poziomie 57 etatów wobec 322 etatów w macierzystej Izbie Skarbowej.
Dodatkowo w Oœrodku Zamiejscowym w Czêstochowie œwiadczy pracê 7 osób zatrud-
nionych na etatach nale¿¹cych do Izby Skarbowej w Katowicach.

Organizacjê urzêdów i izb skarbowych reguluje zarz¹dzenie Nr 13 Ministra Finan-
sów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzêdów i izb skarbowych oraz na-
dania im statutów (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7, poz. 55 z póŸn. zm.) wydane na
podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzêdach i izbach skarbowych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z póŸn. zm.). Zarz¹dzenie Nr 13 stanowi w § 5 w ust. 1 i 2, ¿e
izby skarbowe s¹ jednostkami organizacyjnymi obs³uguj¹cymi dyrektora izby skarbo-
wej i prowadz¹ gospodarkê finansow¹ jako samodzielnie bilansuj¹ce pañstwowe jed-
nostki bud¿etowe, a w ust. 3 tego samego przepisu okreœla, ¿e w izbach skarbowych
mog¹ funkcjonowaæ oœrodki zamiejscowe.

Zgodnie ze Statutem izby skarbowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 5 do zarz¹dzenia
Nr 13, kompetencje do podejmowania decyzji w zakresie funkcjonowania oœrodków za-
miejscowych przys³uguj¹ dyrektorom izb skarbowych. W uzasadnionych przypadkach
dyrektor izby skarbowej mo¿e przesun¹æ zadania pomiêdzy komórkami organizacyjny-
mi izby, np. z komórki organizacyjnej w oœrodku zamiejscowym do komórki w siedzibie
izby. Za zgod¹ Ministra Finansów, dyrektor izby skarbowej mo¿e te¿ ³¹czyæ lub dzieliæ
komórki organizacyjne, w tym równie¿ w oœrodku zamiejscowym, uwzglêdniaj¹c za-
kres i rozmiar zadañ. W œlad za tymi dzia³aniami mo¿e wyst¹piæ koniecznoœæ przesu-
wania etatów. Dyrektor, jako organ zarz¹dzaj¹cy izb¹ skarbow¹, jest tak¿e uprawniony
do wnioskowania o likwidacjê oœrodka zamiejscowego. Podejmowane m.in. na tej pod-
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stawie dzia³ania doprowadzi³y do stopniowej redukcji liczby funkcjonuj¹cych oœrodków
zamiejscowych izb skarbowych, z 24 jakie powsta³y z dniem 1 stycznia 1999 r., do 19
w chwili obecnej. Ich enumeratywny wykaz stanowi za³¹cznik Nr 3 do ww. zarz¹dzenia.

Na bazie oœrodków zamiejscowych izb skarbowych zosta³y zorganizowane 3, spo-
œród 4 funkcjonuj¹cych, biura krajowej informacji podatkowej: w Toruniu, w Bielsku-
-Bia³ej i w P³ocku. Ponadto, podlegaj¹cy Izbie Skarbowej w Poznaniu Oœrodek Zamiej-
scowy w Koninie da³ podstawê do zorganizowania Biura Wymiany Informacji Podatko-
wych. Ca³kowitej likwidacji uleg³y jedynie oœrodki zamiejscowe, które podlega³y Izbie
Skarbowej w Gdañsku (OZ S³upsk – likwidacja w 2007 r.) oraz Izbie Skarbowej
w Szczecinie (OZ Koszalin – likwidacja w 2008 r.).

W mojej ocenie podejmowane dotychczas dzia³ania w zakresie funkcjonowania
oœrodków zamiejscowych nie wp³ynê³y na pogorszenie siê poziomu obs³ugi podatników
i na skutecznoœæ poboru dochodów na rzecz bud¿etu pañstwa oraz bud¿etów jedno-
stek samorz¹du terytorialnego, poniewa¿ dotycz¹ organów podatkowych drugiej in-
stancji i nie wywieraj¹ znacz¹cego wp³ywu na funkcjonowanie sieci urzêdów skarbo-
wych.

Pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, i¿ problemom zwi¹zanym z funkcjonowa-
niem administracji podatkowej, w tym równie¿ oœrodków zamiejscowych, poœwiêcona
by³a narada dyrektorów izb skarbowych z Kierownictwem resortu finansów, jaka odby-
³a siê w dniach 14–15 maja 2009 r. w Czerniejewie k. Poznania. W trakcie tej narady
zg³oszony zosta³ przez dyrektorów izb skarbowych postulat rozwa¿enia zasadnoœci dal-
szego funkcjonowania oœrodków zamiejscowych izb skarbowych w kontekœcie mo¿li-
woœci uzyskania oszczêdnoœci w obszarze wydatków rzeczowych oraz optymalnego
wykorzystania zasobów kadrowych tych jednostek. Z uwagi na koniecznoœæ przepro-
wadzenia niezbêdnych badañ i analiz, które mog³yby potwierdziæ mo¿liwoœæ osi¹gniê-
cia realnych oszczêdnoœci w tym zakresie oraz daæ podstawê do podjêcia ewentualnych
prac nad przygotowaniem reorganizacji aparatu skarbowego id¹cej w kierunku likwida-
cji oœrodków zamiejscowych, Dyrektorzy izb skarbowych zostali poproszeni o przed-
stawienie informacji odnoœnie do mo¿liwoœci zapewnienia pracownikom ww. oœrodków
nowych miejsc pracy oraz koncepcji zagospodarowania obiektów zajmowanych przez
te oœrodki i spodziewanych korzyœci w przypadku podjêcia decyzji o ewentualnej likwi-
dacji tych jednostek.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, odpowiadaj¹c na proœbê Ministerstwa Fi-
nansów przedstawi³ oparte na przeprowadzonej analizie propozycje rozwi¹zañ, które
odnoœnie do Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie zak³adaj¹ dalsze jego funkcjonowa-
nie w aktualnej postaci. W uzasadnieniu zosta³a przedstawiona pozytywna ocena funkcjo-
nowania tej jednostki, zarówno pod wzglêdem merytorycznym jak i logistyczno-
-kadrowym. Powy¿sze stanowisko potwierdza tak¿e przed³o¿ony Ministrowi Finansów
w dniu 3 sierpnia 2009 r. projekt zmiany regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej
w Katowicach, w którym zapisy dotycz¹ce Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie zo-
sta³y pozostawione bez zmian.

W zwi¹zku z tym, i¿ treœæ skierowanego do dyrektorów izb skarbowych polecenia
oraz przeprowadzane analizy funkcjonowania oœrodków zamiejscowych mog³y wywo-
³aæ zaniepokojenie wœród pracowników tych jednostek pragnê poinformowaæ Pana
Marsza³ka, ¿e Ministerstwo Finansów nie podjê³o decyzji zmiany przepisów prawnych
zmierzaj¹cych do likwidacji oœrodków zamiejscowych in gremio pozostawiaj¹c swobo-
dê dzia³ania w tym zakresie dyrektorom izb skarbowych, a to z kolei, w odniesieniu do
oœrodków zamiejscowych Izby Skarbowej w Katowicach, oznacza brak planów likwida-
cji Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie lub ograniczania zatrudnienia w tej jednostce.

Z powa¿aniem

PODSEKRETARZ STANU
Andrzej Parafianowicz
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Oœwiadczenie senator Gra¿yny Sztark
oraz senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê informacjami na temat zlikwidowania

80 milionów z³ rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów
Wiejskich zwróci³o siê do nas wielu wójtów i burmistrzów gmin wiejskich
Œrodkowego Pomorza.

Decyzja dotycz¹ca zlikwidowania 80 milionów z³ rezerwy celowej na
PPWOW dla piêciuset gmin uczestnicz¹cych w programie by³aby katastro-
falna i poci¹gnê³aby za sob¹ nieodwracalne skutki spo³eczne, a tak¿e finan-
sowe.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich jest w naszych gminach
realizowany drugi rok. Okaza³ siê wielkim sukcesem. Pozwoli³ wspólnotom
na zaplanowanie dzia³añ odpowiadaj¹cych na takie potrzeby spo³eczne,
które nie mog³y byæ do tej pory zaspokojone. Dziêki programowi uda³o siê
przekonaæ wiele osób, i¿ programy spo³eczne, szczególnie te realizowane
przez lokalne œrodowiska, maj¹ sens i przynosz¹ ogromn¹ wartoœæ dodan¹
dla rozwoju gmin.

Zgodnie z otrzymanymi przez gminy decyzjami o alokacji, wydatkowanie
œrodków zosta³o zaplanowane, konkursy – og³oszone i rozstrzygniête, umo-
wy na realizacjê us³ug spo³ecznych – zawarte i obecnie s¹ realizowane.

Pos³uguj¹c siê przyk³adem gminy R¹bino, chcê poinformowaæ Pana
Ministra, ¿e aktualnie w gminie realizowanych jest piêæ kontraktów (porozu-
mieñ i umów) na ³¹czn¹ kwotê 116 480,22 z³ oraz zaplanowano uruchomie-
nie kolejnych procedur konkursowych o wartoœci 9.000,00 z³. £¹cznie wydat-
kowano, zaanga¿owano w kontraktach i planowych projektach kwotê
183 570,22 z³.

Poniewa¿ wspomniana gmina nie ma ¿adnych œrodków na kontynuowa-
nie tych zobowi¹zañ z w³asnego bud¿etu, wstrzymanie finansowania progra-
mu oznacza zerwanie umów z us³ugodawcami, bêd¹cymi czêsto ma³ymi,
nieposiadaj¹cymi w³asnych œrodków organizacjami pozarz¹dowymi, które
w wielu przypadkach powsta³y jako jeden z wielu namacalnych efektów
projektu. Wywo³a to falê uzasadnionych roszczeñ finansowych.

Piêæset wiejskich i miejsko-wiejskich gmin uczestnicz¹cych w Poakcesyj-
nym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich (realizowanym z po¿yczki Banku
Œwiatowego) to najbiedniejsze polskie gminy, borykaj¹ce siê z najwiêkszym
nagromadzeniem problemów spo³ecznych, z niekorzystnymi warunkami
gospodarczymi, z peryferyjnym po³o¿eniem. 87% z nich nigdy nie korzysta³o
z ¿adnych zewnêtrznych œrodków.

Dziêki Poakcesyjnemu Programowi Obszarów Wiejskich w piêciuset gminach
powsta³y m.in. pierwsze przedszkola, œwietlice œrodowiskowe, kluby senio-
ra, organizacje pozarz¹dowe i grupy nieformalne (w sumie ponad tysi¹c), uru-
chomiono wiele dzia³añ wyrównuj¹cych szanse spo³eczne i edukacyjne dzieci
i m³odzie¿y, wiele projektów zapobiegaj¹cych marginalizacji spo³ecznej,
przywracaj¹cych poczucie godnoœci i sensu ¿ycia tym grupom spo³ecznym,
które do tej pory by³y zapomniane i wydawa³o siê, ¿e na sta³e bêd¹ wyklu-
czone spo³ecznie. Sposób dzia³ania programu sta³ siê wielk¹ lekcj¹ demokra-
cji, planowania i myœlenia strategicznego, pobudzi³ spo³eczeñstwo obywatel-
skie. Ludzie poczuli siê bardziej zintegrowani, szczêœliwsi, bardziej chêtni do
podejmowania wspólnego wysi³ku, a tak¿e, co chyba najwa¿niejsze, przeko-
nali siê, ¿e mog¹ sami sobie pomóc, przy niewielkim udziale zewnêtrznym.
Teraz to wszystko mo¿e zostaæ zaprzepaszczone!

Wstrzymanie finansowania PPWOW to zniszczenie zaufania i œwie¿o
odbudowanej wiary naszych mieszkañców w ideê wspólnych dzia³añ na
rzecz gminnej spo³ecznoœci. Ludzie, którzy uwierzyli w sens wspó³pracy,
aktywnoœci, wspólnego rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, dzia³alnoœci
w organizacjach pozarz¹dowych, poczuliby siê oszukani i straciliby wiarê w
sens spo³ecznego zaanga¿owania.
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Zwracamy siê zatem do Pana Ministra z proœb¹ o ponowne przeanalizo-
wanie tych faktów i podtrzymanie finansowania programu jako oczywistej
pomocy pañstwa dla spo³ecznie i gospodarczo s³abych gmin wiejskich.

Gra¿yna Sztark
Piotr Zientarski

Stanowisko

Warszawa, 2009.08.04

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej

Szanowna Pani Minister,
uprzejmie przekazujê Pani Minister oœwiadczenia Senatora S³awomira Sadowskie-

go, Senatora Eryka Smulewicza, Senator Gra¿yny Sztark oraz Senatora Piotra Zientar-
skiego, przekazane przy pismach Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca
2009 r., odpowiednio znak: BPS/DSK-043-1874/09, BPS/DSK-043-1877/09,
BPS/DSK-043-1880/09 w sprawie likwidacji rezerwy celowej na Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich, z uprzejm¹ proœb¹ o stanowisko w terminie umo¿liwia-
j¹cym udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 27.08.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia senatorów Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Zien-
tarskiego oraz Pani Gra¿yny Sztark z dnia 16 lipca 2009 r., w sprawie zapytania doty-
cz¹cego zamiaru likwidacji 80 mln z³ rezerwy celowej na Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich i utrzymania finansowania, proszê o przyjêcie poni¿szej
odpowiedzi.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) zosta³ przygotowa-
ny w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej. Program jest realizowany na podstawie
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umowy po¿yczki z Bankiem Œwiatowym, ca³oœæ œrodków przeznaczonych na wdra¿anie
PPWOW wynosi 72,2 mln euro. Z tej kwoty 47,2 mln euro przeznaczone zosta³o na rea-
lizacjê czêœci poœwiêconej integracji spo³ecznej, w tym 40 mln euro na us³ugi spo³eczne
w ramach Programu Integracji Spo³ecznej. Projekt sk³ada siê z trzech komponentów:
Programu Integracji Spo³ecznej, Reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
oraz kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji spo³ecznej.
Najwiêkszym komponentem jest Program Integracji Spo³ecznej. Do Programu zakwali-
fikowano 500 polskich gmin, co pi¹t¹ gminê w Polsce. Program wystartowa³ z pewnym
opóŸnieniem. Umowa z Bankiem Œwiatowym zosta³a wynegocjowana 2005 r., a pro-
gram ruszy³ 2007 r.

Dnia 2 czerwca 2009 Minister Finansów w imieniu Rz¹du Polskiego wyst¹pi³ do BŒ
z wnioskiem o wyd³u¿enie programu o 12 miesiêcy dla Programu Integracji Spo³ecznej
oraz o 18 miesiêcy dla reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Bank
Œwiatowy decyzjê w tej sprawie uzale¿ni³ od raportu Najwy¿szej Izby Kontroli, który
otrzyma³ w koñcu lipca br. NIK pozytywnie oceni³a wykonanie Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zwracaj¹c jednak uwagê, ¿e planowany przebieg
Programu odbiega³ od terminów okreœlonych w umowie z Bankiem. NIK negatywnie
oceni³a realizacjê PPWOW w zakresie jego organizacji i zarz¹dzania. Obecnie decyzja
w sprawie przed³u¿enia PPWOW jest procedowana w centrali BŒ.

W dniu 17 lipca br. Sejm RP znowelizowa³ ustawê bud¿etow¹. Po nowelizacji rezer-
wa celowa na rok 2009 na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich czêœæ
83, poz. 6 wynosi ok. 87 mln z³. Maj¹c na wzglêdzie dotychczas wydatkowane œrodki fi-
nansowe, dostêpna kwota na pokrycie wydatków programu wynosi 36,7 mln, z tego na
Komponent B – Program Integracji Spo³ecznej – ok. 30 mln z³.

Decyzja w sprawie przesuniêcia finansowania programu na rok 2010 zwi¹zana jest
œciœle ze staraniami rz¹du polskiego o wyd³u¿enie czasu realizacji Programu oraz nie-
wykorzystaniem zaplanowanej rezerwy celowej w 2008 r. Przed³u¿enie dzia³ania umo¿-
liwi wykorzystanie pozosta³ych kwot alokacji przez gminy w przysz³ym roku.

Ministerstwo Pracy dok³ada wszelkich starañ, by konieczne ciêcia w rezerwie celo-
wej nie odby³y siê kosztem najbiedniejszych wiejskich i miejsko-wiejskich gmin oraz
nie zniweczy³y ich wysi³ku w aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci i rozwoju us³ug spo-
³ecznych.

Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senator Gra¿yny Sztark
oraz senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

W zwi¹zku z wyst¹pieniem pana Wies³awa Osmólskiego, dyrektora Od-
dzia³u w Koszalinie Zachodniopomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach, dotycz¹cym dzia³añ zmierzaj¹cych do przeniesienia sie-
dziby Oddzia³u w Koszalinie, zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o roz-
wa¿enie tego wniosku.

W wyniku zmian polityczno-administracyjnych ekipy zarz¹dzaj¹cej ODR
w województwie zachodniopomorskim doprowadzono do likwidacji w³asnej
bazy lokalowo-szkoleniowej. Obecnie Oddzia³ Koszalin mieœci siê w wynajê-
tym od prywatnego w³aœciciela lokalu, który nie nadaje siê do prowadzenia
dzia³alnoœci dydaktyczno-szkoleniowej rolników oraz nie zapewnia mo¿li-
woœci dalszego rozwoju. Przeniesienie siedziby do Bonina, gdzie znajduje siê
obiekt nale¿¹cy do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin w Radzikowie,
jest szans¹ na stworzenie centrum wspomagania i szkolenia rolników.
W czêœci obiektu znajduje siê laboratorium IHiAR, a pozosta³a czêœæ to
niezagospodarowany i niszczej¹cy trzykondygnacyjny budynek. Lokalizacja
obiektu (5 km od Koszalina) jest odpowiednia, albowiem wokó³ niego
znajduj¹ siê du¿e place, parking oraz zespó³ szkó³ rolniczych z baz¹
noclegow¹.

Realizacja powy¿szego wniosku, o co uprzejmie prosimy, mo¿e odbyæ siê
jedynie w porozumieniu z ministrem Skarbu Pañstwa, w którego zarz¹dzie
znajduje siê obecnie ten obiekt.

Gra¿yna Sztark
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 12.08.2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anymi, przy piœmie BPS/DSK-043-1880/09 z dn. 24.07.2009 r.,

oœwiadczeniami z³o¿onymi przez pani¹ senator Gra¿ynê Sztark i pana senatora Piotra
Zientarskiego w sprawie lokalizacji siedziby oddzia³u Zachodniopomorskiego Oœrodka
Doradztwa Rolniczego pragnê poinformowaæ, ¿e pomys³ przeniesienia jej z Koszalina
do Bonina uwa¿am za bardzo interesuj¹cy.

Pragnê zauwa¿yæ jednak, ¿e aby go zrealizowaæ, niezbêdne jest wspó³dzia³anie i po-
rozumienie dyrektora Zachodniopomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Barz-
kowicach oraz dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin w Radzikowie. Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma kompetencji do dysponowania nieruchomoœcia-
mi, bêd¹cymi w zasobach IHAR-u oraz podejmowania decyzji dotycz¹cych struktury
organizacyjnej ODR.
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Z dniem 1 sierpnia 2009 r. wojewódzkie oœrodki doradztwa rolniczego podlegaj¹
sejmikowi wojewódzkiemu, który, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o jednostkach doradz-
twa rolniczego (Dz. U. nr 251, poz. 2507 z 2004 r. z póŸn. zm.) wyra¿a zgodê odnoœnie
do decyzji dyrektora ODR przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, w szczególnoœci
w sprawach dotycz¹cych mienia i gospodarki finansowej jednostki. Przeniesienie sie-
dziby oddzia³u z Bonina do Koszalina bêdzie wymaga³o zgody Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego.

W odniesieniu do IHAR – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po otrzymaniu wnios-
ku dyrektora tej instytucji, wydaje opiniê o celowoœci dokonywania zmian, doty-
cz¹cych gospodarowania posiadanymi nieruchomoœciami.*

Z powa¿aniem

Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem odnoœnie do kwestii wstrzy-

mywania rolnikom p³atnoœci do gospodarstw niskotowarowych.
Zg³aszaj¹ siê do mnie rolnicy indywidualni, którym Agencja Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa wstrzymuje p³atnoœci do gospodarstw nisko-
towarowych ze wzglêdu na niewype³nianie podjêtych zobowi¹zañ. Pragnê
jednak¿e zaznaczyæ, i¿ rolnicy nie zrealizowali za³o¿onych w planie rozwoju
gospodarstwa rolnego przedsiêwziêæ nie ze wzglêdu na niechêæ czy zanied-
banie, ale z powodu zmieniaj¹cej siê sytuacji ekonomicznej i radykalnych
spadków op³acalnoœci niektórych kierunków produkcji lub hodowli w gospo-
darstwach oraz z powodu rokrocznie nawiedzaj¹cych gospodarstwa klêsk
¿ywio³owych. I tak na przyk³ad rolnik zobowi¹za³ siê w planie w roku 2005
do zakupu loszek hodowlanych, jednak¿e w roku 2007 nie wywi¹za³ siê
z tego ze wzglêdu na wysok¹ nieop³acalnoœæ chowu trzody chlewnej i doko-
na³ innego zakupu, który w efekcie przyniós³ mu wiêksze korzyœci ekono-
miczne. Jednak¿e agencja wstrzymuje przyznane mu dop³aty na kolejne lata.

Panie Ministrze, dlaczego agencja w rozpatrywaniu spraw podchodzi tak
bardzo przedmiotowo do rolnika i jego inwestycji w gospodarstwie? Dlaczego
nie uwzglêdnia zmieniaj¹cych siê warunków makroekonomicznych, niejed-
nokrotnie decyduj¹cych o zasadnoœci podejmowania inwestycji? Przecie¿
rolnicy nie s¹ w stanie przewidzieæ zmieniaj¹cej siê sytuacji na rynkach
rolnych. Co wiêcej, w ostatnich latach wiele gospodarstw zosta³o dotkniêtych
licznymi klêskami ¿ywio³owymi i nie by³o w stanie realizowaæ ¿adnej
inwestycji.

Panie Ministrze, proszê o informacjê o skali opisanego problemu. Ilu
rolnikom wstrzymano lub cofniêto wsparcie dla gospodarstw niskotowa-
rowych? Jaki to stanowi procent ogó³u przyznanych p³atnoœci? Czy klêski
¿ywio³owe w gospodarstwie, których rolnik nie jest w stanie przewidzieæ,
mo¿na zaliczyæ na poczet sytuacji wyj¹tkowych, niezale¿nych od rolnika
i powoduj¹cych przesuniêcie terminu wywi¹zania siê rolnika z podjêtych
zobowi¹zañ? Czy istnieje mo¿liwoœæ zastosowania wobec beneficjentów
zwolnieñ z obowi¹zku realizacji czêœci zadeklarowanych w planie rozwoju
gospodarstwa niskotowarowego przedsiêwziêæ z powodu wyst¹pienia
klêsk ¿ywio³owych w gospodarstwie, na przyk³ad suszy? Jakie dokumenty
powinni przedstawiaæ beneficjenci, których gospodarstwa dotkniête zosta³y
klêskami uniemo¿liwiaj¹cymi pe³ne zrealizowanie za³o¿onych wczeœniej
przedsiêwziêæ, by zosta³y one uwzglêdnione przez agencjê?

Panie Ministrze, na koniec pragnê zapytaæ, jakich rozmiarów klêska na-
wiedzaj¹ca gospodarstwo, na przyk³ad susza, mieœci siê zdaniem agencji
w definicji klêski ¿ywio³owej.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 25 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na Oœwiadczenie Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, przekazane

przy piœmie z dnia 24 lipca 2009 r., znak: BPS/DKS-043-1881/09, dotycz¹ce warun-
ków przyznawania pomocy w ramach dzia³ania Wspieranie gospodarstw niskotowaro-
wych realizowanego w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW
2004–2006), pragnê odnieœæ siê do podniesionych kwestii.

W przypadku dzia³ania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych pomoc finanso-
wa mo¿e byæ wyp³acana maksymalnie w ci¹gu piêciu kolejnych lat. Po trzecim roku
otrzymywania wsparcia rolnik powinien udokumentowaæ wykonanie przedsiêwziêæ,
do których realizacji zobowi¹za³ siê w Planie rozwoju gospodarstwa. Jest to warunek
wyp³aty œrodków finansowych w kolejnych dwóch latach.

Opisana wy¿ej zasada wynika z § 8 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy fi-
nansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objêtej planem rozwoju obsza-
rów wiejskich (Dz. U. Nr 286, poz. 2870, z póŸn. zm.), zgodnie z którym p³atnoœæ dla
gospodarstwa niskotowarowego w czwartym i pi¹tym roku przekazuje siê, je¿eli produ-
cent rolny zrealizowa³ przedsiêwziêcia zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa nisko-
towarowego, nie póŸniej ni¿ w terminie 6 miesiêcy od dnia wyp³aty p³atnoœci w trzecim
roku realizacji planu oraz z³o¿y³ w BP ARiMR, w ci¹gu kolejnych 7 dni oœwiadczenie
o zrealizowaniu przedsiêwziêæ zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowaro-
wego wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzaj¹cym realizacjê.

Sytuacja, w której producent rolny nie ukoñczy zadeklarowanych przedsiêwziêæ nie
bêdzie jednak zwi¹zana ze zwrotem otrzymanej w ci¹gu trzech lat pomocy finansowej.

Przepisy ww. rozporz¹dzenia wymieniaj¹ listê przedsiêwziêæ (celów poœrednich),
dotycz¹cych prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej lub pozarolniczej dzia³alnoœci gospo-
darczej, stworzon¹ w oparciu o zapisy umieszczone w treœci, zatwierdzonego przez
Komisjê Europejsk¹ Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2004–2006). Cele te
s¹ celami fakultatywnymi mo¿liwymi do wyboru, zgodnie z wizj¹ restrukturyzacji
w³aœciciela gospodarstwa. Sam rolnik lub te¿ w konsultacji z doradc¹ mo¿e dokonaæ
wyboru celów, które w najwiêkszym stopniu przyczyni¹ siê do restrukturyzacji jego
gospodarstwa.

Niemniej jednak, maj¹c na uwadze, i¿ op³acalnoœæ niektórych przedsiêwziêæ pod-
dana jest wp³ywom zmieniaj¹cych siê warunków rynkowych, w przypadku tych przed-
siêwziêæ nie jest wymagane precyzyjne okreœlenie sposobu ich realizacji. Przyk³ad
stanowi przywo³ane w Oœwiadczeniu Senatora przedsiêwziêcie (zawarte w § 5 pkt 3
lit. a ww. rozporz¹dzenia) polegaj¹ce na zakupie zwierz¹t gospodarskich. Producent,
który podj¹³ siê osi¹gniêcia tak okreœlonego celu poœredniego, chc¹c uzyskaæ czwart¹
i pi¹t¹ ratê p³atnoœci zobowi¹zany jest do zakupu zwierz¹t. Uwzglêdniaj¹c zmieniaj¹ce
siê warunki rynkowe mog¹ to byæ inne zwierzêta ni¿ te, których zakup rolnik zak³ada³
w dniu z³o¿enia wniosku o pomoc finansow¹ na dzia³anie wspieranie gospodarstw nis-
kotowarowych. Ta sama zasada obowi¹zuje w przypadku realizacji celu poœredniego,
polegaj¹cego na zakupie maszyn rolniczych. Je¿eli, w zwi¹zku ze zmian¹ op³acalnoœci
pocz¹tkowo zaplanowanej produkcji zakup okreœlonych wczeœniej maszyn, maj¹cych
na celu jej wsparcie staje siê bezzasadny, producent rolny mo¿e dokonaæ zakupu in-
nych maszyn, których zastosowanie bêdzie zbie¿ne z prowadzonym kierunkiem pro-
dukcji. Nie jest zatem uzasadnionym stwierdzenie, i¿ zasady przyznawania pomocy
w ramach dzia³ania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych nie uwzglêdniaj¹ zmie-
niaj¹cych siê warunków rynkowych.

102 38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r.



Jednoczeœnie, odnosz¹c siê do postawionego w oœwiadczeniu pytania pragnê wy-
jaœniæ, i¿ na dzieñ 11 sierpnia br., w wyniku weryfikacji Oœwiadczeñ o zrealizowaniu
przedsiêwzi¹æ zadeklarowanych w Planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego zo-
sta³o wydanych 4 658 decyzji o wstrzymaniu p³atnoœci dla gospodarstwa niskotowaro-
wego w czwartym i pi¹tym roku realizacji Planu. Wyjaœniam jednoczeœnie, i¿ wielkoœæ
ta stanowi 4,41% beneficjentów, którzy przyst¹pili do dzia³ania w ramach pierwszego
naboru wniosków (tj. w odniesieniu do 105 577 osób).

Odnosz¹c siê do kwestii wystêpowania klêsk ¿ywio³owych, które mog¹ utrudniæ re-
alizacjê przedsiêwziêæ, pragnê wyjaœniæ, i¿ zgodne z § 9 ww. rozporz¹dzenia p³atnoœæ
dla gospodarstwa niskotowarowego mo¿e byæ wyp³acona, je¿eli realizacja przedsiêwziêæ
okreœlonych w Planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego by³a niemo¿liwa ze
wzglêdu na zaistnienie chocia¿by jednej z nastêpuj¹cych okolicznoœci:

1) d³ugotrwa³a niezdolnoœæ do pracy producenta rolnego;
2) wyst¹pienie klêski ¿ywio³owej;
3) zniszczenie budynków inwentarskich w gospodarstwie na skutek ognia lub in-

nych zdarzeñ losowych, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach obowi¹zko-
wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych;

4) wyst¹pienie choroby zakaŸnej zwierz¹t w gospodarstwie niskotowarowym produ-
centa rolnego.

Wówczas zamiast oœwiadczenia o zrealizowaniu przedsiêwziêæ beneficjent powi-
nien przedstawiæ oœwiadczenie o zaistnieniu ww. okolicznoœci.

W kwestii zastosowania § 9 ust. 2 pkt 2 ww. rozporz¹dzenia wyjaœniam, i¿ okolicz-
noœæ wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej powinna byæ interpretowana w oparciu o ustawê
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klêski ¿ywio³owej (Dz. U. 2002 Nr 62, poz. 558,
z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 5 ww. ustawy Rada Ministrów, w drodze rozporz¹dzenia
mo¿e wprowadziæ stan klêski ¿ywio³owej z w³asnej inicjatywy lub na wniosek w³aœciwe-
go wojewody.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Dziêkujê za wyjaœnienia udzielone w odpowiedzi z dnia 22 czerwca 2009 r.

na moje zapytania z dnia 14 maja bie¿¹cego roku, jednak¿e proszê jeszcze
o wyjaœnienie kilku moich w¹tpliwoœci:

Proszê o wyjaœnienie, z czego wynika taka zasada, ¿e najwy¿ej oceniane
merytorycznie projekty nie otrzymuj¹ dofinansowania. Który punkt regulami-
nu tego konkursu tak stanowi?

Proszê o informacjê, ilu wnioskodawców wnios³o odwo³ania od wyników
prac komisji konkursowej, z dok³adnym uwzglêdnieniem pozycji na liœcie po
ocenie merytorycznej. Jakie argumenty by³y podnoszone w z³o¿onych przez
wnioskodawców protestach? Ile z nades³anych odwo³añ by³o rozpatrywa-
nych na poziomie wojewódzkim, a ile przez Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego? Jaki by³ wynik z³o¿onych odwo³añ?

Proszê o przedstawienie kolejnych etapów oceny i podanie liczby punk-
tów uzyskanych przez poszczególne projekty.

Proszê uzasadniæ, dlaczego w sytuacji kryzysu wybrano akurat projekty
z najwczeœniejszymi terminami realizacji, a nie z najpóŸniejszymi?

Proszê o informacje, które spoœród zg³oszonych piêædziesiêciu trzech
projektów posiada³y niezbêdne pozwolenia? Proszê tak¿e o informacje o ka¿-
dym z³o¿onym wniosku, jeœli chodzi o przedstawiony termin zakoñczenia
realizacji i za³¹czone dokumenty potwierdzaj¹ce stan przygotowania
inwestycji do realizacji, to jest pozwolenia na budowê, przetargi itd. Proszê
o wyjaœnienie, w jaki sposób weryfikowano realnoœæ podanych we wnios-
kach terminów zakoñczenia planowanych inwestycji?

Czy zdaniem Pani Minister przeprowadzona procedura by³a zgodna z obo-
wi¹zuj¹cymi zasadami i przepisami? Czy zmiana zasad wyboru wniosków do
dofinansowania ze wzglêdu na kryzys ekonomiczny nie jest zmian¹ zasad
i regu³ w trakcie konkursu? Czy jest to powszechnie przyjêta zasada postê-
powania?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 sierpnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 24 lipca 2009 roku (BPS/DSK-043-1882/09)

w sprawie oœwiadczenia Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego dotycz¹cego za-
sad naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach V Osi Priorytetowej dzia-
³anie 5.3 „Infrastruktura edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa £ódzkiego, w zwi¹zku z informacjami uzyskanymi od In-
stytucji Zarz¹dzaj¹cej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa £ódzkiego
uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Pyt. 1. oraz pyt. 6.
Zgodnie z Podrêcznikiem wyboru projektów w trybie konkursu zamkniêtego w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007–
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2013, jak równie¿ z zapisami § 8 pkt 3 Regulaminu Konkursu dla naboru nr 1 wnios-
ków o dofinansowanie projektów w ramach V Osi Priorytetowej Infrastruktura spo³ecz-
na, Dzia³anie 5.3 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013, na podstawie listy rankingowej ustalonej
w wyniku oceny merytorycznej Zarz¹d Województwa £ódzkiego podejmuje ostateczn¹
decyzjê o wy³onieniu projektów do dofinansowania. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, Zarz¹d Województwa £ódzkiego mo¿e podj¹æ decyzjê o wy³onieniu pro-
jektów do dofinansowania w kolejnoœci odmiennej od wskazanej na liœcie rankingowej,
jednak¿e ka¿da taka decyzja musi podlegaæ uzasadnieniu.

Zatem Zarz¹d Województwa £ódzkiego jako Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013, zgodnie z nada-
nym mu przez ustawodawcê prawem, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w wersji obowi¹zuj¹cej
w momencie og³oszenia konkursu (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 84, poz. 712) wy³oni³
projekty do dofinansowania w kolejnoœci odmiennej od wskazanej na liœcie rankingowej.

Uchwa³¹ Nr 422/09 z dnia 25 marca 2009 roku Zarz¹d Województwa £ódzkiego
w odpowiedzi na pog³êbiaj¹cy siê kryzys finansowo-gospodarczy, podj¹³ decyzjê o przy-
znaniu dofinansowania tym spoœród projektów ocenionych w oparciu o kryteria wybo-
ru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego
na lata 2007–2013, w dokumentacji których wykazano najwczeœniejszy termin zakoñ-
czenia realizacji inwestycji.

Pyt. 2.
Informacje na temat iloœci i zakresu protestów z³o¿onych w ramach V Osi Prioryte-

towej, dzia³anie 5.3 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013 zosta³y zawarte w za³¹czniku nr 1*.

Pyt. 3.
Etapy oceny i liczby punktów uzyskanych przez poszczególne projekty:
1. Nabór projektów.
W dniach od 13 paŸdziernika 2008 r. do 21 listopada 2008 roku trwa³ konkurs dla

naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach V Osi Priorytetowej In-
frastruktura Spo³eczna dzia³anie 5.3 Infrastruktura edukacyjna (alokacja na nabór
nr 1 – 43 971 689 PLN). W ramach powy¿szego dzia³ania z³o¿ono 116 wniosków na
³¹czn¹ kwotê dofinansowania z EFRR w wysokoœci 405 358 561,79 PLN. £¹czna war-
toœæ wnioskowanego dofinansowania w ramach tego dzia³ania przekroczy³a kwotê
przeznaczon¹ na konkurs o 361 386 872,79 PLN (informacje w za³¹czniku nr 2*).

2. Ocena formalna.
W wyniku zakoñczenia oceny formalnej 65 wniosków o dofinansowanie projektów

na ³¹czn¹ wartoœæ wnioskowanego dofinansowania z EFRR 205 200 052,11 PLN, zo-
sta³o pozytywnie ocenionych pod wzglêdem zgodnoœci z kryteriami formalnymi w ra-
mach Dzia³ania 5.3 Infrastruktura edukacyjna (informacje w za³¹czniku nr 3*).

3. Ocena merytoryczna.
Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów zosta³a przeprowadzo-

na w terminie do 30 dni roboczych od zakoñczenia oceny formalnej wszystkich z³o¿o-
nych wniosków o dofinansowanie projektów.

W wyniku oceny merytorycznej wybrano 53 wnioski o dofinansowanie projektów
na ³¹czn¹ wartoœæ wnioskowanego dofinansowania z EFRR równ¹ 173 927 313,10
PLN. Wnioski te zosta³y pozytywnie ocenione pod wzglêdem zgodnoœci z kryteriami me-
rytorycznymi w ramach Dzia³ania 5.3 Infrastruktura edukacyjna (informacje w za³¹cz-
niku nr 4*).

4. Wybór projektów do dofinansowania.
Uchwa³¹ Nr 422/09 z dnia 25 marca 2009 roku Zarz¹d Województwa £ódzkiego ja-

ko Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa £ódz-
kiego na lata 2007–2013 wy³oni³ projekty do dofinansowania w kolejnoœci odmiennej
od wskazanej na liœcie rankingowej (informacje w za³¹czniku nr 5*).
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W dniu 23 kwietnia 2009 roku Uchwa³¹ Nr 570/09, Zarz¹d Województwa £ódzkie-
go z uwagi na du¿¹ liczbê wniosków pozytywnie ocenionych pod wzglêdem zgodnoœci
z kryteriami merytorycznymi, których ³¹czna wartoœæ dofinansowania znacznie prze-
kroczy³a kwotê œrodków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, podj¹³ decyzjê
o zwiêkszeniu kwoty œrodków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ww. konkursu na kwo-
tê dofinansowania z EFRR w wysokoœci 139 684 684,00 PLN. W zwi¹zku z powy¿szym
Zarz¹d Województwa £ódzkiego Uchwa³¹ Nr 571/09 w dniu 23 kwietnia 2009 roku po-
stanowi³ zatwierdziæ do dofinansowania kolejne projekty umieszczone na liœcie rankin-
gowej pozytywnie ocenione pod wzglêdem zgodnoœci z kryteriami merytorycznymi oraz
podj¹³ decyzjê o utworzeniu listy rezerwowej projektów (informacje w za³¹czniku nr 6*).

Pyt. 4.
Zgodnie z zapisami art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-

dzenia polityki rozwoju w wersji obowi¹zuj¹cej w momencie og³oszenia konkursu
(tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 84, poz. 712) podmiotem odpowiedzialnym za prawid-
³ow¹ realizacjê regionalnego programu operacyjnego jest zarz¹d województwa pe³ni¹cy
rolê instytucji zarz¹dzaj¹cej programem. Powody, dla których zarz¹d województw pod-
j¹³ decyzjê o wyborze projektów do dofinansowania w kolejnoœci innej ni¿ wynika³a z li-
sty rankingowej zosta³y wyjaœnione w Uzasadnieniu do tej decyzji (informacje
w za³¹czniku nr 7*).

Pyt. 5.
Informacje na temat przygotowania dokumentacji technicznej oraz terminów reali-

zacji poszczególnych projektów zosta³y umieszczone w Za³¹czniku nr 8*.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Do opinii publicznej docieraj¹ bardzo niepokoj¹ce informacje o wyczerpa-

nych œrodkach na leczenie chorych na raka. Jak wygl¹da obecnie dostêpnoœæ
tego leczenia? Jakie rozwi¹zanie proponuje (zaleca) resort zdrowia w przy-
padku wyczerpania limitów? Czy zgodnie z zasadami lekarze powinni przer-
waæ leczenie i stworzyæ kolejkê oczekuj¹cych na terapiê? Przerwanie leczenia
w przypadku chorych na nowotwór mo¿e oznaczaæ najgorsze – œmieræ. Z in-
formacji udostêpnianych przez dyrektorów szpitali wynika, i¿ wiêkszoœæ
z nich zamierza zerwaæ umowê z NFZ i stosowaæ rozwi¹zanie zastêpcze, to
znaczy za ka¿dego chorego bêdzie wystawiany NFZ rachunek wed³ug
stawek szpitala. Jak w obliczu takiej sytuacji bêdzie postêpowaæ resort? Pro-
szê o informacje, jaka obecnie jest dostêpnoœæ œrodków na leczenie nowotwo-
rowe? Czy opisana sytuacja dotyczy wielu szpitali i jak ministerstwo zamie-
rza zapewniæ ci¹g³oœæ leczenia pacjentom?

Wed³ug statystyk w Polsce na raka cierpi ju¿ 17% wszystkich chorych.
Tymczasem na onkologiê przypada jedynie 5% wydatków na s³u¿bê zdro-
wia. Czy nie zbyt ma³o pieniêdzy przeznacza siê na refundacjê leków onkolo-
gicznych w porównaniu z lekami stosowanymi w terapii innych schorzeñ, na
przyk³ad sercowo-naczyniowych czy uk³adu nerwowego?

Pani Minister, proszê o informacje co do zasad finansowania leczenia
onkologicznego w Polsce. Czy s¹ planowane zmiany w finansowaniu leczenia
chorób nowotworowych w Polsce, a jeœli tak to jakie? Jak przedstawia siê
skutecznoœæ wykrywania, leczenia, a co najwa¿niejsze zapobiegania choro-
bom nowotworowym w naszym kraju? W Polsce nadal nie jest wykorzysty-
wany ca³y potencja³ wspó³czesnej onkologii. Z powodu niedoinwestowania
prawdopodobnie co najmniej 1/5 chorych nie ma w odpowiednim czasie
dostêpu do terapii, a nawet do zabiegów chirurgicznych, bêd¹cych podstaw¹
leczenia. W jaki sposób resort zdrowia zamierza zmieniæ tê sytuacjê?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

Stanowisko

Warszawa, 2009.08.17

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazan¹ przez Marsza³ka, przy piœmie znak: BPS/DSK-043-

-1883/09 z dnia 24 lipca 2009 r., interpelacj¹ Pana Senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego w sprawie dotycz¹cej finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej w zakresie le-
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czenia onkologicznego w Polsce, z uwagi na koniecznoœæ zgromadzenia dodatkowych
informacji w przedmiotowym zakresie, uprzejmie proszê o prolongatê terminu udziele-
nia odpowiedzi na wskazan¹ interpelacjê.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.09.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, prze-

s³ane przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 24 lipca 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-
-1883/09), w sprawie zasad finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej w zakresie le-
czenia onkologicznego w Polsce, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœ-
nieñ.

Zasady finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej w zakresie leczenia onkologicz-
nego mieszcz¹ siê w ogólnym systemie organizacyjno-prawnym finansowania œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej w Polsce.

Do podstawowych aktów prawnych, które reguluj¹ warunki udzielania i zakres
œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz zasady
i tryb finansowania tych œwiadczeñ nale¿¹: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz zarz¹dzenia Preze-
sa NFZ w sprawie szczegó³owych warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach, wydane w oparciu o art. 102
ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy. Ponadto nale¿y podkreœliæ,
¿e w dniu 31 sierpnia 2009 r. wesz³y w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie œwiadczeñ gwarantowanych, wydane na podstawie art. 31d powy¿szej ustawy, któ-
re zawieraj¹ wykazy œwiadczeñ gwarantowanych i równie¿ w sposób poœredni maj¹
wp³yw na zasady finansowania œwiadczeñ w zakresie onkologii.

Zgodnie z art. 97 ust. 3 ww. ustawy do zakresu dzia³ania Narodowego Funduszu
Zdrowia nale¿y m.in. okreœlanie jakoœci i dostêpnoœci oraz analiza kosztów œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzie-
lanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, jak równie¿ przeprowadzanie konkursów ofert, ro-
kowañ i zawieranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e
monitorowanie ich realizacji i rozliczanie. Wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczo-
nych na realizacjê poszczególnych rodzajów œwiadczeñ opieki zdrowotnej okreœla plan
finansowy Funduszu, w rozbiciu na poszczególne oddzia³y wojewódzkie Narodowego
Funduszu Zdrowia, uwzglêdniaj¹c potrzeby zdrowotne mieszkañców oraz dane epide-
miologiczne i historyczne.
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Zgodnie z art. 136 ww. ustawy oraz w zwi¹zku ze œciœle okreœlonymi œrodkami finan-
sowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej, NFZ w ka¿-
dej umowie o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej okreœla maksymaln¹ kwotê
zobowi¹zania wobec œwiadczeniodawcy. Podczas przeprowadzania procedury konkur-
sowej w sprawie zawarcia umów, œwiadczeniodawcy ubiegaj¹cy siê o zawarcie umowy
na realizacjê œwiadczeñ opieki zdrowotnej mog¹ prowadziæ negocjacje z Funduszem
w celu ustalenia liczby punktów rozliczeniowych na poszczególne rodzaje i zakresy
œwiadczeñ, natomiast w trakcie obowi¹zywania umowy, zgodnie z brzmieniem przepi-
su § 43 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych wa-
runków umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), ka¿da
ze stron umowy mo¿e w uzasadnionych przypadkach wnioskowaæ na piœmie o zmianê
warunków umowy. Jednak suma wszystkich kwot zobowi¹zañ p³atnika œwiadczeñ wo-
bec realizatorów danego rodzaju œwiadczeñ, zgodnie z przepisem art. 132 ust. 5 ww.
ustawy, nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci œrodków finansowych przeznaczonych na ten
cel w planie finansowym Funduszu. Szczegó³owe zasady udzielania œwiadczeñ opieki
zdrowotnej dla œwiadczeniobiorców leczonych z powodu schorzeñ onkologicznych
okreœlaj¹ stosowne zarz¹dzenia Prezesa NFZ.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e przedmiotowe zarz¹dzenia Prezesa NFZ s¹ ustalane z konsul-
tantami krajowymi, zgodnie z art. 146 ust. 2 ww. ustawy, który wskazuje, i¿ Prezes
Funduszu przed okreœleniem przedmiotu postêpowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, kryteriów oceny ofert i warunków wymaga-
nych od œwiadczeniodawców, zasiêga opinii w³aœciwych konsultantów krajowych.

Wœród zmian wprowadzonych w roku bie¿¹cym przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
których celem jest poprawa finansowania onkologii, nale¿y wymieniæ, miêdzy innymi
odejœcie od katalogu schematów chemioterapii, zwiêkszenie wyceny œwiadczeñ w che-
mioterapii oraz œwiadczeñ wykonywanych w ramach programów terapeutycznych.

W okresie od II po³owy 2008 r. do 2009 r. Narodowy Fundusz Zdrowia przy udziale
nadzoru merytorycznego – Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej
i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dzieciêcej podj¹³ dzia³a-
nia zmierzaj¹ce do poprawy dostêpnoœci leczenia pacjentów chorych na nowotwory.

Jednym z pierwszych dzia³añ by³o zrezygnowanie z obowi¹zuj¹cego do dnia 1 lipca
2008 r. Katalogu schematów chemioterapii i umo¿liwienie lekarzom dowolnego ³¹cze-
nia chemioterapeutyków w ramach Katalogu substancji czynnych stosowanych w che-
mioterapii nowotworów, zgodnie z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹ i standardami postêpo-
wania terapeutycznego.

Umo¿liwiono równie¿ œwiadczeniodawcom realizowanie œwiadczeñ w zakresie che-
mioterapii na oddzia³ach innych ni¿ onkologiczne, a posiadaj¹cych wyspecjalizowan¹
kadrê (m.in. oddzia³ chorób wewnêtrznych, chirurgia onkologiczna, chirurgia ogólna,
endokrynologia, urologia, ginekologia onkologiczna), co pozwoli na zwiêkszenie do-
stêpnoœci do œwiadczeñ chemioterapeutycznych.

Ponadto, oœrodki o wy¿szym poziomie referencyjnym, po przeprowadzeniu niezbêd-
nej diagnostyki, bêd¹ mog³y przekazywaæ pacjentów do leczenia w innych placówkach,
tym samym pacjenci nie bêd¹ nara¿eni na dodatkowe koszty zwi¹zane z miejscem le-
czenia.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e Narodowy Fundusz Zdrowia zakoñczy³ reali-
zacjê piêciu programów terapeutycznych: leczenie raka piersi docetakselem, leczenie
raka piersi kapecytabin¹, leczenie raka jelita grubego kapecytabin¹, leczenie raka jaj-
nika topotecanem, leczenie raka jajnika paklitakselem, a substancje czynne w wymie-
nionych wskazaniach przeniesiono do Katalogu substancji czynnych stosowanych
w chemioterapii nowotworów.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e w 2009 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zwiêkszy³ na-
k³ady finansowe na leczenie onkologiczne, zwiêkszaj¹c wartoœci punktowe œwiadczeñ
medycznych zwi¹zanych z hospitalizacj¹ z zakresu chemioterapii i programów tera-
peutycznych. Wartoœæ punktowa hospitalizacji do chemioterapii wzros³a œrednio
o 117%, a hospitalizacji do programów terapeutycznych o 115% w porównaniu do
2008 r.

38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r. 109



Ponadto, wyodrêbniono procedury: leczenie powik³añ III i IV stopnia po chemiote-
rapii, które mo¿na realizowaæ ³¹cznie z hospitalizacj¹ onkologiczn¹. W zale¿noœci od
rodzaju wystêpowania tych epizodów wycena osobodnia dodatkowo zwiêksza siê
o 30%.

W œwietle powy¿szych informacji, uprzejmie informujê, ¿e wysokoœæ œrodków fi-
nansowych przeznaczanych przez NFZ w latach 2008–2009 na œwiadczenia w zakresie
onkologii stopniowo wzrasta. Jak wynika z danych NFZ wartoœæ kontraktów w zakresie
ambulatoryjnych œwiadczeñ specjalistycznych w zakresie onkologii i chirurgii onkolo-
gicznej wzros³a w latach 2008–2009 z 115 883 mln do 129 788 mln z³, natomiast w za-
kresie leczenia szpitalnego w obszarze onkologii wzros³a z 2 053 mld do 2 475 mld z³.

Ponadto, Narodowy Fundusz Zdrowia przy wspó³pracy z Ministerstwem Zdrowia
prowadzi negocjacje cenowe z producentami, w celu wprowadzenia do programów te-
rapeutycznych nowych substancji czynnych. Produkty lecznicze Sutent (sunitynib)
w raku nerki oraz nowotworze podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Revlimid
(lenalidomid) w leczeniu szpiczaka mnogiego, Temodal (temozolomid) w leczeniu gleja-
ków mózgu on Tasigna (nilotynib) w terapii przewlek³ej bia³aczki szpikowej uzyska³y
pozytywne rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych, wy³¹cznie pod wa-
runkiem znacznego obni¿enia kosztów terapii.

Aby dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji leczenia onkologicznego przynosi³y
zamierzone efekty konieczne jest równie¿ d¹¿enie do maksymalnego wykorzystania
mo¿liwoœci kadrowych i infrastruktury wszystkich oddzia³ów szpitalnych, co jest mo¿-
liwe przede wszystkim na poziomie poszczególnych szpitali.

Uzupe³nieniem dla finansowanych przez NFZ dzia³añ leczniczo-terapeutycznych s¹
dzia³ania podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego programu
zwalczania chorób nowotworowych, realizowanego od stycznia 2006 r. na podstawie
ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy pro-
gram zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z póŸn. zm.).

Celem programu jest zahamowanie wzrostu zachorowañ na nowotwory z³oœliwe,
osi¹gniêcie œrednich europejskich wskaŸników w zakresie wczesnego wykrywania nowo-
tworów, wskaŸników skutecznoœci leczenia oraz utworzenie systemu ci¹g³ego monito-
rowania skutecznoœci zwalczania nowotworów. Cele maj¹ zostaæ osi¹gniête poprzez
realizacjê skryningów populacyjnych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi,
szyjki macicy jelita grubego, zapewnienie opieki nad rodzinami genetycznie uwarunko-
wanego ryzyka zachorowania na nowotwory z³oœliwe, poprawê œwiadomoœci spo³eczeñ-
stwa w zakresie koniecznoœci korzystania z badañ profilaktycznych oraz zachowañ
prozdrowotnych, doposa¿enie w sprzêt specjalistyczny wykorzystywany w leczeniu
i diagnostyce nowotworów z³oœliwych, monitorowanie jakoœci realizacji badañ profilak-
tycznych raka piersi i raka szyjki. Zgodnie z wymogami ustawowymi planowane œrodki
na realizacjê Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych nie mog¹ byæ
ni¿sze ni¿ 250 mln z³. Tak¿e na 2010 rok zaplanowano na realizacjê programu kwotê
w wysokoœci 250 mln z³ (w tym: 70 mln z³ œrodki bie¿¹ce, 180 mln z³ œrodki maj¹tkowe).

Zadania realizowane w ramach programu opiniowane s¹ przez Radê ds. Zwalcza-
nia Chorób Nowotworowych oraz akceptowane w formie uchwa³y przez Radê Mini-
strów.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ w zakresie finansowania leczenia chorób nowotworowych, po-
dobnie jak w pozosta³ych obszarach medycyny, podstawowym uwarunkowaniem jest
wysokoœæ œrodków, które mog¹ byæ przeznaczone na ochronê zdrowia.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Adama Szejnfelda

Szanowny Panie Ministrze!
Po zapoznaniu siê z projektem inwestycji firmy Green Source Poland SA

w Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, pragnê zwróciæ siê
do Pana Ministra o osobiste, ¿yczliwe zainteresowanie tym wa¿nym dla
gospodarki zachodniej Polski projektem.

Pierwsze spotkanie z inwestorem zainteresowanym produkcj¹ bioeta-
nolu odby³o siê w roku 2005. Wed³ug opinii PAIiIZ i Ministerstwa Gospodarki
produkcja bioetanolu mog³a byæ objêta pomoc¹ publiczn¹ w ramach ulg
w SSE.

Wspomniana inwestycja ma daæ zatrudnienie dla ponad dwustu osób,
a jej wartoœæ szacuje siê na oko³o 200 milionów euro. Ze wzglêdu na rozmiary
tej inwestycji konieczne by³o zaanga¿owanie wielu instytucji samorz¹do-
wych, rejonów dróg wodnych w Szczecinie i Poznaniu ze wzglêdu na port na
Warcie i Odrze, PKP. Wysokich nak³adów wymaga ju¿ samo przygotowanie
terenu. Inwestor jest zainteresowany terenem o powierzchni oko³o 22 ha.

Zak³ad ten mia³by strategiczne znaczenie dla rolnictwa w czterech
województwach: dolnoœl¹skim, lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopol-
skim z racji zapotrzebowania na surowiec, którym s¹ roœliny zawieraj¹ce
skrobiê lub gluten. Wiele prac przygotowawczych zosta³o ju¿ wykonanych,
a firma podpisa³a wstêpne umowy z rolnikami na dostawê surowca.

W roku 2006 zosta³o podpisane trójporozumienie o warunkach objêcia
terenu SSE, przygotowaniu infrastruktury etc. pomiêdzy inwestorem, Kos-
trzyñsko-S³ubick¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ oraz miastem Kostrzyn nad
Odr¹. Wtedy to pojawi³y siê w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci wspierania tej
produkcji w SSE. Ostatecznie rozporz¹dzenie z roku 2008 rozwia³o te w¹tpli-
woœci i uznano, ¿e pomoc publiczna dla tego typu produkcji w specjalnej stre-
fie ekonomicznej jest mo¿liwa.

Na pocz¹tku maja 2008 r. firma z³o¿y³a wniosek o numerze
POIG.04.05.01-00-001/2008-01 o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” na lata 2007–2013, dzia³anie
4.5.1. Wniosek ten w wyniku kwalifikacji uzyska³ pozytywn¹ ocenê, zgodnie
z kryteriami oceny formalnej, i uznano, ¿e projekt „co do zasady” kwalifikuje
siê do udzielenia pomocy. Potwierdzenie tego firma otrzyma³a na piœmie
19.06.2008 i wniosek zosta³ przekazany do komisji celem przeprowadzenia
oceny merytorycznej. W wyniku póŸniejszych zmian w Programie Operacyj-
nym „Innowacyjna Gospodarka” inwestora poinformowano, i¿ nie mo¿e on
skorzystaæ z pomocy w ramach tego programu, i zaproponowano zwrócenie
siê do programów operacyjnych z obszaru rolnictwa. Od tamtej pory trwa
postêpowanie odwo³awcze, przep³yw pism miêdzy firm¹ a Ministerstwem
Gospodarki i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Stan na dzisiaj to kolejne odwo³anie inwestora do Departamentu
Zarz¹dzania Programami Konkurencyjnoœci i Innowacyjnoœci w Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego, a konkretnie do pani dyrektor departamentu,
Agnieszki Jankowskiej. Firma wnosi o ponowne rozpatrzenie jej wniosku
stosownie do warunków, jakie obowi¹zywa³y w maju zesz³ego roku, czyli
w momencie z³o¿enia wymienionego wniosku. Inwestor przedstawia w odwo-
³aniu analizy kancelarii prawnych, które udowadniaj¹, ¿e bioetanol nie jest
produktem rolnym, tylko chemicznym. Zwraca równie¿ uwagê na fakt, i¿
w innych krajach przedsiêbiorstwa z tej bran¿y korzystaj¹ z tego
programu. Równie¿ spó³ka matka firmy Green Source Poland SA,
notowana na gie³dzie w Madrycie jako grupa kapita³owa SNIACE,
korzysta z pomocy w ramach tego programu w Hiszpanii i oczekuje takiego
wsparcia tak¿e w Polsce.

Inwestor uwa¿a, ¿e inwestycja o wartoœci 220 milionów euro powinna
byæ wsparta kwot¹ 100 milionów z³, o które firma wnosi, co stanowi kilka-
naœcie procent wartoœci inwestycji. Przedstawiciele firmy s¹ roz¿aleni, gdy¿
wydali znaczne œrodki na prace przygotowawcze i koncepcyjne.
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Sprawa ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego rolniczych
regionów zachodniej Polski, ale i dla wiarygodnoœci w³adz polskich uczestni-
cz¹cych w procesie negocjacji z inwestorem, st¹d moje wyst¹pienie w tej
sprawie.

Z wyrazami szacunku
Henryk WoŸniak

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 11 sierpnia 2009 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do Oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Henryka WoŸniaka

na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 16 lipca 2009 r. dotycz¹cego wniosku o dofinanso-
wanie firmy Green Source Poland SA pn. „Zakup i wdro¿enie innowacyjnej technologii
produkcji biokomponentów do wytwarzania biopaliw” w ramach dzia³ania 4.5 –
„Wsparcie inwestycji o du¿ym znaczeniu dla gospodarki” Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013 uprzejmie informujê, ¿e ostatnie odwo³anie
Inwestora zosta³o pozytywnie rozpatrzone przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹ (Departament
Zarz¹dzania Programami Konkurencyjnoœci i Innowacyjnoœci w Ministerstwie Rozwo-
ju Regionalnego).

W zwi¹zku z powy¿szym Instytucja Wdra¿aj¹ca (Departament Wdra¿ania Progra-
mów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki) zwróci³a siê do Instytucji Poœredni-
cz¹cej (Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki) o akcep-
tacjê listy rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia, a nastêpnie przeka-
zanie jej do zatwierdzenia przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹.

Po otrzymaniu zatwierdzonej przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹ listy rankingowej oraz
z³o¿eniu przez Przedsiêbiorcê niezbêdnej dokumentacji Instytucja Wdra¿aj¹ca nie-
zw³ocznie podpisze umowê o dofinansowanie tego projektu.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Proszê o zajêcie stanowiska i udzielenie informacji w sprawie dotycz¹cej
likwidacji 80 milionów z³ rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia
Obszarów Wiejskich.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowany jest
w wielu polskich gminach i jest on pozytywnie oceniany przez samorz¹dy.
Dziêki temu programowi uda³o siê zwiêkszyæ aktywnoœæ spo³eczn¹ miesz-
kañców wsi, uruchomiæ wiele nowych us³ug, reaktywowaæ wiele organizacji
oraz zawi¹zaæ nowe organizacje lub stowarzyszenia. W ramach wsparcia
finansowego w piêciuset gminach powsta³y miêdzy innymi pierwsze przed-
szkola, œwietlice œrodowiskowe, kluby seniora, organizacje pozarz¹dowe
i grupy nieformalne – w sumie ponad tysi¹c, uruchomiono szereg dzia³añ dla
dzieci i m³odzie¿y, wyrównuj¹cych ich szanse spo³eczne i edukacyjne, szereg
projektów zapobiegaj¹cych marginalizacji spo³ecznej, przywracaj¹cych
poczucie godnoœci i sensu ¿ycia tym grupom spo³ecznym, które do tej pory
by³y zapomniane i co do których wydawa³o siê, ¿e na sta³e bêd¹ wykluczone
spo³ecznie.

Zgodnie z otrzymanymi przez gminy decyzjami o alokacji zaplanowano
wydatkowanie œrodków, og³oszono i rozstrzygniêto konkursy, zawarto sze-
reg umów na realizacjê us³ug spo³ecznych, które obecnie s¹ na etapie wy-
konywania. Wstrzymanie finansowania programu bêdzie oznaczaæ dla gmin
koniecznoœæ zerwania umów z us³ugodawcami, poniewa¿ gminy nie posia-
daj¹ w swoich bud¿etach œrodków na kontynuowanie zaci¹gniêtych zobo-
wi¹zañ. Taka sytuacja niew¹tpliwie wywo³a równie¿ falê uzasadnionych
roszczeñ finansowych ze strony us³ugodawców, którymi najczêœciej s¹ ma³e,
nieposiadaj¹ce w³asnych œrodków finansowych organizacje pozarz¹dowe.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w tym projekcie uczestniczy piêæset wiejskich i miej-
sko-wiejskich gmin, które s¹ najbiedniejszymi gminami, borykaj¹cymi siê
z najwiêkszym nagromadzeniem problemów spo³ecznych, niekorzystnymi
warunkami gospodarczymi, peryferyjnymi i po³o¿eniem. 87% tych gmin nigdy
nie korzysta³o z zewnêtrznych œrodków.

Obecnie do mojego biura senatorskiego z proœb¹ o interwencjê w tej
sprawie wyst¹pi³y gmina Besko, gmina Jod³owa oraz gmina Harasiuki. Prob-
lem ten jednak dotyczy nie tylko gmin z obszaru Podkarpacia, ale równie¿
gmin z ca³ego kraju, korzystaj¹cych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich, poniewa¿ planowana przez rz¹d likwidacja 80 milio-
nów z³ rezerwy celowej negatywnie odbije siê na sytuacji ka¿dej z nich.

Dotychczas realizowany program spotka³ siê z pozytywn¹ ocen¹ w gmi-
nach i by³ okreœlany jako wielka lekcja demokracji, planowania i myœlenia
strategicznego, pobudzi³ spo³eczeñstwo obywatelskie. Ludzie poczuli siê
bardziej zintegrowani, szczêœliwi, chêtniejsi do podejmowania wspólnego
wysi³ku i, co chyba najwa¿niejsze, przekonali siê, ¿e mog¹ sami sobie pomóc,
z niewielkim wsparciem zewnêtrznym.

Wstrzymanie finansowania PPWOW spowoduje zaprzepaszczenie do-
tychczasowych dokonañ oraz efektów, jakie osi¹gniêto, realizuj¹c program.
Planowane przez rz¹d oszczêdnoœci bud¿etowe odbij¹ siê negatywnie na
najbiedniejszych polskich gminach, a przede wszystkim na ich mieszkañ-
cach, którzy utrac¹ zaufanie, chêæ do wspó³pracy i dalszej aktywnoœci oraz
anga¿owania siê w sprawy spo³eczne.

Przywo³any program w za³o¿eniach mia³ trwaæ do koñca 2009 r. i stano-
wi³ bodziec do rozwoju gospodarczego naszego kraju. Program ten realizowa³
za³o¿enia g³oszonej przez Pana Premiera polityki „solidarnoœci miêdzy
regionami kraju” – jak Pan powiedzia³ w exposé – a nie „wzrastaj¹cego ci¹gle
dystansu cywilizacyjnego miêdzy jego ró¿nymi czêœciami”.

Pozwolê sobie tutaj powo³aæ siê na Pana s³owa, w których Pan Premier
zapewnia³, ¿e priorytetem rz¹du bêdzie wyrównywanie szans poszczegól-
nych regionów pod wzglêdem zarówno gospodarczym, jak i dostêpu do
informacji i edukacji.
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Podkreœli³ Pan, ¿e „ta nierównowaga rozwoju regionalnego oznacza czês-
to tak¿e nierównowagê rozwoju miêdzy polsk¹ wsi¹ a polskim miastem,
miêdzy ma³ym miastem a wielkim miastem. To wszystko wymaga naszej
pozytywnej koncentracji. […] Chcia³bym, aby program cywilizacyjnych zmian
polskiej wsi, nie tylko polityki wzglêdem rolnictwa, ale program cywiliza-
cyjnego rozwoju polskiej wsi sta³ siê jednym z priorytetów mojego rz¹du,
a program rozwoju szeœciu województw, szeœciu regionów Polski Wschodniej,
bêdzie programem, który mo¿e liczyæ na ponadstandardowe wsparcie mojego
gabinetu”.

PPWOW dawa³ takie mo¿liwoœci. Nie tylko integrowa³ spo³ecznoœæ, ale
tak¿e pozwala³ na realizowanie potrzebnych spo³ecznoœciom lokalnym in-
westycji. Pomaga³ likwidowaæ bariery, gdy¿ projekty finansowane w ramach
tego programu kierowane by³y zw³aszcza do trzech grup beneficjentów: osób
starszych, dzieci, rodzin.

W tym miejscu ponownie powo³am siê na s³owa wyg³oszone przez Pana
Premiera, w których deklarowa³ Pan pomoc dla rodzin poprzez „upowszech-
nianie edukacji przedszkolnej, która szczególnie potrzebna jest dziœ na
terenach wiejskich. To najlepsza droga wyrównywania szans w starcie
¿yciowym w doros³e ¿ycie, a tak¿e zapobiegania dziedziczeniu wykluczenia
spo³ecznego. Czym lepiej bêdziemy obejmowaæ ma³e dzieci zorganizowan¹
opiek¹ i edukacj¹, tym wiêksze szanse bêd¹ mia³y m³ode matki, aby
pomyœlnie rozwijaæ siê zawodowo, zaœ ich dzieci zostan¹ mo¿liwie naj-
wczeœniej zachêcone do odkrywania oraz pog³êbiania swoich zaintere-
sowañ”.

Zapewnia³ Pan szacunek i godne traktowanie polskiej wsi, sk³adaj¹c
obietnicê, ¿e polskie rolnictwo i polska wieœ nie bêd¹ traktowane jako „nega-
tywny problem”. Pad³a deklaracja, ¿e bêd¹ wspierane „d¹¿enia rolników do
modernizacji gospodarstw, poprawy techniki i technologii produkcji rolniczej.
Pañstwo wesprze te¿ rozwój infrastruktury stanowi¹cej o postêpie cywili-
zacyjnym na obszarach wiejskich i o poprawie warunków socjalno-bytowych
mieszkañców wsi. Wykorzystamy na ten cel wszystkie dostêpne œrodki
z programów Unii Europejskiej i odpowiednie œrodki z bud¿etu krajowego.
U³atwimy i usprawnimy proces sk³adania i obs³ugi wniosków o œrodki
unijne”.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich w du¿ym stopniu
spe³nia³ oczekiwania w³adz samorz¹dowych i spo³ecznoœci lokalnych. W znacznej
mierze realizowano postulaty, które deklarowano w polityce rz¹du. Obecnie
wstrzymanie finansowania programu przed jego planowanym zakoñczeniem
doprowadzi do zaprzepaszczenia szans rozwoju niezamo¿nych gmin
w naszym kraju.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê z zapytaniem, czy rz¹d
Pana Premiera zamierza podj¹æ decyzjê o likwidacji 80 milionów z³ rezerwy
celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz czy
w takiej sytuacji rz¹d przewiduje przekazanie œrodków finansowych na
ewentualne roszczenia finansowe wynikaj¹ce z umów zawartych przez
gminy z kontrahentami w ramach tego programu. Czy w razie likwidacji
przewidywana jest jakaœ alternatywa dla zminimalizowania negatywnych
skutków wynik³ych ze wstrzymania finansowania w ramach Poakcesyj-
nego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich?

Stanis³aw Zaj¹c
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OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 26.08.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej znak: BPS/DSK-
-043-1885/09 z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie oœwiadczenia Senatora Stanis³awa
Zaj¹ca, dotycz¹cego odst¹pienia przez rz¹d zamiaru likwidacji 80 mln z³ rezerwy celo-
wej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich i utrzymania finansowa-
nia, proszê o przyjêcie poni¿szej odpowiedzi.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) zosta³ przygotowa-
ny w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej. Program jest realizowany na podstawie
umowy po¿yczki z Bankiem Œwiatowym, ca³oœæ œrodków przeznaczonych na wdra¿anie
PPWOW wynosi 72,2 mln euro. Z tej kwoty 47,2 mln euro przeznaczone zosta³o na rea-
lizacjê czêœci poœwiêconej integracji spo³ecznej, w tym 40 mln euro na us³ugi spo³eczne
w ramach Programu Integracji Spo³ecznej. Projekt sk³ada siê z trzech komponentów:
Programu Integracji Spo³ecznej, Reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
oraz kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji spo³ecznej.
Najwiêkszym komponentem jest Program Integracji Spo³ecznej. Do Programu zakwali-
fikowano 500 polskich gmin, co pi¹t¹ gminê w Polsce. Program wystartowa³ z pewnym
opóŸnieniem. Umowa z Bankiem Œwiatowym zosta³a wynegocjowana 2005 r., a pro-
gram ruszy³ 2007 r.

Dnia 2 czerwca 2009 Minister Finansów w imieniu Rz¹du Polskiego wyst¹pi³ do BŒ
z wnioskiem o wyd³u¿enie programu o 12 miesiêcy dla Programu Integracji Spo³ecznej
oraz o 18 miesiêcy dla reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Bank
Œwiatowy decyzjê w tej sprawie uzale¿ni³ od raportu Najwy¿szej Izby Kontroli, który
otrzyma³ w koñcu lipca br. NIK pozytywnie oceni³a wykonanie Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zwracaj¹c jednak uwagê, ¿e planowany przebieg
Programu odbiega³ od terminów okreœlonych w umowie z Bankiem. NIK negatywnie
oceni³a realizacjê PPWOW w zakresie jego organizacji i zarz¹dzania. Obecnie decyzja
w sprawie przed³u¿enia PPWOW jest procedowana w centrali BŒ.

W dniu 17 lipca br. Sejm RP znowelizowa³ ustawê bud¿etow¹. Po nowelizacji rezer-
wa celowa na rok 2009 na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich czêœæ
83, poz. 6 wynosi ok. 87 mln z³. Maj¹c na wzglêdzie dotychczas wydatkowane œrodki fi-
nansowe, dostêpna kwota na pokrycie wydatków programu wynosi 36,7 mln, z tego na
Komponent B – Program Integracji Spo³ecznej – ok. 30 mln z³.

Decyzja w sprawie przesuniêcia finansowania programu na rok 2010 zwi¹zana jest
œciœle ze staraniami rz¹du polskiego o wyd³u¿enie czasu realizacji Programu oraz nie-
wykorzystaniem zaplanowanej rezerwy celowej w 2008 r. Przed³u¿enie dzia³ania umo¿-
liwi wykorzystanie pozosta³ych kwot alokacji przez gminy w przysz³ym roku.

Ministerstwo Pracy dok³ada wszelkich starañ, by konieczne ciêcia w rezerwie celo-
wej nie odby³y siê kosztem najbiedniejszych wiejskich i miejsko-wiejskich gmin oraz
nie zniweczy³y ich wysi³ku w aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci i rozwoju us³ug spo-
³ecznych.

Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Proszê o zajêcie stanowiska i udzielenie informacji w sprawie dotycz¹cej
dramatycznego spadku finansowania Programu 2 Polskiego Radia oraz braku
jakichkolwiek gwarancji stabilizacji finansowej dla tej rozg³oœni.

Pogarszaj¹ca siê sytuacja finansowa w Polskim Radiu widoczna jest ju¿
od pewnego czasu. Ostatnia g³oœna debata dotycz¹ca mediów publicznych
nie rozwi¹za³a problemów, wrêcz przeciwnie, Polskie Radio, a zw³aszcza Pro-
gram 2, dramatycznie odczu³y skutki decyzji podjêtych przez polityków. Ob-
serwuje siê gwa³towny spadek finansowania polskiej rozg³oœni, ponadto brak
jest na przysz³oœæ gwarancji stabilnego finansowania, a przecie¿ trzeba
zauwa¿yæ, ¿e Program 2 jest w ca³oœci utrzymywany ze œrodków publicznych.

Radiowa Dwójka jest programem, który nie nadaje reklam, poniewa¿ nie
jest to rozg³oœnia komercyjna, poddana mechanizmom rynku, wiêc obowi¹zkiem
pañstwa jest zapewnienie jej stabilizacji finansowej.

Problem pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej zauwa¿ali równie¿ pra-
cownicy rozg³oœni, jednak¿e mieli nadziejê, ¿e jest on tylko przejœciowy i zostanie
szybko rozwi¹zany. Nawet zgoda na radykalne zmniejszenie honorariów
dziennikarskich nie rozwi¹za³a tego problemu. Obecnie w sytuacji przyjêcia
ustawy medialnej w Programie 2 Polskiego Radia sytuacja finansowa jeszcze
bardziej siê pogorszy³a, co zmusi³o pracowników do publicznego protestu –
w dniu 8 lipca bie¿¹cego roku przez dwadzieœcia cztery godziny Program 2
nie nadawa³.

Program 2 Polskiego Radia, który w ca³oœci utrzymywany jest ze œrodków
publicznych, drastycznie odczu³ zmniejszenie wp³ywów. W tym roku nie jest
w stanie zorganizowaæ Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia, ponadto
powoli z anteny znika zarówno wspó³czesna twórczoœæ literacka, jak
i muzyczna. Brakuje pieniêdzy na zaplanowane nagrania i koncerty, nie ma
równie¿ mo¿liwoœci wsparcia presti¿owych festiwali, których Program 2 by³
dotychczas wspó³organizatorem. Zbli¿a siê jubileuszowy Rok Chopinowski
i zobowi¹zaniem wynikaj¹cym z wczeœniejszych tradycji jest w³¹czenie siê
Programu 2 w jego organizacjê. Obecnie jednak z powodu braku œrodków jest
to nierealne.

W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Program 2 jest wyj¹tkowym
programem, poniewa¿ jego audycje nakierowane s¹ przede wszystkim na
kulturê i edukacjê. Jest to rozg³oœnia, która wskazuje s³uchaczom takie
wartoœci humanistyczne jak literatura piêkna, muzyka klasyczna, kultura
ludowa, awangarda, filozofia i sztuka. Nadawane audycje charakteryzuj¹
siê wysokim poziomem, a wszelkie koncerty muzyki klasycznej emitowane
s¹ jedynie na antenie radiowej Dwójki. Program 2 to oryginalna rozg³oœnia,
bowiem nie ma innej stacji, która poœwiêca³aby tak wiele czasu propago-
waniu kultury. Misja radiowej Dwójki opiera siê na rozpowszechnianiu
kultury i docieraniu z ni¹ nawet do najodleglejszych zak¹tków Polski, aby
s³uchacze mieli mo¿liwoœæ wys³uchania na przyk³ad koncertów muzyki
klasycznej. Koncerty te, niejednokrotnie odbywaj¹ce siê w odleg³ych
miejscach Polski lub za granic¹, nie by³yby s³yszalne bez poœrednictwa
radiowej Dwójki, poniewa¿ ¿adna inna rozg³oœnia nie nadaje takiej muzyki.

Nale¿y ponadto zauwa¿yæ, ¿e Program 2 jako jedyny nie d¹¿y do
przeœcigniêcia tempa dzisiejszego ¿ycia i dlatego te¿, realizuj¹c swoj¹ misjê,
jak¹ jest propagowanie kultury, cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród s³uchaczy.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do pana premiera z nastêpuj¹cymi
pytaniami.

1. Czy rz¹d zamierza podj¹æ jakieœ kroki, maj¹ce na celu poprawienie
trudnej sytuacji finansowej Programu 2 Polskiego Radia?

2. Czy rz¹d przewiduje stworzenie jakichœ mechanizmów b¹dŸ przekaza-
nie œrodków, maj¹cych na celu stworzenie stabilnej sytuacji finansowej
w rozg³oœni?

Stanis³aw Zaj¹c
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OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 12 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Zaj¹ca z³o¿one podczas

38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca 2009 r. (sygn. BPS/DSK-043-1885/09),
uprzejmie przekazujê stosowne informacje.

Uprzejmie informujê, i¿ funkcje w³aœcicielskie w spó³kach publicznej radiofonii i te-
lewizji pe³ni Minister Skarbu Pañstwa. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o radiofonii i te-
lewizji, w walnym zgromadzeniu Skarb Pañstwa reprezentowany jest przez ministra
w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa. W zwi¹zku z powy¿szym, ewentualna decyzja
o wsparciu finansowym Polskiego Radia SA znajduje siê w zakresie kompetencji Mini-
stra Skarbu Pañstwa.

Natomiast Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego mo¿e udzieliæ Polskiemu
Radiu SA dotacji celowej w ramach Programów Ministra. Œrodki finansowe przekazy-
wane s¹ w oparciu o wnioski sk³adane przez zainteresowane podmioty do dnia 30 listo-
pada roku poprzedzaj¹cego rok realizacji zadania lub do 31 marca roku, w którym
zadanie ma byæ realizowane.

Wœród projektów Polskiego Radia dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, wskazaæ nale¿y m.in. przekazanie œrodków finansowych na
wydanie p³yty z serii „Muzyka Ÿróde³”. Dofinansowanie zosta³o dokonane w ramach
Programu Ministra „Dziedzictwo Kulturowe”.

Nadawcy publiczni uznawani s¹ w krajach Unii Europejskiej za instytucje o szcze-
gólnym znaczeniu dla zaspokajania demokratycznych, spo³ecznych i kulturalnych po-
trzeb obywateli. Publiczne media elektroniczne stanowi¹ wa¿n¹ ga³¹Ÿ gospodarki
narodowej, forum debaty publicznej i przestrzeñ kontaktu z kultur¹, dostarczaj¹ roz-
rywki i umo¿liwiaj¹ uczestnictwo w wydarzeniach sportowych.

W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
nale¿y czerpaæ z doœwiadczeñ pañstw europejskich w zakresie finansowania, centrali-
zacji organizacyjnej w sektorze mediów, czy konstrukcji w³adz zarz¹dczych i nadzor-
czych spó³ek medialnych. Zagwarantowanie stabilnych warunków dzia³ania
nadawców publicznych, zw³aszcza w obecnym okresie gwa³townych przemian zwi¹za-
nych z kszta³towaniem siê spo³eczeñstwa informacyjnego, oceniaæ nale¿y w katego-
riach racji stanu.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ kieruj¹c siê trosk¹ o kulturê polsk¹ Prezes
Rady Ministrów wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego podj¹³ decyzjê
o przekazaniu dodatkowych œrodków finansowych dla Programu II Polskiego Radia
oraz TVP Kultura. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyst¹pi do Komisji
Finansów Publicznych Sejmu RP o wydzielenie z rezerwy bud¿etu pañstwa 5 mln z³ na
przedmiotowy cel. W chwili obecnej trwaj¹ uzgodnienia dotycz¹ce formy dofinansowa-
nia ww. programów.

Mam nadziejê, ¿e Pan Marsza³ek uzna powy¿sze wyjaœnienia za wystarczaj¹ce.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr ¯uchowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
oraz senatora Zdzis³awa Pupy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracamy siê o podjêcie zdecydowanych i pilnych dzia³añ wspieraj¹-
cych naprawê infrastruktury drogowej oraz innych szkód, jakie wyrz¹dzi³y
gwa³towne opady deszczu na terenie gminy Dêbica w województwie
podkarpackim.

W wyniku burz i towarzysz¹cych im nawa³nic deszczowych, które mia³y
miejsce 26 czerwca bie¿¹cego roku, na terenie gminy Dêbica w województwie
podkarpackim wyst¹pi³y ogromne szkody, szczególnie w infrastrukturze
drogowej. Szkody spowodowa³y wezbrane wody potoku Ostra, znajduj¹cego
siê na obszarze gminy, dlatego konieczne s¹ œrodki na jego regulacjê na ca³ej
d³ugoœci. Brak szybkiej interwencji w³adz w sprawie podjêcia prac
zabezpieczaj¹cych na tym potoku rodzi powa¿ne obawy o przysz³oœæ, bo
niezabezpieczona rzeka grozi dalszymi wylewami w razie wiêkszych
opadów. Woda zniszczy³a i uszkodzi³a wiele dróg gminnych, dosz³o do
podtopieñ wielu gospodarstw rolnych. Wyrz¹dzone przez powódŸ straty s¹
ogromne, dlatego pomoc ze strony w³adz jest niezbêdna. Ze zniszczeniami,
jakie wywo³a³ tegoroczny kataklizm w tym regionie Pan Premier móg³ siê
osobiœcie zapoznaæ podczas wizyty w gminie Dêbica, podczas której zapewni³
Pan mieszkañców, ¿e otrzymaj¹ szybk¹ i zdecydowan¹ pomoc.

Wielomilionowe straty w infrastrukturze drogowej zaistnia³e po ostatniej
powodzi powoduj¹, ¿e niezbêdne remonty na drogach powiatowych oraz
gminnych o nawierzchni bitumicznej i ¿wirowej, a tak¿e uszkodzonych
przepustów i podmytych mostów przekraczaj¹ finansowe mo¿liwoœci
samorz¹du powiatu dêbickiego i gminy Dêbica.

Maj¹c to na uwadze zwracamy siê z zapytaniem: czy i kiedy rz¹d Pana
Premiera Donalda Tuska udzieli gminie Dêbica realnej pomocy finansowej
pozwalaj¹cej na odbudowê zniszczonej infrastruktury komunalnej i drogo-
wej? Jakie s¹ gwarancje, ¿e deklarowana publicznie pomoc dotrze do w³adz
samorz¹dowych? Czy rz¹d w nastêpstwie zaistnia³ej sytuacji widzi potrzebê
finansowego wsparcia dla gminy Dêbica, która z uwagi na skromny bud¿et
nie jest w stanie we w³asnym zakresie usun¹æ skutków kataklizmu,
powodzi, które nawiedzi³y mieszkañców tego terenu?

Stanis³aw Zaj¹c
Zdzis³aw Pupa

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 24 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 24 lipca 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1886/09)

skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska, przekazuj¹cego tekst
oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Stanis³awa Zaj¹ca oraz Senatora RP

118 38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r.



Pana Zdzis³awa Pupê podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lipca 2009 roku
w sprawie pomocy finansowej koniecznej do odbudowy zniszczonej infrastruktury dro-
gowej w gminie Dêbica, przekazanego pismem z dnia 28 lipca 2009 roku (sygn.
DSPA-4813-42/09) przez Pana S³awomira Nowaka Sekretarza Stanu Szefa Gabinetu
Politycznego Prezesa Rady Ministrów – z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Po powodzi, która w czerwcu nawiedzi³a Polskê Rz¹d zareagowa³ natychmiast
i skierowa³ pomoc do najbardziej poszkodowanych osób i rodzin, które w wyniku dzia-
³ania ¿ywio³u ponios³y straty w gospodarstwach domowych, przyznaj¹c z rezerwy celo-
wej bud¿etu pañstwa na przeciwdzia³anie i usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
œrodki na wyp³atê zasi³ków celowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb ¿ycio-
wych. Z rezerwy celowej przyznano na powy¿szy cel kwotê w ³¹cznej wysokoœci ponad
30 mln z³, w tym dla województwa podkarpackiego – 8.377.000 z³.

Jednoczeœnie wskazaæ nale¿y, i¿ samorz¹dy, które zanotowa³y straty w infrastruk-
turze komunalnej maj¹ mo¿liwoœæ ubiegania siê o dofinansowanie zadañ w³asnych
w zakresie remontów, odbudowy i modernizacji zniszczonej b¹dŸ uszkodzonej infra-
struktury (drogi, mosty, oczyszczalnie œcieków, linie przesy³owe, budynki u¿ytecznoœci
publicznej). Podstaw¹ do udzielenia pomocy finansowej s¹ wnioski samorz¹dów opra-
cowane na podstawie szacunków strat dokonanych przez starostów powiatowych, wój-
tów i burmistrzów i zweryfikowanych nastêpnie przez s³u¿by wojewodów.

Z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa przeznaczonej na przeciwdzia³anie i usuwanie
skutków klêsk ¿ywio³owych uruchomione zosta³y œrodki finansowe na naprawê znisz-
czonej w czasie powodzi infrastruktury komunalnej w wysokoœci 340 mln z³. W ramach
ww. kwoty na odbudowê zniszczonej infrastruktury drogowo-mostowej dla 87 gmin
z województwa podkarpackiego przeznaczono œrodki finansowe w wysokoœci –
41.800.000 z³.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w lipcu 2009 roku powiat dêbicki z ww. rezer-
wy celowej otrzyma³ dotacjê w wysokoœci 2,5 mln z³ z przeznaczeniem na naprawê zni-
szczonej w czasie powodzi infrastruktury drogowo-mostowej.

Ponadto, pragnê poinformowaæ, i¿ w lipcu 2009 roku gmina Dêbica otrzyma³a do-
tacjê w wysokoœci 1,5 mln z³ z przeznaczeniem na naprawê zniszczeñ spowodowanych
przez tegoroczne katastrofy naturalne.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom, zarówno gminy Dêbica, jak i powiatu dêbickiego
Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji uzna³, ¿e naprawa zniszczeñ przekracza
mo¿liwoœci bud¿etowe ww. jednostek samorz¹du terytorialnego. W zwi¹zku z powy¿-
szym odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej zosta³a sfinansowana w ca³oœci ze
œrodków finansowych pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa.

Niezale¿nie od powy¿szego, pragnê poinformowaæ, i¿ w styczniu 2009 roku gmina
Dêbica otrzyma³a dotacjê z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa, przeznaczonej na prze-
ciwdzia³anie i usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych w wysokoœci 200 tys. z³. Przyzna-
ne œrodki finansowe przeznaczone by³y na usuwanie skutków powodzi z 2008 roku.
Przyznan¹ dotacjê gmina Dêbica wykorzysta³a w ca³oœci. Równie¿ powiat dêbicki
w styczniu 2009 roku otrzyma³ dotacjê w wysokoœci 1,3 mln z³ na naprawê zniszczonej
w 2008 roku infrastruktury drogowo-mostowej. Przyznane œrodki finansowe zosta³y
przez powiat wykorzystane w ca³oœci.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego
oraz senator Gra¿yny Sztark

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragniemy uczyniæ problem

powsta³y na gruncie stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

Powiatowe urzêdy pracy udzielaj¹ osobom rozpoczynaj¹cym dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ pomocy w postaci œrodków pieniê¿nych.

Zg³oszony problem powsta³ w zwi¹zku z nastêpuj¹cym stanem faktycz-
nym: beneficjent w sposób celowy i zgodny z warunkami wydatkowa³ dotacjê
oraz prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przez wymagany okres, a jedynym
jego zaniedbaniem by³o niedostarczenie dokumentów zwi¹zanych z dzia³al-
noœci¹ gospodarcz¹ w terminie okreœlonym w umowie, to jest po dwunastu
miesi¹cach prowadzenia dzia³alnoœci.

W tej sytuacji, mimo i¿ cel instytucji, jak¹ jest dotacja, zosta³ zrealizowany,
PUP zobowi¹zany jest do wypowiedzenia umowy i domagania siê zwrotu war-
toœci dotacji. Sytuacja taka budzi w¹tpliwoœci przede wszystkim spo³eczne,
gdy¿ uchybienie formalnoœciom przekreœla dwunastomiesiêczn¹ pracê
beneficjenta.

Dlatego te¿ zasadne jest, o co wnosimy, rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowa-
dzenia rozwi¹zañ legislacyjnych, które w nadzwyczajnych okolicznoœciach
dadz¹ organom wiêksze mo¿liwoœci w zakresie umorzenia zobowi¹zania
zwi¹zanego ze zwrotem dotacji, mimo istnienia przes³anek uzasadniaj¹cych
roszczenie starostwa o ich zwrot.

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski
Gra¿yna Sztark

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z przekazanym przy piœmie z dnia 24 lipca 2009 r., znak: BPS/DSK-
-043-1887/09, oœwiadczeniem senatora Piotra Zientarskiego oraz senator Gra¿yny
Sztark w sprawie mo¿liwoœci wprowadzenia w ustawie o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy rozwi¹zañ legislacyjnych w zakresie umorzenia œrodków przyzna-
nych jednorazowo bezrobotnemu na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, uprzejmie
informujê.

Stosownie do przepisu art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póŸn.
zm.), starosta z Funduszu Pracy mo¿e przyznaæ bezrobotnemu jednorazowo œrodki na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Œrodki te przyznawane s¹ bezzwrotnie.

120 38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r.



Jednak¿e, zgodnie z przepisem art. 46 ust. 3 powo³anej wy¿ej ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, osoba która otrzyma³a z Funduszu Pracy jedno-
razowo œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, jest obowi¹zana dokonaæ zwrotu
otrzymanych œrodków wraz z odsetkami, je¿eli prowadzi³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹
przez okres krótszy ni¿ 12 miesiêcy albo naruszone zosta³y inne warunki umowy doty-
cz¹ce przyznania tych œrodków.

Wskazany obowi¹zek zwrotu przyznanego œwiadczenia znajduje konkretyzacjê
w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 17 kwietnia
2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia sta-
nowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu œrod-
ków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512).

Przepis § 8 ust. 2 pkt 3 lit. e powo³anego rozporz¹dzenia stanowi, i¿ w sytuacji na-
ruszenia przez beneficjenta (w tym przypadku bezrobotnego, któremu przyznane zo-
sta³y œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej) warunków umowy bêd¹cej
podstaw¹ przyznania œrodków, jest on zobowi¹zany do zwrotu przyznanych œrodków
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania.

Zatem, w interesie wnioskodawcy (beneficjenta), który przyj¹³ na siebie zobowi¹za-
nia wynikaj¹ce z umowy o przyznanie œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
jest wywi¹zanie siê z przyjêtych zobowi¹zañ, a wiêc dotrzymanie warunków bêd¹cych
przedmiotem umowy.

Niewywi¹zanie siê w terminie okreœlonym w umowie z obowi¹zku udokumentowa-
nia i rozliczenia wydatkowania otrzymanych œrodków, z obowi¹zku udokumentowania
faktu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, jak te¿ z innych zobowi¹zañ, bêd¹cych
przedmiotem umowy, jest naruszeniem warunków umowy.

Naruszenie warunków umowy skutkuje ¿¹daniem przez starostê zwrotu przyzna-
nych œrodków, zaœ po stronie beneficjenta (bezrobotnego) rodzi obowi¹zek zwrotu
otrzymanego œwiadczenia.

Starosta, bêd¹cy stron¹ umowy stanowi¹cej podstawê przyznania bezrobotnemu
œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej i zarazem dysponentem œrodków Fun-
duszu Pracy, zobowi¹zany jest do dba³oœci o w³aœciwe gospodarowanie powierzonymi
mu œrodkami.

Œrodki Funduszu Pracy, moc¹ zawartej umowy przyznane bezrobotnemu na podjê-
cie dzia³alnoœci gospodarczej, staj¹ siê, w przypadku naruszenia warunków umowy –
od dnia otrzymania przez bezrobotnego wezwania starosty do ich zwrotu – zobowi¹za-
niem wobec Funduszu Pracy, starosta zaœ z mocy prawa zobowi¹zany jest do docho-
dzenia roszczeñ z tytu³u zawartej umowy na podstawie przepisów Kodeksu
postêpowania cywilnego (art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Zwa¿ywszy na wskazane wy¿ej okolicznoœci, trudno jest podzieliæ opiniê zawart¹
w oœwiadczeniu, zgodnie z któr¹ niewywi¹zanie siê przez bezrobotnego w terminie za-
kreœlonym w umowie z jednego z przewidzianych t¹ umow¹ obowi¹zków nie stanowi
naruszenia warunków umowy, i – w konsekwencji – nie powinno skutkowaæ obowi¹z-
kiem zwrotu przyznanych œrodków.

Warto przypomnieæ, i¿ umowa jest czynnoœci¹ prawn¹ dwustronn¹ i – co za tym
idzie – rodzi okreœlone uprawnienia i obowi¹zki dla ka¿dej ze stron.

Cel, dla osi¹gniêcia którego zawarta zosta³a umowa mo¿na uznaæ za osi¹gniêty
wówczas, gdy zosta³ on formalnie zrealizowany, a podczas jego realizacji ka¿da ze stron
umowy dochowa³a wszystkich jej warunków.

Przes³anki umorzenia œrodków przyznanych bezrobotnemu na podjêcie dzia³alno-
œci gospodarczej okreœlone zosta³y w przepisie art. 76 ust. 7 ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z powo³anym przepisem starosta mo¿e (po zasiêgniêciu opinii powiatowej
rady zatrudnienia) umorzyæ w ca³oœci albo w czêœci nale¿noœci z tytu³u zwrotu wskaza-
nych wy¿ej œrodków, je¿eli wyst¹pi³a jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
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– w postêpowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okolicznoœci lub doku-
mentów stwierdzono, ¿e osoba, która otrzyma³a jednorazowo œrodki na podjêcie dzia-
³alnoœci gospodarczej, nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na dochodziæ nale¿noœci,

– dochodzenie nale¿noœci mog³oby pozbawiæ osobê, która otrzyma³a jednorazowo
œrodki albo osobê pozostaj¹c¹ na jej utrzymaniu niezbêdnych œrodków utrzymania,

– osoba, która otrzyma³a jednorazowo œrodki zmar³a nie pozostawiaj¹c maj¹tku,
z którego mo¿na dochodziæ nale¿noœci,

– zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzy-
ska siê kwoty jednorazowo przyznanych œrodków, przewy¿szaj¹cej wydatki egzekucyj-
ne.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, rozszerzanie wskazanego katalogu przes³anek o kolej-
ne przes³anki, daj¹ce organom zatrudnienia wiêksze mo¿liwoœci w zakresie umorzenia
zobowi¹zania, przedmiotem którego jest zwrot œrodków przyznanych jednorazowo
z Funduszu Pracy, w sytuacji gdy istniej¹ przes³anki uzasadniaj¹ce roszczenie staro-
sty o ich zwrot, nie wydaje siê zasadne.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego
oraz senator Gra¿yny Sztark

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragniemy uczyniæ problem likwi-

dacji osiemdziesiêciomilionowej rezerwy celowej na Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Przywo³ana decyzja, niezwykle niekorzystna dla mieszkañców gmin
wiejskich, wywo³a daleko id¹ce negatywne skutki spo³eczne, a tak¿e przy-
czyni siê do zaprzepaszczenia dotychczasowego dorobku tego programu.

Pos³uguj¹c siê przyk³adem województwa zachodniopomorskiego, które
cechuje najni¿szy stopieñ upowszechnienia edukacji przedszkolnej, bardzo
niskie wyniki nauczania w szko³ach wiejskich, bardzo wysoki wskaŸnik
bezrobocia oraz patologizacja œrodowisk popegeerowskich, podkreœliæ nale¿y,
i¿ œrodki finansowe z PPWOW pozwalaj¹ skutecznie walczyæ z bezradnoœci¹
i biernoœci¹ ¿yciow¹ jego beneficjentów.

W tym kontekœcie nie sposób pomin¹æ dotychczasowych sukcesów wyni-
kaj¹cych z programu, na które sk³adaj¹ siê nowo otwarte przedszkola
i punkty przedszkolne, œwietlice œrodowiskowe, domy samopomocy, kluby
seniora, a tak¿e szereg innych dzia³añ adresowanych do grup zagro¿onych
marginalizacj¹ spo³eczn¹, które to dzia³ania s¹ pochodn¹ PPWOW.

Program sta³ siê doskona³ym instrumentem kreuj¹cym spo³eczeñstwo
obywatelskie. To dziêki niemu ludzie poczuli siê bardziej zintegrowani,
a przede wszystkim przekonali siê, ¿e przy niewielkim udziale zewnêtrznym
mog¹ sobie sami pomóc.

Maj¹c to wszystko na uwadze wnosimy o nieczynienie oszczêdnoœci
bud¿etowych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
skich, gdy¿ faktyczne koszty tych oszczêdnoœci obci¹¿¹ najbiedniejsze
polskie gminy.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
Gra¿yna Sztark

Stanowiska

Warszawa, 4 sierpnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 24 lipca br. przekazuj¹ce tekst wspólnego oœwiadcze-

nia z³o¿onego przez Pani¹ Senator Gra¿ynê Sztark oraz Pana Senatora Piotra Zientar-
skiego, dotycz¹cego zamiaru zlikwidowania 80 mln z³ rezerwy celowej na Poakcesyjny
Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, uprzejmie informujê, i¿ Minister Rozwoju Re-
gionalnego nie jest ministrem w³aœciwym w sprawach dotycz¹cych tego programu.

W zwi¹zku z powy¿szym przedmiotowe oœwiadczenie zosta³o przekazane wg w³aœci-
woœci do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Z powa¿aniem

El¿bieta Bieñkowska
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Warszawa, 4 sierpnia 2009 r.

Pani Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej

Szanowna Pani Minister,
przesy³am wed³ug w³aœciwoœci tekst wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez Pa-

ni¹ Senator Gra¿ynê Sztark oraz Pana Senatora Piotra Zientarskiego, dotycz¹cego za-
miaru zlikwidowania 80 mln z³ rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia
Obszarów Wiejskich, otrzymanego przy piœmie Marsza³ka Senatu RP z dnia 24 lipca br.,
z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi Panu Bogdanowi Borusewiczowi, Mar-
sza³kowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W za³¹czeniu przekazujê kserokopiê odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go w sprawie przedmiotowego oœwiadczenia, skierowan¹ do Marsza³ka Senatu RP.

Z powa¿aniem

El¿bieta Bieñkowska

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 27.08.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia senatorów Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Zien-
tarskiego oraz Pani Gra¿yny Sztark z dnia 16 lipca 2009 r., w sprawie zapytania doty-
cz¹cego zamiaru likwidacji 80 mln z³ rezerwy celowej na Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich i utrzymania finansowania, proszê o przyjêcie poni¿szej
odpowiedzi.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) zosta³ przygotowa-
ny w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej. Program jest realizowany na podstawie
umowy po¿yczki z Bankiem Œwiatowym, ca³oœæ œrodków przeznaczonych na wdra¿anie
PPWOW wynosi 72,2 mln euro. Z tej kwoty 47,2 mln euro przeznaczone zosta³o na rea-
lizacjê czêœci poœwiêconej integracji spo³ecznej, w tym 40 mln euro na us³ugi spo³eczne
w ramach Programu Integracji Spo³ecznej. Projekt sk³ada siê z trzech komponentów:
Programu Integracji Spo³ecznej, Reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
oraz kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji spo³ecznej.
Najwiêkszym komponentem jest Program Integracji Spo³ecznej. Do Programu zakwali-
fikowano 500 polskich gmin, co pi¹t¹ gminê w Polsce. Program wystartowa³ z pewnym
opóŸnieniem. Umowa z Bankiem Œwiatowym zosta³a wynegocjowana 2005 r., a pro-
gram ruszy³ 2007 r.

Dnia 2 czerwca 2009 Minister Finansów w imieniu Rz¹du Polskiego wyst¹pi³ do BŒ
z wnioskiem o wyd³u¿enie programu o 12 miesiêcy dla Programu Integracji Spo³ecznej
oraz o 18 miesiêcy dla reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Bank
Œwiatowy decyzjê w tej sprawie uzale¿ni³ od raportu Najwy¿szej Izby Kontroli, który
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otrzyma³ w koñcu lipca br. NIK pozytywnie oceni³a wykonanie Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zwracaj¹c jednak uwagê, ¿e planowany przebieg
Programu odbiega³ od terminów okreœlonych w umowie z Bankiem. NIK negatywnie
oceni³a realizacjê PPWOW w zakresie jego organizacji i zarz¹dzania. Obecnie decyzja
w sprawie przed³u¿enia PPWOW jest procedowana w centrali BŒ.

W dniu 17 lipca br. Sejm RP znowelizowa³ ustawê bud¿etow¹. Po nowelizacji rezer-
wa celowa na rok 2009 na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich czêœæ
83, poz. 6 wynosi ok. 87 mln z³. Maj¹c na wzglêdzie dotychczas wydatkowane œrodki fi-
nansowe, dostêpna kwota na pokrycie wydatków programu wynosi 36,7 mln, z tego na
Komponent B – Program Integracji Spo³ecznej – ok. 30 mln z³.

Decyzja w sprawie przesuniêcia finansowania programu na rok 2010 zwi¹zana jest
œciœle ze staraniami rz¹du polskiego o wyd³u¿enie czasu realizacji Programu oraz nie-
wykorzystaniem zaplanowanej rezerwy celowej w 2008 r. Przed³u¿enie dzia³ania umo¿-
liwi wykorzystanie pozosta³ych kwot alokacji przez gminy w przysz³ym roku.

Ministerstwo Pracy dok³ada wszelkich starañ, by konieczne ciêcia w rezerwie celo-
wej nie odby³y siê kosztem najbiedniejszych wiejskich i miejsko-wiejskich gmin oraz
nie zniweczy³y ich wysi³ku w aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci i rozwoju us³ug spo-
³ecznych.

Z powa¿aniem

Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura

senatorskiego zapytaniami i uwagami dotycz¹cymi problemów napotykanych
przy przyznawaniu zasi³ku chorobowego na podstawie ustawy z dnia 25 czer-
wca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie
choroby i macierzyñstwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zmianami).

Osobie, która pracowa³a przez wiele lat poza gospodarstwem rolnym,
jest domownikiem rolnika, który ma to gospodarstwo i op³aca³a sk³adki ZUS,
po ustaniu zatrudnienia nie przys³uguje zasi³ek chorobowy na podstawie wy-
¿ej wymienionej ustawy, art. 13 pkt 5, jeœli podlega obowi¹zkowemu ubez-
pieczeniu spo³ecznemu rolników okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu spo³ecznym rolników (DzU z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zmianami)
ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyñskiemu oraz emery-
talno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obej-
muje obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha przeliczeniowego lub dzia³ spec-
jalny, a tak¿e domownik rolnika, je¿eli ten rolnik lub domownik nie podlegaj¹
innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu lub nie maj¹ ustalonego prawa do eme-
rytury lub renty albo nie maj¹ ustalonego prawa do œwiadczeñ z ubezpieczeñ
spo³ecznych.

Z brzmienia tych przepisów wynika, ¿e osoba, która sta³a siê niezdolna
do pracy po ustaniu tytu³u do ubezpieczenia chorobowego, na przyk³ad w po-
staci zatrudnienia pracowniczego, a jednoczeœnie prowadzi gospodarstwo
o wskazanej powierzchni u¿ytków rolnych lub dzia³ specjalny albo jest domow-
nikiem rolnika prowadz¹cego takie gospodarstwo, nie otrzyma zasi³ku cho-
robowego z tytu³u ubezpieczenia, które usta³o. Prawo do zasi³ku chorobowego
istnieje jednak po ustaniu tytu³u do ubezpieczenia w przypadku, kiedy dana
osoba prowadzi gospodarstwo rolne, ale z tytu³u prowadzenia tej dzia³alno-
œci nie jest objêta ubezpieczeniem spo³ecznym rolników z mocy prawa, czyli
obowi¹zkowym, to jest gdy posiada gospodarstwo rolne o powierzchni mniej-
szej ni¿ 1 ha przeliczeniowy.

W zwi¹zku z powy¿szym nasuwa siê pytanie, czy i dlaczego osoba pra-
cuj¹ca na przyk³ad czterdzieœci lat poza gospodarstwem rolnym i op³acaj¹ca
regularne sk³adki ZUS nie mo¿e otrzymaæ zasi³ku chorobowego na podstawie
wy¿ej wymienionej ustawy. Czy ministerstwo dostrzega problem dotycz¹cy
rzeszy pracowników bêd¹cych domownikami rolnika, którzy w dzisiejszych
trudnych czasach utracili pracê, zachorowali i zostali pozbawieni zasi³ku cho-
robowego? Zasi³ek chorobowy, który zostaje wyp³acany z KRUS, jest na ¿e-
nuj¹co niskim poziomie 10 z³ za dzieñ. Dlaczego osoba, która op³aca³a sk³adki
ZUS, jest pozbawiona zasi³ku chorobowego, który uzale¿niony jest od wyso-
koœci pensji pracownika?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 3 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przez Pana Marsza³ka, przy piœmie z dnia 6 sierpnia 2009 r.

znak: BPS/DSK-043-1889/09, oœwiadczeniem Pani Senator Ma³gorzaty Adamczak
w sprawie zasad wyp³acania zasi³ku chorobowego przez ZUS rolnikom i domownikom
rolników pozwolê sobie przedstawiæ co nastêpuje.

Zasady wyp³acania œwiadczeñ chorobowych ubezpieczonym, op³acaj¹cym sk³adkê
chorobow¹ na Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych s¹ regulowane ustaw¹ z dnia
25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie
choroby i macierzyñstwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, ze zm.).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 5 powo³anej ustawy zasi³ek chorobowy, po ustaniu
ubezpieczenia chorobowego, nie przys³uguje osobie, która podlega obowi¹zkowo ubez-
pieczeniu spo³ecznemu rolników, okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecz-
nym rolników.

Obowi¹zkowe podleganie ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników nie wyklucza pra-
wa do zasi³ku chorobowego z ZUS za okres po ustaniu tytu³u ubezpieczenia chorobo-
wego, je¿eli niezdolnoœæ do pracy powsta³a w czasie ubezpieczenia chorobowego lub
bezpoœrednio po dacie ustania tytu³u ubezpieczenia chorobowego.

Takie zasady obowi¹zuj¹ zarówno rolników podlegaj¹cych obowi¹zkowi ubezpie-
czenia w KRUS jak i ich domowników.

Tylko w przypadkach, w których niezdolnoœæ do pracy powsta³a po ustaniu tytu³u
ubezpieczenia chorobowego, po co najmniej jednodniowej przerwie i osoba niezdolna
do pracy podlega obowi¹zkowo ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników – zasi³ek choro-
bowy z ZUS, po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, nie przys³uguje.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecz-
nym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, ze zm.) – przez domownika rozumie siê
osobê, blisk¹ rolnikowi, która ukoñczy³a 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym go-
spodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo
w bliskim s¹siedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest zwi¹za-
na z rolnikiem stosunkiem pracy.

Nie jest wiêc domownikiem rolnika osoba bliska rolnikowi, nawet je¿eli zamieszku-
je wspólnie z rolnikiem, która nie pracuje stale w gospodarstwie rolnym.

Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników domniemywa siê,
¿e osoba bliska rolnikowi, spe³niaj¹ca warunki do uznania jej za domownika, stale pra-
cuje w gospodarstwie rolnym i nie jest zwi¹zana z rolnikiem stosunkiem pracy – je¿eli
okolicznoœæ ta zosta³a stwierdzona zgodnym oœwiadczeniem rolnika i tej osoby.

Nie podlega wiêc obowi¹zkowemu ubezpieczeniu rolniczemu osoba, co do której
ona sama oraz rolnik nie z³o¿yli w KRUS zgodnego oœwiadczenia, potwierdzaj¹cego sta-
³¹ pracê tej osoby w gospodarstwie rolnym.

Je¿eli wiêc osoba bliska rolnikowi pracuje, jak by to wynika³o z oœwiadczenia Pani
Senator, 40 lat poza rolnictwem, a po ustaniu zatrudnienia ubiega siê o zasi³ek choro-
bowy z ZUS, to, o ile nie pracuje stale w gospodarstwie rolnym, nie mo¿e byæ uznana za
domownika rolnika, a tym samym mo¿e mieæ prawo do zasi³ku chorobowego z ZUS po
ustaniu stosunku pracy, na zasadach przewidzianych powo³an¹ ustaw¹ z dnia
25 czerwca 1999 r.

Natomiast w przypadku rolnika, który prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ w pozosta-
j¹cym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, którego obszar u¿ytków rolnych prze-
kracza 1 ha i który zachorowa³ przynajmniej po jednodniowej przerwie, zasi³ek
chorobowy z ZUS po ustaniu zatrudnienia nie przys³uguje.
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Rolnik ten podlega wówczas z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. obowi¹zkowi
ubezpieczenia spo³ecznego rolników indywidualnych, a zasi³ek chorobowy mo¿e pobie-
raæ z KRUS w wysokoœci ustalanej w drodze rozporz¹dzenia – od 24 czerwca 2009 r.
kwota zasi³ku chorobowego dla rolników wynosi 10 z³ za ka¿dy dzieñ czasowej niezdol-
noœci do pracy trwaj¹cej nieprzerwanie co najmniej 30 dni (rozporz¹dzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. (Dz. U. z 8 czerwca 2009 r. Nr 87,
poz. 727).

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu

39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r. 131



Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego zapyta-

niami i uwagami dotycz¹cymi problemów napotykanych przy wdra¿aniu
projektów unijnych w Wielkopolsce zwracam siê do Pani z uprzejm¹ proœ-
b¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹ce sprawy.

Projekty te finansowane s¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ra-
mach priorytetów regionalnych (VI–IX) Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludz-
ki”. Na chwilê obecn¹ w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Poznaniu brak jest
œrodków pieniê¿nych na koncie, co uniemo¿liwia finansowanie projektów i re-
alizacjê dzia³añ zgodnie z harmonogramem. Œrodki te powinny zostaæ prze-
kazane przez ministerstwo w formie dotacji rozwojowej w kwartalnych
transzach, a do dzisiaj trzecia transza nie zosta³a przekazana.

Kolejnym problemem jest brak dostatecznej liczby personelu weryfiku-
j¹cego wnioski o p³atnoœæ. Niestety wnioski nagminnie przetrzymywane s¹
po kilka miesiêcy, przez co projektodawcy trac¹ p³ynnoœæ finansow¹ i nie ma-
j¹ pieniêdzy na realizacjê projektów.

Nastêpnym bardzo wa¿nym problemem jest brak dostosowania procedur
przygotowania i oceny wniosków do rzeczywistych mo¿liwoœci organizacji
pozarz¹dowych i podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ niekomercyjn¹, co
w konsekwencji prowadzi do tego, ¿e konkursy wygrywaj¹ podmioty komer-
cyjne, a nie takie, które rzeczywiœcie pomagaj¹ osobom potrzebuj¹cym.

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z powy¿szym proszê o odpowiedŸ, czy Ministerstwo Rozwoju

Regionalnego dostrzega opisane wy¿ej problemy, a jeœli tak, to w jaki sposób
zamierza je rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 27.08.2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Ma³gorzaty Adamczak z³o¿one na

39. posiedzeniu Senatu w dniu 31 lipca 2009 r. pragnê wyjaœniæ, ¿e podstaw¹ wyp³aty
III transzy dotacji rozwojowej jest zatwierdzony Wniosek o przekazanie III transzy oraz
rozliczenie I transzy dotacji rozwojowej na 2009 r. w ramach komponentu regionalnego
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (PO KL). Przedmiotowy wniosek z³o¿ony przez
Instytucjê Poœrednicz¹c¹ (IP) PO KL województwa wielkopolskiego zosta³ zatwierdzony
w dniu 21 lipca 2009 r.

Na tej podstawie Instytucja Zarz¹dzaj¹ca PO KL (IZ PO KL) wyst¹pi³a do Ministra
Finansów z wnioskiem o uruchomienie œrodków rezerwy celowej przeznaczonych na
III transzê dotacji rozwojowej. Stosowna decyzja w odniesieniu do województwa wielko-
polskiego zosta³a wydana w dniu 31 lipca br. (przekazana IZ PO KL – dnia 4 sierpnia br.).
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Dopiero powy¿szy fakt umo¿liwi³ IZ PO KL podjêcie czynnoœci zmierzaj¹cych do zawar-
cia aneksu do umowy dotacji rozwojowej na przekazanie œrodków III transzy. Ostatecz-
nie, ww. aneks zosta³ podpisany przez osoby upowa¿nione do reprezentowania IZ PO
KL w dniu 7 sierpnia 2009 r. i niezw³ocznie (tak¿e faksem) przekazany do samorz¹du
województwa wielkopolskiego.

W zwi¹zku z powy¿szym przekazanie œrodków III transzy dotacji rozwojowej na-
st¹pi³o w dniu 14 sierpnia br., tj. niezw³ocznie po zasileniu rachunku Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego.

Jednoczeœnie pragnê przypomnieæ, ¿e IZ PO KL, maj¹c na uwadze czas niezbêdny
na uruchomienie œrodków rezerwy celowej, zwraca³a siê z proœb¹ o niezw³oczne przekazy-
wanie informacji na temat wykorzystania min. 70% dotacji rozwojowej w ramach kom-
ponentu regionalnego PO KL, szczególnie w sytuacji, gdy œrodki pozostaj¹ce w dyspo-
zycji IP nie zabezpieczaj¹ zaci¹gniêtych zobowi¹zañ.

Maj¹c powy¿sze na uwadze oraz dzia³aj¹c zgodnie z procedurami przyjêtymi dla re-
alizacji wydatków z bud¿etu pañstwa, IZ PO KL dok³ada wszelkich starañ, aby œrodki
dotacji rozwojowej przekazywane by³y na rzecz samorz¹dów województw w terminach
umo¿liwiaj¹cych realizacjê zaci¹gniêtych wobec beneficjentów zobowi¹zañ oraz pono-
szenie wydatków w ramach projektów w³asnych jednostki samorz¹du terytorialnego.

Odnosz¹c siê do problemu braku dostatecznej liczby personelu weryfikuj¹cego
wnioski o p³atnoœæ uprzejmie informujê, ¿e w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Poznaniu
powsta³o 37 etatów zaanga¿owanych do rozliczeñ finansowych PO KL.

Etaty zwi¹zane z wdra¿aniem Programu w IP finansowane s¹ ze œrodków Pomocy
technicznej (PT) PO KL. Alokacja Pomocy technicznej jest ograniczona a jej podzia³ od-
powiada wielkoœci œrodków przekazanych na realizacjê komponentu regionalnego
PO KL w ka¿dym województwie. Instytucje same dziel¹ œrodki przyznane im w ramach
czteroletniej umowy na poszczególne lata a tak¿e na poszczególne wydatki, w tym na
koszty osobowe.

Powolny tryb prac zwi¹zanych z weryfikacj¹ wniosków to równie¿ konsekwencja
b³êdów po stronie beneficjentów i uchybieñ w przesy³anych dokumentach. W celu po-
prawy jakoœci przesy³anych wniosków o p³atnoœæ IZ rekomenduje organizacjê spotkañ,
szkoleñ i roboczych konsultacji, które pomog¹ beneficjentom w zakresie prawid³owego
rozliczania siê z otrzymanego dofinansowania.

Jednoczeœnie, IZ w ramach badania: Ocena systemu zarz¹dzania i wdra¿ania
PO KL 2007–13, które planuje zleciæ jeszcze w bie¿¹cym roku sprawdzi racjonalnoœæ
wydatkowanych œrodków, w tym efektywnoœæ zatrudnieniow¹ tj. porównanie liczby
etatów finansowanych z PT PO KL w stosunku do przyznanej alokacji i wykonywanych
zadañ w ramach Priorytetów VI–IX.

Ponadto, w kwestii niedostosowania procedur przygotowania i oceny wniosków do
rzeczywistych mo¿liwoœci organizacji pozarz¹dowych i podmiotów prowadz¹cych dzia-
³alnoœæ niekomercyjn¹ wyjaœniam, ¿e wszyscy beneficjenci PO KL musz¹ spe³niaæ te
same warunki okreœlone w Systemie Realizacji PO KL. Nale¿¹ do nich m.in. warunki fi-
nansowe, takie jak koniecznoœæ zabezpieczenia dotacji rozwojowej (np. w przypadku
gdy wartoœæ dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie nie przekracza
10 mln PLN, zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklara-
cj¹ wekslow¹). Powy¿sze wymogi s¹ jednakowe dla wszystkich beneficjentów, wobec
czego nie mo¿na uznaæ za dyskryminuj¹ce dla organizacji pozarz¹dowych.

Ponadto, w ramach dzia³ania Zespo³u ds. uproszczeñ systemu wykorzystania œrod-
ków funduszy Unii Europejskiej, IZ PO KL wdro¿y³a 18 uproszczeñ dotycz¹cych PO KL.
Nale¿¹ do nich m.in.:

– wprowadzenie w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL za-
mkniêtej listy wymogów formalnych, których niespe³nienie skutkuje negatywnym
wynikiem oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL ze
wzglêdu na niespe³nienie kryterium wniosek jest kompletny i zosta³ sporz¹dzony
i z³o¿ony zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ instrukcj¹ wype³niania wniosku o dofinansowa-
nie (i w³aœciw¹ dokumentacj¹ konkursow¹ – w przypadku projektów konkurso-
wych), a Instytucjom Organizuj¹cym Konkurs przekazane zosta³y zalecenia sta-
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wiania jedynie wymogów w zakresie powy¿szego kryterium wskazanych na ww. li-
œcie;

– w celu zapobie¿enia sytuacjom, gdy wniosek o du¿ym potencjale merytorycznym
nie otrzymuje dofinansowania jedynie ze wzglêdu na niespe³nianie kryteriów for-
malnych, wprowadzono w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach
PO KL obowi¹zek umieszczania w dokumentacji konkursowej listy sprawdzaj¹cej,
s³u¿¹cej wnioskodawcy pomoc¹ w stwierdzeniu czy wniosek o dofinansowanie,
który zamierza z³o¿yæ, spe³nia wszystkie kryteria formalne;

– wprowadzenie regulacji umo¿liwiaj¹cych dostosowanie harmonogramu realizacji
projektu do terminu podpisania umowy o dofinansowanie (tj. w okresie pomiêdzy
pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej wniosku a podpisaniem umowy) co
umo¿liwi projektodawcy w³aœciw¹ realizacjê projektu.

Powy¿sze uproszczenia przyczyniaj¹ siê, zdaniem IZ PO KL, do zwiêkszenia szans
uzyskania wsparcia ze œrodków Programu przez instytucje o niskim potencjale, takie
jak m.in. organizacje pozarz¹dowe.

Zgodnie z danymi z Krajowego Sytemu Informatycznego (KSI SIMIK 2007–13) na
dzieñ 12 sierpnia br., w ramach PO KL podpisano ogó³em 10080 umów o dofinansowa-
nie projektów. Z tego 1100 podpisano ze stowarzyszeniami, 650 z fundacjami, a 40
z koœcielnymi osobami prawnymi. Oznacza to, ¿e organizacje pozarz¹dowe stanowi¹
17,75% beneficjentów, z którymi podpisano umowy.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
w z. Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Andrzejewskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i administracji
Grzegorza Schetyny, do rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego,

do przewodnicz¹cej Rady do spraw UchodŸców Anny Luboiñskiej-Rutkiewicz
oraz do szefa Urzêdu do spraw Cudzoziemców Rafa³a Rogali

Sprawa dotyczy kolejnej odmowy nadania statusu uchodŸcy zas³u¿one-
mu obroñcy praw cz³owieka z Czeczenii, jego ¿onie oraz dziesiêciorgu ma³olet-
nich dzieci. Jest to jeden z bardziej prominentnych dzia³aczy praw cz³owieka,
zwi¹zany z Czerwonym Krzy¿em i z moskiewskim Memoria³em, dzia³acz,
który by³ szczególnie przeœladowany i w przypadku którego – co jest wskaza-
ne w samym uzasadnieniu odmowy nadania mu statusu uchodŸcy – s¹ prze-
s³anki wskazuj¹ce, ¿e mo¿e istnieæ zagro¿enie dla jego zdrowia i ¿ycia,
a tak¿e ¿e mo¿e byæ przeœladowana ca³a jego rodzina.

Interwencja dotyczy pana Sanabaeva Akhtara, jego ma³¿onki Fatimy
Ugurchievej i ma³oletnich dzieci: Ugurchieva Imrana, Ugurchieva Salama,
Ugurchieva Dzhokhara, Ugurchieva Askhaba, Ugurchieva Mukhammada,
Ugurchieva Ibragima, Ugurchieva Khadizhata, Ugurchieva Dzhabraila, Ugur-
chieva Abdul-Rakhima i Ugurchievej Svetlany.

Wydaje siê, ¿e mamy do czynienia z dziwn¹ niekonsekwencj¹. Z uzasad-
nienia wynika, ¿e powinna zapaœæ decyzja pozytywna, je¿eli chodzi o nada-
nie statusu uchodŸcy, a tymczasem naczelnik wydzia³u wydaj¹cy decyzjê,
pan Tomasz Cytrynowicz, kieruje siê przedziwnymi motywami, które s¹
sprzeczne z ustaleniami faktycznymi, co wskazuje na stronnicze i dyskrymi-
nacyjne traktowania tej rodziny dzia³aczy praw cz³owieka z Czeczenii, która
jest zagro¿ona w wyniku eksterminacji narodu czeczeñskiego bêd¹cej efek-
tem polityki Rosji.

Proszê o zajêcia stanowiska i wyt³umaczenie tego przedziwnego dzia³a-
nia zgodnie z interesem obcego mocarstwa.

Piotr Andrzejewski

Stanowisko
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 13 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Piotra Juliusza Andrzejewskiego przeka-

zane przez Pana Marsza³ka pismem z dnia 6 sierpnia 2009 r. (sygn. BPS/DSK-043-
-1892/09), dotycz¹ce odmowy nadania statusu uchodŸcy Panu Akhtar SANABAEV
oraz cz³onkom Jego rodziny, pragnê poinformowaæ, i¿ w przedmiotowej sprawie w Biu-
rze RPO podjête zosta³o postêpowanie wyjaœniaj¹ce. W celu ustalenia stanu faktyczne-
go i prawnego sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci³ siê w pierwszej kolejnoœci
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o przekazanie niezbêdnych informacji do Szefa Urzêdu do Spraw Cudzoziemców oraz
Przewodnicz¹cej Rady do Spraw UchodŸców. Zajêcie przez Rzecznika stanowiska mo¿-
liwe bêdzie po zakoñczeniu postêpowania wyjaœniaj¹cego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich

OdpowiedŸ
PRZEWODNICZ¥CEJ
RADY DO SPRAW UCHOD�CÓW

Warszawa, 20 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z 6 sierpnia br. uprzejmie informujê, ¿e

Szef Urzêdu do Spraw Cudzoziemców decyzj¹ z dnia 28 maja 2008 r. odmówi³ nadania
panu Akhtar Sanabaev statusu uchodŸcy z powodu oczywistej bezzasadnoœci wniosku
i nakaza³ opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, ¿e nie
zachodz¹ okolicznoœci uzasadniaj¹ce udzielenie zgody na pobyt tolerowany.

W dniu 3 grudnia 2008 r. Rada do Spraw UchodŸców, po rozpatrzeniu odwo³ania
pana Akhtar Sanabaev uchyli³a decyzjê Szefa Urzêdu do Spraw Cudzoziemców i prze-
kaza³a sprawê do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Z zapisu zawartego w systemie „pobyt” wynika, ¿e w dniu 26 lutego 2009 r. Szef
Urzêdu do Spraw Cudzoziemców wyda³ decyzjê, o odmowie nadania panu Akhtar Sa-
nabaev statusu uchodŸcy i udzieleniu mu ochrony uzupe³niaj¹cej. Decyzja ta zosta³a
dorêczona Stronie w dniu 3 maja 2009 r. Do dnia dzisiejszego do Rady nie wp³ynê³o od-
wo³anie od decyzji z 26 lutego 2009 r., nale¿y zatem wnosiæ, ¿e decyzja ta sta³a siê de-
cyzj¹ ostateczn¹. Radzie nie jest w tej sytuacji znane uzasadnienie decyzji organu
pierwszej instancji.

Wszystkie wydane w sprawie pana Akhtar Sanabaev decyzje obejmowa³y jego ¿onê
– pani¹ Fatima Ugurchieva i ma³oletnie dzieci.

Nie znaj¹c uzasadnienia decyzji organu pierwszej instancji z dnia 26 lutego 2009 r., nie
mogê ustosunkowaæ siê do uwag senatora Piotra Andrzejewskiego do tego uzasad- nienia.

Za³¹cznik – kserokopia decyzji Rady do Spraw UchodŸców RdU-835-4/S/2005
z dnia 3 grudnia 2008 r.*

Z wyrazami szacunku

PRZEWODNICZ¥CA RADY
Anna Rutkiewicz
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 28.08.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 6 sierpnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-1891/09), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana
Piotra Andrzejewskiego podczas 39. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 roku
w sprawie odmowy nadania statusu uchodŸcy Panu Sanabeavowi Akhtarowi i jego ro-
dzinie, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Pan Sanabaev Akhtar ur. 30 grudnia 1961 roku pierwszy wniosek o nadanie statu-
su uchodŸcy wraz z rodzin¹ z³o¿y³ w dniu 5 wrzeœnia 2004 roku. W dniu 28 wrzeœnia
2005 roku Prezes Urzêdu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców odmówi³ ww. nadania
statusu uchodŸcy i udzieli³ zgody na pobyt tolerowany. Dnia 16 listopada 2005 roku
Rada do Spraw UchodŸców po rozpatrzeniu odwo³ania Cudzoziemca utrzyma³a w mocy
powy¿sz¹ decyzjê.

W dniu 16 stycznia 2006 roku Pan Sanabaev Akhtar ponownie z³o¿y³ wniosek o na-
danie statusu uchodŸcy w RP. Decyzj¹ z dnia 30 stycznia 2006 roku Prezes Urzêdu do
Spraw Repatriacji i Cudzoziemców umorzy³ postêpowanie w zwi¹zku z faktem, ¿e spra-
wa zosta³a ju¿ wnikliwie rozpatrzona w uprzednim postêpowaniu, a cudzoziemiec nie
przedstawi³ nowych dowodów. Dnia 13 marca 2006 roku Rada do Spraw UchodŸców
utrzyma³a w mocy powy¿sz¹ decyzjê. W dniu 7 grudnia 2006 roku po rozpatrzeniu
skargi Cudzoziemca Wojewódzki S¹d Administracyjny uchyli³ wspomniane wy¿ej de-
cyzje. Decyzj¹ z dnia 28 maja 2008 roku Szef Urzêdu do Spraw Cudzoziemców odmówi³
Panu Sanabaev Akhtar nadania statusu uchodŸcy i nakaza³ opuszczenie terytorium
RP. W uzasadnieniu decyzji wskazano na fakt trzykrotnego niestawienia siê Cudzo-
ziemca na ponowne przes³uchanie, które zaleci³ w swoim uzasadnieniu Wojewódzki
S¹d Administracyjny. W dniu 3 grudnia 2008 roku Rada do Spraw UchodŸców po roz-
patrzeniu odwo³ania uchyli³a decyzjê Szefa Urzêdu do Spraw Cudzoziemców i przeka-
za³a sprawê do ponownego rozpatrzenia. Decyzj¹ z dnia 28 lutego 2009 roku Szef
Urzêdu do Spraw Cudzoziemców odmówi³ Panu Sanabaev Akhtar i jego rodzinie nada-
nia statusu uchodŸcy i udzieli³ ochrony uzupe³niaj¹cej na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

W dniu 4 maja 2006 roku ww. z³o¿y³ trzeci wniosek o nadanie statusu uchodŸcy
w RP. Decyzj¹ z dnia 30 maja 2006 roku Szef Urzêdu do Spraw Cudzoziemców umorzy³
postêpowanie o nadanie statusu uchodŸcy, powo³uj¹c siê na fakt to¿samoœci sprawy
ze spraw¹ uprzedni¹, zakoñczon¹ merytorycznym rozstrzygniêciem. Rada do Spraw
UchodŸców po rozpatrzeniu odwo³ania w dniu 29 sierpnia 2006 roku utrzyma³a w mo-
cy powy¿sz¹ decyzjê.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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Stanowisko
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 28 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

przeprowadzone zosta³o postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie dotycz¹cej odmowy na-
dania statusu uchodŸcy Panu Akhtar SANABAEV oraz cz³onkom Jego rodziny, zasyg-
nalizowanej w oœwiadczeniu Senatora Piotra Juliusza Andrzejewskiego, przekazane
przez Pana Marsza³ka pismem z dnia 6 sierpnia 2009 r. (sygn. BPS/DSK-043-1892/09).
W za³¹czniku do niniejszego pisma pozwolê sobie przes³aæ Panu Marsza³kowi kopiê od-
powiedzi udzielonej na wspomniane wy¿ej oœwiadczenie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 28 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Piotr Juliusz Andrzejewski
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w nawi¹zaniu do z³o¿onego przez Pana Senatora oœwiadczenia dotycz¹cego sytuacji

Pana Akhtar SANABAEV oraz cz³onków Jego rodziny, pragnê poinformowaæ, i¿
w przedmiotowej sprawie w Biurze RPO przeprowadzone zosta³o postêpowanie wyjaœ-
niaj¹ce. W trakcie tego postêpowania szczegó³owej analizie poddane zosta³y akta po-
stêpowañ administracyjnych, tocz¹cych siê w przedmiocie nadania Cudzoziemcowi
statusu uchodŸcy na terytorium Polski. W wyniku podjêtych dzia³añ nie stwierdzono
jednak naruszenia wolnoœci i praw Cudzoziemca, które uzasadnia³oby podjêcie przez
Rzecznika Praw Obywatelskich interwencji.

Pierwszy wniosek o nadanie statusu uchodŸcy na terytorium Polski Pan Akhtar
SANABAEV z³o¿y³ w dniu 5 wrzeœnia 2004 r. w Granicznej Placówce Kontrolnej Stra¿y
Granicznej w Terespolu. Wniosek obejmowa³ tak¿e ma³¿onkê Cudzoziemca, Pani¹ Fa-
timê UGURCHIEVA, oraz dziesiêcioro ma³oletnich dzieci. W trakcie postêpowania sta-
tusowego, celem uzasadnienia swojego wniosku, Cudzoziemiec powo³ywa³ siê na
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szereg w¹tków dotycz¹cych jego sytuacji osobistej, rodzinnej i zawodowej. Zezna³ m.in.,
i¿ pe³ni³ funkcjê ochroniarza Prezydenta Czeczenii, D¿ochara Dudajewa, pracowa³
w administracji miasta Groznego, s³u¿bach celnych i policji drogowej, a po wyjeŸdzie
do Inguszetii zaanga¿owa³ siê w prace organizacji „Prawo”, zajmuj¹cej siê ochron¹
praw cz³owieka. Podniós³ przy tym, i¿ by³ wspó³za³o¿ycielem i zastêpc¹ prezesa tej or-
ganizacji. W trakcie prowadzonych przes³uchañ Cudzoziemiec wskazywa³ tak¿e na
swoj¹ dzia³alnoœæ w organizacji miêdzynarodowej Hello Trust oraz Miêdzynarodowym
Czerwonym Krzy¿u.

Decyzj¹ z dnia 28 wrzeœnia 2005 r. (DP-II-2174/SU/2004) Prezes Urzêdu do Spraw
Repatriacji i Cudzoziemców odmówi³ jednak nadania Panu Akhtar SANABAEV i cz³on-
kom Jego rodziny statusu uchodŸcy. Jednoczeœnie udzieli³ Cudzoziemcom zgody na
pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu decyzji organ
wskaza³, i¿ czêœæ opisywanych przez Cudzoziemca okolicznoœci, jak np. Jego praca
w ochronie Prezydenta Czeczenii, nie pozostaje w zwi¹zku przyczynowym z faktem
opuszczenia przez Niego kraju pochodzenia. W ocenie Prezesa, jedynym w¹tkiem, któ-
ry móg³by zostaæ uznany za przyczynê zagro¿enia dla Cudzoziemca by³o deklarowane
zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ na rzecz praw cz³owieka w organizacji „Prawo”. Po anali-
zie z³o¿onych przez Cudzoziemca wyjaœnieñ, organ uzna³ jednak tê okolicznoœæ niewia-
rygodn¹. W ocenie Prezesa Urzêdu, Cudzoziemiec nie uprawdopodobni³ zatem, i¿
faktycznie podlega³ represjom, które mo¿na by by³o uznaæ za przeœladowania w rozu-
mieniu Konwencji dotycz¹cej statusu uchodŸców, sporz¹dzonej w Genewie dnia 28 lip-
ca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516). Równoczeœnie Prezes Urzêdu uzna³, i¿
wobec Cudzoziemca i cz³onków Jego rodziny zachodz¹ przes³anki do udzielenia zgody
na pobyt tolerowany. Zgoda taka – na mocy art. 16 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 97
pkt 1 ówczesnej wersji ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416) –
udzielana bowiem by³a cudzoziemcowi miêdzy innymi wówczas, gdy nie spe³nia³ on
przes³anek do nadania statusu uchodŸcy, lecz jego wydalenie mog³o nast¹piæ jedynie
do kraju, w którym zagro¿one by³oby jego prawo do ¿ycia, wolnoœci i bezpieczeñstwa
osobistego oraz nara¿aæ go na tortury, czy nieludzkie lub poni¿aj¹ce traktowanie.
W ocenie Prezesa Urzêdu, zebrany w sprawie materia³ dowodowy wskazywa³ w³aœnie, i¿
zagro¿enie dla Cudzoziemca nie wi¹¿e siê z innymi czynnikami, ni¿ fakt zamieszkiwa-
nia na obszarze konfliktu zbrojnego.

Od powy¿szej decyzji Cudzoziemiec z³o¿y³ odwo³anie do Rady do Spraw UchodŸców.
Decyzj¹ z dnia 16 listopada 2005 r. (nr RdU-835-l/S/05), Rada utrzyma³a w mocy de-
cyzjê Prezesa Urzêdu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Rada podzieli³a przy tym
stanowisko organu pierwszej instancji, zgodnie z którym w trakcie postêpowania Ak-
htar SANABAEV nie przytoczy³ ¿adnych okolicznoœci, które mog³yby œwiadczyæ, i¿ by³
on przeœladowany z powodów okreœlonych w Konwencji genewskiej, tj. z powodu rasy,
religii, narodowoœci, przynale¿noœci do okreœlonej grupy spo³ecznej lub przekonañ po-
litycznych, b¹dŸ te¿ które uzasadnia³yby obawê przed takim przeœladowaniem.

Cudzoziemiec nie skorzysta³ z prawa do zaskar¿enia decyzji Rady do Wojewódzkie-
go S¹du Administracyjnego.

W dniu 16 stycznia 2006 r. Pan Akhtar SANABAEV z³o¿y³ drugi wniosek o nadanie
statusu uchodŸcy. Wniosek ten tak¿e obejmowa³ cz³onków rodziny Cudzoziemca. De-
cyzj¹ z dnia 31 stycznia 2006 r. (nr DP-II-70/SUB/2006) Prezes Urzêdu do Spraw Re-
patriacji Cudzoziemców umorzy³ jednak postêpowanie w przedmiotowej sprawie jako
bezprzedmiotowe. Prezes Urzêdu podniós³ przy tym, i¿ sprawa zakoñczona zosta³a
ostateczn¹ decyzj¹ Rady do Spraw UchodŸców z dnia 16 listopada 2005 r., a w nowym
wniosku Strona powo³a³a siê na te same okolicznoœci faktyczne, które by³y badane
przez organy podczas pierwszego postêpowania. Decyzja ta utrzymana zosta³a w mocy
rozstrzygniêciem Rady do Spraw UchodŸców z dnia 13 marca 2006 r. (nr RdU-835-
-2/S/2005). W wyniku z³o¿onej przez Cudzoziemca skargi, wyrokiem z dnia 7 grudnia
2006 r. o sygn. V SA/Wa 1005/06 Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie
uchyli³ jednak obie decyzje. S¹d wskaza³ bowiem, i¿ w postêpowaniu odwo³awczym
Cudzoziemiec z³o¿y³ do sprawy nowe dokumenty, pochodz¹ce z okresu ju¿ po wydaniu

39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r. 139



decyzji Rady z 16 listopada 2005 r. W ocenie S¹du, w sprawie powinno zatem dojœæ do
oceny z³o¿onych przez Cudzoziemca dowodów w zestawieniu z uprzednio zgromadzo-
nym w sprawie materia³em.

Decyzj¹ wydan¹ w dniu 28 maja 2008 r. (nr DPU-420-70/SUB/2006), Szef Urzêdu
do Spraw Cudzoziemców ponownie odmówi³ nadania Cudzoziemcowi i cz³onkom Jego
rodziny statusu uchodŸcy i nakaza³ opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
uznaj¹c, i¿ wobec Cudzoziemców nie zachodz¹ przes³anki do udzielenia zgody na pobyt
tolerowany. Decyzja ta uchylona zosta³a jednak przez Radê do Spraw UchodŸców,
a sprawê przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (decyzja
Rady do Spraw UchodŸców z 3 grudnia 2008 r. nr RdU-835-4/S/2005).

Po ponownym zbadaniu sprawy, decyzj¹ z 28 lutego 2009 r. (nr DPU-II-420-
-70/SUB/2006), Szef Urzêdu do Spraw Cudzoziemców po raz kolejny odmówi³ Panu
Akhtar SANABAEV, Jego Ma³¿once oraz ma³oletnim dzieciom nadania statusu uchodŸcy.
Jednoczeœnie udzieli³ Zainteresowanym ochrony uzupe³niaj¹cej. Odmawiaj¹c przy-
znania Cudzoziemcowi statusu uchodŸcy organ stwierdzi³, i¿ Zainteresowany nie wyka-
za³ faktów czy okolicznoœci, które mog³yby uzasadniaæ jego obawê przed indywidual-
nym przeœladowaniem. Zgromadzony materia³ dowodowy nie dawa³ – w ocenie organu
– podstaw do uznania, i¿ w³adze w kraju pochodzenia podejmowa³y wobec Cudzoziem-
ca dzia³ania krzywdz¹ce na tle jego rasy, religii, narodowoœci, przynale¿noœci do okreœ-
lonej grupy spo³ecznej, czy pogl¹dów politycznych. Z zeznañ Cudzoziemca – zdaniem
Szefa Urzêdu – nie wynika³o, by móg³ on byæ nara¿ony na przeœladowania ze strony
w³adz, b¹dŸ innych podmiotów. Tym niemniej organ uzna³, i¿ powrót Cudzoziemca do
kraju pochodzenia móg³by go naraziæ na rzeczywiste ryzyko doznania powa¿nej krzyw-
dy przez miêdzy innymi – nieludzkie lub poni¿aj¹ce traktowanie, powa¿ne i zindywi-
dualizowane zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia wynikaj¹ce z powszechnego stosowania
przemocy wobec ludnoœci cywilnej w kraju pochodzenia. Okolicznoœci te – w ocenie or-
ganu – przemawia³y za udzieleniem Panu Akhtar SANABAEV oraz cz³onkom Jego ro-
dziny ochrony uzupe³niaj¹cej.

Jak wynika z poczynionych ustaleñ, od decyzji tej Cudzoziemiec nie z³o¿y³ odwo³a-
nia do Rady do Spraw UchodŸców.

W dniu 4 maja 2006 r. Cudzoziemiec z³o¿y³ kolejny, trzeci ju¿ wniosek o nadanie
statusu uchodŸcy. Decyzj¹ z dnia 30 maja 2006 r. (nr DP-II-784/SUB/2006) Prezes
Urzêdu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców umorzy³ postêpowanie w przedmiotowej
sprawie z uwagi na jej to¿samoœæ ze spraw¹ zakoñczon¹ decyzj¹ Rady do Spraw UchodŸców
o nr RdU-835-l/S/2005. Decyzja ta utrzymana zosta³a w mocy decyzj¹ Rady do Spraw
UchodŸców z 29 sierpnia 2006 r. (RdU-835-3/S/2005). Jak wynika z posiadanych
przez Rzecznika informacji, rozstrzygniêcie Rady nie zosta³o przez Cudzoziemca zaskar¿o-
ne do s¹du administracyjnego.

Maj¹c na uwadze powy¿sze ustalenia pozwolê sobie podkreœliæ, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcowi nadaje siê status uchodŸcy, jeœli na skutek
uzasadnionej obawy przed przeœladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, reli-
gii, narodowoœci, przekonañ politycznych lub przynale¿noœci do okreœlonej grupy spo-
³ecznej nie mo¿e lub nie chce korzystaæ z ochrony tego kraju. Ustalenie statusu
uchodŸcy wymaga zatem wykazania przez aplikuj¹cego istnienia „uzasadnionej oba-
wy” przed skierowanym przeciwko niemu, zindywidualizowanym przeœladowaniem,
a tak¿e potrzeb¹ oceny przez organ racjonalnoœci tej obawy oraz wiarygodnoœci osoby
aplikuj¹cej o status. Obawa przed przeœladowaniem w kraju pochodzenia nie mo¿e
przy tym opieraæ siê wy³¹cznie na subiektywnym odczuciu cudzoziemca. Musi ona byæ
w pewien sposób zobiektywizowana poprzez odniesienie do realiów panuj¹cych w kra-
ju pochodzenia cudzoziemca.

Wspomnieæ w tym miejscu nale¿y jednak, i¿ status uchodŸcy nie jest jedynym ro-
dzajem ochrony udzielanej cudzoziemcom na terytorium Polski. Ustaw¹ z dnia
18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw, do porz¹dku prawnego wprowa-
dzona zosta³a tzw. ochrona uzupe³niaj¹ca. Zast¹pi³a ona czêœciowo wspomnian¹ ju¿
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w kontekœcie sprawy Pana Akhtar SANABAEV zgodê na pobyt tolerowany. Zgodnie
z art. 15 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, cudzoziemcowi, który nie spe³nia warunków do nadania statusu uchodŸcy
udziela siê ochrony uzupe³niaj¹cej w przypadku, gdy powrót do kraju pochodzenia mo-
¿e naraziæ go na rzeczywiste ryzyko doznania powa¿nej krzywdy przez orzeczenie kary
œmierci lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub poni¿aj¹ce traktowanie albo
karanie, powa¿ne i zindywidualizowane zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia, wynikaj¹ce
z powszechnego stosowania przemocy wobec ludnoœci cywilnej w sytuacji miêdzynaro-
dowego lub wewnêtrznego konfliktu zbrojnego i ze wzglêdu na to ryzyko nie chce lub
nie mo¿e korzystaæ z ochrony kraju pochodzenia.

Zaznaczyæ przy tym nale¿y, i¿ uprawnienia cudzoziemców przebywaj¹cych na tery-
torium Polski w zwi¹zku z udzielon¹ ochron¹ uzupe³niaj¹c¹ nie ró¿ni¹ siê znacznie od
uprawnieñ przys³uguj¹cych uznanym uchodŸcom. Cudzoziemcy ci otrzymuj¹ kartê
pobytu poœwiadczaj¹c¹ ich to¿samoœæ i legalny pobyt na terytorium RP, korzystaæ mo-
g¹ z prawa do œwiadczeñ z pomocy socjalnej, w tym do szczególnego rodzaju pomocy
maj¹cej na celu wspieranie procesu ich integracji, korzystaæ mog¹ ze œwiadczeñ ro-
dzinnych, a tak¿e uprawnieni s¹ do wykonywania w Polsce pracy.

Maj¹c na uwadze, ¿e Cudzoziemca oraz cz³onków Jego rodziny objêto ochron¹ miê-
dzynarodow¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewniono mo¿liwoœæ rea-
lizacji w Polsce celów ¿yciowych, podjêcia zatrudnienia, edukacji dzieci, a tak¿e
skorzystania – w razie koniecznoœci – z pomocy socjalnej na prawach przys³uguj¹cych
obywatelom polskim, Rzecznik Praw Obywatelskich nie znajduje przes³anek dla swojej
interwencji.

Z powa¿aniem

Stanis³aw Trociuk
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Oœwiadczenie senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Sprawa, w której chcia³abym podj¹æ interwencjê, to sprawa koniecznoœci
uzyskania wyjaœnieñ w przedmiocie dzia³añ podjêtych przez pana i obecny
rz¹d dotycz¹cych zadoœæuczynieñ za krzywdy wojenne doznane przez oby-
wateli polskich ze strony Niemiec podczas II wojny œwiatowej.

Otrzyma³am od prezesa Zarz¹du Stowarzyszenia Ofiar Wysiedleñ Niemiec-
kich w Je¿owie, pana Wies³awa Olko, pisemn¹ proœbê o poparcie organizacji
w kwestii mo¿liwoœci zaspokojenia roszczeñ cz³onków stowarzyszenia z tytu³u
doznanych krzywd wysiedleñczych, które by³y udzia³em cz³onków stowarzy-
szenia podczas II wojny œwiatowej. Stowarzyszenie Ofiar Wysiedleñ Niemiec-
kich w maju bie¿¹cego roku skierowa³o do Fundacji „Polsko-Niemieckie
Pojednanie” list otwarty z proœb¹ o wyjaœnienie, czy i w razie czego jakie jeszcze
dzia³ania zostan¹ przez fundacjê podjête w celu naprawienia krzywd dozna-
nych przez cz³onków stowarzyszenia, jednak¿e do dnia dzisiejszego nie otrzy-
ma³o ono odpowiedzi. Stowarzyszenie podkreœla, i¿ sytuacja ta nie jest niczym
uzasadniona, poniewa¿ w okresie od stycznia 2006 r. do grudnia 2007 r., kiedy
to przewodnicz¹cym Zarz¹du Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” i przed-
stawicielem rz¹du RP w kuratorium niemieckiej Fundacji „Pamiêæ, Odpowie-
dzialnoœæ, Przysz³oœæ” by³ pan profesor Mariusz Muszyñski, wnioskodawcy
otrzymywali odpowiedzi na kierowane zapytania. Podkreœlaj¹ równie¿, i¿ byli
bardzo zadowoleni ze sposobu prowadzenia przez profesora Muszyñskiego
spraw fundacji w zakresie zadoœæuczynieñ za krzywdy doznane przez Polaków
w okresie II wojny œwiatowej.

Podobn¹ proœbê o uzyskanie stosownych wyjaœnieñ co do trybu i sposobu
zaspokajania roszczeñ Polaków pokrzywdzonych w okresie II wojny œwiatowej
wystosowali do mnie w czerwcu bie¿¹cego roku cz³onkowie Stowarzyszenia
Gdynian Wysiedlonych, którzy jednak¿e dodatkowo pytaj¹ o postêpowanie
s¹dowe w przedmiocie uniewa¿nienia uchwa³y kuratorium z dnia 11 czerwca
2007 r. w sprawie przeznaczenia 6 milionów euro na program dokumentacyjny
„Praca przymusowa jako zadanie dla pamiêci”. Wed³ug prezesa Stowarzysze-
nia Gdynian Wysiedlonych, pana Benedykta Wietrzykowskiego, w³adze nie-
mieckie, które w procesie wyp³at pomocy humanitarnej dla ofiar wojny nie
raczy³y uwzglêdniæ wyrzucanych z domów, pozbawianych maj¹tków i przeœla-
dowanych gdynian, w drodze tej uchwa³y zagarnê³y dodatkowe 6 milionów eu-
ro, choæ z mocy samego prawa niemieckiego œrodki te powinny byæ przekazane
na rzecz polskich ofiar. Z tego powodu Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych,
maj¹c wsparcie profesora Muszyñskiego, wyst¹pi³o w listopadzie 2007 r. do
s¹du administracyjnego w Berlinie z wnioskiem o uniewa¿nienie tej uchwa³y.

Niestety, jak zauwa¿aj¹ oba stowarzyszenia, profesor Muszyñski posa-
dê pe³nomocnika oraz prezesa Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” i sta-
nowisko w kuratorium niemieckiej fundacji straci³ po przejêciu w³adzy przez
Platformê Obywatelsk¹. Efekt jest taki, ¿e Stowarzyszenie Ofiar Wysiedleñ
Niemieckich nie mo¿e doprosiæ siê odpowiedzi na pisma kierowane do tego or-
ganu. Z kolei cz³onków Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych bulwersowa-
³a postawa w³adz polskich, w tym urzêdników Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, wykazuj¹cych niczym nieuzasadnion¹ i niezrozumia³¹ bez-
czynnoœæ w postêpowaniu s¹dowym w przedmiocie uniewa¿nienia uchwa³y,
czemu notabene cz³onkowie stowarzyszenia dali wyraz w liœcie otwartym
skierowanym do pana premiera w dniu 13 maja 2008 r.

Jednak nieodpowiadanie przez fundacjê na pisma Stowarzyszenia Ofiar
Wysiedleñ Niemieckich czy zmiany personalne w fundacji nie stanowi¹ g³ów-
nego problemu cz³onków stowarzyszenia oraz Polaków poszkodowanych
przez Niemców podczas II wojny œwiatowej. Prawdziwym problemem i za-
gadk¹ jest wycofanie siê obecnego rz¹du ze sprawy s¹dowej w przedmiocie
uniewa¿nienia uchwa³y oraz przysz³oœæ ewentualnych rekompensat nale¿-
nych z tytu³u doznanych krzywd.

Jakie powody – oczywiœcie interesuj¹ mnie wy³¹cznie te merytoryczne
i racjonalnie uzasadnione – przyœwieca³y panu premierowi w momencie, kie-
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dy podejmowa³ decyzjê o wycofaniu siê ze sporu s¹dowego w przedmiotowej
sprawie? Dlaczego minister Sikorski nie pod¹¿y³ œladami swojej poprzednicz-
ki i nie wyda³ nowemu przedstawicielowi rz¹du Rzeczypospolitej w kurato-
rium niemieckiej fundacji, panu profesorowi Jerzemu Kranzowi, polecenia
w³¹czenia siê do postêpowania?

Czy pan premier zdaje sobie sprawê, ¿e chêæ poprawienia stosunków pol-
sko-niemieckich za wszelk¹ cenê, poprzez ukradkowe wycofanie siê metod¹
bezczynnoœci z umo¿liwienia dokonania przez niezawis³y i niezale¿ny organ
s¹dowy oceny sporu spowodowa³a, ¿e w Polsce pozosta³a du¿a grupa ludzi,
którym dzia³anie pana premiera zamknê³o mo¿liwoœæ otrzymania godziwego lub
wrêcz jakiegokolwiek zadoœæuczynienia za doznane krzywdy wyrz¹dzone pod-
czas II wojny œwiatowej przez Niemcy? Czy pan premier zdaje sobie sprawê
z faktu, i¿ nadal ogromna rzesza poszkodowanych, w tym miêdzy innymi ma³o-
letnie ofiary wojny czy wysiedleni, nie otrzyma³a jakichkolwiek rekompensat?

Za szczególn¹ hipokryzjê uwa¿am to, i¿ z jednej strony podejmuje pan de-
cyzjê o wycofaniu siê ze sporu, który móg³by zakoñczyæ siê wyjaœnieniem nie-
prawid³owoœci w funkcjonowaniu fundacji, odnalezieniem dodatkowych
funduszy na rekompensaty, a z drugiej strony pana ministrowie odpowiadaj¹
na moje pytania w sprawie odszkodowañ dla ma³oletnich ofiar wojny, i¿ nie
ma na takowe pieniêdzy. No pewnie, ¿e nie ma, bo jak maj¹ siê znaleŸæ fundu-
sze, skoro polski rz¹d dobrowolnie wycofuje siê z mo¿liwoœci ich odzyskania –
zaznaczam, ¿e to jest 420 milionów euro – a nadto nie podejmuje jakichkolwiek
rozmów w sprawie dalszych zadoœæuczynieñ za krzywdy wyrz¹dzone Pola-
kom przez Niemcy podczas II wojny œwiatowej, które to rekompensaty zosta³y-
by wyp³acone wszystkim poszkodowanym i w godziwej wysokoœci?

Wobec tego, a tak¿e w celu przedstawienia stanowiska pana premiera
cz³onkom stowarzyszeñ, proszê o wyczerpuj¹ce odpowiedzi na wszystkie po-
wy¿sze pytania, a dodatkowo – o wskazanie, jak pan premier zamierza za-
³atwiæ sprawê zadoœæuczynieñ i czy w ogóle bêdzie pan i pañski rz¹d
podejmowa³ jakiekolwiek dzia³ania w przedmiotowym zakresie. Je¿eli tak, to
proszê wskazaæ, jakie dzia³ania bêd¹ podjête i w jakim terminie.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 2.09.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 sierpnia 2009 r., sygn. BPS/DSK-043-

-1895/09 nades³ane z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów za pismem z dnia
10 sierpnia 2009 r. (sygn. DSPA 4813-44/09) do Ministerstwa Skarbu Pañstwa jako
organu pe³ni¹cego nadzór nad Fundacj¹ „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (FPNP),
uprzejmie informujê, ¿e zwróci³em siê do FPNP z proœb¹ o udzielenie wyjaœnieñ odnoœ-
nie do problemów poruszanych w oœwiadczeniu z³o¿onym przez senator Dorotê
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Arciszewsk¹-Mielewczyk podczas 39. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r.,
w sprawie roszczeñ wnoszonych przez organizacje skupiaj¹ce osoby wysiedlone przez
III Rzeszê. OdpowiedŸ na oœwiadczenie powsta³a w porozumieniu z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych RP.

Niezrozumia³ym jest stawiany przez Stowarzyszenie Ofiar Wysiedleñ Niemieckich
w Je¿owem zarzut braku odpowiedzi Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” na kie-
rowane do niej pisma. Prezes Stowarzyszenia, pan Wies³aw Olko, zwróci³ siê do FPNP
listem z dnia 5 maja 2009 r., natomiast Fundacja ustosunkowa³a siê do podnoszonych
problemów obszernym pismem Przewodnicz¹cego Zarz¹du FPNP z dnia 25 maja 2009 r.
Stowarzyszenie zosta³o wówczas poinformowane o zakresie kompetencji instytucji od-
powiedzialnych za realizacjê wyp³at ze œrodków Fundacji Federalnej „Pamiêæ, Odpo-
wiedzialnoœæ i Przysz³oœæ” z tytu³u poniesionych w czasie wojny szkód maj¹tkowych.
Trzeba w tym miejscu podkreœliæ, ¿e FPNP nie by³a realizatorem wyp³at w tym zakresie,
gdy¿ powierzone one zosta³y Miêdzynarodowej Organizacji ds. Migracji z siedzib¹ w Ge-
newie. Kserokopie pism* w tej sprawie przekazujê w za³¹czeniu.

W przypadku Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, Zarz¹d FPNP pozostaje w sta-
³ym kontakcie listownym i telefonicznym z jego prezesem, panem Benedyktem Wietrzy-
kowskim regularnie informuj¹c go o podejmowanych przez Fundacjê dzia³aniach.

Wyjaœniam, ¿e zasady wyp³at ze œrodków niemieckiej Fundacji „Pamiêæ, Odpowie-
dzialnoœæ i Przysz³oœæ” zosta³y ustalone w wyniku negocjacji miêdzynarodowych na
szczeblu rz¹dowym. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” realizowa³a jedynie za-
dania zlecone jej w wyniku tych negocjacji. Rola FPNP by³a ograniczona do poœredni-
czenia pomiêdzy niemieck¹ Fundacj¹ „Pomoc, Odpowiedzialnoœæ i Przysz³oœæ”, a ubie-
gaj¹cymi siê o przyznanie œwiadczeñ humanitarnych osobami represjonowanymi, za-
mieszka³ymi na terenie Polski. Sprawa uzyskania indywidualnych odszkodowañ wo-
jennych dla Polaków – ofiar III Rzeszy – by³a wieloletnim tematem rozmów polsko-
-niemieckich. W latach 1992–2002 wiêŸniowie obozów koncentracyjnych i robotnicy
przymusowi otrzymywali pomoc finansow¹ z Fundacji „Polsko Niemieckie Pojednanie”,
utworzonej na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego z 16.10.1991 r. o pomocy
humanitarnej dla szczególnie poszkodowanych ofiar przeœladowania nazistowskiego
w Polsce. Na mocy tej umowy Rz¹d RFN przekaza³ 500 mln ówczesnych marek na kon-
to Fundacji, natomiast Polska zobowi¹za³a siê do niepopierania roszczeñ swoich oby-
wateli na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej. Podejmuj¹c takie zobowi¹zanie ówczesny
Rz¹d RP zastrzeg³, i¿ nie oznacza ono ograniczenia praw obywateli do indywidualnego
dochodzenia roszczeñ.

Ponadto, w latach 1999–2000 by³y prowadzone dodatkowe negocjacje na forum
miêdzynarodowym, z aktywnym udzia³em delegacji polskiej. Zakoñczy³y siê one podpi-
saniem w dniu 17 lipca 2000 r. porozumienia pomiêdzy USA a RFN, które zosta³o po-
przedzone uchwaleniem przez niemiecki Bundestag 6 lipca 2000 r. ustawy o utworze-
niu Fundacji „Pamiêæ, Odpowiedzialnoœæ i Przysz³oœæ”. Równolegle, w wyniku wielo-
stronnych negocjacji miêdzynarodowych, w dniu 17 lipca 2000 r., zosta³o podpisane
tzw. „Wspólne Oœwiadczenie” (Joint Statement) przez Rz¹dy Bia³orusi, Czech, Pañstwa
Izrael, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz Rz¹du RFN i Sta-
nów Zjednoczonych, a tak¿e przedsiêbiorstwa niemieckie i Konferencjê ds. ¯ydow-
skich Roszczeñ Maj¹tkowych, na podstawie którego rz¹d Republiki Federalnej Niemiec
i firmy niemieckie zobowi¹za³y siê do dokonania wp³at w wysokoœci 10 mld DM na
rzecz Fundacji „Pamiêæ, Odpowiedzialnoœæ i Przysz³oœæ”.

Zgodnie z ustaw¹ Bundestagu, Fundacja „Pamiêæ, Odpowiedzialnoœæ, Przysz³oœæ”
za poœrednictwem tzw. organizacji partnerskich (w przypadku obywateli polskich ta-
k¹ organizacj¹ by³a przede wszystkim Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” wy-
p³aca³a œwiadczenia dla wiêŸniów obozów i gett oraz dla robotników przymusowych,
deportowanych ze swojej ojczyzny na teren III Rzeszy lub na tereny przez ni¹ okupo-
wane i tam zmuszonych do pracy w przedsiêbiorstwach zarobkowych lub w sektorze
publicznym.
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Dodatkowo, w ramach tzw. „klauzuli otwartoœci”, dopuszczono mo¿liwoœæ objêcia
œwiadczeniami równie¿ robotników rolnych, dzieci wywiezione wraz z rodzicami depor-
towanymi na roboty przymusowe, dzieci urodzone w czasie trwania pracy przymuso-
wej rodziców na terenie III Rzeszy, osoby pozbawione wolnoœci w wiêzieniach,
aresztach i obozach przejœciowych oraz ofiary eksperymentów pseudomedycznych,
które z mocy ww. ustawy niemieckiej nie zosta³y objête œwiadczeniami. Ponadto, o wy-
p³atê œwiadczeñ ubiegaæ siê mog³y równie¿ osoby, których mienie zosta³o naruszone
„wskutek przeœladowañ rasowych przy istotnym, bezpoœrednim i przyczyniaj¹cym siê
do powstania szkód udziale niemieckich przedsiêbiorstw”. Wyp³aty œwiadczeñ, o któ-
rych mowa, zosta³y zakoñczone 30 wrzeœnia 2006 roku. Fundacja „Polsko-Niemieckie
Pojednanie” (FPNP) ogó³em przekaza³a œwiadczenia ze œrodków niemieckiej Fundacji
„Pamiêæ, Odpowiedzialnoœæ i Przysz³oœæ” dla 484 tys. osób uprawnionych na kwotê po-
nad 3,5 mld PLN (975,5 mln EUR).

Przedstawione informacje pokazuj¹, ¿e sprawa pomocy finansowej dla obywateli
polskich – ofiar zbrodni wojennych III Rzeszy – by³a przedmiotem starañ kolejnych pol-
skich rz¹dów.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na podstawie wspomnianego porozumienia polsko-niemiec-
kiego z 1991 r. Rz¹d RP zobowi¹za³ siê wobec Rz¹du RFN, ¿e „nie bêdzie dochodzi³
dalszych roszczeñ obywateli polskich, które mog³yby wynikaæ w zwi¹zku z prze-
œladowaniem nazistowskim” (zastrzegaj¹c jednoczeœnie, ¿e nie powinno to ozna-
czaæ ograniczenia praw obywateli do indywidualnego dochodzenia roszczeñ).
Ponadto, w³adze polskie podpisuj¹c Wspólne Oœwiadczenie z 2000 r., o którym mowa
wy¿ej, zgodzi³y siê, ¿e „w odniesieniu do sumy 10 mld DM, która ma byæ przekazana
Fundacji „Pamiêæ, Odpowiedzialnoœæ i Przysz³oœæ” przez niemiecki sektor publiczny
oraz niemieckie firmy, (...) suma ta stanowi zarówno górn¹ granicê, jak i ostateczn¹
kwotê przeznaczon¹ na wyp³aty”.

Utworzona wspomnian¹ ju¿ ustaw¹ Bundestagu Fundacja „Pamiêæ, Odpowiedzial-
noœæ i Przysz³oœæ” funkcjonuje w oparciu o dwa podstawowe organy: Zarz¹d oraz Kura-
torium.

W sk³ad tego ostatniego wchodzi 27 cz³onków, z których 7 jest mianowanych przez
rz¹dy pañstw-sygnatariuszy „Wspólnego Oœwiadczenia” (z wy³¹czeniem RFN).

Z dniem 31.12.2006 r. Fundacja „Pamiêæ, Odpowiedzialnoœæ i Przysz³oœæ” zakoñ-
czy³a wyp³aty dla organizacji partnerskich z poszczególnych pañstw, przeznaczone dla
osób poszkodowanych przez niemiecki re¿im hitlerowski. W zwi¹zku z powy¿szym Ku-
ratorium Fundacji podjê³o na posiedzeniu w dniach 13–14 grudnia 2006 r. uchwa³ê
o przekazaniu kwoty 6 mln euro, pochodz¹cej z niewykorzystanych œrodków Fundacji,
na dzia³alnoœæ administracyjn¹ i na realizacjê wieloletniego programu o charakterze
dokumentacyjnym: „Praca przymusowa, jako zadanie dla pamiêci”. Przedmiotowa
uchwa³a zosta³a potwierdzona kolejn¹ uchwa³¹ Kuratorium z dnia 11 czerwca 2007 r.
Polski przedstawiciel wstrzyma³ siê od g³osu podczas g³osowania w sprawie pierwszej
z tych uchwa³, natomiast g³osowa³ przeciwko przyjêciu drugiej uchwa³y.

Podejmuj¹c wy¿ej powo³ane uchwa³y, Kuratorium opiera³o siê na odpowiednich
sformu³owaniach preambu³y oraz § 2 ust. 2 niemieckiej ustawy o utworzeniu Funda-
cji, zgodnie z którymi do podstawowych celów Fundacji nale¿y równie¿ wspieranie pro-
jektów badawczo-dokumentacyjnych dotycz¹cych zagro¿enia wynikaj¹cego z funkcjo-
nowania re¿imów totalitarnych oraz wspó³pracy miêdzynarodowej w sferze humanitar-
nej przez Fundusz „Pamiêæ i Przysz³oœæ”.

W dniu 13.11.2007 r. przedmiotowe uchwa³y Kuratorium Fundacji zosta³y zaskar-
¿one przed s¹dem administracyjnym w Berlinie przez Stowarzyszenie Wysiedlonych
Gdynian. Stowarzyszenie podnosi³o naruszenie prawa przez Kuratorium wynikaj¹ce
z braku wyraŸnego wskazania w uchwale, ¿e kwota 6 mln euro by³a wydatkowana bez-
poœrednio w ramach Funduszu „Pamiêæ i Przysz³oœæ”. Skar¿¹cy wskazywali, ¿e kwota
ta powinna by³a zostaæ wydatkowana na podstawowy cel Fundacji, tj. wyp³atê œwiad-
czeñ dla osób pokrzywdzonych.

Warto zauwa¿yæ, ¿e sprawuj¹ce nadzór nad Fundacj¹ Federalne Ministerstwo Fi-
nansów nie uzna³o powy¿szych uchwa³ za sprzeczne z prawem. W œwietle ustawy po-
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wo³uj¹cej Fundacjê „Kuratorium ma prawo do podejmowania decyzji we wszystkich
podstawowych zagadnieniach dotycz¹cych zadañ Fundacji, w szczególnoœci w zakresie
planów bud¿etowych, rocznych sprawozdañ oraz wskazañ § 12 ust. 1” (§ 5 ust. 5).

W dniu 15.11.2007 r. do skargi przy³¹czy³ siê ówczesny cz³onek Kuratorium Fun-
dacji ze strony polskiej Pan Mariusz Muszyñski, w latach 2006–2007 przewodnicz¹cy
Zarz¹du Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Przedmiotowe dzia³anie nie po-
ci¹ga³o za sob¹ oficjalnego zaanga¿owania w postêpowanie Rz¹du RP.

W maju 2008 r. S¹d Administracyjny w Berlinie odrzuci³ skargê Stowarzyszeñ Wy-
siedlonych Gdynian. Natomiast w sierpniu 2008 r. Wy¿szy S¹d Administracyjny za
bezzasadne uzna³ odwo³anie Stowarzyszenia od wyroku S¹du I instancji.

Pozostajê z nadziej¹, ¿e Pan Marsza³ek uzna niniejsze wyjaœnienia za wyczerpuj¹ce.

MINISTER
Aleksander Grad

Za³¹czniki:

1. List otwarty Stowarzyszenia Ofiar Wysiedleñ Niemieckich w Je¿owem do FPNP z dn.
3.05.2009 r.
2. OdpowiedŸ FPNP do Prezesa SOWN z dnia 25.05.2009 r.
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Oœwiadczenie senatora Józefa Bergiera

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Uprzejmie informujê, ¿e do mojego biura senatorskiego nap³ywaj¹ kolejne

zapytania od studentów Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w £o-
dzi studiuj¹cych w oœrodku w Miêdzyrzeczu Podlaskim na studiach pierw-
szego i drugiego stopnia.

Otrzymujê tak¿e informacje o tego typu oœrodkach w innych miastach
województwa lubelskiego – w Che³mie, Lublinie i £êcznej.

Uprzejmie proszê o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zatrzymanie proce-
deru ra¿¹cego naruszania prawa przez tê uczelniê.

S¹dzê, i¿ tylko radykalna decyzja mo¿e naprawiæ zaistnia³¹ sytuacjê,
która dotyczy kilkudziesiêciu tysiêcy studentów w kraju i kilku tysiêcy stu-
dentów z zagranicy.

Z wyrazami szacunku
Józef Bergier

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatorskie Pana Senatora Józefa Bergiera z³o¿one

na 39. posiedzeniu Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r. (BPS/DSK-043-1896/09) prag-
nê podziêkowaæ za zainteresowanie kwestiami dotycz¹cymi szkolnictwa wy¿szego.
W kwestii wszczêcia postêpowania w sprawie cofniêcia pozwolenia na utworzenie Aka-
demii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi oraz nakazu jej likwidacji, uprzejmie wy-
jaœniam, co nastêpuje.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.) minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿sze-
go sprawuje nadzór nad zgodnoœci¹ dzia³añ uczelni z przepisami prawa i statutem oraz
z treœci¹ udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej. Natomiast zgod-
nie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy, je¿eli uczelnia lub za³o¿yciel uczelni niepublicznej w ra-
¿¹cy sposób naruszaj¹ przepisy ustawy, statut lub pozwolenie na utworzenie uczelni,
minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego wszczyna postêpowanie w sprawie
likwidacji uczelni publicznej albo cofa pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej
oraz nakazuje jej likwidacjê przez za³o¿yciela.

Z uwagi na podejrzenie ra¿¹cego naruszenia prawa przez Akademiê Humanistycz-
no-Ekonomiczn¹ w £odzi polegaj¹cego na prowadzeniu kszta³cenia poza siedzib¹
Uczelni z przekroczeniem przepisów ww. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym, w dniu 3 lipca 2009 r. zosta³o z urzêdu wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie cofniêcia pozwolenia na utworzenie ww. Uczelni oraz naka-
zu jej likwidacji. Uprzejmie informujê, i¿ na podstawie art. 85 ust. 5 ww. ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, utworzenie za granic¹ zamiejscowej
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jednostki organizacyjnej uczelni, w formach okreœlonych w art. 85 ust. 1 ww. ustawy,
wymaga zgody ministra w³aœciwego do spraw zagranicznych i ministra w³aœciwego do
spraw szkolnictwa wy¿szego. Uczelnia do momentu wszczêcia postêpowania nie wy-
stêpowa³a o uzyskanie takiej zgody. Natomiast z uwagi na nap³ywaj¹ce od kilku lat
i nasilaj¹ce siê sygna³y o kszta³ceniu poza granicami kraju, zachodzi uzasadnione po-
dejrzenie, i¿ takie nielegalne praktyki maj¹ miejsce. Odnosz¹c siê do kszta³cenia poza
siedzib¹ na terenie kraju wyjaœniam, ¿e art. 85 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, daje ww.
Uczelni mo¿liwoœæ, z uwagi na posiadanie uprawnieñ do nadawania stopnia naukowe-
go doktora, utworzenia na mocy uchwa³y senatu Uczelni zamiejscowego oœrodka dy-
daktycznego w kraju bez uzyskania zgody Ministra. Jednak¿e zgodnie z art. 35 ust. 3
pkt 3 ww. ustawy, rektor uczelni jest zobowi¹zany do przekazania ministrowi w³aœci-
wemu do spraw szkolnictwa wy¿szego, w terminie miesi¹ca od podjêcia, uchwa³y w³a-
œciwych organów uczelni w sprawie utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej
wraz z informacj¹ o bazie materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki. Podkreœlam, i¿
tworz¹c ka¿d¹ zamiejscow¹ jednostkê organizacyjn¹ niezbêdne jest spe³nienie odpo-
wiednich warunków, które bezpoœrednio rzutuj¹ na jakoœæ kszta³cenia. Natomiast za-
wiadomienie o utworzeniu uchwa³¹ senatu 38 nowych zamiejscowych oœrodków
dydaktycznych w Polsce i 4 za granic¹ dostarczone zosta³o do Ministerstwa dopiero po
wszczêciu postêpowania w ww. sprawie.

Wyjaœniam, i¿ przedmiotowe postêpowanie ma na celu wyjaœnienie sprawy, ze-
branie odpowiedniego materia³u dowodowego i ostateczne ustalenie, czy w kwestii pro-
wadzenia kszta³cenia poza siedzib¹ uczelni faktycznie dosz³o do naruszenia prawa
oraz czy mia³o ono charakter ra¿¹cy. Podkreœlam, i¿ wszczêcie postêpowania nie mia³o
charakteru nieprzemyœlanego dzia³ania. Wynika³o natomiast z docieraj¹cych informa-
cji na temat nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu ww. Uczelni, czêœciowo potwierdzo-
nych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Nadzoru.
Ponadto zosta³o ono poprzedzone pismami do Uczelni zobowi¹zuj¹cymi do zaprzesta-
nia niedozwolonych praktyk. Wyjaœniam, i¿ samo wszczêcie postêpowania nie powo-
duje likwidacji uczelni, natomiast umo¿liwia zebranie materia³u dowodowego
pozwalaj¹cego na szczegó³owe zbadanie sprawy oraz stwierdzenie, czy istotnie dosz³o
do ra¿¹cego naruszenia prawa.

Odnosz¹c siê do oœrodka ww. Uczelni w Miêdzyrzecu Podlaskim, Che³mie, Lublinie
i £êcznej, uprzejmie informujê, i¿ przed dat¹ wszczêcia postêpowania, Ministerstwo nie
zosta³o powiadomione o utworzeniu i spe³nianiu odpowiednich warunków do prowa-
dzenia w ww. miejscowoœciach zamiejscowych oœrodków dydaktycznych. W chwili obec-
nej rozpatrywane jest zawiadomienie Uczelni w sprawie utworzenia zamiejscowych
oœrodków dydaktycznych m.in. w Miêdzyrzecu Podlaskim i Lublinie,

Podsumowuj¹c pragnê podkreœliæ, i¿ wszczêcie postêpowania maj¹cego na celu
wyjaœnienie wszelkich w¹tpliwoœci dotycz¹cych kszta³cenia poza siedzib¹ Uczelni wy-
nika nie tylko z realizacji obowi¹zku nadzoru nad zgodnoœci¹ dzia³añ uczelni z przepi-
sami prawa, statutem i treœci¹ udzielonego pozwolenia, na³o¿onego przez ww. ustawê
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ale s³u¿y szczególnie intereso-
wi studentów, zw³aszcza w zakresie zapewnienia studentom odpowiedniej jakoœci
kszta³cenia w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych. Decyzja, w ww. sprawie,
uwzglêdniaj¹ca przede wszystkim dobro studentów Uczelni, zostanie podjêta po przea-
nalizowaniu wszystkich zgromadzonych dowodów w sprawie.

£¹czê wyrazy szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
prof. Gra¿yna Prawelska-Skrzypek

148 39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska Stanis³awa Gaw³owskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na

funkcjonowanie i sposób za³atwiania spraw przez Regionalny Zarz¹d Gospo-
darki Wodnej w Krakowie. Jako senator z Ma³opolski staram siê ws³uchiwaæ
w g³os mieszkañców i samorz¹dowców oraz pomagaæ w realizacji ich postu-
latów i oczekiwañ. Jednym z takich w³aœnie wa¿nych postulatów jest udo-
stêpnienie dla potrzeb rekreacji i wêdkowania zbiornika w Dobczycach
(powiat myœlenicki) oraz otwarcie korony zbiornika dla zwiedzaj¹cych.

Te dwie kwestie integralnie ³¹cz¹ siê ze sob¹. Mam œwiadomoœæ, ¿e zbior-
nik w Dobczycach stanowi g³ówne Ÿród³o wody pitnej dla Krakowa. Jest objê-
ty stref¹ ochronn¹, która wymaga³aby zmiany (ograniczenia). To oczywiœcie
jest d³ugotrwa³y proces wymagaj¹cy uzgodnieñ, wspó³pracy i ¿yczliwoœci
wielu œrodowisk.

Wa¿n¹ rolê w tej sprawie bêdzie odgrywa³ RZGW. Jestem pe³en niepokoju,
czy podo³a wyzwaniu, szczególnie w kontekœcie sposobu postêpowania przy
prostej, wydawa³oby siê, sprawie, jak¹ jest udostêpnienie korony zapory
w Dobczycach do zwiedzania przez turystów i mieszkañców. Od momentu po-
wstania zbiornika a¿ do roku 2001, a wiêc przez wiele lat, korona zapory by³a
otwarta dla zwiedzaj¹cych, podobnie jak jest w wielu miejscach w Polsce.
W maju 2009 r. z mojej inicjatywy zorganizowane zosta³o spotkanie z udzia³em
przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, RZGW (dyr. J. Grela), MPWiK
i w³adz Dobczyc. Uzgodniono, ¿e na Dzieñ Dziecka bêdzie mo¿na zwiedzaæ ko-
ronê zapory, a od 1 lipca 2009 r., po wykonaniu ustalonych wówczas czynno-
œci, zwiedzanie bêdzie siê odbywa³o od œwitu do zmroku. Niestety, uda³o siê
zrealizowaæ tylko pierwszy termin. Dlaczego? Wszystkie koszty zwi¹zane z za-
bezpieczeniem i dozorem, jak uzgodniono, bierze na siebie samorz¹d Dobczyc
i MPWiK. Policja zatwierdzi³a tak zwany plan zabezpieczenia i nie wnosi³a ¿a-
dnych uwag. W czym wiêc problem? Nie znajdujê racjonalnego uzasadnienia
dla postawy RZGW. Nie ponosi ¿adnych kosztów, mo¿e zyskaæ ¿yczliwoœæ mie-
szkañców, w³adz samorz¹dowych oraz turystów. Otwarcie korony zbiornika
dla zwiedzaj¹cych poprawi niezwykle atrakcyjnoœæ Dobczyc i ca³ego regionu
Ma³opolski.

Panie Ministrze! Bardzo proszê o interwencjê i przyœpieszenie decyzji
RZGW o udostêpnieniu do zwiedzania korony zbiornika. Nie chcia³bym wy-
stêpowaæ z kolejnym pismem, gdy¿ musia³oby ono dotyczyæ wniosków perso-
nalnych. Wierzê, ¿e nie bêdzie takiej potrzeby. Je¿eli jednak sprawa bêdzie
siê przeci¹ga³a (jest ju¿ po³owa wakacji), bêdê zmuszony wyst¹piæ do Pana
Ministra z proœb¹ o wyci¹gniêcie konsekwencji s³u¿bowych w stosunku do
osób odpowiedzialnych za zaistnia³¹ sytuacjê.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 1 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na pismo o sygnaturze: BPS/DSK-043-1897/09 z dnia 06.08.2009 r.,
w sprawie udostêpnienia dla potrzeb rekreacji zbiornika w Dobczycach, przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje i wyjaœnienia.

Decyzja o ograniczeniu ruchu pieszego po koronie zapory wynika³a nie ze z³ej woli
administratora obiektu, lecz z troski o bezpieczeñstwo osób korzystaj¹cych z czaszy
i budowli zbiornika w celach rekreacji. Brak œrodków bud¿etowych na dodatkow¹
ochronê terenu zbiornika oraz na zagospodarowanie zanieczyszczeñ mo¿e prowadziæ
do obni¿enia walorów estetycznych obiektu, a w szczególnych wypadkach – do zagro¿e-
nia funkcjonalnoœci urz¹dzeñ.

W wyniku podjêtych dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia bezpieczeñstwa obiek-
tu, jak i osób na nim przebywaj¹cych opracowano plan ochrony zbiornika. Minister
Œrodowiska wyda³ w tej sprawie decyzjê nr 2/DSO/2006 z dnia 17.03.2006 r. o zalicze-
niu zapory Dobczyce do wykazu obiektów podlegaj¹cych obowi¹zkowej ochronie.
Przedmiotowy zbiornik objêto równie¿ regulaminem, zatwierdzonym przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, w sprawie ogólnych warunków i trybu wykony-
wania obowi¹zkowej ochrony obiektów hydrotechnicznych.

Maj¹c na uwadze znaczenie zbiornika jako atrakcji turystycznej, Regionalny Za-
rz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz samorz¹d Dobczyc ustali³y wspóln¹ strate-
giê dzia³añ, zmierzaj¹cych do udostêpnienia korony zapory z zastrze¿eniem spe³nienia
wszelkich wymogów technicznych i bezpieczeñstwa obiektu. G³ówne za³o¿enia tej
strategii to opracowanie koncepcji, a nastêpnie projektu niezbêdnych zabezpieczeñ
technicznych, systemu monitorowania i obiektów ma³ej architektury, realizacja pro-
jektu, opracowanie nowego planu ochrony i wprowadzenie zasad udostêpniania obiek-
tu publicznoœci. RZGW w Krakowie podj¹³ siê opracowania koncepcji i nowego planu
ochrony, a samorz¹d pokryje koszty wykonania projektu i realizacji zabezpieczeñ na
koronie zapory. Wszystkie kwestie zwi¹zane z udostêpnieniem zapory do celów re-
kreacji zosta³y zidentyfikowane, a nastêpnie ujête w program dzia³añ samo- rz¹du
Dobczyc oraz RZGW w Krakowie. Program ten jest realizowany bez przeszkód i opóŸ-
nieñ.

Dodatkowo informujê, ¿e RZGW w Krakowie widz¹c mo¿liwoœæ otwarcia dla ruchu
pieszego od œwitu do zmroku tzw. zewnêtrznej drogi, umo¿liwiaj¹cej przemieszczanie
siê wzd³u¿ zapory po lewym brzegu rzeki Raby, wyst¹pi³ w dniu 15.07.2009 r. do Ma³o-
polskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o wyra¿enie zgody na udostêpnienie tej
drogi dla ruchu pieszego. Po uzyskaniu odpowiedniej decyzji zatwierdzaj¹cej, zewnêtrz-
ne bramy obiektu zostan¹ otwarte.

Odnosz¹c siê do poruszonej przez Pana Senatora kwestii ustanowienia nowej strefy
ochronnej ujêcia wody pitnej dla miasta Krakowa, obejmuj¹cej swoim zasiêgiem zbiornik
Dobczyce, uprzejmie informujê, ¿e aktualnie obowi¹zuj¹ca strefa ochronna ujêcia usta-
nowiona zosta³a decyzj¹ Wojewody Ma³opolskiego znak: BOA-II-hy-3623/385/92/93/ed.
Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, strefê ochronn¹
ujêcia wody wyznacza siê na wniosek w³aœciciela ujêcia. W zwi¹zku z tym, aby wszcz¹æ
niezbêdne postêpowanie w sprawie zmiany istniej¹cej decyzji oraz ustanowienia nowej
strefy ochronnej, uwzglêdniaj¹cej wymagania ochrony zasobów wodnych oraz ewen-
tualne oczekiwania spo³eczne, niezbêdne jest wyst¹pienie w³aœciciela ujêcia z odpowied-
nim wnioskiem do Dyrektora RZGW w Krakowie. Wniosek taki nie wp³yn¹³ dot¹d do
RZGW. Nie widzê jednak przeszkód, jakie uniemo¿liwi³yby Dyrektorowi RZGW wydanie
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nowej decyzji okreœlaj¹cej strefê ochronn¹ na podstawie niezbêdnych opracowañ
i wniosku z³o¿onego przez w³aœciciela ujêcia wody.

Niemniej jednak z posiadanych informacji wynika, ¿e w 2006 r. rozpoczê³y siê prace
zwi¹zane z opracowaniem studium mo¿liwoœci zmiany funkcji zbiornika Dobczyckiego
i zlewni z uwzglêdnieniem ochrony czystoœci wody w zbiorniku, w których RZGW
w Krakowie bierze udzia³. Przebieg prac, Zespo³u Koordynacyjnego ds. gospodarki
przestrzennej w zlewni Zbiornika Dobczyckiego, powo³anego przez Zarz¹d Wojewódz-
twa Ma³opolskiego, jest na bie¿¹co monitorowany przez RZGW w Krakowie.

MINISTER ŒRODOWISKA
Maciej Nowicki
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej
oraz senatora Bronis³awa Korfantego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego,
do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

oraz do dyrektor naczelnej Centralnego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli Marleny Fa³kowskiej

Doskonale zdajemy sobie sprawê, jak dla Polaków mieszkaj¹cych poza
granicami naszego kraju, szczególnie na Wschodzie, wa¿ny jest kontakt z na-
sz¹ mow¹, z jêzykiem polskim. W wielu miejscach taki kontakt mo¿liwy jest
dziêki funkcjonuj¹cym Domom Polskim, które prê¿nie dzia³aj¹, promuj¹c pol-
sk¹ kulturê i mi³oœæ do ojczystego kraju dziêki zaanga¿owaniu œrodowisk po-
lonijnych.

Stowarzyszenie Polaków w Mo³dawii obchodzi³o ostatnio piêtnastolecie
swojego istnienia, co by³o okazj¹ do podsumowania wielu osi¹gniêæ, ale i mo-
bilizacj¹ do dalszego twórczego dzia³ania.

Nie mo¿na w tym miejscu pomin¹æ dzia³alnoœci dwóch doskonale wypo-
sa¿onych, miêdzy innymi za œrodki Senatu RP, Domów Polskich w Bielcach
i Styrczy, gdzie dzieci, m³odzie¿, ale i starsze pokolenie maj¹ swobodny do-
stêp do nauki polskiej historii, kultury i ojczystego jêzyka. By³o to dotychczas
mo¿liwe dziêki pomocy nauczycieli kierowanych tam z Polski przez Centralny
Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Jak jednak informuj¹ zrozpaczeni rodzice uczniów Domu Polskiego
i w ogóle Polonia Mo³dowy, istnieje zagro¿enie w postaci redukcji liczby nau-
czycieli pracuj¹cych na Wschodzie! Do Domu Polskiego w Styrczy nie skiero-
wano z CODN ¿adnego nauczyciela, a w Bielcach Dom Polski zostawiono
tylko z jednym nauczycielem!

W nawi¹zaniu do omówionego zagadnienia zwracamy siê do Pana Mini-
stra, Pani Minister i Pani Dyrektor z zapytaniem, co Ministerstwo Spraw Za-
granicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej i CODN zamierzaj¹ uczyniæ,
aby nie zaprzepaœciæ dotychczasowych osi¹gniêæ w promowaniu polskoœci
w Mo³dowie, w odradzaniu siê polskiej to¿samoœci, tak aby m³odzi ludzie
mogli uczyæ siê jêzyka swoich przodków i poznawaæ swoj¹ historiê.

Janina Fetliñska
Bronis³aw Korfanty

OdpowiedŸ
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 2009.08.13

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pani Senator Janiny Fetliñskiej i Pana Senatora

Bronis³awa Korfantego, z³o¿one podczas 39. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca
2009 r. (BPS/DSK-043-1899/09), dotycz¹ce kierowania nauczycieli do Republiki
Mo³dowy uprzejmie informujê, i¿ z powodu ograniczeñ bud¿etowych Centralny Oœro-
dek Doskonalenia Nauczycieli zmuszony by³ podj¹æ w tym roku trudn¹ decyzjê
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o zmniejszeniu liczby nauczycieli kierowanych do pracy za granic¹. W tej sytuacji przy-
jêto ustalenie, i¿ w pierwszej kolejnoœci pozytywnie bêd¹ rozpatrywane:

1. zaproszenia z resortów edukacji, wynikaj¹ce z miêdzynarodowych porozumieñ
dwustronnych, dla nauczycieli do pracy w szko³ach funkcjonuj¹cych w systemie
oœwiaty publicznej za granic¹, gdzie jêzyk polski jest nauczany jako przedmiot lub
na zajêciach fakultatywnych (z tej puli Polska wysy³a do Kiszyniowa piêciu nau-
czycieli i jednego do S³obody Raszkowej);

2. zaproszenia organizacji spo³ecznych w du¿ych oœrodkach, szczególnie w stolicach
pañstw, w celu podniesienia presti¿u jêzyka i kultury polskiej, promocji Polski za
granic¹, a tak¿e w celu nawi¹zywania kontaktów miêdzy szko³ami w Polsce i za
granic¹ (z tej puli wys³any zostanie nauczyciel do Bielc).

W zwi¹zku z powy¿szym do pracy dydaktycznej w Mo³dowie w roku szkolnym
2009/2010 zostanie skierowanych szeœciu nauczycieli, którzy pracowaæ bêd¹ w: Li-
ceum im. Gogola w Kiszyniowie (czterech nauczycieli, w tym trzech specjalistów nau-
czania pocz¹tkowego), Stowarzyszeniu „Polski Dom” w Bielcach (jeden nauczyciel)
i Niepe³nej Szkole Œredniej w S³obodzie Raszkowej (jeden nauczyciel).

Niestety, Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma mo¿liwoœci finansowych skiero-
wania w najbli¿szym roku szkolnym drugiego nauczyciela do pracy dydaktycznej
w Bielcach ani nauczyciela do pracy w Styrczy.

Podsumowuj¹c pragnê podkreœliæ, i¿ decyzja Ministerstwa o zmniejszeniu liczby
nauczycieli do pracy za granic¹ w ¿adnym stopniu nie umniejsza mojego uznania dla
dzia³alnoœci œrodowiska polonijnego w Mo³dowie na rzecz zachowania jêzyka i kultury
polskiej na tych terenach. Wyra¿am g³êbok¹ nadziejê, i¿ dotychczasowe wsparcie nie-
sione przez Senat RP i MEN dla Polonii w Mo³dowie pozwoli miejscowemu œrodowisku
na wykazanie siê w³asnymi inicjatywami.

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew Marciniak

OdpowiedŸ
DYREKTORA NACZELNEGO
CENTRALNEGO OŒRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Warszawa, 13 sierpnia 2009 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo BPS/DSK-043-1900/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w spra-

wie oœwiadczenia z³o¿onego przez senator Janinê Fetliñsk¹ oraz senatora Bronis³awa
Korfantego, uprzejmie wyjaœniamy, ¿e w zwi¹zku z ograniczeniami bud¿etowymi w ro-
ku szkolnym 2009/2010 zostanie skierowana do pracy za granic¹ mniejsza liczba na-
uczycieli ni¿ w latach ubieg³ych.

W uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej przyjêto ustalenie, ¿e pozytywnie
zostan¹ rozpatrzone:
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– zaproszenia z resortów edukacji, wynikaj¹ce z miêdzynarodowych porozumieñ
dwustronnych, dla nauczycieli do pracy w szko³ach funkcjonuj¹cych w systemie
oœwiaty publicznej za granic¹,

– zaproszenia organizacji spo³ecznych w du¿ych oœrodkach, szczególnie w stolicach
pañstw, w celu podniesienia presti¿u jêzyka i kultury polskiej, promocji Polski za gra-
nic¹, a tak¿e w celu nawi¹zywania kontaktów miedzy szko³ami w Polsce i za granic¹.

W zwi¹zku z powy¿szym, w roku szkolnym 2009/2010 zostanie skierowanych do
Mo³dawii szeœciu nauczycieli do nastêpuj¹cych oœrodków:

– Liceum im. Gogola w Kiszyniowie (trzech nauczycieli nauczania pocz¹tkowego do
klas pocz¹tkowych z polskim jêzykiem nauczania, jeden nauczyciel jêzyka polskiego),

– Stowarzyszenie „Polski Dom” w Bielcach (jeden nauczyciel jêzyka polskiego),
– Niepe³na Szko³a Œrednia w S³obodzie Raszkowej (jeden nauczyciel jêzyka polskiego).
Nie mamy mo¿liwoœci skierowania drugiego nauczyciela do pracy w Bielcach i nau-

czyciela do pracy dydaktycznej w Styrczy.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e ograniczenie liczby kierowanych nauczycieli do pra-

cy dydaktycznej wœród Polonii i Polaków za granic¹ dotyczy wszystkich krajów, nie tyl-
ko Mo³dawii. Liczymy na zrozumienie zaistnia³ej sytuacji.

Z powa¿aniem

DYREKTOR CODN
mgr Marlena Fa³kowska

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 20 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pani¹ Senator Janinê Fetliñsk¹ oraz Pa-

na Senatora Bronis³awa Korfantego (pismo nr BPS/DSK-043-1898/09 z dnia 6 sierpnia br.)
w sprawie redukcji liczby nauczycieli kierowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej do pracy wœród œrodowisk polskich w Mo³dowie, uprzejmie informujê jak nastêpuje.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podziela zaniepokojenie Pani Senator i Pana
Senatora uszczupleniem mo¿liwoœci nauczania jêzyka polskiego w Mo³dowie, spowo-
dowane ograniczeniem liczby nauczycieli z Polski. Cenimy wysoko efekty pracy tych
nauczycieli, którzy nie tylko jako „native speakerzy”, ale te¿ jako osoby dysponuj¹ce
szerok¹ wiedz¹ o narodowej kulturze, historii, tradycji i wspó³czesnoœci, czêsto
pe³ni¹ na Wschodzie rolê prawdziwych „ambasadorów” polskoœci, prowadz¹ dzia³al-
noœæ polonijn¹, pe³ni¹ rozliczne funkcje spo³eczne, przekazuj¹ wzorce funkcjonowa-
nia w spo³eczeñstwie obywatelskim. Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej
o redukcji liczby nauczycieli wysy³anych za granicê, wyjaœniana koniecznoœci¹ doko-
nania niezbêdnych w kryzysie ciêæ bud¿etowych, bêdzie z pewnoœci¹ trudnym do-
œwiadczeniem dla wielu œrodowisk polskich na Wschodzie. Liczymy, ¿e niezw³ocznie

154 39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r.



po ustabilizowaniu siê sytuacji finansowej, liczba nauczycieli wzroœnie do poziomu
zgodnego z potrzebami, o co Ministerstwo Spraw Zagranicznych bêdzie intensywnie
zabiegaæ.

MSZ poprzez Ambasadê RP w Kiszyniowie bêdzie w dalszym ci¹gu wspieraæ dzia³al-
noœæ organizacyjn¹, oœwiatow¹, wydawnicz¹ i kulturaln¹ spo³ecznoœci polskiej
w Mo³dowie, poœredniczyæ w kontaktach miejscowych Polaków z krajem, braæ udzia³
w rekrutacji na imprezy, kolonie, kursy, studia w Polsce. Ze wzglêdu na utrudnion¹ sy-
tuacjê w sferze oœwiaty, dzia³ania te bêd¹ musia³y byæ szczególnie intensywne, z nacis-
kiem na opiekê nad punktami nauczania j. polskiego i dokszta³canie miejscowych
nauczycieli.

Maj¹c nadziejê, ¿e powy¿sze wyjaœnienia Pani Senator i Pan Senator uznaj¹ za wy-
starczaj¹ce, jeszcze raz zapewniam o trosce i sta³ym zainteresowaniu Ministerstwa
Spraw Zagranicznych problemami spo³ecznoœci polskiej w Mo³dowie.

Z wyrazami szacunku

Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zainspirowany stanowiskiem, jakie przyjê³a Doradcza Komisja Medycz-
na Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, proszê o poinformowa-
nie, dlaczego wci¹¿ nie wdro¿ono Narodowego Programu Leczenia Chorych
na SM, który, w kszta³cie zaproponowanym przez tê komisjê w 2005 r., regu-
lowa³ podstawowe kwestie dotycz¹ce opieki nad pacjentami z SM. Oznacza
to bowiem, ¿e sytuacja osób chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce na-
dal odbiega od ich sytuacji w innych krajach UE pod wzglêdem dostêpu nie
tylko do najnowszych metod leczenia, ale tak¿e rozwi¹zañ terapeutycznych
powszechnie uznawanych za standard.

Proszê równie¿ o poinformowanie – w zwi¹zku z tym, ¿e dostêpne dane
wskazuj¹, ¿e w Polsce ¿yje 50–60 tysiêcy osób z SM – dlaczego do tej pory nie
zosta³y podjête ¿adne kroki maj¹ce na celu stworzenie krajowego rejestru
chorych na SM, który umo¿liwi³by dok³adne zweryfikowanie skali wystêpo-
wania choroby w Polsce i pozwoli³ na precyzyjne okreœlenie potrzeb pacjen-
tów. Dlaczego pomimo nastêpuj¹cego w ci¹gu ostatnich lat wzrostu liczby
osób korzystaj¹cych z refundowanej terapii immunomoduluj¹cej liczba pa-
cjentów otrzymuj¹cych to leczenie w Polsce w dalszym ci¹gu dramatycznie
odbiega od standardów europejskich? Obecnie jest to zaledwie oko³o 2 tysiê-
cy osób, czyli 3–4% wszystkich chorych. Tymczasem szacuje siê, ¿e w na-
szym kraju leczonych powinno byæ oko³o 15% osób z SM, czyli 8–10 tysiêcy
pacjentów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w innych pañstwach naszego regionu, ta-
kich jak Czechy czy Wêgry, z terapii immunomoduluj¹cej korzysta obecnie
10–20% chorych.

Jakie by³y podstawy prawne i merytoryczne wprowadzenia przez NFZ
ograniczenia czasu trwania terapii immunomoduluj¹cej do maksymalnie
trzech lat? Wed³ug doradczej komisji medycznej przy dobrej skutecznoœci i to-
lerancji leczenie modyfikuj¹ce naturalny przebieg choroby powinno trwaæ tak
d³ugo, jak d³ugo przynosi efekty terapeutyczne u danego pacjenta. Dlaczego
ze wzglêdu na obowi¹zuj¹cy system kwalifikacji do przed³u¿ania terapii im-
munomoduluj¹cej zdarza siê, ¿e przed rozpoczêciem trzeciego roku leczenia
nastêpuje kilkumiesiêczna przerwa spowodowana procedurami urzêdowy-
mi? Istniej¹ mocne przes³anki, by s¹dziæ, ¿e ka¿da taka przerwa w terapii
mo¿e mieæ dla pacjenta negatywne konsekwencje zdrowotne.

Dalej doradcza komisja medyczna stwierdza, ¿e stosowane obecnie kry-
teria kwalifikuj¹ce do leczenia immunomoduluj¹cego s¹ zbyt surowe i wyma-
gaj¹ weryfikacji. Zosta³y one opracowane przez p³atnika i nie znajduj¹
uzasadnienia w danych naukowych ani zaleceniach towarzystw nauko-
wych. W zwi¹zku z tym odbiegaj¹ od kryteriów stosowanych w innych kra-
jach i s¹ dyskryminuj¹ce dla pewnych grup chorych (w szczególnoœci
kryterium wiekowe). Proszê równie¿ o poinformowanie, czy faktycznie o kry-
teriach kwalifikuj¹cych do terapii immunomoduluj¹cej decyduje przede
wszystkim p³atnik. Co zrobiono, aby zapewniæ pacjentom mo¿liwoœci korzy-
stania z najnowszych terapii immunomoduluj¹cych i immunosupresyjnych
o udowodnionej skutecznoœci, mog¹cych przyczyniæ siê do poprawy stanu
zdrowia chorych, którzy nie reaguj¹ na obecnie dostêpne formy leczenia?

Stanis³aw Gogacz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 6 sierpnia 2009 r. znak: BPS/DSK-

-043-1901/09, przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Stanis³awa Gogacza Sena-
tora Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wdro¿enia „Narodowego Programu Leczenia
Chorych na Stwardnienie Rozsiane”, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wy-
jaœnieñ.

Warunki udzielania i zakres œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych oraz zasady i tryb finansowania tych œwiadczeñ, zosta³y okreœlone
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), a tak¿e
w aktach wykonawczych do tej ustawy i zarz¹dzeniach Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia. Opiekê medyczn¹ nad osobami chorymi na stwardnienie rozsiane (SM)
w miejscu ich zamieszkania sprawuj¹ lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. W sy-
tuacji, gdy zaistnieje koniecznoœæ konsultacji specjalistycznej, wówczas leczenie pro-
wadzone jest w szczególnoœci w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Pacjenci z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym s¹ leczeni szczególnie w ambulato-
ryjnych poradniach neurologicznych oraz mog¹ korzystaæ z porad lekarzy urologów,
chirurgów, okulistów i ginekologów. W przypadku, gdy cel leczenia nie mo¿e byæ osi¹g-
niêty przez leczenie ambulatoryjne, zw³aszcza w okresie zaostrzenia choroby, osoby
cierpi¹ce na SM maj¹ zapewniony dostêp do leczenia szpitalnego, g³ównie w ramach
oddzia³ów neurologii i neurochirurgii, na podstawie skierowania lekarza. Œwiadczenio-
biorcy przyjêtemu do szpitala zapewnia siê bezp³atnie leki i wyroby medyczne, je¿eli s¹
one konieczne do wykonania œwiadczenia.

Ponadto, leczenie immunomoduluj¹ce finansowane jest dla osób chorych na
SM w ramach programu terapeutycznego „Leczenie stwardnienia rozsianego” przy
u¿yciu substancji czynnej: interferon beta - 1b, interferon beta - la lub octan glati-
rameru.

Poza tym, osoby ze stwardnieniem rozsianym uprawnione s¹ do œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji, tj. rehabilitacji ogólnoustrojowej w oœrodku/od-
dziale dziennym, rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych i rehabili-
tacji neurologicznej wtórnej w warunkach stacjonarnych. Narodowy Fundusz Zdrowia
w ramach zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w oœrodku/oddziale dziennym wpro-
wadzi³ mo¿liwoœæ realizacji œwiadczenia dla okreœlonej grupy pacjentów m.in. po ma-
stektomii, ze stwardnieniem rozsianym, z dysfunkcj¹ rêki. Ponadto, od 2008 roku
wprowadzono nowy zakres œwiadczeñ – fizjoterapiê domow¹.

Stwardnienie rozsiane znajduje siê równie¿ w wykazie chorób, dla których leki i wy-
roby medyczne przepisuje siê za czêœciow¹ odp³atnoœci¹ (rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyro-
bów medycznych, które ze wzglêdu na te choroby s¹ przepisywane bezp³atnie, za op³a-
t¹ rycza³tow¹ lub za czêœciow¹ odp³atnoœci¹ (Dz. U. Nr 35, poz. 276)):

– 30% Methylprednisolonum Solu-Medrol; Oxybutyninum Ditropan; Oxybutyninum
Driptane; Oxybutyninum Proton,

– 50% - Tizanidinum Sirdalud MR.
Podana w oœwiadczeniu liczba chorych na SM w Polsce, z informacji przekazanej

przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii, wydaje siê byæ zdecydowanie za-
wy¿ona (50 000–60 000 osób). Zgodnie ze wskaŸnikami rozpowszechnienia z kilku ba-
dañ populacyjnych prowadzonych na terenie kraju liczba chorych waha siê
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w granicach 25 000–30 000. WskaŸnik czêstoœci wystêpowania SM wynosi w Polsce
œrednio 60/100 000, czyli szacunkowo w ca³ym kraju choruje ok. 27 000 osób.

Odnosz¹c powy¿sze dane do informacji o liczbie pacjentów leczonych lekami im-
munomoduluj¹cymi w ramach programu terapeutycznego „Leczenie stwardnienia roz-
sianego” finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tj. (dane z dnia 5 maja
2009 r.) w 2006 r. 1 555 osób (interferonem beta – 1 323 osób, octanem glatirameru –
232 osób), w 2007 r. 2 145 osób (interferonem beta – 1 745 osób, octanem glatirameru
– 400 osób), 2008 r. – 2 885 osób (interferonem beta – 2 496 osób, octanem glatirameru
– 389 osób), wynika, i¿ ok. 10% pacjentów z SM ma bezp³atny dostêp do nowoczesnej
terapii immunomoduluj¹cej.

Wprowadzenie szczegó³owych kryteriów w³¹czenia do terapeutycznego programu
zdrowotnego NFZ „Leczenie stwardnienia rozsianego” oraz ograniczenie czasu leczenia
w ramach programu wymusza koniecznoœæ zapewnienia równego dostêpu do leczenia
w ramach programu terapeutycznego, przy ograniczonych œrodkach na realizacjê
œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Takie postêpowanie zapewni wszystkim pacjentom
spe³niaj¹cym kryteria w³¹czenia, dostêp, wzglêdnie bez zbêdnej zw³oki, do leczenia
drogimi lekami immunomoduluj¹cymi. W œwietle powy¿szego zniesienie czasu lecze-
nia w ramach programu oraz innych kryteriów ograniczaj¹cych, spowoduje niekontro-
lowane wyd³u¿enie i tak odleg³ego w chwili obecnej, czasu oczekiwania na leczenie
w oœrodkach realizuj¹cych ww. program.

Z chwil¹ rozpoczêcia przez NFZ, realizacji programu terapeutycznego leczenia
stwardnienia rozsianego, w 2004 roku, wprowadzono punktowy system kwalifikacji,
który wraz ze wzrostem œrodków na realizacjê powy¿szego programu, mia³ ulegaæ stop-
niowej modyfikacji, poprzez zmniejszanie progu punktacji, mo¿liwym do osi¹gniêcia
przez pacjentów kwalifikowanych do programu. W 2006 roku próg ten zosta³ zmniej-
szony z 23 punktów do 21. W sytuacji obni¿onej dostêpnoœci do leczenia lekami immu-
nomoduluj¹cymi spowodowanej brakiem dodatkowych œrodków, na terenie nie-
których oddzia³ów wojewódzkich NFZ, kolejne obni¿enie progu punktacji kwalifiku-
j¹cej do leczenia w ramach powy¿szych programów, mog³oby skutkowaæ zwiêkszeniem
populacji pacjentów kwalifikuj¹cych siê do leczenia w ramach ww. terapeutycznego
programu zdrowotnego, ale konsekwencj¹ bêdzie wyd³u¿enie czasu oczekiwania na le-
czenie.

Odnosz¹c siê do zagadnienia zwi¹zanego z finansowaniem ze œrodków bêd¹cych
w dyspozycji Ministra Zdrowia „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Stward-
nienie Rozsiane”, którego projekt zosta³ z³o¿ony przez Polskie Towarzystwo Stwardnie-
nia Rozsianego, uprzejmie informujê, i¿ œwiadczenia dla osób z SM finansowane s¹ na
zasadach analogicznych jak dla pozosta³ych grup chorych.

Uprzejmie informujê, i¿ projekt programu z³o¿ony przez PTSR dotyczy zasad postê-
powania z chorymi na SM. Zak³ada on podzia³ na czêœæ organizacyjno-edukacyjn¹,
maj¹c¹ byæ sfinansowan¹ przez Ministra Zdrowia, oraz czêœæ diagnostyczno-leczniczo-
-rehabilitacyjn¹, maj¹c¹ byæ sfinansowan¹ przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najwa¿-
niejszy aspekt projektu programu i najbardziej kosztowny (98% kosztów ca³ego pro-
jektu programu), tj. czêœæ diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjna, nale¿y do kom-
petencji Narodowego Funduszu Zdrowia i jest obecnie realizowana na zasadzie
finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej w ramach umów w danym rodzaju,
w tym w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego „Leczenie stwardnienia
rozsianego”.

Utworzenie Centralnego Rejestru Osób z SM jest jednym z zadañ ww. projektu pro-
gramu. Korzyœci z jego utworzenia s¹ dostrzegane, g³ównie ze wzglêdu, i¿ w chwili obec-
nej w ramach dzia³añ NFZ nie jest mo¿liwa ca³oœciowa ocena skutecznoœci leczenia
oraz, co najwa¿niejsze, jego wp³ywu na zmianê potrzeb medycznych leczonych pacjen-
tów w Polsce. Dodatkow¹ trudnoœci¹ jest fakt, ¿e w Polsce nie mo¿na jasno okreœliæ
faktycznej liczby osób chorych na SM. W zwi¹zku z tym stworzenie Centralnego Reje-
stru Chorych na SM umo¿liwi³oby rozszerzenie informacji o wszystkich pacjentach,
u których stwierdzono rozpoznanie stwardnienia rozsianego. Informacje pozyskiwane
z raportów obejmuj¹cych dane z powy¿szego rejestru mog¹ byæ bardzo istotne w decy-
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zjach dotycz¹cych refundacji leków immunomoduluj¹cych w Polsce. Niemniej ze
wzglêdu na ograniczone œrodki finansowe Minister Zdrowia musi wybraæ i sfinansowaæ
te dzia³ania, które w danej chwili s¹ najbardziej priorytetowe i wa¿ne z punktu widze-
nia bezpieczeñstwa zdrowotnego obywateli.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

W zwi¹zku z proœb¹ lubelskiego oddzia³u Stowarzyszenia Ludzi Cier-
pi¹cych na Padaczkê zwracam siê do pana prezesa z proœb¹ o poinformowa-
nie, czy padaczka stanowi bezwzglêdne przeciwwskazanie do leczenia
uzdrowiskowego. Takie odpowiedzi otrzymywali bowiem wczeœniej cz³onko-
wie stowarzyszenia i mia³oby to wynikaæ ze „Wskazañ i przeciwwskazañ do
leczenia uzdrowiskowego” ustalonych przez instytut balneoklimatologii
w Polsce.

Proszê o informacjê, jak to jest obecnie rozwi¹zane.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 sierpnia 2009 r.

Sz.P.
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka znak: BPS/DSK-043-1902/09 z dnia

6 sierpnia br., zawieraj¹ce tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Stanis³awa
Gogacza, uprzejmie informujê co nastêpuje w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zak³adów lecznictwa uzdro-
wiskowego „wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego s¹ analizo-
wane w sposób zindywidualizowany i w odniesieniu do danego pacjenta, a w przypadku
istnienia przeciwwskazañ lekarz kieruj¹cy pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, mo¿e
skierowaæ pacjenta na konsultacjê do w³aœciwego lekarza specjalisty”.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ przeciwwskazania ogólne i kardiologiczne do
leczenia uzdrowiskowego okreœla za³¹cznik nr 1 do ww. rozporz¹dzenia. Zgodnie z pkt.
17 tego za³¹cznika „padaczka z czêstymi napadami (jeden raz w miesi¹cu lub czêœciej,
padaczka skroniowa)” stanowi przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu swoim oraz marsza³ka województwa warmiñsko-mazurskiego

Jacka Protasa chcia³bym wyraziæ zaniepokojenie w zwi¹zku z planami likwi-
dacji czêœci prokuratur i s¹dów grodzkich na terenie naszego województwa.
Mo¿e to spowodowaæ ograniczenie dostêpu obywateli do instytucji wymiaru
sprawiedliwoœci.

Pragnê przedstawiæ zagro¿enia wynikaj¹ce z likwidacji funkcjonuj¹cych
instytucji na podstawie wskazanych ni¿ej przyk³adów.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie zajmuje siê sprawami zwi¹zanymi
z przestêpczoœci¹ graniczn¹. W 2008 r. rozpatrzy³a blisko 10 tysiêcy spraw
karno-skarbowych. Jej likwidacja zapewne utrudni sprawne rozpatrywanie
tego typu spraw.

Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmiñskim, utworzona w 2004 r.
jest obecnie oceniana jako jedna z najsprawniejszych w okrêgu olsztyñskim.
Realizacja zadañ przez tê prokuraturê przyczyni³a siê do roz³adowania nad-
miaru obowi¹zków w s¹siednich prokuraturach. Liczba rozpatrywanych
spraw (31 na osobê w miesi¹cu) wskazuje na potrzebê pozostawienia owej
instytucji. Likwidacja zarówno prokuratury, jak i s¹du w Lidzbarku Warmiñ-
skim pozbawi mieszkañców regionu dogodnego dostêpu do wymiaru spra-
wiedliwoœci i us³ug prawniczych.

Podobna sytuacja zaistnieje w przypadku likwidacji s¹dów grodzkich
w Nidzicy czy Piszu. Mieszkañcy tych miast bêd¹ musieli doje¿d¿aæ do Olszty-
na lub E³ku, czyli ponad 90 km. Wi¹¿e siê to oczywiœcie z kosztami, które bê-
dzie ponosi³ Skarb Pañstwa ze wzglêdu na koniecznoœæ dokonywania zwrotu
za dojazdy.

Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, ¿e likwidacja prokuratur i s¹dów w tak
ma³ych miejscowoœciach pozbawi wiele osób pracy, co w konsekwencji mo¿e
zniechêciæ obywateli zarówno do w³adz, jak i do samego szeroko rozumiane-
go wymiaru sprawiedliwoœci. Województwo warmiñsko-mazurskie jest jed-
nym z regionów z najwiêksz¹ stop¹ bezrobocia w kraju i ju¿ dzisiaj
intensywnie odczuwa skutki kryzysu gospodarczego.

Jeszcze raz proszê wiêc o uwzglêdnienie moich uwag przy realizacji pla-
nu likwidacji prokuratur i s¹dów grodzkich w województwie warmiñsko-
-mazurskim, a tak¿e o odpowiedŸ na pytanie: jak Ministerstwo Sprawiedli-
woœci widzi dalsze funkcjonowanie sieci s¹dów i prokuratur na Warmii i Ma-
zurach?

Ze wzglêdu na wagê sprawy uprzejmie proszê o odpowiedŸ w mo¿liwie
krótkim terminie.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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OdpowiedŸ

Warszawa, 3.09.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Góreckiego w sprawie lik-

widacji prokuratur rejonowych i wydzia³ów grodzkich funkcjonuj¹cych na terenie woje-
wództwa warmiñsko-mazurskiego z³o¿one podczas 39. posiedzenia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2009 r., które przekazane zosta³o przy piœmie Pana
Marsza³ka z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr BPS/DSK-043-1903/09 – uprzejmie przedsta-
wiam, co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e analiza struktury organizacyj-
nej s¹downictwa powszechnego i powszechnych jednostek organizacyjnych prokura-
tury wskazuje na znaczne rozdrobnienie organizacyjne jednostek wymiaru sprawie-
dliwoœci, w tym przede wszystkim szczebla rejonowego.

Z posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci danych wynika, ¿e funkcjono-
wanie du¿ej liczby ma³ych jednostek prowadzi do niew³aœciwego gospodarowania œrod-
kami finansowymi i zasobami kadrowymi resortu sprawiedliwoœci. Efektem tego stanu
jest przede wszystkim nadmierna, w stosunku do potrzeb kadrowych, liczba stano-
wisk funkcyjnych w odniesieniu do iloœci pracowników merytorycznych.

Podejmowane dzia³ania zmierzaj¹ równie¿ do wypracowania takiego modelu struk-
tury organizacyjnej s¹dów i prokuratur, który pozwoli usprawniæ i przyspieszyæ prowa-
dzone postêpowania.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uznano za konieczne poszukiwanie rozwi¹zañ, które
umo¿liwi¹ zmianê dotychczasowego stanu i pozwol¹ zoptymalizowaæ pracê m.in. pro-
kuratur rejonowych. W toku prac analitycznych pod uwagê brane s¹ ró¿ne warianty
rozwi¹zañ organizacyjnych.

W celu przeprowadzenia oceny istniej¹cego stanu struktury organizacyjnej wymia-
ru sprawiedliwoœci oraz wypracowania modelowych propozycji niezbêdnych zmian, za-
rz¹dzeniem z dnia 1 lipca 2009 r. Minister Sprawiedliwoœci powo³a³ Zespó³ do spraw
racjonalizacji struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego i powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury.

Aktualnie prace Zespo³u znajduj¹ siê na etapie zwi¹zanym z ustaleniem kryteriów
oraz zakresu planowanej reorganizacji. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e ¿adna z opracowy-
wanych wstêpnie koncepcji zmian organizacyjnych, w odniesieniu zarówno do s¹dów,
jak i prokuratur rejonowych, nie zosta³a dotychczas przes¹dzona. Wstêpnie przyjêto
jedynie, i¿ reorganizacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury winna
byæ podjêta po ustaleniu kryteriów zmian w organizacji s¹dów.

Z uwagi na fakt, ¿e prace nad zmianami organizacyjnymi nie zosta³y sfinalizowane,
przedstawienie konkretnej informacji dotycz¹cej przysz³oœci Prokuratury Rejonowej
w Braniewie oraz S¹du Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmiñskim
nie jest obecnie mo¿liwe.

Odnosz¹c siê do podniesionej w oœwiadczeniu Pana Senatora kwestii dotycz¹cej
likwidacji wydzia³ów grodzkich, informujê, ¿e w ramach reformy wymiaru sprawiedli-
woœci podejmowane s¹ dzia³ania w kierunku bardziej elastycznego ukszta³towania
struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego, racjonalnego wykorzystania
kadry orzeczniczej i administracyjnej oraz œrodków finansowych wydatkowanych na
funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoœci. Realizacji tego zamierzenia s³u¿yæ ma m.in.
zniesienie wydzia³ów grodzkich.

Dlatego te¿ z dniem 1 stycznia 2009 r. zlikwidowanych zosta³o 40 wydzia³ów grodz-
kich, a z dniem 1 lipca 2009 r. – 117 tego rodzaju komórek organizacyjnych.
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Z dniem 1 stycznia 2010 r. przewiduje siê zniesienie kolejnych wydzia³ów grodz-
kich. W odniesieniu do województwa warmiñsko-mazurskiego, planowana jest likwi-
dacja Wydzia³ów Grodzkich z siedzibami w: Elbl¹gu, Gi¿ycku, Mor¹gu, Olsztynie
i Wêgorzewie. Projekt stosownego rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci zosta³
przes³any w celu zaopiniowania w³aœciwym prezesom s¹dów okrêgowych.

Uzasadniaj¹c przedmiotowe dzia³ania nale¿y wskazaæ, i¿ w ocenie Ministerstwa
Sprawiedliwoœci niecelowe jest istnienie dodatkowych struktur organizacyjnych do
rozpoznawania spraw o mniejszym stopniu skomplikowania.

Ponadto, funkcjonowanie wydzia³ów grodzkich, w których rozpoznawane s¹ proste
sprawy, przede wszystkim wykroczeniowe, prowadzi do nieuzasadnionej i bardzo w¹s-
kiej specjalizacji sêdziów. Stan taki jest wysoce niekorzystny dla dobra wymiaru spra-
wiedliwoœci, poniewa¿ zaburza proces doskonalenia i rozwoju zawodowego sêdziów.
W konsekwencji prowadzi to do niew³aœciwego wykorzystania wysokich umiejêtnoœci
kadry orzeczniczej.

Pragnê podkreœliæ, ¿e podjêcie decyzji o zniesieniu konkretnego wydzia³u grodzkie-
go poprzedzone jest wnikliw¹ analiz¹ w zakresie liczby etatów w danej komórce organi-
zacyjnej, obci¹¿enia sêdziów prac¹ orzecznicz¹ oraz wielkoœci wp³ywu spraw.

Istotne jest, ¿e w przypadku zniesienia wydzia³ów grodzkich w miastach siedzibach
s¹dów rejonowych, dostêp obywateli do s¹du w sprawach nale¿¹cych do w³aœciwoœci
wydzia³ów grodzkich nie zostanie w ¿aden sposób ograniczony, gdy¿ sprawy ze znoszo-
nych s¹dów grodzkich zostan¹ przekazane do wydzia³ów cywilnych i karnych ma-
j¹cych siedziby w tej samej miejscowoœci.

Sêdziowie orzekaj¹cy obecnie w wydzia³ach grodzkich przewidzianych do zniesie-
nia, podobnie jak i pracownicy administracyjni, zasil¹ wydzia³y karne i cywilne macie-
rzystych s¹dów rejonowych, a wiêc nie nale¿y spodziewaæ siê wyst¹pienia niebezpie-
czeñstwa w postaci wyd³u¿enia czasu oczekiwania na rozstrzygniêcie sprawy.

W kwestii utrudnienia dostêpu do s¹du mieszañcom Nidzicy i Pisza, uprzejmie in-
formujê, ¿e w S¹dzie Rejonowym w Nidzicy nie funkcjonowa³ wydzia³ grodzki. Wydzia³
Grodzki w S¹dzie Rejonowym w Piszu zosta³ natomiast zniesiony z dniem 1 stycznia
2009 r.

Reasumuj¹c pragnê zapewniæ Pana Senatora, ¿e podjêcie decyzji dotycz¹cych ra-
cjonalizacji struktur organizacyjnych s¹downictwa powszechnego i powszechnych jed-
nostek organizacyjnych prokuratury poprzedzone bêdzie wnikliw¹ analiz¹ wszyst-
kich istotnych okolicznoœci, zarówno o charakterze spo³ecznym, jak i zwi¹zanych z za-
pewnieniem sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Zmiana przepisów dotycz¹cych op³acania sk³adek na ubezpieczenie
zdrowotne spowodowa³a znacz¹cy wzrost liczby osób ubezpieczonych
i w konsekwencji wzrost wysokoœci zobowi¹zañ wobec ZUS, jakie maj¹ po-
wiatowe urzêdy pracy. Plan finansowy nie zak³ada³ tak znacz¹cego wzrostu
liczby osób objêtych ubezpieczeniem, dlatego urzêdy pracy mog¹ mieæ trud-
noœci z pokryciem swoich zobowi¹zañ w kolejnych miesi¹cach.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z pytaniem: czy resort
dysponuje rezerw¹ umo¿liwiaj¹c¹ pokrycie tych wydatków, czy te¿ przewi-
duje Pani jakiœ inny sposób rozwi¹zania tego problemu?

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

Stanowisko

Warszawa, 27 sierpnia 2009 r.

Pan
Jan Vincent-Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przesy³am, wed³ug w³aœciwoœci, oœwiadczenie senatora Gruszczyñskiego

z³o¿one podczas 39. posiedzenia Senatu RP przes³ane pismem Marsza³ka Senatu z dnia 6
sierpnia br., znak BPS/DSK-043-1904/09 do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi i przekazanie jej na
rêce Marsza³ka Senatu RP.

Z powa¿aniem

Jolanta Fedak

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 2 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia

27 sierpnia 2009 r. nr DP-II-0702-79-EN/AWa/09 oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pa-
na senatora Piotra Gruszczyñskiego na 39. posiedzeniu Senatu w dniu 31 lipca 2009 r.
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w sprawie finansowania ze œrodków bud¿etu pañstwa sk³adek na ubezpieczenie zdro-
wotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasi³ku lub stypendium uprzejmie proszê
o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Œrodki na sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do
zasi³ku lub stypendium przekazywane s¹ powiatowym urzêdom pracy w formie dotacji
celowej z bud¿etu w³aœciwego wojewody.

W roku bie¿¹cym wydatki na finansowanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne za
bezrobotnych bez prawa do zasi³ku s¹ realizowane w ramach kwot zaplanowanych na
ten cel w bud¿etach wojewodów w rozdziale 85156 – Sk³adki na ubezpieczenie zdro-
wotne oraz œwiadczenia dla osób nieobjêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia zdrowotne-
go. W ustawie bud¿etowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w bud¿etach wojewo-
dów na finansowanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym sk³adek za osoby
bezrobotne bez prawa do zasi³ku lub stypendium zaplanowano kwotê 535.761 tys. z³,
tj. o 1,2% wiêksz¹ w stosunku do kwoty zaplanowanej na przedmiotowy cel w bud¿e-
tach wojewodów w ustawie bud¿etowej na rok 2008 (529.322 tys. z³).

Zarówno w ustawie bud¿etowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. jak i w usta-
wie o zmianie przedmiotowej ustawy nie zosta³a zaplanowana rezerwa celowa na dofi-
nansowanie wydatków na op³acenie przedmiotowych sk³adek. W 2008 r. ze œrodków
z rezerwy celowej, poz. 21 – Œrodki na sfinansowanie skutków zmiany podstawy sk³ad-
ki na ubezpieczenie zdrowotne wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw, zaplanowanej w kwocie 493 mln z³ uruchomiono
jedynie 27,3% z kwoty 333 mln z³ przeznaczonej na finansowanie sk³adek za osoby
bezrobotne bez prawa do zasi³ku. Ponadto, w ostatnich latach dokonywane by³y bloka-
dy wydatków ujêtych w bud¿etach wojewodów na powy¿sze sk³adki w zwi¹zku z nad-
miarem œrodków zaplanowanych na ten cel.

Zgodnie z przed³o¿onymi Ministerstwu Finansów przez wojewodów sprawozdaniami
z wykonania bud¿etu pañstwa za I pó³rocze 2009 r. wykonanie wydatków zaplanowa-
nych na sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasi³ku
lub stypendium by³o wy¿sze w stosunku do wskaŸnika up³ywu czasu i wynios³o 72,3%.

Pragnê jednak¿e poinformowaæ, i¿ podczas prowadzonych prac nad nowelizacj¹
ustawy bud¿etowej na rok 2009 wojewodowie dokonali, w drodze przeniesienia œrod-
ków z innych dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej, zwiêkszenia wydatków w dziale ochrona
zdrowia na finansowanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne w ³¹cznej wysokoœci
156.522 tys. z³.

Znowelizowana ustawa bud¿etowa wesz³a w ¿ycie z dniem 14 sierpnia 2009 r.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!
Ostatnio zbulwersowa³a mnie wiadomoœæ zamieszczona w jednej z ga-

zet. Opublikowany artyku³ dotyczy³ doœæ kuriozalnego sposobu rozliczania
operacji, a problem opisany by³ na podstawie praktyki stosowanej w szpitalu
dzieciêcym „Górka” w Busku-Zdroju. Podawany przez prasê przyk³ad jest ta-
ki, ¿e konieczne jest przeprowadzenie dwóch osobnych operacji nóg, pomimo
¿e dane schorzenie mog³oby zostaæ usuniête podczas jednej operacji. Szpitale
postêpuj¹ tak, aby otrzymaæ ca³kowite refinansowanie zabiegu.

Uwa¿am, ¿e usuniêcie tego absurdu pozwoli³oby NFZ zaoszczêdziæ niepo-
trzebnie tracone œrodki finansowe, a co najwa¿niejsze, pacjentowi unikn¹æ
dodatkowego bólu, skróciæ czas jego leczenia i u³atwiæ rehabilitacjê. Tego ty-
pu sytuacja nie powinna mieæ miejsca, poniewa¿ wyd³u¿a to i tak d³ug¹ kolej-
kê oczekuj¹cych na operacjê b¹dŸ zabieg. NFZ, zamiast szukaæ tañszych
i skuteczniejszych sposobów leczenia, przez swoje zaniedbanie nara¿a pa-
cjenta i szpital na wiele niedogodnoœci.

W zwi¹zku z tym mam pytania.
Czy opisana przeze mnie sytuacja jest odosobniona czy te¿ jest to sta³a

praktyka szpitali wymuszona procedurami narzuconymi przez NFZ?
Czy, a jeœli tak, to w jaki sposób, NFZ na bie¿¹co monitoruje system rozli-

czeniowy i wy³apuje b³êdy w nim?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 11.09.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 6 sierpnia 2009 r. znak BPS/DSK-043-1905/09

w sprawie oœwiadczenia Pana Senatora Tadeusza Gruszki dotycz¹cego finansowania
ze œrodków publicznych podwójnego zabiegu koñczyn dolnych podczas jednej operacji,
uprzejmie informujê.

Z oœwiadczenia Pana Senatora wynika, i¿ Narodowy Fundusz wprowadzi³ przepis,
który nakazuje przeprowadzanie zabiegów na dwóch koñczynach w ramach odrêbnych
hospitalizacji. Stanowczo temu zaprzeczam, co potwierdza przepis zawarty w § 13
ust. 1 zarz¹dzenia Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
22 paŸdziernika 2008 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju: leczenie szpitalne (z póŸniejszymi zmianami), który stwierdza, i¿ przy udzie-
laniu œwiadczeñ opieki zdrowotnej œwiadczeniodawca jest zobowi¹zany do stosowania
zasad postêpowania medycznego zgodnego z aktualnym stanem wiedzy, zawartych
w standardach okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz wytycznych, za-
leceniach i rekomendacjach wydawanych przez towarzystwa naukowe zrzeszaj¹ce spe-
cjalistów z w³aœciwych dziedzin medycyny. Bior¹c powy¿sze pod uwagê oraz kodeks
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etyki lekarskiej, jeœli istnieje mo¿liwoœæ wykonania jednoczasowo zabiegu na dwóch
koñczynach, winny decydowaæ wzglêdy medyczne i dobro pacjenta.

Zabiegi ortopedyczne u dzieci z zaburzeniami ruchowymi rozliczane s¹ najczêœciej
w ramach grupy H83 Œrednie zabiegi na tkankach miêkkich poprzez procedurê ICD-9
kod 83.71 – Wyd³u¿enie œciêgna. Poprzez tê grupê o wartoœci punktowej 38 pkt,
tj. 1938 z³ rozliczane winny byæ zabiegi jednostronne, jak równie¿ wykonywane na obu
koñczynach, w czym nie stoi w sprzecznoœci ani nazwa grupy ani procedury ICD-9,
która w przypadku realizacji zabiegu na kilku œciêgnach wykazywana jest z odpowied-
ni¹ krotnoœci¹, odpowiadaj¹c¹ liczbie œciêgien poddanych zabiegowi w ramach jednej
hospitalizacji. Bazuj¹c na danych sprawozdawczych z ca³ej Polski za okres I–IV 2009 r.
wynika, i¿ udzia³ hospitalizacji z procedur¹ 83.71 – Wyd³u¿enie œciêgna z krotnoœci¹ 2
stanowi³ 4% hospitalizacji sprawozdanych jako grupa H83.

Porównuj¹c rozliczanie tego zabiegu w systemie JGP, obowi¹zuj¹cym od 1 lipca
2008 r. oraz w systemie opartym na katalogu SZP, obowi¹zuj¹cym do 30 czerwca 2008 r.
wygl¹da to nastêpuj¹co: katalog SZP œwiadczenie kod 5.06.00.0000602 – operacyjna:
tenotomia, wyd³u¿enie œciêgna, naciêcie torebki stawowej, uwolnienie przykurczu, re-
dresja stawu, zabiegi na miêœniach–rozciêgnach za 150 pkt przy przeciêtnej cenie jed-
nostkowej w I pó³roczu 2008 r. co stanowi 1776 z³. Rozliczenie w systemie JGP w 2009 r.
to grupa H83 – Œrednie zabiegi na tkankach miêkkich za 38 pkt przy cenie jednostko-
wej 51 z³ co odpowiada 1 938 z³, tj. 9% wiêcej.

Reasumuj¹c, kszta³t obowi¹zuj¹cego systemu rozliczeniowego pozwala na roz-
liczanie zabiegów obustronnych w ramach jednej hospitalizacji, a o czêstoœci realizacji
takich zabieg winny decydowaæ wzglêdy medyczne i dobro pacjenta. Narodowy Fun-
dusz Zdrowia po dok³adnej analizie czêstoœci wystêpowania tego typu zabiegów (obu-
stronnych), równie¿ w innych dziedzinach medycyny podejmie decyzjê o ewentualnym
wyodrêbnieniu dodatkowych grup. Dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia dokona
równie¿ weryfikacji zasadnoœci stosowania dla tego samego pacjenta w rozliczeniach
sztucznego dzielenia jednej hospitalizacji na kilka w celu dokonania rozliczenia po-
przez kilka produktów rozliczeniowych, co mo¿e nosiæ znamiona uzyskiwania nieuza-
sadnionych przychodów ze œrodków publicznych.

Nawi¹zuj¹c do drugiego pytania Pana Senatora, informujê, i¿ Narodowy Fundusz
Zdrowia prowadzi bie¿¹cy monitoring, weryfikacjê danych przekazywanych przez
œwiadczeniodawców systemu informatycznego w oparciu o przepisy zawarte w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póŸn. zm.), ogólnych warunkach umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, stanowi¹cych za³¹cznik do rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484), rozporz¹dzeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbêdnych informacji gro-
madzonych przez œwiadczeniodawców, szczegó³owego sposobu rejestrowania tych
informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowi¹zanym do finansowania œwiad-
czeñ ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801) oraz w zarz¹dzeniach Prezesa
NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach
œwiadczeñ.

Wyró¿nia siê cztery rodzaje weryfikacji prowadzonej w systemie informatycznym
Funduszu:

1) Weryfikacja wstêpna – rozumie siê przez to automatyczne sprawdzenie popraw-
noœci danych w obrêbie pojedynczego zestawu danych/epizodu przekazanego
przez œwiadczeniodawcê do Funduszu w zakresie zgodnoœci z warunkami ustalo-
nymi na podstawie przepisów prawa lub warunków zawierania i realizacji umów
oraz list¹ dopuszczalnych odstêpstw od tych warunków, wynikaj¹cych z zawartej
umowy.

2) Weryfikacja podstawowa – rozumie siê przez to nastêpuj¹ce po weryfikacji wstêp-
nej sprawdzenie poprawnoœci danych w raporcie statystycznym obejmuj¹ce
w szczególnoœci porównanie zestawów danych/epizodów miêdzy sob¹ w ramach
danego raportu statystycznego oraz zestawami danych/epizodami przekazanymi
wczeœniej w danym okresie sprawozdawczym przez wszystkich œwiadczeniodaw-
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ców we wszystkich rodzajach œwiadczeñ, w zakresie zgodnoœci z warunkami usta-
lonymi na podstawie przepisów prawa lub warunków zawierania i realizacji umów
oraz list¹ dopuszczalnych odstêpstw, na poziomie niezbêdnym i wystarczaj¹cym
do wystawienia rachunku i dokonania p³atnoœci.

3) Weryfikacja rozliczeniowa – rozumie siê przez to sprawdzenie epizodów/zestawów
œwiadczeñ zg³oszonych przez œwiadczeniodawcê do rozliczenia z limitem umowy
oraz wygenerowanie komunikatu zwrotnego zawieraj¹cego szablon rachunku.

4) Weryfikacja kontrolna – rozumie siê przez to dokonywanie w dowolnym momencie,
z za³o¿enia po dokonaniu weryfikacji podstawowej, ci¹g³ego lub cyklicznego bada-
nia przez Fundusz przekazanych raportów statystycznych w zakresie ich zgodno-
œci z warunkami ustalonymi na podstawie przepisów prawa lub warunków zawie-
rania i realizacji umów w celu wykrycia nieprawid³owoœci w przebiegu realizacji
umowy, w szczególnoœci przekazania przez Fundusz nienale¿nych œrodków fi-
nansowych.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do prezesa Zarz¹du PKP Intercity SA Krzysztofa Celiñskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Jako mieszkaniec okrêgu rybnickiego z niepokojem obserwujê degrada-

cjê po³¹czeñ kolejowych naszego regionu. Ostatnie marcowe ciêcia jedno-
znacznie pokaza³y, ¿e „wycina siê” kolejne po³¹czenia, w ogóle nie patrz¹c
na potrzeby przewozowe i frekwencjê w poci¹gach. Zlikwidowano wtedy
poci¹gi je¿d¿¹ce w œrodku dnia, to znaczy nr 828 (W³odzis³aw Œl¹ski 10:57
– Katowice 12:20) i nr 831 (Katowice 11:41 – Wodzis³aw Œl¹ski 13:20),
w których na trasie pomiêdzy Rybnikiem a Katowicami nie by³o gdzie
usi¹œæ! W koñcu, po protestach pasa¿erów i interwencji samorz¹du œl¹skie-
go przywrócono te poci¹gi do kursowania w dni robocze.

Jednak na wrzesieñ spó³ka PKP Intercity szykuje nam kolejn¹ zmianê.
Mianowicie planuje siê zlikwidowanie wszystkich ca³orocznych poci¹gów po-
œpiesznych w Rybniku! A przecie¿ to prawie 150-tysiêczne miasto subregionu!
Chodzi tu o poci¹g nr 45104 „Hutnik” relacji Racibórz – Rybnik – Warszawa
Wschodnia (w sezonie Racibórz – E³k) i poci¹g nr 46101 „Szyndzielnia” relacji
Bielsko Bia³a – Rybnik – Wroc³aw. Ciêcia dotycz¹ ca³ych par, czyli równie¿ po-
ci¹gów powrotnych z Wroc³awia (nr 64100) i Warszawy (nr 54105). „Hutnik”
zostanie skrócony do relacji Katowice – Warszawa Wschodnia, a „Szyndziel-
nia” zostanie odwo³any na ca³ym odcinku.

Z po³¹czeñ tych korzystaj¹ równie¿ mieszkañcy regionu wodzis³awskie-
go i raciborskiego. „Hutnik” to jedyne bezpoœrednie po³¹czenie Rybnika
z Warszaw¹, a oprócz „Szyndzielni” bezpoœrednie po³¹czenie z Wroc³awiem
zapewnia zaledwie jeden poci¹g osobowy. Zlikwidowanie „Szyndzielni” spó³-
ka PKP Intercity planuje z pocz¹tkiem wrzeœnia. Bêdzie to „wspania³y” pre-
zent dla studentów masowo doje¿d¿aj¹cych na studia do Opola i Wroc³awia.
W poniedzia³ki i pi¹tki wielu podró¿nych spêdza tê podró¿ na korytarzu, bo
wszystkie przedzia³y s¹ zajête! Kiedy skoñcz¹ siê czasy, ¿e pasa¿erów na-
szego regionu przestanie siê traktowaæ jak pi¹te ko³o u wozu? Jeœli porównaæ
nasze miasto np. z Gliwicami, Czêstochow¹, Kêdzierzynem-KoŸlem czy
Pszczyn¹, to okazuje siê, ¿e ju¿ teraz po³¹czenia Rybnika z reszt¹ regionu s¹
tragicznie nieliczne.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e linia kolejowa Rybnik – Katowice jest po ge-
neralnym remoncie. Ostatni odcinek Leszczyny – Rybnik (tor nr 1) powinien zo-
staæ wymieniony przed nowym rozk³adem w grudniu bie¿¹cego roku. Kiedy w
koñcu linia ta doczeka³a siê powrotu do swych pierwotnych konstrukcyjnych
parametrów, jedyny je¿d¿¹cy ni¹ ca³oroczny poœpieszny poci¹g „Hutnik” jest
likwidowany. Nale¿y dodaæ, ¿e gdyby powo³aæ ekspresowy poci¹g z Rybnika
do Katowic, czas jazdy oscylowa³by w granicach 40 minut, a to mog³oby stano-
wiæ ju¿ powa¿n¹ konkurencjê dla komunikacji samochodowej.

W imieniu tych, którzy – mimo i¿ w kolejnych latach zmniejsza im siê licz-
bê po³¹czeñ – chc¹ nadal jeŸdziæ kolej¹, zwracam siê o ponowne przeanalizo-
wanie decyzji o odwo³aniu wspomnianych poœpiesznych po³¹czeñ kolejo-
wych. Dlaczego tak gêsto zamieszkany region rybnicki ma zostaæ pozbawio-
ny tych po³¹czeñ?

Tadeusz Gruszka
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OdpowiedŸ
CZ£ONKÓW ZARZ¥DU
PKP INTERCITY SA

Warszawa, 17.08.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka oraz Oœwiadczenie z³o¿one przez Pa-

na Senatora Tadeusza Gruszkê w sprawie likwidacji od 1 wrzeœnia 2009 roku po³¹czeñ
miêdzywojewódzkich poci¹gów poœpiesznych kursuj¹cych przez region rybnicki, „PKP
Intercity” SA uprzejmie informujê.

Poci¹gi pospieszne miêdzywojewódzkie spe³niaj¹ce rolê s³u¿by publicznej urucha-
miane s¹ w ramach Umowy o organizowanie, wykonywanie i dotowanie miêdzywoje-
wódzkich kolejowych przewozów pasa¿erskich poci¹gami krajowymi, w których nie
obowi¹zuje rezerwacja miejsc realizowanych przez „PKP Intercity” SA w ramach us³ug
publicznych w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r., zawartej pomiêdzy Ministrem In-
frastruktury a spó³k¹ PKP Intercity.

Na realizacjê zadania bêd¹cego przedmiotem umowy tj. wykonywania kolejowych
przewozów miêdzywojewódzkich przeznaczona jest przez zamawiaj¹cego i dotuj¹cego
przewozy (Ministerstwo Infrastruktury) okreœlona w umowie kwota na dofinansowanie
deficytu wynikaj¹cego z ró¿nicy pomiêdzy udokumentowanymi przychodami ze sprze-
da¿y biletów a udokumentowanymi kosztami zwi¹zanymi z uruchomieniem poci¹gów.
Przeprowadzone przed wdro¿eniem rozk³adu jazdy prognozy wskazywa³y na to, ¿e rea-
lizacja za³o¿onej oferty nie spowoduje przekroczenia limitu dofinansowania. Jednak
wykonanie i rozliczenie 6 miesiêcy 2009 r. wykaza³o, ¿e z uwagi na obecn¹ sytuacjê gospo-
darcz¹ kraju oraz fakt dopuszczania przez zarz¹dcê infrastruktury kolejowej do œwiad-
czenia przewozów miêdzywojewódzkich poci¹gami uruchamianymi przez PKP Przewo-
zy Regionalne sp. z o.o., wczeœniejsze prognozy zosta³y w znacznym stopniu zachwia-
ne. Sytuacja ta wymusi³a koniecznoœæ wprowadzania ograniczeñ w kursowaniu po-
ci¹gów w celu zmniejszenia planowanego deficytu z tytu³u uruchamiania poci¹gów
miêdzywojewódzkich objêtych umow¹ z Ministrem Infrastruktury.

Dlatego te¿ spó³ka podjê³a decyzjê o wprowadzeniu ograniczeñ w kursowaniu po-
ci¹gów z dniem 1 wrzeœnia 2009 r.

Wœród tych poci¹gów znalaz³y siê poni¿sze poci¹gi kursuj¹ce przez region rybnicki:
· Poc. nr 46100/1/ 64100/1 „Szyndzielnia” relacji Bielsko Bia³a – Wroc³aw G³. –

Bielsko Bia³a – z poci¹gu tego korzysta³o œrednio 111 osób, odwo³anie poci¹gu od
1 wrzeœnia br. pozwala na zmniejszenie kwoty deficytu o 730 748 z³;

·Poc. nr 41108/9/ 14108/9 „Hutnik” relacji Racibórz – Warszawa Wsch. – Racibórz
– z poci¹gu tego na odcinku Racibórz – Katowice – Racibórz korzysta³y œrednio
53 osoby; dziêki skróceniu relacji poci¹gu deficyt z tytu³u wykonywania przewo-
zów zmniejszy siê o kolejne 736 901 z³.

Powy¿sze wyniki wskazuj¹ na koniecznoœæ wprowadzenia ograniczeñ w kursowa-
niu ww. poci¹gów, niemniej jednak ograniczenia w kursowaniu poci¹gów pospie-
sznych nie pozbawiaj¹ mieszkañców Rybnika dojazdu do Stolicy czy Wroc³awia.
Istniej¹ bowiem dogodne po³¹czenia poci¹gami regionalnymi do Katowic, które s¹ sko-
munikowane z poci¹gami do Warszawy i Wroc³awia.

Zaznaczyæ nale¿y, i¿ g³ównym zadaniem miêdzywojewódzkich poci¹gów poœpie-
sznych jest obs³uga w mo¿liwie najkrótszym czasie jak najwiêkszej liczby podró¿nych
w d³ugich relacjach na podstawowych ci¹gach komunikacyjnych oraz skomunikowa-
nia z poci¹gami regionalnymi obs³uguj¹cymi ruch lokalny na stykach z komunikacj¹
dalekobie¿n¹, których organizatorami s¹ poszczególne Urzêdy Marsza³kowskie.
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Jest to zgodne z treœci¹ art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86, poz. 789 z póŸn. zmianami): „Organizowanie i dotowa-
nie regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy
o œwiadczenie us³ug publicznych oraz nabywanie pojazdów szynowych nale¿y do za-
dañ w³asnych samorz¹du województwa”.

W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów, poszczególne Urzêdy Marsza³kowskie mog¹
równie¿ dofinansowaæ poci¹gi miêdzywojewódzkie (obs³uguj¹ce tak¿e ruch regional-
ny). Jest to zgodne z art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kole-
jowym (Dz. U. 2003 Nr 86, poz. 789 z póŸn. zmianami): „przewozy osób w po³¹czeniach
miêdzywojewódzkich poci¹gami krajowymi, w których nie obowi¹zuje rezerwacja
miejsc, s¹ dotowane jako us³ugi publiczne z bud¿etu pañstwa. Przewozy te mog¹ byæ
równie¿ dotowane z dochodów w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego”.

W zwi¹zku z powy¿szym, aby zminimalizowaæ skutki ograniczeñ oferty przewozowej na-
szym zdaniem zasadn¹ jest wspó³praca i wspó³uczestniczenie Samorz¹dów Województw
w finansowaniu tych przewozów, któr¹ „PKP Intercity” SA zaproponowa³a Konwentowi Mar-
sza³ków Województw RP w piœmie BWM1a-070-071/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r.

„PKP Intercity” SA gotowa jest do realizacji wszystkich po³¹czeñ kolejowych w ra-
mach œwiadczenia us³ug publicznych zgodnie z zaplanowanym na 2009 r. rozk³adem
jazdy poci¹gów (z koniecznymi modyfikacjami wynikaj¹cymi z ograniczeñ technicz-
nych) ³¹cznie z odcinkami linii, na których obs³ugiwany jest ruch regionalny pod wa-
runkiem wskazania Ÿróde³ ich finansowania.

Uprzejmie proszê o przyjêcie powy¿szych informacji.

Z powa¿aniem

Cz³onek Zarz¹du
Krzysztof Ko³odziejski

Cz³onek Zarz¹du
Lucyna Krawczyk
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z nasilaj¹cymi siê zjawiskami powodziowymi nawiedzaj¹cy-

mi Dolny Œl¹sk uprzejmie proszê o udzielenie mi informacji na temat dalszych
losów zbiornika Kamieniec Z¹bkowicki.

Pomimo zaanga¿owania samorz¹dów i wysokiego zaawansowania prac
przygotowawczych do tej inwestycji nie ma dalszych dzia³añ w zakresie tego
projektu.

Du¿e straty powodowane przez sytuacje powodziowe sprawiaj¹, ¿e sa-
morz¹d gminy i mieszkañcy zaniepokojeni s¹ stagnacj¹ w realizacji zbiornika.

Z wyrazami szacunku
Witold Idczak

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 1.09.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka, z³o¿one na 39. posiedze-
niu Senatu w dniu 31 lipca br. w sprawie Zbiornika Kamieniec Z¹bkowicki, przekazujê
poni¿ej nastêpuj¹ce informacje.

Zbiornik Kamieniec Z¹bkowicki na rzece Nysie K³odzkiej jest jednym z zadañ objê-
tych ustaw¹ o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”. Obec-
nie przygotowywana jest aktualizacja „Programu dla Odry – 2006”, w której budowa
zbiornika Kamieniec Z¹bkowicki przesuniêta zosta³a na dalsze lata.

W 2008 roku, na zlecenie Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, opracowane zo-
sta³o studium wykonalnoœci: „Ochrona od powodzi Kotliny K³odzkiej”. Z opracowania
tego wynika pilna potrzeba wybudowania 4 zbiorników przeciwpowodziowych na naj-
wa¿niejszych rzekach Kotliny K³odzkiej. S¹ to nastêpuj¹ce suche zbiorniki przeciwpo-
wodziowe:

·Szalejów Górny, rz. Bystrzyca Dusznicka,
·Boboszów, rz. Nysa K³odzka,
·Roztoki Bystrzyckie, rz. Goworówka,
·Krosnowice, rz. Duna.
Realizacja ww. zbiorników pozwoli na zwiêkszenie bezpieczeñstwa przeciwpowo-

dziowego licznych miejscowoœci po³o¿onych w Kotlinie K³odzkiej, w tym równie¿ same-
go K³odzka oraz innych miejscowoœci wzd³u¿ Nysy K³odzkiej od K³odzka, a¿ do
Kamieñca Z¹bkowickiego w³¹cznie.

Uwa¿am, ¿e o budowie tego zbiomika i jego przysz³ych parametrach decydowaæ bê-
dzie mo¿na dopiero po wykonaniu urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed powodzi¹ Kotlinê
K³odzk¹ wraz z m. K³odzko, która najbardziej ucierpia³a w czasie powodzi w 1997 roku.

Zgodnie z dotychczasow¹ Strategi¹ Gospodarki Wodnej oraz projektem Narodowej
Strategii Gospodarowania Wodami, do najwa¿niejszych zadañ przewidzianych do rea-
lizacji na terenie regionu wodnego górnej i œrodkowej Odry zaliczyæ nale¿y: budowê
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zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz, modernizacjê zbiornika Nysa, zwiêkszenie
przepustowoœci rz. Nysy K³odzkiej na odcinku Lewin Brzeski – Skorogoszcz do wielkoœ-
ci 600 m3/s (obecnie 150 m3/s), modernizacjê Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego.

Realizacja tych przedsiêwziêæ pozwoli na powiêkszenie rezerwy powodziowej kas-
kady istniej¹cych ju¿ czterech zbiorników (Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa), zloka-
lizowanych na Nysie K³odzkiej. Ponadto zrealizowanie tych wszystkich zadañ przyczyni
siê do znacznego z³agodzenia parametrów fali powodziowej na Odrze i Nysie K³odzkiej.

Na zlecenie Pe³nomocnika Rz¹du ds. „Programu dla Odry – 2006” opracowane zo-
sta³o studium wykonalnoœci dla zbiornika Kamieniec Z¹bkowicki. Z opracowania tego
wynika niska skutecznoœæ redukcji fali powodziowej przez ten zbiornik.

Rozpatruj¹c problem gospodarowania wodami w zlewni Nysy K³odzkiej, Krajowy
Zarz¹d Gospodarki Wodnej widzi potrzebê nie tylko pilnego zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowego, ale równie¿ problem zmagazynowania wód dla okresów suchych.

Bior¹c pod uwagê wszystkie przytoczone powy¿ej fakty, realizacja zbiornika Kamie-
niec Z¹bkowicki mo¿e byæ przesuniêta na dalsze lata, a w przypadku sprawnego dzia-
³ania ca³ego zmodernizowanego systemu ochrony Kotliny K³odzkiej i doliny rzeki Nysy
K³odzkiej przed powodzi¹, bêdzie dopiero mo¿na siê zastanowiæ nad ewentualn¹ celo-
woœci¹ realizacji tej inwestycji, jako obiektu wielofunkcyjnego, z uwzglêdnieniem te¿
energetyki wodnej. Ponadto sprawnie dzia³aj¹cy planowany ww. system suchych
zbiorników w Kotlinie K³odzkiej pozwoli zabezpieczyæ przed powodzi¹ zdecydowanie
wiêkszy obszar i wiêksz¹ liczbê mieszkañców.

Wykupienie wsi Pilce oraz niektórych innych terenów dla potrzeb budowy zbiorni-
ka stwarza obecnie obszar korzystny dla przep³ywu wód powodziowych i pozbawia ry-
zyka nara¿enia ludzi i ich dobytku na straty wynik³e z powodzi.

Wykupiony teren pe³ni obecnie funkcjê polderu zalewowego i nie powinien zmieniæ
swojego przeznaczenia, w ka¿dym razie do momentu podjêcia ostatecznej decyzji o bu-
dowie zbiornika wodnego i ustaleniu jego parametrów.

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Pani Ministrze!
Zwracam siê z serdecznym apelem o kontynuowanie polityki rz¹du doty-

cz¹cej biopaliw. Szczególnie teraz, w czasach kryzysu, rozwój tego sektora
by³by szans¹ dla gospodarki, a rolnikom da³by poczucie, ¿e rz¹d RP wspiera
i próbuje zagwarantowaæ im stabiln¹ przysz³oœæ.

W Unii Europejskiej stosowanie biopaliw stanowi jeden z istotnych ele-
mentów strategii rozwoju energii odnawialnej. W Polsce, pomimo i¿ walka
o realne uruchomienie rynku biopaliw trwa ju¿ od 2003 r., jest to nadal walka
z przygniataj¹c¹ si³¹ przeciwników rynku biopaliw, czyli z reprezentantami
bran¿y paliw mineralnych.

W kwietniu bie¿¹cego roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kon-
ferencji zatytu³owanej „Biokomponenty – produkt poszukiwany czy zbêdny”
przedstawi³o podsumowanie realizacji celów okreœlonych przez rz¹d RP
w zakresie wdra¿ania biopaliw przez sektor paliwowy w roku 2008. Podsu-
mowanie to udowodni³o jednoznacznie, ¿e pieni¹dze polskich podatników,
w najprostszy z mo¿liwych sposobów, wspiera³y producentów rolnych i wy-
twórców biokomponentów zagranicznych z powodu bezpoœredniego importu
realizowanego przez koncerny paliwowe PKN Orlen i Grupê Lotos.

Stosowanie biopaliw stanowi jeden z istotnych elementów strategii roz-
woju energii odnawialnej w UE do roku 2020. Element o tyle istotny w Polsce,
¿e w ci¹gu szeœciu minionych lat ca³y ³añcuch producencki w pe³ni przygoto-
wa³ siê do wyzwañ oczekuj¹cych go zarówno dzisiaj, jak i w przysz³oœci. Ma-
my zatem wystarczaj¹cy potencja³, aby zapewniæ dostawy biokomponentów
zgodnie z zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi z cz³onkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej.

Wszelkie wypowiedzi oraz sygna³y kwestionuj¹ce celowoœæ realizacji po-
lityki biopaliwowej, wyolbrzymianie trudnoœci w jej realizacji i rozpowszech-
nianie opinii o potrzebie zmian powoduj¹ z góry za³o¿ony efekt: niepokój
ca³ego ³añcucha producenckiego o stabilnoœci systemu – podstawowego ele-
mentu, na jakim opiera siê dotychczasowy rozwój tej ga³êzi. Tym bardziej ¿e
specyfik¹ tej ga³êzi gospodarki jest d³ugofalowe dzia³anie z uwagi na rolniczy
charakter produkcji surowców. Rolnik nie rozwinie ¿adnej produkcji, maj¹c
w¹tpliwoœci, czy efekty jego pracy bêd¹ komukolwiek potrzebne w nastêp-
nym roku.

Jestem g³êboko przekonany, ¿e istniej¹ce rozwi¹zania pozwalaj¹ bez
problemu producentom paliw mineralnych na realizacjê zobowi¹zañ wynika-
j¹cych z Narodowego Celu WskaŸnikowego.

Koalicja na rzecz Biopaliw nie kwestionuje potrzeby nowelizacji obowi¹zu-
j¹cych przepisów w zwi¹zku z nowymi przepisami dotycz¹cymi rozwoju biopaliw
w Unii Europejskiej. Potrzebujemy jedynie stabilnej i konsekwentnej realizacji
przyjêtej w 2006 r. polityki rz¹du dotycz¹cej stosowania biopaliw. Konsekwentna
realizacja polityki rozwoju biopaliw to w dzisiejszej sytuacji gospodarczej szansa
na rozwój krajowego przemys³u rolno-przetwórczego. Dziêki posiadanemu poten-
cja³owi surowcowemu oraz przetwórczemu bêdziemy w stanie w najbli¿szych la-
tach zapewniæ dostawy biopaliw wymaganych polityk¹ UE.

Biopaliwa w dzisiejszej gospodarce to jedna z gotowych recept na kry-
zys, generowanie miejsc pracy oraz praktyczne zagospodarowanie struktu-
ralnych nadwy¿ek produkcji rolnej na cele niespo¿ywcze. W dzisiejszej
rzeczywistoœci nie staæ nas na to, aby biopaliwa sta³y siê jeszcze jedn¹ zmar-
nowan¹ szans¹ polskiej gospodarki.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: jakie dzia-
³ania podejmie Ministerstwo Gospodarki, aby wspieraæ rozwój rynku biopa-
liw w Polce?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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OdpowiedŸ

Warszawa, 24 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawi¹zaniu do pisma z dnia 6 sierpnia br., znak: BPS/DSK-043-1908/09 doty-
cz¹cego oœwiadczenia Pana Senatora Piotra Kalety w sprawie sytuacji na rynku bio-
komponentów i biopaliw ciek³ych, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê podkreœliæ, ¿e maj¹c na uwadze liczne korzyœci p³yn¹ce ze stoso-
wania biokomponentów Rz¹d niezmiennie podejmuje dzia³ania, które maj¹ przyczyniæ
siê do rozwoju rynku biokomponentów i biopaliw ciek³ych. Obserwuje siê obecnie is-
totny wzrost udzia³u biokomponentów w rynku paliw ciek³ych i biopaliw ciek³ych zu¿y-
wanych w transporcie (udzia³ liczony wed³ug wartoœci opa³owej w roku 2007 wynosi³
0,68%, a w 2008 ju¿ 3,66%), który wynika w znacznym stopniu z dzia³añ realizowa-
nych przez Rz¹d, a w szczególnoœci zwi¹zany jest z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia
2008 roku obowi¹zku zapewnienia okreœlonego udzia³u biokomponentów w rynku pa-
liw transportowych. Na³o¿ony on zosta³ na przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania i importu lub nabycia wewn¹trzwspólnotowego
paliw ciek³ych lub biopaliw ciek³ych, którzy sprzedaj¹ je lub zu¿ywaj¹ na w³asne po-
trzeby.

W tym kontekœcie warto zaznaczyæ, ¿e wed³ug danych przekazanych przez PKN Or-
len SA w koñcu 2008 r., umowy na dostawy biokomponentów w 2009 roku zawarte zo-
sta³y g³ównie z wytwórcami polskimi. W przypadku bioetanolu udzia³ ten wyniós³
100% (PHP Wawrzyniak, Podlaskie Gorzelnie Surwin Sp. z o.o., Destylacje Polskie Sp.
z o.o. oraz Uni – Malew Sp. z o.o.), a w przypadku estrów 67% (Rafineria Trzebinia SA,
Wratislavia-Bio Sp. z o.o. oraz Biopaliwa SA). Natomiast z informacji pozyskanych od
Grupy LOTOS SA wynika, ¿e w 2009 r. co najmniej 70% zapotrzebowania na bioetanol
oraz co najmniej 80% zapotrzebowania na estry zostanie zaspokojone ze Ÿróde³ krajo-
wych.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y stwierdziæ, ¿e rozwój rynku biokomponentów
i biopaliw ciek³ych nie tylko prowadzi do poprawy bezpieczeñstwa energetycznego po-
przez dywersyfikacjê Ÿróde³ zaopatrzenia w paliwa i zmniejszenia zale¿noœci od impor-
tu ropy naftowej, pozytywnie wp³ywa na stan œrodowiska, a w szczególnoœci na jakoœæ
powietrza atmosferycznego przez redukcjê emisji dwutlenku wêgla i innych zanieczy-
szczeñ, lecz równie¿ w pewnym stopniu przyczynia siê do aktywizacji terenów wiej-
skich poprzez zwiêkszenie produkcji rolniczej na cele energetyczne oraz zwi¹zane z tym
tworzenie nowych miejsc pracy.

Nawi¹zuj¹c do kwestii zwi¹zanych z sygna³ami kwestionuj¹cymi celowoœæ realiza-
cji polityki biopaliwowej oraz rozpowszechnianiem opinii o potrzebie zmian w zakresie
realizacji Narodowego Celu WskaŸnikowego (obni¿enie wysokoœci NCW na rok 2009),
nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie z art. 24 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciek-
³ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z póŸn. zm.) informujê, ¿e ustalanie oraz ewentualne ob-
ni¿anie NCW le¿y w gestii Rady Ministrów. Ustêp 1 tego artyku³u stanowi, ¿e Rada
Ministrów, co 3 lata, do dnia 15 czerwca danego roku, okreœla, w drodze rozporz¹dze-
nia, Narodowe Cele WskaŸnikowe na kolejne 6 lat, bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci su-
rowcowe i wytwórcze, mo¿liwoœci bran¿y paliwowej oraz przepisy Unii Europejskiej
w tym zakresie. Poziom NCW na rok 2009 zosta³ okreœlony w rozporz¹dzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów WskaŸnikowych na
lata 2008–2013 (Dz. U. Nr 110, poz. 757), a zatem, w myœl ww. przepisu, kolejny ter-
min okreœlenia wysokoœci NCW nast¹pi dopiero w 2010 r.

Ponadto w art. 24 ust. 2 ustawy okreœlone zosta³y przes³anki pozwalaj¹ce Radzie
Ministrów na obni¿enie, w drodze rozporz¹dzenia, Narodowego Celu WskaŸnikowego

39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r. 175



na dany rok kalendarzowy. Otó¿ obni¿enie NCW mo¿e mieæ miejsce wy³¹cznie w przy-
padku wyst¹pienia na rynku nadzwyczajnych zdarzeñ skutkuj¹cych zmian¹ warun-
ków zaopatrzenia w surowce rolnicze lub biomasê. W mojej opinii w ostatnim okresie
nie wyst¹pi³y tego typu zdarzenia. W zwi¹zku z powy¿szym nie jest zasadnym obni¿e-
nie poziomu NCW w roku 2009, jak równie¿ nie istniej¹ podstawy prawne pozwalaj¹ce
Radzie Ministrów na podjêcie takiego dzia³ania.

W odniesieniu do kwestii zwi¹zanych z dzia³aniami dotycz¹cymi wsparcia rynku
biopaliw ciek³ych nale¿y podkreœliæ, ¿e struktura rynku biokomponentów i biopaliw
ciek³ych w Polsce ulegnie w kolejnych latach istotnym przemianom. Bêd¹ one w g³ów-
nej mierze wynika³y z nowej regulacji unijnej w postaci Dyrektywy 2009/28/WE
w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹cej i w na-
stêpstwie uchylaj¹cej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/3O/WE. Zasadnicze zmiany
bêd¹ wi¹za³y siê przede wszystkim z zapisami dotycz¹cymi kryteriów zrównowa¿onoœci
dla biopaliw, zgodnie z którymi jedynie biopaliwa spe³niaj¹ce te kryteria bêd¹ mog³y
byæ uwzglêdniane dla realizacji zobowi¹zañ unijnych w zakresie udzia³u energii ze Ÿró-
de³ odnawialnych w ogólnej iloœci energii zu¿ywanej przez dane pañstwo cz³onkowskie
(cele narodowe) oraz kwalifikowaæ siê do uzyskania wsparcia finansowego w postaci
pomocy publicznej.

Dyrektywa zak³ada, ¿e pañstwa cz³onkowskie maj¹ ró¿ny potencja³ w zakresie
energii odnawialnej i na szczeblu krajowym pos³uguj¹ siê ró¿nymi systemami wspiera-
nia energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Ponadto przy opracowywaniu systemów wsparcia
pañstwa cz³onkowskie mog¹ zachêcaæ do stosowania biopaliw daj¹cych dodatkowe
korzyœci, w tym korzyœci wynikaj¹ce z dywersyfikacji, oferowane przez biopaliwa wy-
tworzone z odpadów, pozosta³oœci, niespo¿ywczego materia³u celulozowego, materia³u
lignocelulozowego, alg, a tak¿e nienawadnianych roœlin uprawianych na terenach ja³o-
wych w celu przeciwdzia³ania pustynnieniu, przez odpowiednie uwzglêdnienie ró¿nych
kosztów wytwarzania energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej strony, i tych biopaliw,
które daj¹ dodatkowe korzyœci z drugiej strony. Delegacja zawarta w art. 3 ust. 3 dy-
rektywy stwarza mo¿liwoœci wypracowania na poziomie kraju cz³onkowskiego skutecz-
nych dla gospodarek krajowych rozwi¹zañ wspieraj¹cych wykorzystanie biokompo-
nentów zgodnie z kryteriami zrównowa¿onoœci bez naruszania postanowieñ art. 87 i 88
Traktatu.

W resorcie gospodarki rozpoczêto prace maj¹ce na celu wdro¿enie ustaleñ pakietu
klimatyczno-energetycznego, którego bardzo istotnym elementem jest dyrektywa
2009/28/WE. Zapisy dyrektywy znajduj¹ odzwierciedlenie w dokumentach krajo-
wych. W przygotowanym w Ministerstwie Gospodarki projekcie Polityki energetycznej
Polski do 2030 roku okreœlono zasadnicze kierunki, w których powinna zmierzaæ poli-
tyka energetyczna kraju m.in. w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE), w tym
biopaliw ciek³ych.

Wprowadzenie w ¿ycie nowych regulacji wynikaj¹cych z koniecznoœci transpozycji
dyrektywy 2009/28/WE do polskiego porz¹dku prawnego bêdzie generowa³o koniecz-
noœæ zmodyfikowania istniej¹cych dokumentów programowych, w tym funkcjonuj¹ce-
go obecnie, przyjêtego w dniu 24 lipca 2007 r. przez Radê Ministrów (kierunkowo
okreœlaj¹cego rozwój rynku biokomponentów i biopaliw ciek³ych oraz warunki rozsze-
rzenia oferty rynkowej biopaliw) Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych
paliw odnawialnych na lata 2008–2014 (M.P. Nr 53, poz. 607). Program zostanie odpo-
wiednio zaktualizowany, w wyniku czego obejmie wszystkie zagadnienia, które s¹ nie-
zbêdne dla programowania sposobu funkcjonowania tego rynku w warunkach
obowi¹zywania nowej dyrektywy.

Wymaga podkreœlenia, ¿e nowelizacja Wieloletniego programu nie powinna byæ
uto¿samiana z przyjêciem nowego, zupe³nie odmiennego stanowiska Rz¹du wobec roz-
woju rynku biokomponentów i biopaliw ciek³ych. Program jest obecnie w fazie realiza-
cji, a Minister Gospodarki, jako organ koordynuj¹cy wykonanie ca³oœci programu,
podejmuje szereg inicjatyw maj¹cych na celu wdro¿enie dzia³añ w nim zapisanych.

W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e funkcjonuje obecnie przewidziany w progra-
mie system ulg i zwolnieñ w podatku akcyzowym. Ponadto nowe rozwi¹zania w tym za-
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kresie zawarte s¹ w dwóch ustawach „poselskich”: ustawie z dnia 11 maja 2007 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 99, poz. 666) oraz ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 165, poz. 1169). Poniewa¿ praktyczne
stosowanie wskazanych powy¿ej przepisów ustaw „poselskich” jest uzale¿nione od
uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodnoœci ze wspólnym rynkiem
pomocy publicznej przewidzianej w ustawach, dlatego prowadzone s¹ intensywne
dzia³ania celem pilnego zakoñczenia procesu notyfikacji tych regulacji.

Wœród dalszych instrumentów finansowych Wieloletni program przewiduje wspar-
cie dla upraw roœlin energetycznych stanowi¹cych surowiec do produkcji biokompo-
nentów. Wsparcie to jest zapewnione m.in. poprzez umo¿liwienie rolnikom uzyskania
dop³at ze œrodków Unii Europejskiej do uprawy roœlin energetycznych (do których zali-
cza siê tak¿e roœliny dostarczane na potrzeby produkcji biokomponentów).

Zak³ada siê tak¿e w programie wsparcie inwestycji (w zakresie wytwarzania bio-
komponentów i biopaliw ciek³ych) z krajowych œrodków publicznych oraz funduszy
Unii Europejskiej. Jest ono realizowane w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Œrodowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Program przewiduje ponadto zwolnienie podmiotów stosuj¹cych w pojazdach bio-
paliwa ciek³e z op³at za wprowadzanie zanieczyszczeñ do powietrza. Dla realizacji tego
dzia³ania konieczne by³o wprowadzenie odpowiednich zmian do przepisów wykonaw-
czych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627).

W rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 14 paŸdziernika 2008 r. w sprawie op³at
za korzystanie ze œrodowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217) uwzglêdniono ulgê w op³atach
za korzystanie ze œrodowiska z tytu³u spalania paliw z udzia³em biokomponentów. Wy-
sokoœæ ulgi w op³acie za gazy lub py³y wprowadzane do powietrza jest proporcjonalna
do udzia³u biokomponentu w paliwie ciek³ym lub biopaliwie ciek³ym.

W obszarze dzia³alnoœci naukowo-badawczej podejmowane s¹ kroki zmierzaj¹ce do
nadania (w ramach opracowanego przez interdyscyplinarny Zespó³ do Spraw Rozwoju
Biogospodarki planu dzia³añ ukierunkowanego na rozwój agrobiotechnologii i biotech-
nologii przemys³owej) priorytetu badaniom dotycz¹cym zaawansowanych technologii
produkcji biopaliw. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e zosta³a utworzona Polska Plat-
forma Technologiczna Biopaliw i Biokomponentów, a koordynacja jej dzia³añ zosta³a
powierzona Instytutowi Paliw i Energii Odnawialnej, nad którym nadzór sprawuje
Minister Gospodarki.

Na zakoñczenie pragnê poinformowaæ, ¿e Rz¹d bêdzie konsekwentnie realizowa³
wytyczone kierunki polityki dotycz¹cej biokomponentów i biopaliw ciek³ych, d¹¿¹c do
stworzenia stabilnych warunków rozwoju tego rynku. W tym miejscu warto zaznaczyæ,
¿e Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2009 r. podjê³a decyzjê o przepro-
wadzeniu dyskusji na temat efektów realizacji Wieloletniego programu. W tym celu Ra-
da Ministrów upowa¿ni³a Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przedstawienia
szczegó³owej informacji zawieraj¹cej ocenê i wnioski wynikaj¹ce z realizacji w 2008 r.
dzia³añ zawartych w Wieloletnim programie. Wspomniana ocena programu bêdzie
uwzglêdnia³a wp³yw programu na realizacjê zak³adanych oraz po¿¹danych skutków
gospodarczych i spo³ecznych, w tym tworzenie nowych miejsc pracy i zagospodarowy-
wa- nie dostêpnych surowców rolnych.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, wyra¿am przekonanie, i¿ wyjaœnienia te stanowi¹ wy-
czerpuj¹c¹ odpowiedŸ na zagadnienia podniesione w oœwiadczeniu z³o¿onym przez Pa-
na Senatora Piotra Kaletê.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Z inicjatywy Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie od
2008 r. funkcjonuje pokój przyjazny dziecku. Celem tego pokoju jest ochrona
przed krzywdzeniem emocjonalnym dzieci w ró¿nych sferach, g³ównie praw-
nej i rodzinnej. Na pokój ten sk³adaj¹ siê dwa pomieszczenia, jedno urz¹dzo-
ne przytulnie jak pokój dzieciêcy, drugie zaœ biurowe z nowoczesn¹
aparatur¹ rejestruj¹c¹, daj¹ce mo¿liwoœæ obserwacji przez lustro weneckie.

Pokój spe³nia dwie wa¿ne funkcje. Po pierwsze, odbywaj¹ siê w nim
przes³uchania oraz przygotowanie dzieci do przes³uchañ, dzieci, które s¹
œwiadkami-pokrzywdzonymi w procesach s¹dowych – zw³aszcza doty-
cz¹cych wykorzystania seksualnego – i wymagaj¹ szczególnej ochrony i tros-
ki. Po drugie, odbywaj¹ siê w nim kontakty dzieci z rodzicami, którzy nie
sprawuj¹ nad nimi bezpoœredniej opieki.

Przygotowanie dzieci do przes³uchania i same przes³uchania prowadzo-
ne w pokoju maj¹ zapewniæ dziecku maksymalne poczucie bezpieczeñstwa
i intymnoœci oraz chroniæ je przed kilkukrotnym przes³uchiwaniem.

W tym pokoju odbywaj¹ siê spotkania dzieci z rodzicami, zgodnie z po-
stanowieniami s¹du albo z inicjatywy rodziców bêd¹cych po rozwodzie lub
po rozstaniu, którym trudno jest porozumieæ siê ze sob¹ w tym zakresie.

W Polsce s¹ dwadzieœcia dwa pomieszczenia tego typu. Takie pokoje by-
³y i s¹ bardzo potrzebne, poniewa¿ liczba przestêpstw, w których poszkodo-
wanymi s¹ nieletni, niestety, nie maleje.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z pytaniem: czy istnieje
mo¿liwoœæ, aby pañstwo wspomog³o powstawanie kolejnych tego typu przy-
jaznych pokoi i finansowa³o je chocia¿ w czêœci z bud¿etu?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 2.09.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
zgodnie z zapisami art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu, w odpowiedzi na przes³ane

przez Pana Marsza³ka pismem z dnia 6 sierpnia 2009 r. nr BPS/DSK-043-1909/09,
oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Piotra Kaletê podczas 39. posiedzenia Senatu RP
w dniu 31 lipca 2009 r. dotycz¹ce mo¿liwoœci dofinansowania z bud¿etu pañstwa przy-
gotowania pokoi przyjaznych dziecku, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Ide¹ powstawania specjalnych pokoi przes³uchañ dla dzieci jest zapewnienie
ochrony w postêpowaniu karnym dzieciom – ofiarom i œwiadkom przestêpstw. Dzia³a-
nia zwi¹zane z propagowaniem i wprowadzaniem w ¿ycie zasad przes³uchiwania dzieci
w przyjaznych dla nich warunkach przez osoby z odpowiednimi kompetencjami, pro-
wadzi Koalicja na Rzecz Przyjaznego Przes³uchiwania Dzieci, do której Ministerstwo
Sprawiedliwoœci przyst¹pi³o w dniu 27 kwietnia 2007 roku.

W chwili obecnej na terenie ca³ego kraju funkcjonuje ponad 300 pomieszczeñ tego
typu prowadzonych przez s¹dy, komisariaty policji, organizacje samorz¹dowe i organi-
zacje pozarz¹dowe.
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W ramach prac Koalicji wypracowane zosta³y standardy, jakie winny spe³niaæ po-
mieszczenia, w których mo¿e nast¹piæ przes³uchanie dziecka. Standardy te, w formie
rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwoœci, przes³ane zosta³y m.in. do wszystkich
s¹dów i prokuratur.

Na podstawie przeprowadzonych weryfikacji zg³oszeñ podmiotów prowadz¹cych
pokoje przes³uchañ oraz dodatkowych informacji uzyskanych od dwóch niezale¿nych
certyfikatorów (psychologa/pedagoga pracuj¹cego z dzieæmi – ofiarami i œwiadkami
przestêpstw oraz przedstawiciela wymiaru sprawiedliwoœci), 22 pomieszczenia tego ty-
pu, spe³niaj¹ce wszystkie wymogi, dostosowane do potrzeb dziecka oraz wymagañ wy-
miaru sprawiedliwoœci otrzyma³y Certyfikaty Przyjaznego Pokoju Przes³uchañ Dzieci.

W grupie pokoi certyfikowanych znalaz³o siê szeœæ pomieszczeñ funkcjonuj¹cych
przy s¹dach rejonowych, kolejne trzy pokoje przy s¹dach oczekuj¹ na przyznanie cer-
tyfikatu w najbli¿szym czasie.

Zaznaczenia przy tym jednak wymaga, ¿e zgodnie z rekomendacjami dotycz¹cymi
warunków, jakie powinny spe³niaæ pomieszczenia s³u¿¹ce do przeprowadzania czynno-
œci procesowych z udzia³em ma³oletnich œwiadków, pokoje przes³uchañ powinny byæ, co
do zasady, lokalizowane poza budynkami s¹dów, prokuratur czy policji, z uwagi na fakt,
i¿ zwiêksza to fizyczne i psychiczne bezpieczeñstwo dzieci w czasie przes³uchania.

Z tego wzglêdu znaczna czêœæ pokoi jest zak³adana i prowadzona przez organizacje
samorz¹dowe, organizacje pozarz¹dowe, powiatowe centra pomocy rodzinie, fundacje itp.

Na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie finansów publicznych i gospodarki
finansowej brak jest podstaw do dotowania przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci, bêd¹ce
jednostk¹ bud¿etow¹, projektów realizowanych przez wymienione podmioty zewnêtrzne.

Dodatkowo zaznaczenia wymaga trudna sytuacja bud¿etu pañstwa w 2009 r.,
zwi¹zane z ni¹ dzia³ania oszczêdnoœciowe w ramach nowelizacji ustawy bud¿etowej na
2009 rok oraz bardzo napiête plany finansowe jednostek organizacyjnych resortu
sprawiedliwoœci – w tym równie¿ Ministerstwa Sprawiedliwoœci – które ca³kowicie
uniemo¿liwiaj¹ jak¹kolwiek formê dofinansowania ze œrodków resortu zadañ nieujê-
tych w planach finansowych na rok 2009 oraz w projekcie bud¿etu na rok 2010.

Podkreœlenia przy tym jednoczeœnie wymaga, ¿e w ramach aktywnego udzia³u Mi-
nisterstwa Sprawiedliwoœci w Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przes³uchiwania Dzieci
oraz pe³nego poparcia dla idei tworzenia infrastruktury zapewniaj¹cej odpowiednie
warunki i ochronê dla dzieci bior¹cych udzia³ w procesach s¹dowych w roli œwiadków,
w chwili obecnej w przypadku budowy nowych budynków dla s¹dów powszechnych
lub modernizacji dotychczasowych siedzib ka¿dorazowo czynione s¹ starania, aby po-
wstawa³y przy nich pokoje przyjazne dla dzieci, spe³niaj¹ce wszelkie wymagania.

Koszty zwi¹zane z przystosowaniem budynków (zgodnie z rekomendacjami w sk³ad
pokoju przes³uchañ winny wchodziæ: pokój bezpoœredniej rozmowy, przedpokój/po-
czekalnia, pokój techniczny oraz ³azienka/toaleta, a w przypadkach usytuowania po-
koi przyjaznych dla dzieci przy s¹dach, prokuraturach lub komisariatach policji
obowi¹zuje dodatkowy wymóg zapewnienia odrêbnego, bezkolizyjnego wejœcia), wypo-
sa¿eniem (m.in. meble dostosowane do wieku œwiadków, lustra weneckie, sprzêt tech-
niczny umo¿liwiaj¹cy zapis audio i video oraz odtwarzanie zapisu przebiegu przes³u-
chania, zabawki itp.) oraz funkcjonowaniem przedmiotowych pokoi pokrywane s¹
w ramach bud¿etów poszczególnych s¹dów.

Odpowiadaj¹c zatem na pytanie o mo¿liwoœæ wsparcia powstawania tego typu po-
koi z bud¿etu pañstwa nale¿y wskazaæ, ¿e dzia³ania w tym zakresie – w miarê dostêp-
nych œrodków finansowych i mo¿liwoœci – s¹ obecnie prowadzone i bêd¹ kontynuowa-
ne w przysz³oœci.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Panie Ministrze!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko Rady Powiatu Rawickiego

w sprawie planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci reorganizacji
struktury s¹dów powszechnych i ewentualnej likwidacji s¹dów rejonowych.

Rada Powiatu Rawickiego, maj¹c na uwadze prace nad reorganizacj¹ sy-
stemu s¹dów powszechnych prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwoœci,
o których w ostatnim czasie szeroko informuj¹ media krajowe, oraz bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e planowane zmiany mog¹ w bezpoœredni sposób doprowa-
dziæ do likwidacji S¹du Rejonowego w Rawiczu lub ograniczenia zakresu jego
dzia³alnoœci, wyra¿a swoje zaniepokojenie proponowanymi rozwi¹zaniami
i przeciwko nim protestuje.

Rada Powiatu w Rawiczu wyra¿a zaniepokojenie sposobem przeprowa-
dzania planowanej reorganizacji s¹dów powszechnych przez Ministerstwo
Sprawiedliwoœci, które robi to administracyjnie i odgórnie, bez informacji
i konsultacji z w³adzami powiatu rawickiego. Uwa¿am, ¿e pomimo niezawis-
³oœci s¹downictwa zasada wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi w spra-
wach dotycz¹cych mieszkañców powinna byæ zachowana. Sposób wprowa-
dzania zmian reorganizacyjnych, ujawniany przez prasê, bez jakichkolwiek
informacji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwoœci w stosunku do w³adz sa-
morz¹dowych ewidentnie przeczy zasadom demokratycznego pañstwa pra-
wa. Wszelkie tego typu zmiany, maj¹ce bezpoœredni wp³yw na ¿ycie
mieszkañców, powinny byæ uprzednio konsultowane i opiniowane przez od-
powiednie samorz¹dy lokalne.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e rawicki s¹d codziennie obs³uguje ponad szeœædzie-
si¹t tysiêcy mieszkañców. Jego ewentualna likwidacja spowoduje wielkie
utrudnienia dla wiêkszoœci mieszkañców powiatu rawickiego. Koniecznoœæ
dojazdu do innego miasta oddalonego o kilkadziesi¹t kilometrów od Rawicza
narazi kilka tysiêcy mieszkañców na dodatkowe koszty, utratê czasu oraz in-
ne komplikacje.

Uwa¿am, ¿e planowana likwidacja S¹du Rejonowego w Rawiczu lub
ograniczenie zakresu jego dzia³ania spowoduje ogromn¹ szkodê dla regionu
i bêdzie wyrazem ponownej centralizacji administracji publicznej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: jakie me-
rytoryczne przes³anki zdecydowa³y o podjêciu decyzji o reorganizacji struktu-
ry s¹dów powszechnych i ewentualnej likwidacji s¹dów rejonowych?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Piotra Kalety w sprawie funkcjono-

wania S¹du Rejonowego w Rawiczu, z³o¿one podczas 39. posiedzenia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2009 r., które przekazane zosta³o przy piœmie Pana
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Marsza³ka z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr BPS/DSK-043-1909/09 – uprzejmie przedsta-
wiam, co nastêpuje.

W Ministerstwie Sprawiedliwoœci prowadzone s¹ prace maj¹ce na celu wypracowa-
nie takiego modelu struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego, który zapewni³by
obywatelom konstytucyjne prawo do s¹du rozumiane jako rozpatrzenie ich spraw bez
nieuzasadnionej zw³oki przez w³aœciwy s¹d, a jednoczeœnie pozwoli³by na racjonalne
wykorzystanie kadry orzeczniczej i administracyjnej oraz œrodków finansowych wydat-
kowanych na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoœci.

Z zebranych danych wynika, ¿e w s¹downictwie powszechnym wystêpuj¹ znaczne
ró¿nice w zakresie wielkoœci poszczególnych apelacji, okrêgów i s¹dów, przy czym nie
dotycz¹ one tylko obszarów ich w³aœciwoœci miejscowej, ale przede wszystkim liczby
wp³ywaj¹cych spraw, a tym samym wielkoœci struktur organizacyjnych, obci¹¿enia sê-
dziów i etatyzacji.

Jednym z elementów koniecznych zmian jest racjonalizacja wewnêtrznej struktury
organizacyjnej s¹dów, pocz¹wszy od jednostek szczebla rejonowego.

Analiza danych statystycznych za rok 2008 pozwala na wyci¹gniêcie wniosku
o wadliwej strukturze s¹dów powszechnych w Polsce. Najbardziej oczywistym wskaŸ-
nikiem jest wp³yw spraw do S¹dów Rejonowych w 2008 r. W sprawach cywilnych a¿
20,06% s¹dów odnotowa³o wp³yw spraw mniejszy ni¿ 1/3 œredniej krajowej, w spra-
wach z zakresu prawa pracy odsetek ten wyniós³ 19,3% a w sprawach gospodarczych
a¿ 23,44%. Ponadto wskazaæ nale¿y, i¿ ponad po³owa s¹dów rejonowych odnotowuje
wp³yw spraw ni¿szy od œredniej krajowej we wszystkich wydzia³ach.

W ma³ych s¹dach, przy niewielkim wp³ywie spraw racjonalne wykorzystanie kadry
jest niezwykle utrudnione i kosztowne, z uwagi na okreœlon¹ ustawowo organizacjê
s¹dów. Wymaga ona bowiem obligatoryjnego tworzenia w ka¿dej jednostce wydzia³ów
do okreœlonych rodzajów spraw, co powoduje, ¿e w wielu s¹dach niemal ka¿dy sêdzia
zajmuje stanowisko funkcyjne, które generuje dodatkowe koszty z tytu³u dodatków.
Z drugiej strony obci¹¿enie prac¹ sêdziów, którzy nie pe³ni¹ ¿adnej funkcji jest zdecy-
dowanie mniejsze w stosunku do œredniej w kraju, gdy¿ ma³y wp³yw spraw uniemo¿li-
wia zapewnienie odpowiedniej do etatu ich liczby.

W zwi¹zku z powy¿szym, konieczne jest poszukiwanie rozwi¹zañ, które zmieni¹ ist-
niej¹cy stan. W toku prac analitycznych brane s¹ pod uwagê ró¿ne warianty rozwi¹zañ
organizacyjnych.

Celem przeprowadzenia oceny istniej¹cego stanu struktury s¹downictwa powszechne-
go oraz wypracowania modelowych propozycji niezbêdnych zmian organizacyjnych,
zarz¹dzeniem z dnia 1 lipca 2009 r. zosta³ powo³any Zespó³ do spraw racjonalizacji
struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego i powszechnych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury. Przedmiotem jego dzia³ania jest opracowanie koncepcji
zmian s³u¿¹cych racjonalizacji struktury s¹downictwa powszechnego i powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury. Jednym z branych pod uwagê wariantów jest
przekszta³cenie niektórych z tych s¹dów w wydzia³y zamiejscowe do rozpoznawania
podstawowych kategorii spraw.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e stanowisko Rady Powiatu Rawickiego w sprawie planowanej
reorganizacji struktury s¹dów powszechnych i ewentualnej likwidacji s¹dów rejono-
wych, przywo³ane w oœwiadczeniu przez Pana Senatora, zosta³o przes³ane tak¿e Mini-
strowi Sprawiedliwoœci. Jednoczeœnie pragnê zapewniæ, ¿e zaprezentowane przez w³a-
dze powiatu argumenty zostan¹ ponownie przeanalizowane i jak wszystkie opinie zain-
teresowanych œrodowisk, bêd¹ brane pod uwagê przy planowanych zmianach organi-
zacyjnych w s¹downictwie powszechnym.

Przytoczony w oœwiadczeniu zarzut, sformu³owany przez w³adze powiatu rawickie-
go, ¿e reorganizacja struktury wymiaru sprawiedliwoœci przeprowadzana jest bez ja-
kichkolwiek konsultacji nale¿y uznaæ za b³êdny. Zgodnie z pragmatyk¹ legislacyjn¹
wszelkie zmiany organizacyjne, co do zasady s¹ przedmiotem konsultacji pomiêdzy ko-
mórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwoœci, prezesami w³aœciwych
s¹dów okrêgowych i Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa.
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W odniesieniu do pozosta³ych kwestii poruszonych przez Pana Senatora pragnê
wskazaæ, ¿e ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera siê na podziale i równowadze w³a-
dzy ustawodawczej, w³adzy wykonawczej i w³adzy s¹downiczej. S¹dy i Trybuna³y s¹
w³adz¹ odrêbn¹ i niezale¿n¹ od innych w³adz. Dba³oœæ o niezale¿noœæ s¹dów rozumia-
na jako stabilnoœæ w wykonywaniu funkcji wymiaru sprawiedliwoœci, bez wzglêdu na
zmiany w sferze w³adzy wykonawczej i ustawodawczej, jest priorytetem ka¿dego pañ-
stwa prawa. Nale¿y podkreœliæ, ¿e prace w zakresie racjonalizacji struktury organiza-
cyjnej s¹dów powszechnych nie maj¹ na celu dezintegracji samorz¹dów ani ogranicze-
nia mieszkañcom dostêpu do s¹du i utrudniania pracy organom œcigania.

Reasumuj¹c uprzejmie informujê Pana Senatora, ¿e na obecnym etapie prac nad
zmianami organizacyjnymi w s¹downictwie powszechnym nie przewiduje siê likwidacji
S¹du Rejonowego w Rawiczu. Jednoczeœnie pragnê zaznaczyæ, ¿e Minister Sprawiedli-
woœci nie podj¹³ ostatecznej decyzji co do zakresu planowanych zmian w wymiarze
sprawiedliwoœci.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Kierowany przez pana resort jest aktywny w sprawach kolejowych. Me-

dia donosz¹ o kolejnych strategiach i koncepcjach. Najpierw s³yszymy i czy-
tamy, ¿e PKP Intercity bêdzie wprowadzone na gie³dê. Potem czytamy
i s³yszymy, ¿e jednak nie, Intercity na razie nie bêdzie prywatyzowane. Naj-
pierw docieraj¹ do nas informacje o uporz¹dkowaniu rynku w drodze wyraŸ-
nego rozdzielenia s³u¿by publicznej wykonywanej przez Intercity i Koleje
Regionalne. PóŸniej czytamy o konflikcie pomiêdzy tymi spó³kami, o walce
o czêœæ rynku. Zespo³y rzeczoznawców i analityków spotykaj¹ siê, dyskutu-
j¹, przygotowuj¹ strategie i zalecenia. A kolej umiera…

Jeszcze kilka lat temu od obrazu bran¿y malowanego czarn¹ kredk¹ od-
biega³a jedna jasna gwiazda – przewoŸnik towarowy PKP Cargo. Cargo mia³o
dostarczyæ œrodków na odbudowê infrastruktury, Cargo mo¿na by³o obci¹¿aæ
op³atami dostêpowymi w miarê potrzeb, bo mo¿liwoœci wydawa³y siê nieo-
graniczone. By³y w PKP Cargo b³êdy i uchybienia, lecz nowy, prê¿ny, profe-
sjonalny zarz¹d mia³ je usun¹æ. Po to przyszed³. I firma zaczê³a siê staczaæ po
równi pochy³ej…

W Cargo ci¹gle trwa wewnêtrzna reorganizacja. Zmienia siê rozmieszcze-
nie jednostek organizacyjnych na mapie kraju, trwaj¹ redukcje zatrudnienia.
Oznaczaj¹ one nie tylko tragedie rodzin, lecz tak¿e wymiern¹ stratê dla go-
spodarki narodowej, bo doœwiadczeni, wykszta³ceni specjaliœci przestaj¹
pracowaæ i ustawiaj¹ siê w kolejce po zasi³ek. Firma przestaje zlecaæ remonty
taboru na zewn¹trz, a to oznacza upadek takich przedsiêbiorstw zaplecza,
jak Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego w £apach. PKP Cargo, dot¹d jas-
ny punkt na kolejowej mapie Polski, staje siê powoli znikaj¹cym czarnym
punktem.

Panie Ministrze! Z wielk¹ sympati¹ witam powstawanie kolejnych wyso-
ce merytorycznych i zaanga¿owanych zespo³ów doradczych, miêdzyresorto-
wych komisji kolejowych i grup zadaniowych. Z wielkim zainteresowaniem
zapoznajê siê z analizami, prognozami i strategiami produkowanymi przez
resort. Ale mam jeszcze jedn¹ proœbê. Proszê, ¿eby oprócz dostarczania nam
strawy dla ducha, Ministerstwo Infrastruktury pochyli³o siê nad losem przed-
siêbiorstw kolejowych, szczególnie PKP Cargo. Nie chcia³bym, ¿eby sta³o siê
tak, ¿e nie bêdzie czego analizowaæ. A tak siê stanie, jeœli nie powstrzymamy
upadku polskiej kolei.

Dot¹d mierzy³a siê ona tylko z konkurencj¹ transportu samochodowego
korzystaj¹cego z bud¿etowego finansowania dróg. Obecnie pojawiaj¹ siê
obok polskich przewoŸników kolejowych konkurenci z zagranicy, gotowi roz-
pocz¹æ konkurencyjn¹ walkê na œmieræ i ¿ycie, zniszczenie. Pewni, ¿e stoi za
nimi ich kapita³ pañstwowy.

Czas otworzyæ oczy: gospodarka to nie tylko mi³oœæ i zaufanie. To tak¿e
wyœcig miêdzy narodami. Czas zrozumieæ, ¿e nasza kolej to nasza wspólna
sprawa…

Panie Ministrze! Proszê o informacjê, jak resort zamierza zareagowaæ na
sytuacjê w PKP Cargo.

Stanis³aw Kogut
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OdpowiedŸ

Warszawa, 7 wrzeœnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Koguta, przes³ane przy

piœmie BPS/DSK-043-1910/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r., z³o¿one podczas 39. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r. w sprawie trudnej sytuacji w PKP Cargo SA,
uprzejmie informujê, ¿e polityka Rz¹du w zakresie odnosz¹cym siê do spó³ki PKP Car-
go SA jak i ca³ego sektora kolejowego prowadzona jest, przede wszystkim, w oparciu
o d³ugofalowe dzia³ania zawarte w dokumentach przyjêtych przez Radê Ministrów,
tj. w „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013” oraz „Master Planie dla trans-
portu kolejowego w Polsce do 2030 roku”.

Wype³niaj¹c ww. „Strategiê...” zrealizowano m.in. proces usamorz¹dowienia prze-
wozów regionalnych a tym samym uporz¹dkowano segment przewozów pasa¿erskich.
Wspomniany w oœwiadczeniu konflikt pomiêdzy PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
a PKP Intercity SA w g³ównej mierze zwi¹zany jest z rozliczeniami nale¿noœci pomiêdzy
obiema spó³kami.

Odnoœnie do sytuacji w spó³ce PKP Cargo SA pragnê poinformowaæ, i¿ ogólnoœwia-
towy kryzys gospodarczy wp³yn¹³, miêdzy innymi, na spadek zapotrzebowania na us³ugi
przewozowe, a w konsekwencji na sytuacjê ekonomiczn¹ przewoŸników. Ze wzglêdu na
sytuacjê na rynku, w spó³ce PKP Cargo SA podjêto szereg wielokierunkowych dzia³añ
antykryzysowych, których kluczowym celem, dziêki w³aœciwemu wykorzystaniu ist-
niej¹cych rezerw, jest bie¿¹ca poprawa wyników finansowych poprzez zdecydowane
ograniczenie kosztów we wszystkich obszarach dzia³alnoœci.

Podjête dotychczas przez Zarz¹d PKP Cargo SA dzia³ania racjonalizuj¹ce koszty
ujawni³y nadwy¿kê zatrudnienia we wszystkich grupach zawodowych w odniesieniu
do wykonywanej pracy. Dlatego te¿, jednym z elementów dzia³añ naprawczych prowa-
dzonych w spó³ce PKP Cargo SA, jest restrukturyzacja zatrudnienia.

Dzia³ania Zarz¹du PKP Cargo SA wynikaj¹ce z przyjêtego programu naprawczego
zaowocowa³y, na przestrzeni I pó³rocza 2009 r., zauwa¿alnym wzrostem masy przewo-
¿onych ³adunków oraz pracy przewozowej.

W celu przyspieszenia procesu wyposa¿enia spó³ek Grupy PKP, w tym PKP Cargo
SA, w maj¹tek niezbêdny do prowadzenia dzia³alnoœci podstawowej, resort infrastruk-
tury przygotowa³ projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”. Projektowane
rozwi¹zania pozwol¹ na wnoszenie przez PKP SA aportów do spó³ek zale¿nych bez ko-
niecznoœci ponoszenia z tego tytu³u skutków podatkowych.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e rozpocz¹³ prace Miêdzyresortowy Zespó³ do
spraw Kolejnictwa, na którym m.in. analizowane s¹ problemy spó³ek kolejowych,
w tym PKP Cargo SA.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w imieniu 1 tysi¹ca pracowników cywil-

nych garnizonu Olsztyn.
Informacje w sprawie rzekomej likwidacji garnizonu, jakie docieraj¹ do osób

tam zatrudnionych, budz¹ wielki niepokój. Wizja utraty Ÿród³a utrzymania na te-
renie zagro¿onym strukturalnym bezrobociem w po³¹czeniu z brakiem rzetelnej
informacji o przysz³oœci miejsc pracy rodzi ogromny niepokój i napiêcia.

Wiêkszoœæ kadry cywilnej garnizonu to ludzie z ogromnym doœwiadcze-
niem zawodowym i d³ugoletnim sta¿em pracy, w znacznym stopniu od po-
cz¹tku swojej kariery zawodowej zwi¹zani z wojskiem.

Zwracam siê do Pana Ministra o informacjê na temat przysz³ych losów
garnizonu Olsztyn oraz osób tam zatrudnionych.

Wierzê, ¿e Pan Minister w procesie decyzyjnym w niniejszej sprawie
wzi¹³ pod uwagê miejsca pracy i los ludzi zwi¹zanych z tym garnizonem.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.24

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Marka Konopki, z³o¿one podczas

39. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2009 r. w sprawie lik-
widacji garnizonu Olsztyn (BPS/DSK-043-1911/09), uprzejmie proszê o przyjêcie na-
stêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Resort obrony narodowej realizuje przedsiêwziêcia modernizacyjne, maj¹ce na celu
osi¹gniêcie w pe³ni profesjonalnych Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
spe³nienie przez polsk¹ armiê standardów obowi¹zuj¹cych w Organizacji Traktatu
Pó³nocnoatlantyckiego. Wi¹¿e siê to ze zmian¹ struktur oraz zadañ realizowanych
przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej.

Jednym z priorytetowych kierunków modernizacji armii jest zwiêkszenie zdolnoœci
si³ zbrojnych, miêdzy innymi w zakresie udoskonalenia struktur administracji wojsko-
wej i ich dostosowania do wymagañ w pe³ni zawodowej armii (przez utworzenie regio-
nalnych sztabów wojskowych) oraz racjonalizacja zrejonizowanego systemu zarz¹dzania
potencja³em logistycznym (przez utworzenie rejonowych baz materia³owych). Wszyst-
kie zmiany, skutkuj¹ce reorganizacj¹ jednostek wojskowych, s¹ poddawane wszech-
stronnym analizom, ze szczególnym uwzglêdnieniem zasady „koszt–efekt” –
w kontekœcie potrzeb obronnych i zwi¹zanego z nimi efektywnego wydatkowania œrod-
ków z bud¿etu pañstwa.

W zwi¹zku z powy¿szym, planowane dzia³ania reorganizacyjne bêd¹ dotyczyæ rów-
nie¿ niektórych jednostek wojskowych dyslokowanych w Olsztynie. Zmiany bêd¹ pole-
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gaæ m.in. na przebudowie systemów logistycznych, której celem bêdzie zapewnienie
efektywnego dowodzenia i kierowania potencja³em logistycznym.

Pragnê zapewniæ Pana Senatora Marka Konopkê, i¿ Ministerstwo Obrony Narodo-
wej jest œwiadome negatywnych skutków spo³ecznych, jakie w ka¿dym przypadku po-
ci¹ga za sob¹ likwidacja jednostki wojskowej. Z tego wzglêdu wszystkie decyzje
dotycz¹ce przysz³oœci garnizonów, w tym równie¿ w Olsztynie, s¹ poprzedzone wnikli-
w¹ i rzeteln¹ ocen¹ z uwzglêdnieniem interesów poszczególnych miejscowoœci i regionu.

W kontekœcie powy¿szego pragnê równie¿ wskazaæ, i¿ garnizon Olsztyn jest jednym
z wa¿niejszych w pó³nocno-wschodniej Polsce i w zwi¹zku z tym nie przewiduje siê jego
likwidacji. Tym samym, przewidywana jest dalsza obecnoœæ Wojska Polskiego w tym
rejonie, co znalaz³o odzwierciedlenie w „Programie rozwoju Si³ Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej w latach 2007–2012” (wraz z aneksami).

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 Marka Konopki

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w sprawie zamiaru likwidacji funduszu ce-

lowego Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Jestem
œwiadomy trudnej sytuacji gospodarczej kraju oraz konsekwencji kryzysu,
jednak z perspektywy lokalnych samorz¹dów wydaje siê to byæ pomys³em
dosyæ kontrowersyjnym.

Pragnê zwróciæ uwagê Pani Minister na to, ¿e program ten ma szczegól-
ne znaczenie dla województwa warmiñsko-mazurskiego, którego jestem re-
prezentantem. Obszary biedne, obci¹¿one strukturalnym bezrobociem trac¹
w tym momencie kolejn¹ szansê uaktywnienia najs³abszych grup spo³ecz-
nych. To Ÿród³o finansowania wielu wa¿nych i potrzebnych inicjatyw pro-
spo³ecznych i prodemokratycznych. Dziêki œrodkom z PPWOW mo¿liwe jest
realizowanie zadañ socjalnych, edukacyjnych i integracyjnych dla dzieci,
m³odzie¿y oraz osób starszych.

Likwidacja funduszu bêdzie mia³a równie¿ bardzo powa¿ne konsekwen-
cje finansowe dla samorz¹dów, które s¹ w trakcie realizacji ju¿ zawartych
umów. Podpisano zobowi¹zania bez zabezpieczenia finansowego. Postawi to
samorz¹dy oraz lokalne grupy pozarz¹dowe w bardzo trudnej sytuacji.
Wstrzymanie finansowania PPWOW mo¿e podwa¿yæ trudno zdobyte zaufa-
nie najbardziej aktywnej czêœci spo³eczeñstwa do instytucji pañstwowych.

Wierzê, ¿e Pani Minister weŸmie pod uwagê przedstawione argumenty
i do³o¿y wszelkich starañ, by œrodki przeznaczone na finansowanie Poakce-
syjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich pozosta³y nienaruszone.

Z powa¿aniem
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 18.09.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej znak: BPS/DSK-

-043-1912/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r., w sprawie oœwiadczenia Senatora Marka Ko-
nopki, dotycz¹cego odst¹pienia przez rz¹d zamiaru likwidacji 80 mln z³ rezerwy celowej
na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich i utrzymania finansowania,
proszê o przyjêcie poni¿szej odpowiedzi.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) zosta³ przygotowa-
ny w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej. Program jest realizowany na podstawie
umowy po¿yczki z Bankiem Œwiatowym, ca³oœæ œrodków przeznaczonych na wdra¿anie
PPWOW wynosi 72,2 mln euro. Z tej kwoty 47,2 mln euro przeznaczone zosta³o na rea-
lizacjê czêœci poœwiêconej integracji spo³ecznej, w tym 40 mln euro na us³ugi spo³eczne
w ramach Programu Integracji Spo³ecznej. Projekt sk³ada siê z trzech komponentów:
Programu Integracji Spo³ecznej, Reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
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oraz kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji spo³ecznej.
Najwiêkszym komponentem jest Program Integracji Spo³ecznej. Do Programu zakwali-
fikowano 500 polskich gmin, co pi¹t¹ gminê w Polsce. Program wystartowa³ z pewnym
opóŸnieniem. Umowa z Bankiem Œwiatowym zosta³a wynegocjowana 2005 r., a pro-
gram ruszy³ 2007 r.

Dnia 2 czerwca 2009 Minister Finansów w imieniu Rz¹du Polskiego wyst¹pi³ do BŒ
z wnioskiem o wyd³u¿enie programu o 12 miesiêcy dla Programu Integracji Spo³ecznej
oraz o 18 miesiêcy dla reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Bank
Œwiatowy decyzjê w tej sprawie uzale¿ni³ od raportu Najwy¿szej Izby Kontroli, który
otrzyma³ w koñcu lipca br. NIK pozytywnie oceni³a wykonanie Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zwracaj¹c jednak uwagê, ¿e planowany przebieg
Programu odbiega³ od terminów okreœlonych w umowie z Bankiem. NIK negatywnie
oceni³a realizacjê PPWOW w zakresie jego organizacji i zarz¹dzania. Obecnie decyzja
w sprawie przed³u¿enia PPWOW jest procedowana w centrali BŒ.

W dniu 17 lipca br. Sejm RP znowelizowa³ ustawê bud¿etow¹. Po nowelizacji rezer-
wa celowa na rok 2009 na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich czêœæ
83, poz. 6 wynosi ok. 87 mln z³. Maj¹c na wzglêdzie dotychczas wydatkowane œrodki fi-
nansowe, dostêpna kwota na pokrycie wydatków programu wynosi 36,7 mln, z tego na
Komponent B – Program Integracji Spo³ecznej – ok. 30 mln z³.

Decyzja w sprawie przesuniêcia finansowania programu na rok 2010 zwi¹zana jest
œciœle ze staraniami rz¹du polskiego o wyd³u¿enie czasu realizacji Programu oraz nie-
wykorzystaniem zaplanowanej rezerwy celowej w 2008 r. Przed³u¿enie dzia³ania umo¿-
liwi wykorzystanie pozosta³ych kwot alokacji przez gminy w przysz³ym roku.

Ministerstwo Pracy dok³ada wszelkich starañ, by konieczne ciêcia w rezerwie celo-
wej nie odby³y siê kosztem najbiedniejszych wiejskich i miejsko-wiejskich gmin oraz
nie zniweczy³y ich wysi³ku w aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci i rozwoju us³ug spo-
³ecznych.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Powo³uj¹c siê na stanowisko Zwi¹zku Gmin Œl¹ska Opolskiego, chcia³-

bym zwróciæ uwagê na koniecznoœæ pilnej nowelizacji ustawy – Karta Nau-
czyciela.

Terminy ustalone w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy s¹ nierealne. Niemo¿liwe jest
prawid³owe ustalenie ró¿nic miêdzy wydatkami faktycznie poniesionymi na
wynagrodzenia nauczycieli w danym roku a iloczynem œredniorocznej liczby
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz œrednich
wynagrodzeñ nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych
dla danego roku przed wyp³aceniem ostatnich sk³adników wynagrodzenia, to
jest do 31 grudnia. To z kolei uniemo¿liwia sporz¹dzenie sprawozdania, o któ-
rym jest mowa w art. 30a ust. 4, w terminie do 10 stycznia nastêpnego roku.

Kolejna sprawa dotyczy wynagrodzenia z funduszu p³ac za czas choroby
nauczyciela. Jest to 80% normalnego wynagrodzenia. Szko³a w tym czasie
musi zapewniæ zastêpstwo, byæ mo¿e tak¿e nauczyciela o innym stopniu
awansu. Jak to wp³ywa na tê œredni¹ wynagrodzeñ? Byæ mo¿e ministerstwo
powinno podaæ algorytm wyliczenia tak wa¿nej œredniej.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora S³awomira Kowalskiego na

39. posiedzeniu Senatu w dniu 31 lipca 2009 r. (pismo przewodnie nr BPS/DSK-043-
-1913/09), dotycz¹ce potrzeby pilnej nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela w zakre-
sie przepisów art. 30a, uprzejmie informujê.

Przepisy art. 30 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.), nak³adaj¹ce na samorz¹d terytorialny obowi¹zek ustala-
nia w regulaminach p³acowych stawek dodatków w taki sposób, aby osi¹gn¹æ co naj-
mniej wysokoœci œrednich wynagrodzeñ ogó³em, o których mowa w art. 30 ust. 3 zosta³y
wprowadzone ju¿ w 2000 r.

Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela z dn. 21.11.2008 r. (Dz. U. nr 1, poz. 1) nie
wprowadzi³a w tym zakresie nowych rozstrzygniêæ systemowych.

Art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.), w brzmieniu nadanym mu ustaw¹ nowelizuj¹c¹ z dnia
21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 1) wprowadzi³ jedynie mechanizm kontrolny, który ma za zadanie wspomóc moni-
torowanie, w jaki sposób dana jednostka samorz¹du terytorialnego wywi¹zuje siê
z obowi¹zku na³o¿onego przez art. 30 KN.

W sytuacjach awaryjnych, w których z ró¿nych przyczyn w grupie np. nauczycieli
sta¿ystów wynagrodzenia wyp³acone przez JST s¹ ni¿sze ni¿ œrednie wymagane usta-
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w¹, mo¿liwe jest wyp³acenie tzw. dodatku wyrównawczego. Gdyby tego przepisu nie
by³o, samorz¹d by³by zmuszony zaraportowaæ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, ¿e
w poprzednim roku nie wykona³ przepisu ustawowego i nie osi¹gn¹³ wymaganych
ustaw¹ œrednich.

Jednoczeœnie informujê, ¿e na stronie internetowej MEN znajduje siê materia³ pod
nazw¹ Opis sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy – Karta Nauczyciela,
który jest wspólnym stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Krajowej Rady
Regionalnych Izb Obrachunkowych dotycz¹cym omawianych przepisów.

Do koñca sierpnia br., zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo udo-
stêpni na swojej stronie internetowej tak¿e wzór sprawozdania, który mo¿e zostaæ wy-
korzystany przez samorz¹dy w zwi¹zku z realizacj¹ przepisu art. 30a ust. 4.

Odnoœnie do zabezpieczenia œrodków na zrealizowanie dwuetapowej podwy¿ki wy-
nagrodzeñ nauczycieli w roku bie¿¹cym, uprzejmie informujê:

1. Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej na rok 2009 (w skali kraju) zwiêkszona zosta-
³a o 8,05% w stosunku do roku 2008.

2. Kwota zwiêkszaj¹ca czêœæ oœwiatow¹ subwencji ogólnej uwzglêdnia dwa etapy
podwy¿ek wynagrodzeñ oraz zmianê struktury zatrudnienia zwi¹zan¹ z awansem
zawodowym nauczycieli.

3. Œrodki na wdro¿enie podwy¿ek wynagrodzeñ nauczycieli (5% od 1 stycznia i 5% od
1 wrzeœnia br.) ujête s¹ w ratach subwencji przekazywanych jednostkom samo-
rz¹du terytorialnego.

W zwi¹zku z powy¿szym nie planuje siê odrêbnych œrodków na zwiêkszenie sub-
wencji oœwiatowej od 1 wrzeœnia br.

W odpowiedzi na ostatni¹ sprawê poruszan¹ w oœwiadczeniu Pana Senatora Ko-
walskiego dotycz¹c¹ wynagrodzenia nauczyciela przebywaj¹cego na zwolnieniu lekar-
skim uprzejmie informujê:

Wynagrodzenie jakie zobowi¹zany jest wyp³acaæ pracodawca za czas choroby nau-
czyciela (do 14 lub 33 dni) jest wydatkiem poniesionym na wynagrodzenia przez JST.
Wysokoœæ wynagrodzenia zatrudnionego w tym czasie na zastêpstwo nauczyciela, jest
równie¿ wydatkiem poniesionym na wynagrodzenia przez JST i nale¿y te oba wydatki
uwzglêdniæ wyliczaj¹c ewentualn¹ wysokoœæ dodatku uzupe³niaj¹cego wynikaj¹cego
z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Pragnê równie¿ zaznaczyæ, ¿e obu tych nauczycie-
li nale¿y uwzglêdniæ w œredniorocznej strukturze zatrudnienia w takim wymiarze eta-
tu, na jaki:

·nauczyciel chory jest zatrudniony (proporcjonalnie do liczby dni przebywania na
zwolnieniu lekarskim, wówczas gdy wynagrodzenie wyp³aca pracodawca),

· zatrudniony jest nauczyciel na zastêpstwo.

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew Marciniak
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Zwrócili siê do mnie mieszkañcy wsi Bia³obrzegi nad Bugiem, gmina Ster-
dyñ, z proœb¹ o interwencjê w sprawie przywrócenia pierwotnego stanu je-
ziora bia³obrzeskiego. W latach osiemdziesi¹tych podczas budowy wa³u
przeciwpowodziowego rzeki Bug zlikwidowano po³¹czenie jeziora z rzek¹
Bug oraz z rzek¹ Cetyni¹. Te inwestycje spowodowa³y czêœciow¹ degradacjê
zbiornika wodnego. Czêœæ jeziora wysch³a, a czêœæ poros³a roœlinnoœci¹ ba-
gienn¹. Samorz¹d lokalny nie jest w stanie przywróciæ jeziora do stanu pier-
wotnego. Mieszkañcy prosz¹ o pomoc w tej sprawie, gdy¿ jezioro oprócz
walorów turystycznych wa¿nych ze wzglêdu na dalszy rozwój wsi Bia³obrze-
gi mog³oby tak¿e pe³niæ rolê du¿ego zbiornika wodnego. Nadmieniam, i¿ jezio-
ro wchodzi w sk³ad Nadbu¿añskiego Parku Krajobrazowego.

Proszê o interwencjê w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2009.08.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/DSK-043-1914/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r.

przesy³aj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Waldemara Kraskê podczas 39. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r. w sprawie przywrócenia pierwotnego sta-
nu jeziora bia³obrzeskiego, uprzejmie informujê.

W³aœcicielem jeziora bia³obrzeskiego jest Gmina Sterdyñ, dlatego te¿ do tej jedno-
stki nale¿y obowi¹zek utrzymywania wód, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne, polegaj¹cy na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich
dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniej¹cych budowli regulacyjnych
w celu zapewnienia swobodnego sp³ywu wód oraz lodów, a tak¿e w³aœciwych warun-
ków korzystania z wody.

Wskazaæ nale¿y, i¿ nie istniej¹ podstawy prawne, na mocy których Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi mog³oby wykonywaæ obowi¹zki w³aœcicielskie w stosunku do
jakichkolwiek obiektów gospodarki wodnej. Wi¹¿e siê z tym równie¿ brak œrodków fi-
nansowych przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie resortu.

Nie ma równie¿ mo¿liwoœci, aby powy¿sza inwestycja zosta³a zrealizowana przez
Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Warszawie, jako jednostkê reali-
zuj¹c¹ zadania Samorz¹du Województwa Mazowieckiego oraz Marsza³ka Województwa
m.in. w zakresie gospodarowania wodami w rolnictwie, poniewa¿ sugerowane w piœmie
Pana Henryka Puchalskiego oczyszczenie, pog³êbienie i po³¹czenie jeziora w Bia³obrze-
gach z rzek¹ Cetyni¹ nie bêdzie wykonaniem urz¹dzeñ melioracji wodnych w rozumie-
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niu ustawy Prawo wodne, gdy¿ nie bêdzie s³u¿y³o polepszeniu zdolnoœci produkcyjnej
gleby, u³atwieniu jej uprawy oraz ochronie u¿ytków rolnych przed powodziami.

Dlatego te¿ WZMiUW nie mo¿e wydatkowaæ œrodków bud¿etowych przeznaczonych
na realizacjê zadañ z zakresu melioracji wodnych, na opracowanie stosownej doku-
mentacji projektowej, a tak¿e umieœciæ takiego zadania w Programie Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach dzia³ania „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leœnictwa”.

Ponadto, na podstawie informacji uzyskanych z WZMiUW w Warszawie, wyjaœ-
niam, ¿e kwestie techniczno-finansowe zadañ z zakresu melioracji zosta³y omówione
w trakcie wizji w terenie, która odby³a siê z udzia³em zainteresowanego oraz Wójta
Gminy Sterdyñ i so³tysów wsi Bia³obrzegi i Matejki w dniu 06.11.2008 r.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, ¿e realizacja proponowanych zamie-
rzeñ jako urz¹dzeñ melioracji wodnych nie jest mo¿liwa ze wzglêdów formalnych.

Poza tym obiekt ten znajduje siê na terenie Nadbu¿añskiego Parku Krajobrazowego
oraz w bezpoœrednim s¹siedztwie obszaru Natura 2000, na który by oddzia³ywa³ jako
przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko. W zwi¹zku z tym, przy-
gotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbêdnych uzgodnieñ i decyzji ad-
ministracyjnych oraz póŸniejsza realizacja zadania mog³yby byæ bardzo utrudnione.

Najlepszym rozwi¹zaniem, wg uczestników wizji lokalnej, by³oby opracowanie do-
kumentacji projektowej oraz ubieganie siê o pozyskanie œrodków unijnych przez samo-
rz¹d terytorialny (gminê) na zwiêkszenie retencji na omawianym terenie, a tak¿e na
poprawê walorów przyrodniczych dla potrzeb rekreacji i turystyki, o ile w hierarchii po-
trzeb gminy zadanie uzyska akceptacjê samorz¹du.

Ewentualny udzia³ WZMiUW w realizacji przedsiêwziêcia w czêœci dotycz¹cej bu-
dowli piêtrz¹cej na rzece i przejœcia pod wa³em by³by mo¿liwy pod warunkiem uzyska-
nia dodatkowych œrodków bud¿etowych na ma³¹ retencjê wodn¹ i œrodków
z WFOŒiGW.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 19.08.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski, pismo z dnia 6 czerw-
ca 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1915/09, w sprawie przywrócenia stanu pierwotnego
jeziora Bia³obrzeskiego, poni¿ej przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Zadania Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej i reprezentuj¹cych Preze-
sa w regionach wodnych dyrektorów regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej pole-
gaj¹ na kszta³towaniu zasobów wodnych oraz zapewnieniu ochrony przeciwpowodzio-
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wej, w zakresie okreœlonym przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2008 r. Prawo wodne,
w szczególnoœci art. 90 oraz 92 cytowanej ustawy.

Jak wynika z przedstawionej korespondencji oraz materia³ów zebranych w przed-
miotowej sprawie jezioro Bia³obrzeskie jest w³asnoœci¹ gminy Sterdyñ i s³u¿y g³ównie
celom rolniczym. Przekszta³cenie i wykorzystanie walorów jeziora do celów rekreacyj-
nych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym, nale¿y do zadañ w³asnych gminy.

Z uwagi na fakt, i¿ funkcjonowanie przedmiotowego zbiornika nie jest zwi¹zane
z zadaniami Prezesa KZGW, o których mowa powy¿ej, administracja rz¹dowa nie mo¿e
przeznaczyæ œrodków z bud¿etu Ministra Œrodowiska na finansowanie zadañ nale-
¿¹cych do administracji samorz¹dowej.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W trakcie dy¿urów senatorskich wielokrotnie spotyka³em siê z osobami
powracaj¹cymi z zagranicy, które mia³y problem z zatrudnieniem w Polsce,
poniewa¿ urzêdy nie honorowa³y dostarczanych dokumentów. Chodzi tu
konkretnie o œwiadectwa pracy. W wielu krajach Unii Europejskiej nie s¹ one
w ogóle wystawiane, w wielu innych s¹ ró¿ne od polskich, tymczasem wiele
urzêdów og³aszaj¹cych konkursy wymaga od kandydatów okreœlonego sta-
¿u pracy potwierdzonego w³aœnie œwiadectwem pracy. W takich przypad-
kach osoba aplikuj¹ca nie spe³nia wymogów formalnych i nie ma szans na
zatrudnienie. Podobnie wygl¹da sytuacja osób prowadz¹cych ma³¹, jednoo-
sobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Poniewa¿ wed³ug przepisów œwiadectwo
pracy mo¿e wystawiæ wy³¹cznie pracodawca pracownikowi, s¹ one pozba-
wione tej mo¿liwoœci i podobnie jak osoby powracaj¹ce z zagranicy nie maj¹
szans na zatrudnienie. A przecie¿ p³ac¹ podatki i ponosz¹ wszelkie inne ko-
szty prowadzenia dzia³alnoœci.

W zwi¹zku z tym, ¿e przedstawionych sytuacji jest coraz wiêcej,
chcia³bym prosiæ o informacjê, czy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej za-
mierza wprowadziæ zmiany w tym zakresie.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatorskie Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego z³o¿o-
ne na 39. posiedzeniu Senatu w dniu 31 lipca 2009 r., dotycz¹ce przypadków, w któ-
rych urzêdy prowadz¹ce konkursy (w ramach naboru do s³u¿by cywilnej) nie
uwzglêdniaj¹ okresów zatrudnienia za granic¹ oraz okresów prowadzenia samodziel-
nej dzia³alnoœci gospodarczej przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

1. Sprawy s³u¿by cywilnej nie nale¿¹ do zakresu dzia³ania Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej. Pragnê jednak odnieœæ siê do zagadnieñ dotycz¹cych dokumentowa-
nia uwzglêdniania okresów zatrudnienia w procesie rekrutacji pracowników.

2. Art. 221 § 1 Kodeksu pracy stanowi, ¿e pracodawca ma prawo ¿¹daæ od osoby
ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie podania danych osobowych obejmuj¹cych m.in.
przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W zwi¹zku z tym, wed³ug przepisów § 1
ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
zwi¹zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pra-
cownika, pracodawca mo¿e ¿¹daæ od osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie z³o¿enia
m.in. œwiadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów po-
twierdzaj¹cych okresy zatrudnienia, obejmuj¹cych okresy pracy przypadaj¹ce
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w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega siê o zatrudnienie. Osoba
ubiegaj¹ca siê o zatrudnienie mo¿e dodatkowo przed³o¿yæ dokumenty potwier-
dzaj¹ce jej umiejêtnoœci i osi¹gniêcia zawodowe, œwiadectwa pracy z poprzednich
miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce okresy zatrudnienia, obejmu-
j¹ce okresy pracy przypadaj¹ce w innym roku kalendarzowym ni¿ rok, w którym
pracownik ubiega siê o zatrudnienie oraz dokumenty stanowi¹ce podstawê do ko-
rzystania ze szczególnych uprawnieñ w zakresie stosunku pracy.
Powo³ane przepisy rozporz¹dzenia przewiduj¹ wyraŸnie mo¿liwoœæ wykazania po-
przednich okresów zatrudnienia nie tylko œwiadectwami pracy, lecz równie¿ inny-
mi dokumentami (urzêdowymi lub prywatnymi w rozumieniu art. 244 i 245 Ko-
deksu postêpowania cywilnego).
Pracodawca powinien uzyskaæ informacje, które s¹ niezbêdne do ustalenia uprawnieñ
pracowniczych, co do których ponosi odpowiedzialnoœæ za prawid³ow¹ realizacjê.
Dotyczy to w szczególnoœci urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej czy
te¿ ró¿nego rodzaju odpraw.
W tym kontekœcie nale¿y podkreœliæ, i¿ pod pojêciem „zatrudnienie” nale¿y rozu-
mieæ wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy. Okresy prowadzenia sa-
modzielnej dzia³alnoœci gospodarczej (których dotyczy oœwiadczenie Pana Sena-
tora) nie s¹ okresami zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Okre-
sy wykonywania pracy w ramach samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej co do
zasady nie maj¹ znaczenia dla uprawnieñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.

3. Art. 86 ustawy z dnia 20 kwietnia 2006 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz o zmianie innych ustaw w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia
1 lutego br. (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) stanowi, ¿e udokumentowane okresy
zatrudnienia przebyte za granic¹ u pracodawcy zagranicznego s¹ zaliczane do
okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnieñ pracowniczych.
W ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej powo³any przepis nak³ada na
pracodawców obowi¹zek uznania wczeœniejszych, udokumentowanych okresów
zatrudnienia pracownika za granic¹ dla potrzeb ustalenia zakresu uprawnieñ
przys³uguj¹cych pracownikowi na mocy przepisów prawa pracy. Dotyczy to rów-
nie¿ przysz³ego pracodawcy w stosunku do osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie,
który w toku rekrutacji bierze pod uwagê wczeœniejsze okresy zatrudnienia kan-
dydatów.

4. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci dotycz¹cym
przepisów prawa wspólnotowego w zakresie swobodnego przep³ywu osób, je¿eli
przepisy obowi¹zuj¹ce w danym pañstwie cz³onkowskim uzale¿niaj¹ okreœlone
uprawnienia od wczeœniejszych okresów zatrudnienia, nale¿y uwzglêdniaæ
(w przypadku osób korzystaj¹cych ze swobodnego przep³ywu osób) okresy za-
trudnienia w innych pañstwach cz³onkowskich UE.
Przyk³adowo, w sprawie C-371/04 Trybuna³ orzek³, ¿e zasada równego traktowa-
nia pracowników, zapisana w art. 39 WE i art. 7 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady (EWG)
1612/68, wymaga aby okresy zatrudnienia w porównywalnym obszarze dzia³al-
noœci w innym pañstwie cz³onkowskim by³y uwzglêdniane przez administracje
danego pañstwa w celu okreœlenia przywilejów zawodowych, takich jak wynagro-
dzenie, grupa zaszeregowania i perspektywy awansu. Nieuwzglêdnienie doœwiad-
czenia zawodowego i sta¿u pracy zdobytych przy wykonywaniu dzia³alnoœci porówny-
walnej w ramach administracji publicznej innego pañstwa cz³onkowskiego przez
pracownika wspólnotowego zatrudnionego w s³u¿bie publicznej, pañstwo cz³on-
kowskie uchybia swoim zobowi¹zaniom, które na nim ci¹¿¹ na mocy art. 39 Trak-
tatu WE oraz art. 7 rozporz¹dzenia 1612/68 w sprawie swobodnego przep³ywu
pracowników wewn¹trz Wspólnoty.

5. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kryteria rekrutacji pracowników s¹, co do zasady, ustalane
przez pracodawców. Kodeks pracy w art. 183a–183b ustanawia zakaz dyskrymina-
cji m.in. w zakresie nawi¹zania stosunku pracy, przy czym zasady równego trak-
towania nie narusza m.in. stosowanie kryterium sta¿u pracy przy ustalaniu wa-
runków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awanso-
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wania oraz dostêpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Pracodawca mo¿e, a w przypadkach okreœlonych obowi¹zuj¹cymi go przepisami
powinien, wymagaæ okreœlonego sta¿u pracy.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, nie widzê obecnie potrzeby dokonywania zmian
w przepisach dotycz¹cych dokumentowania i uwzglêdniania wczeœniejszych okresów
zatrudnienia.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Ko³odziejskiego

W trakcie dy¿urów senatorskich wielokrotnie spotykam siê z osobami
g³uchymi i niedos³ysz¹cymi. Podczas tych spotkañ by³em informowany o pro-
blemach dotycz¹cych tej grupy osób. Wiele z nich skar¿y³o siê, ¿e nie maj¹
mo¿liwoœci ogl¹dania programów telewizyjnych, poniewa¿ nie s¹ one t³uma-
czone na jêzyk migowy. Szczególnie dotkliwy jest dla nich brak mo¿liwoœci
ogl¹dania programów informacyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i regio-
nalnych. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿li-
woœci t³umaczenia czêœci programów informacyjnych na jêzyk migowy.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 wrzeœnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem, z³o¿onym przez senatora Krzysztofa

Kwiatkowskiego podczas 39. posiedzenia Senatu RP, 31 lipca 2009 roku, dotycz¹cym
t³umaczenia na jêzyk migowy czêœci programów informacyjnych emitowanych w Tele-
wizji Polskiej SA uprzejmie informujê, ¿e otrzymaliœmy w tej sprawie stanowisko TVP SA.

W za³¹czeniu uprzejmie przekazujê treœæ tych wyjaœnieñ.
Pragnê jednoczeœnie przypomnieæ, ¿e kwestie które poruszy³ senator Krzysztof

Kwiatkowski w swoim oœwiadczeniu ³¹cz¹ siê z zakresem nowelizacji ustawy o radiofo-
nii i telewizji, która by³a przedmiotem prac sejmowych w 2008 roku (druk sejmowy
nr 714). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotowa³a wówczas obszerne stanowis-
ko, którego kopiê przekazujê do wiadomoœci (pisma KRRiT: z 18 wrzeœnia 2008 roku
nr KRRiT-070-16/1498/08-6 oraz z 25 wrzeœnia 2008 roku nr KRRiT-070-16/1498/08-8
wraz ze stanowiskiem spó³ki Telewizja Polska SA z 17 wrzeœnia 2008 roku w tej sprawie).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznaje wprowadzanie udogodnieñ dla osób nie-
pe³nosprawnych w dostêpie do us³ug audiowizualnych za dzia³ania bardzo istotne
z punktu widzenia realizacji konstytucyjnych praw.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji okreœli³a jednoczeœnie w swoim ubieg³orocz-
nym stanowisku warunki, które musz¹ byæ rozwa¿one w momencie rozpoczêcia prac
nowelizacyjnych.

Z powa¿aniem

Witold Ko³odziejski
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Za³¹cznik

Pismo
DYREKTORA BIURA ZARZ¥DU
I SPRAW KORPORACYJNYCH
W TVP SA

Warszawa, 10 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Witold Ko³odziejski
Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na pismo WSW-051-679/2009/2 z dnia 28 sierpnia 2009 r., dot.

oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na 39. posiedzeniu
Senatu w dniu 31 lipca 2009 r. w sprawie potrzeby t³umaczenia na jêzyk migowy czêœci
programów informacyjnych emitowanych na antenie telewizji publicznej, poni¿ej
przedstawiam wyjaœnienia w tej sprawie.

Telewizja Polska SA podejmuje szereg dzia³añ antenowych maj¹cych na celu zaspoko-
jenie potrzeb ró¿nych grup odbiorców, w tym równie¿ osób g³uchych i niedos³ysz¹cych.
W trosce o potrzeby tej grupy widzów, telewizja publiczna od lat opatruje wybrane audycje
t³umaczeniem na jêzyk migowy oraz umieszcza w teletekœcie napisy do wielu audycji emi-
towanych na antenie TV SA. Tego rodzaju dzia³ania nadawcy publicznego konsultowane
s¹ z przedstawicielami organizacji reprezentuj¹cych œrodowiska osób g³uchych i niedo-
s³ysz¹cych, przy czym dzia³ania antenowe podejmowane w tym zakresie przez nadawcê
musz¹ równie¿ uwzglêdniaæ mo¿liwoœci antenowe i finansowe telewizji publicznej. Powy¿-
sze formy przekazu, g³ównie w zakresie napisów dla nies³ysz¹cych, obej- muj¹ emisje
wielu filmów, seriali, teleturniejów oraz programów informacyjnych.

Obecnie teletekst towarzyszy emisji dwóch najpopularniejszych programów infor-
macyjnych Programu 1 TVP SA: „Telexpressowi” emitowanemu o godz. 17.00 oraz g³ówne-
mu wydaniu „Wiadomoœci” nadawanemu codziennie o godz. 19.30. Oferta programów
opatrzonych teletekstem dla osób g³uchych i niedos³ysz¹cych /tego rodzaju programy
s¹ specjalnie oznakowane w zapowiedziach programu TVP SA/, wzbogacona jest
dodatkowo o audycje o charakterze informacyjnym, opatrzone t³umaczeniem na jêzyk
migowy. Obecnie z t³umaczeniem na jêzyk migowy nadawane s¹ nastêpuj¹ce audycje
informacyjne: na antenie Programu 2 TVP SA emitowany jest dla nies³ysz¹cych cotygo-
dniowy magazyn informacyjny „Echa Panoramy”, kompleksowo z magazynem dla osób
niepe³nosprawnych „Spróbujmy razem” oraz magazyn „S³owo na niedzielê”, natomiast
na antenie kana³u informacyjnego TVP Info emitowane s¹ codziennie dla nies³y-
sz¹cych magazyny informacyjne „Serwis info Dzieñ” oraz cyklicznie „Serwis Info Dzieñ
weekend”, „Serwis Info Wieczór weekend”, przy czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e powy¿sze
programy z kana³u TVP Info s¹ emitowane jednoczeœnie przez wszystkie oœrodki regio-
nalne TVP SA, co potencjalnie zwiêksza liczbê ich odbiorców.

Doceniaj¹c troskê i zainteresowanie problemami osób g³uchych i niedos³ysz¹cych wyra-
¿an¹ przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, pragnê zapewniæ, ¿e Telewizja Polska SA od
lat, nieprzerwanie, dok³ada wielu starañ, aby w miarê posiadanych mo¿liwoœci i œrodków, po-
szerzaæ ofertê programow¹ w tym zakresie, równie¿ w obszarze programów informacyjnych.

Z powa¿aniem

DYREKTOR BIURA ZARZ¥DU
I SPRAW KORPORACYJNYCH
TELEWIZJI POLSKIEJ SA
Wojciech Bosak
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Dyrektorzy domów dziecka zwrócili uwagê na bardzo wa¿ny problem.

Borykaj¹ siê z nim ju¿ od kilku lat i wed³ug nich jest tu tendencja rosn¹ca.
Chodzi o bardzo d³ugi czas oczekiwania ich wychowanków na miejsca w m³o-
dzie¿owych oœrodkach wychowawczych oraz m³odzie¿owych oœrodkach so-
cjoterapeutycznych.

Kierowanie wychowanków do takich oœrodków odbywa siê na podsta-
wie rozporz¹dzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 26 lipca
2004 r. w sprawie szczegó³owych zasad kierowania, przyjmowania, przeno-
szenia, zwalniania i pobytu nieletnich w m³odzie¿owym oœrodku wychowaw-
czym oraz m³odzie¿owym oœrodku socjoterapii. Stworzenie ogólnopolskiego
systemu kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edu-
kacji jest zapewne bardzo dobrym rozwi¹zaniem i zapewnia kompleksow¹
wspó³pracê pomiêdzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za kiero-
wanie nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji. Jednak
w przypadku zbyt ma³ej liczby takich placówek nie jest to rozwi¹zanie wy-
starczaj¹ce.

Wed³ug raportu Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedago-
gicznej na umieszczenie w MOW i MOS czeka obecnie oko³o dwóch tysiêcy
dzieci. Czas oczekiwania na przyznanie miejsca w oœrodku jest bardzo d³ugi,
w skrajnych przypadkach wynosi nawet dwa lata. Obecnoœæ w domach
dziecka m³odzie¿y, która wymaga natychmiastowej opieki specjalistycznej
w oœrodkach, powoduje nie tylko ogromne utrudnienia w pracy wychowaw-
ców, ale czasami nawet doprowadza do tragedii, co mia³o niedawno miejsce
chocia¿by w Domu Dziecka we Wschowie.

Zdajê sobie sprawê, ¿e przepe³nione oœrodki i wzrastaj¹ca liczba osób do
nich kierowanych stanowi¹ bardzo z³o¿ony problem. Zwiêkszenie liczby
miejsc oraz umieszczanie coraz wiêkszej liczby dzieci i m³odzie¿y w placów-
kach nie rozwi¹¿¹ kompleksowo problemu pomocy i opieki nad nieletnimi za-
gro¿onymi demoralizacj¹ czy te¿ pope³niaj¹cymi czyny zabronione. Jednak¿e
niedopuszczalne jest, aby czekali oni tak d³ugo na umieszczenie w tego ro-
dzaju placówkach, bo stanowi to nie tylko zagro¿enie dla innych, ale przede
wszystkim powoduje znacz¹ce pogorszenie sytuacji wychowawczej samego
kierowanego do oœrodka.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister o udzielenie odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania.

1. Jakie dzia³ania powinni podejmowaæ dyrektorzy domów dziecka, któ-
rzy w swoich placówkach maj¹ nawet po kilkoro dzieci oczekuj¹cych na skie-
rowanie do MOS i MOW, i to przez okres d³u¿szy ni¿ rok, szczególnie
w przypadkach, gdy dzieci te sprawiaj¹ wyj¹tkowe trudnoœci wychowawcze
i powoduj¹ demoralizacjê pozosta³ych wychowanków?

2. Czy ministerstwo prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce do ustalenia przy-
czyn tak wyraŸnego wzrostu liczby nieletnich umieszczanych w placówkach
opieki ca³odobowej typu wychowawczo-resocjalizacyjnego?

3. Czy przygotowane s¹ propozycje dzia³añ i rozwi¹zañ ograniczaj¹cych
to zjawisko?

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odnosz¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Romana Ludwiczu-
ka, podczas 39. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2009 r.,
uprzejmie wyjaœniam.

Mo¿liwoœæ szybkiego umieszczania nieletnich w m³odzie¿owych oœrodkach wycho-
wawczych i m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapii jest uzale¿niona od liczby miejsc
w tych placówkach, utworzonych przez organy prowadz¹ce. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
od 2004 r. przepisami art. 5a ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) zak³adanie i prowadzenie m³odzie¿owych oœrod-
ków wychowawczych ((MOW) oraz m³odzie¿owych oœrodków socjoterapii (MOS)
jest zadaniem jednostek samorz¹du terytorialnego stopnia powiatowego.

Poniewa¿ czêœæ jednostek samorz¹dów terytorialnych nie realizuje obowi¹zku
ustawowego zak³adania i prowadzenia takich placówek, pula miejsc dostêpnych
w skali kraju jest mniejsza ni¿ mog³aby byæ.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e od momentu przejêcia w 2004 r. MOW
i MOS do kompetencji Ministra Edukacji Narodowej nast¹pi³o znacz¹ce zwiêksze-
nie liczby miejsc w tych placówkach, co obrazuje poni¿sza tabela:

Rok
Rodzaj placówki

M³odzie¿owy Oœrodek
Wychowawczy

M³odzie¿owy Oœrodek
Socjoterapii

Razem – miejsca
w opiece ca³odobowej

2004
45 placówek – 2873 miej-
sca

9 placówek – 1337 miejsc,
w tym 1189 miejsc
ambulatoryjnych
i tylko 148 miejsc w formie
opieki ca³odobowej

£¹cznie 3021 miejsc
w opiece ca³odobowej

2009 (dane z systemu
informacji oœwiatowej –
SIO)

66 placówek – 4165
miejsc

53 placówki – 3211 miejsc,
w tym 350 miejsc
ambulatoryjnych
i 2861 w opiece ca³odobowej

£¹cznie 7026 miejsc
w opiece ca³odobowej

Jak wynika z powy¿szych danych, na przestrzeni lat 2004–2008 liczba miejsc
w MOW i MOS, w których mo¿liwe jest umieszczenie nieletniego na mocy postanowie-
nia s¹du, zwiêkszy³a siê ponad dwukrotnie.

Obecnie w formie opieki ca³odobowej w m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych
i m³odzie¿owych oœrodków socjoterapii funkcjonuje ³¹cznie 7026 miejsc, a w 2004 r.
funkcjonowa³o ³¹cznie 3021 miejsc.

Poniewa¿, jak wspomniano powy¿ej, powo³ywanie i tworzenie tych placówek znaj-
duje siê w gestii jednostek samorz¹du terytorialnego, osi¹gniêcie takiego stanu jest re-
zultatem intensywnej, systematycznej aktywnoœci resortu edukacji na rzecz wspiera-
nia rozwoju tych placówek oraz inspirowania i stymulowania dzia³añ samorz¹dowych.

Wœród szczególnie znacz¹cych dzia³añ MEN w tym zakresie pragnê podkreœliæ za-
pewnienie korzystnych wag dla MOW i MOS w algorytmie naliczania czêœci oœwiatowej
subwencji ogólnej (najwy¿sze spoœród wszystkich placówek oœwiatowych) oraz organi-
zacjê, w latach 2007 i 2008 konkursów dla jednostek samorz¹du terytorialnego bê-
d¹cych organami prowadz¹cymi MOW i MOS. Konkursy te mia³y na celu wspieranie
rozwoju m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych i m³odzie¿owych oœrodków socjote-
rapii. Zwraca³y uwagê szczególnie na doskonalenie jakoœci pracy tych placówek i zwiêk-
szenie liczby miejsc. Osi¹gniêty rezultat wskazuje na wysok¹ skutecznoœæ podjêtych
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oddzia³ywañ. Dotyczy on tak¿e jakoœci pracy tych placówek, wysoko ocenianych przez
specjalistów, a tak¿e przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w tym samym czasie dane demograficzne dotycz¹ce nieletnich
mówi¹ o zmniejszaj¹cej siê populacji dzieci i m³odzie¿y w tej grupie wiekowej. Jedno-
czeœnie dane z policyjnego systemu informatycznego wskazuj¹ na zmniejszaj¹c¹ siê licz-
bê nieletnich przestêpców. Z tymi informacjami koresponduj¹ wyniki regularnych,
miêdzynarodowych badañ porównawczych prowadzonych w Polsce, dotycz¹cych czê-
stotliwoœci wystêpowania zachowañ problemowych (alkohol, narkotyki, przemoc)
w œrodowisku dzieciêco-m³odzie¿owym, które wskazuj¹ na zmniejszenie siê skali za-
chowañ problemowych i zjawisk patologii spo³ecznej wœród dzieci i m³odzie¿y. Tak¿e
regularnie prowadzone, ogólnopolskie, reprezentatywne badania dotycz¹ce zjawisk
agresji i przemocy rówieœniczej wskazuj¹ na zmniejszenie siê nasilenia tych zjawisk
w œrodowisku dzieciêco-m³odzie¿owym.

Przy obecnym stanie miejsc w MOW i MOS, a tak¿e wobec przedstawionych powy-
¿ej korzystnych zmianach spo³ecznych d¹¿enie do umieszczenia jeszcze wiêkszej liczby
dzieci i m³odzie¿y w placówkach, jest nieuzasadnione, a nawet niepokoj¹ce. Liczby te,
w innych krajach europejskich s¹ proporcjonalnie znacznie ni¿sze. Przyk³adowo, w po-
równywalnej do Polski, pod wzglêdem liczebnoœci populacji, Hiszpanii w tego ty-
pu placówkach przebywa ³¹cznie oko³o 3000 wychowanków.

Odnoœnie do centralnego systemu wskazywania wolnych miejsc w MOW i MOS
uprzejmie informujê, ¿e system ten zosta³ uruchomiony celem u³atwienia pracy staro-
stów. Przed wprowadzeniem tego rozwi¹zania ka¿dy starosta we w³asnym zakresie by³
zobowi¹zany poszukiwaæ miejsca dla nieletniego, posiadaj¹cego postanowienie s¹du
o umieszczeniu w MOW lub MOS, podobnie jak dotychczas jest zobowi¹zany znaleŸæ
miejsce dla ma³oletniego posiadaj¹cego decyzjê s¹du o umieszczeniu w placówce
opiekuñczo-wychowawczej.

Znalezienie w³aœciwej placówki dla nieletniego, odpowiedniej ze wzglêdu na poziom
edukacyjny, typ szko³y, p³eæ i poziom rozwoju intelektualnego, w której jest wolne
miejsce, to nie³atwe i pracoch³onne dzia³anie. Starostowie uprzednio niejednokrotnie
podnosili koniecznoœæ wys³ania zapytañ o mo¿liwoœæ umieszczenia nieletniego do kil-
kudziesiêciu placówek, przy czym w momencie wp³ywu do jst odpowiedzi potwierdza-
j¹cej i podjêcia próby umieszczenia nieletniego miejsce okazywa³o siê ju¿ zajête.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwaj¹ obecnie prace Zespo³u ekspertów
ds. kszta³cenia specjalnego, których przedmiotem jest tak¿e kwestia optymalizacji funkcjo-
nowania MOW i MOS. W toku prac rozwa¿ane s¹ tak¿e g³osy, które – podobnie jak Pan
Senator – wskazuj¹ na korzyœci p³yn¹ce z przywrócenia jednostkom samorz¹du teryto-
rialnego pe³nej odpowiedzialnoœci za zapewnienie miejsc w placówkach dla nieletnich
pochodz¹cych z danego terenu, zapewnienie odpowiedniego standardu placówek
MOW i MOS oraz pe³nego uczestnictwa w umieszczaniu nieletnich zamieszka³ych
na danym terenie, bez w³¹czania w ten proces centralnego systemu wskazywania
miejsc – analogicznie, jak obecnie ma to miejsce w odniesieniu do prowadzonych
tak¿e przez powiaty placówek opiekuñczo-wychowawczych pomocy spo³ecznej (do-
mów dziecka).

Pragnê zauwa¿yæ, ¿e takie rozwi¹zanie posiada swoich zwolenników, ale dotych-
czas by³y to g³osy samorz¹dów powiatowych prowadz¹cych kilka placówek MOW
i MOS, które s¹ zmuszone œwiadczyæ us³ugi na rzecz innych powiatów. Wiêkszoœæ sa-
morz¹dów powiatowych nie posiada takich placówek i koniecznoœæ poszukiwania
miejsca w odpowiedniej placówce stanowi dla nich powa¿ny problem.

Szanowny Panie Marsza³ku,

pozwolê sobie jednoczeœnie nadmieniæ, ¿e przywo³ana w oœwiadczeniu Pana Sena-
tora tragedia w Domu Dziecka we Wschowie nie mia³a zwi¹zku z oczekiwaniem na m³o-
dzie¿owy oœrodek wychowawczy ani m³odzie¿owy oœrodek socjoterapii. Odnoœnie do
wskazanego przez Pana Senatora dramatycznego przypadku 15-letniego mordercy
z Domu Dziecka we Wschowie pragnê zauwa¿yæ, ¿e nie by³ on wczeœniej skierowany do
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MOW ani MOS. Zgodnie z oficjalnymi wypowiedziami (tak¿e medialnymi i prasowymi)
Pani Barbary Klaki, dom dziecka, którego jest dyrektorem, wnioskowa³ o umieszczenie
tego wychowanka w schronisku dla nieletnich, ale s¹d nie podj¹³ takiej decyzji.

Odpowiadaj¹c na pytania zawarte w oœwiadczeniu uprzejmie przedstawiam poni¿ej
szczegó³owe informacje dotycz¹ce poszczególnych kwestii, podniesionych przez Pana
Senatora:

Ad 1. Od d³u¿szego czasu coraz powa¿niejszym problemem sta³o siê nasilaj¹ce siê
d¹¿enie placówek opiekuñczo-wychowawczych do umieszczenia znacz¹cej liczby wy-
chowanków domów dziecka w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
W konsekwencji w wielu placówkach MOW i MOS wychowankowie domów dziecka sta-
nowi¹ ju¿ 30% stanu wychowanków.

Nale¿y bardzo starannie rozwa¿yæ przyczyny tego zjawiska. Mo¿na s¹dziæ, ¿e zwiêk-
szaj¹ca siê liczba wychowanków domów dziecka kierowanych do MOW i MOS wskazu-
je na trudnoœci w realizacji funkcji wychowawczej przez tego typu placówki
opiekuñczo-wychowawcze. W praktyce bowiem niemal wszyscy starsi wiekiem podo-
pieczni tych placówek, pochodz¹cy z trudnych, niewydolnych wychowawczo, dysfunk-
cyjnych, a niekiedy patologicznych œrodowisk, wymagaj¹ intensywnych oddzia³ywañ
wychowawczych.

W szczególnoœci wydaje siê konieczna analiza zasadnoœci „poziomego” przenosze-
nia dziecka z jednej placówki do drugiej, zapewniaj¹cej takie same formy wychowania,
czyli z domu dziecka do m³odzie¿owego oœrodka socjoterapii. Analizuj¹c powy¿sze na-
le¿y mieæ na uwadze, ¿e celem umieszczenia dziecka w placówce opiekuñczo-wycho-
wawczej (domu dziecka) jest zapobie¿enie ewentualnej demoralizacji wychowanka.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e takie przenoszenie nie jest prawid³owe z systemowego punktu
widzenia. Formy oddzia³ywañ wychowawczych placówek opiekuñczo-wychowawczych
(domów dziecka) oraz m³odzie¿owych oœrodków socjoterapii s¹ w praktyce to¿same,
przy czym dzia³alnoœæ MOS jest adresowana do dzieci i m³odzie¿y funkcjonuj¹cych
w niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych, zagro¿onych patologi¹ i marginaliza-
cj¹, wymagaj¹cych wsparcia i pomocy specjalistycznej rodzinach, w których rodzice
nie dysponuj¹ takim przygotowaniem zawodowym, kwalifikacjami pedagogicznymi
i mo¿liwoœciami zapewnienia pomocy specjalistycznej, jak kadra wychowawców placó-
wek opiekuñczo-wychowawczych.

Natomiast dzia³alnoœæ domów dziecka jest adresowana do dzieci i m³odzie¿y pozba-
wionych ca³kowicie lub czêœciowo opieki rodziców, znajduj¹cych siê pod opiek¹ kom-
petentnych wychowawców i specjalistów. Wychowankowie domów dziecka opiekê
wychowawcz¹ otrzymuj¹ w placówce macierzystej.

D¹¿enie do przeniesienia do MOW lub MOS tak du¿ej liczby wychowanków placó-
wek opiekuñczo-wychowawczych stanowi sygna³ o pog³êbiaj¹cej siê dysfunkcji syste-
mu opieki. Coraz powszechniejsze formu³owanie przez same placówki opiekuñczo-wy-
chowawcze – domy dziecka (w korespondencji z MEN, w doniesieniach medialnych,
a tak¿e w wyst¹pieniach parlamentarzystów) informacji o braku przygotowania i umie-
jêtnoœci pracy z dzieæmi sprawiaj¹cymi trudnoœci wychowawcze stanowi coraz powa¿-
niejszy problem systemowy.

Brak takich umiejêtnoœci stawia pod znakiem zapytania celowoœæ umieszczania
dzieci w takich placówkach. Dzieci, umieszczone w placówkach zastêpuj¹cych funkcje
rodziny na mocy postanowienia s¹du, wymagaj¹ opieki i wychowania – czyli procesu
wspomagania wychowanka w rozwoju, ukierunkowanym na osi¹ganie pe³nej dojrza³o-
œci w sferach; fizycznej, psychicznej, spo³ecznej i duchowej1. Wydaje siê niezbêdne pod-
kreœlenie, ¿e koniecznoœæ podejmowania oddzia³ywañ wychowawczych i korekcyjnych
wobec dzieci i m³odzie¿y stanowi w³aœciwoœæ procesu wychowania, zarówno w rodzi-
nach naturalnych i placówkach oœwiatowych zapewniaj¹cych kszta³cenie i wychowa-
nie, jak i w rodzinach zastêpczych, w domach dziecka i wszystkich placówkach
opiekuñczo-wychowawczych.
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W placówkach opiekuñczo-wychowawczych proces wychowania realizuje profesjo-
nalnie przygotowana kadra wychowawców. Wœród trzech grup umiejêtnoœci profesjo-
nalnych wychowawców, wskazywanych przez prof. Z. Gasia, jest umiejêtnoœæ

sprzyjania pozytywnemu dzia³aniu – w tym wspierania w zmienianiu zachowa-

nia i dokonywaniu korzystnych zmian rozwojowych
2, bêd¹cych w³aœnie celem

wychowania. Ze wzglêdu na specyficzne uwarunkowania sytuacyjne, rodzinne i spo-
³eczne wychowanków oddzia³ywania placówek opiekuñczo-wychowawczych, podobnie
jak oddzia³ywania placówek oœwiatowych, obejmuj¹ tak¿e aspekt profilaktyczny, czyli
wspieranie wychowanka w prawid³owym rozwoju i zdrowym ¿yciu przez zapewnie-

nie pomocy potrzebnej mu w konfrontacji ze z³o¿onymi, stresuj¹cymi warunka-

mi ¿ycia, a w efekcie umo¿liwienie osi¹gania subiektywnie satysfakcjo-

nuj¹cego, spo³ecznie akceptowanego, bogatego ¿ycia
3. Cel ten jest osi¹gany po-

przez dzia³ania w trzech obszarach: wspomagania w konstruktywnym radzeniu sobie
z problemami, ograniczaniu i likwidowaniu czynników ryzyka oraz inicjowaniu
i wzmacnianiu czynników chroni¹cych.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w³aœnie w zwi¹zku z powy¿szym, zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 paŸdziernika 2007 r. w sprawie placówek
opiekuñczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455), dzieci umieszczane
w tych placówkach maj¹ zapewniony dostêp do zajêæ wychowawczych, kompensacyj-
nych, korekcyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych. Szczegó³owa analiza ww. roz-
porz¹dzenia wskazuje, jest to pakiet oddzia³ywañ analogiczny do oferty placówek
oœwiatowych (a wrêcz identyczny z ofert¹ MOS) zawartej w rozporz¹dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegó³o-
wych zasad dzia³ania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y
w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci, wnoszonej przez rodziców za
pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 i Nr 212, poz.176 z póŸn. zm.).
Zgodnie z obecnym stanem prawnym placówki opiekuñczo-wychowawcze mog¹ tak¿e
specjalizowaæ siê w zakresie zaspokajania okreœlonych potrzeb rozwojowych dzieci.

Zjawisko wzrostu liczby wychowanków domów dziecka kierowanych do MOW
i MOS jest powszechnie interpretowane – tak¿e w opinii niezawis³ych sêdziów rodzin-
nych jako fakt, który „wskazuje na kompletn¹ niewydolnoœæ systemu opieki nad dziec-
kiem” (cytat z korespondencji z Ministerstwem Sprawiedliwoœci).

Wychowankowie placówek opiekuñczo-wychowawczych nie powinni w ogóle tra-
fiaæ do MOS, a incydentalnie – naprawdê trudne przypadki – do MOW. „Poziome” prze-
suwanie wychowanków stanowi jeden ze zdiagnozowanych w projekcie „Za³o¿eñ do
ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastêpczej”, przygotowanym przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, wskaŸników niewydolnoœci systemu opieki.

W trosce o dobro dzieci przebywaj¹cych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych
konieczne jest przeprowadzenie dog³êbnej analizy Ÿróde³ opisywanych problemów i sy-
tuacji wychowawczej w domach dziecka oraz rozwa¿enie mo¿liwoœci ich efektywnego
rozwi¹zania, w formie korzystniejszej dla dziecka ni¿ jak najszybsze przekazanie wy-
chowanka do placówki oœwiatowej.

Ad 2. Poruszony przez Pana Senatora problem stale rosn¹cej liczby wychowanków
m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych i m³odzie¿owych oœrodków socjoterapii
i zwiêkszaj¹cego siê zapotrzebowania na miejsca w tych placówkach stanowi kwestiê
wymagaj¹c¹ rozwa¿enia w szerszej perspektywie spo³ecznej.

Wstêpnie, na podstawie dotychczasowych danych mo¿na wskazaæ kilka powodów
takiej sytuacji. Wœród najwa¿niejszych nale¿y uwzglêdniæ:

– wysok¹ ocenê skutecznoœci dzia³añ prowadzonych w MOW i MOS w œrodowisku
kuratorów s¹dowych oraz sêdziów rodzinnych i dla nieletnich, a co za tym idzie zwiêk-
szaj¹c¹ siê iloœæ postanowieñ s¹du o umieszczeniu w tych placówkach,

– ograniczone stosowanie przez s¹dy – innych ni¿ umieszczenie w placówce –
œrodków wychowawczych, wymienionych w ustawie o postêpowaniu w sprawach nie-
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letnich. Charakter postanowieñ s¹dowych tworzy zapotrzebowanie na miejsca, czyli
swoisty „popyt” na tego typu placówki. Przyk³adowo, wyspecjalizowane organizacje po-
zarz¹dowe, prowadz¹ce œwietlice œrodowiskowe i programy profilaktyczne w œrodowis-
ku otwartym (jak np. Towarzystwo Przyjació³ Dzieci i Krajowy Komitet Wychowania
Resocjalizuj¹cego z programem „Pedagog ulicy”) sygnalizuj¹ brak zainteresowania
s¹dów oddawaniem nieletniego pod nadzór organizacji spo³ecznej. Warto przy tym
podkreœliæ, ¿e koszt opieki nad nieletnim w tych jednostkach kszta³tuje siê w grani-
cach 40–160 z³ miesiêcznie (dane z debaty zorganizowanej w 2008 r. w Warszawie
przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Przyjació³ Dzieci pn. „Aktywizacja œrodowiskowej
dzia³alnoœci na rzecz dzieci sprawiaj¹cych trudnoœci wychowawcze”),

– zainteresowanie samorz¹dów umieszczaniem nieletnich w placówkach oœwiato-
wych, które s¹ w pe³ni finansowane z czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej. Wychowa-
nek umieszczony w MOW lub MOS nie generuje bezpoœrednio kosztów dla samorz¹du,

– praktyka rozwi¹zywania problemów rodzinnych, zwi¹zanych ze z³ym statusem
socjalnym rodziny poprzez umieszczanie w placówce wychowawczo-resocjalizacyjnej,
zamiast œrodowiskowej pracy socjalnej (typowa jest tu sytuacja umieszczania w pla-
cówce typu MOW lub MOS dziecka wagaruj¹cego, podczas gdy Ÿród³em problemu jest
niewydolnoœæ wychowawcza rodziny),

– wœród przyczyn wzrostu liczby nieletnich umieszczanych w placówkach oœwiato-
wych znajduje siê równie¿ – omówiona szerzej powy¿ej – sprawa du¿ej liczby wycho-
wanków domów dziecka przenoszonych do MOW lub MOS, czyli praktyka „poziomego”
przekazywania dziecka sprawiaj¹cego trudnoœci wychowawcze z placówki opiekuñczo-
-wychowawczej (dom dziecka, rodzinny dom dziecka) do placówki wychowawczo-reso-
cjalizacyjnej.

Ad 3. Resort edukacji ze swej strony analizuje efektywnoœæ wykorzystywania
miejsc w m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych i m³odzie¿owych oœrodkach so-
cjoterapii i wspó³pracuje w tym zakresie z resortem sprawiedliwoœci.

Wielokrotnie na forum miêdzyresortowym Minister Edukacji Narodowej podnosi³
problemy zwi¹zane z ponadresortowym charakterem resocjalizacji nieletnich, znajdu-
j¹cej siê w zakresie dzia³ania resortu sprawiedliwoœci, pomocy spo³ecznej, zdrowia,
edukacji oraz resortu spraw wewnêtrznych, specyfikê oddzia³ywañ i koniecznoœæ pod-
jêcia dzia³añ na rzecz optymalizacji funkcjonowania tego obszaru.

Celem rozwi¹zania m.in. tej kwestii w 2008 r. zosta³ przez Prezesa Rady Ministrów
powo³any Miêdzyresortowy Zespó³ do Spraw Poprawy Skutecznoœci Wykonania Orze-
czeñ S¹dowych, koordynowany przez Ministra Sprawiedliwoœci. W ramach tego Zespo-
³u utworzona zosta³a Grupa Robocza do Spraw Poprawy Skutecznoœci Wykonania
Orzeczeñ S¹dowych w Przedmiocie Umieszczania Nieletnich w Placówkach Podleg³ych
Ministerstwu Edukacji Narodowej i Ministerstwu Pracy i Polityki Spo³ecznej. W sk³ad tej
Grupy wchodz¹ przedstawiciele Ministra Sprawiedliwoœci, Ministra Edukacji Narodo-
wej, Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji oraz Policji. Zarówno na forum ca³ego Zespo³u Miêdzyresortowego, jak i na
spotkaniach grupy roboczej analizowane s¹ mo¿liwoœci opracowania efektywnego i po-
prawnego pod wzglêdem prawnym i merytorycznym rozwi¹zania, którego ide¹ przewodni¹
jest ochrona praw dzieci i m³odzie¿y oraz zapewnienie mo¿liwoœci skutecznej realizacji
postanowieñ S¹du o umieszczeniu w MOW lub MOS, a tak¿e zapewnienie optymalnych
warunków procesu wychowawczo-resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego realizo-
wanego w m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapii oraz m³odzie¿owych oœrodkach wy-
chowawczych oraz placówkach opiekuñczo-wychowawczych.

Ponadto w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji przygotowywany
jest projekt nowej ustawy o stosowaniu œrodków przymusu bezpoœredniego, zaœ w Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej opracowano za³o¿enia ustawy o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastêpczej.

W toku prac legislacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej znajduje siê nowe-
lizacja rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania
i pobytu nieletnich w m³odzie¿owym oœrodku wychowawczym oraz m³odzie¿owym
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oœrodku socjoterapii (Dz. U. Nr 178, poz. 1833). Projekt nowelizacji rozporz¹dzenia zawiera
regulacje niezbêdne dla usprawnienia procedury umieszczania nieletnich w MOW
i MOS, w tym w szczególnoœci lepszego wykorzystania miejsc w oœrodkach i poprawy
skutecznoœci wykonywania wydawanych przez s¹dy rodzinne orzeczeñ, m.in. poprzez
skrócenie terminu rezerwacji miejsc dla nieletnich, którzy nie zg³osili siê do placówki.

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wdro¿enie w 2009 r. dalszych
dzia³añ, maj¹cych na celu optymalizacjê wykorzystania miejsc w istniej¹cych placów-
kach i tworzenie nowych miejsc – konkurs otwarty dla organów prowadz¹cych MOW
i MOS. Dalsze œrodki finansowe, w tym przeznaczone na dzia³ania inwestycyjne oraz
wsparcie dla grup i osób s¹ dostêpne w ramach funduszy strukturalnych (Europejski
fundusz Spo³eczny). Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, realizowany w okresie pro-
gramowania 2007–2013, obejmuje m.in. komponenty edukacyjne. Jeden z nich zosta³
zawarty w Priorytecie IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Poddzia³anie
9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug edukacyj-
nych œwiadczonych w systemie oœwiaty. Program finansowany jest w 85% ze œrodków
unijnych (EFS0 i w 15% ze œrodków krajowych. Priorytet IX uzyska w ca³ym okresie
programowania wsparcie w wysokoœci 1.448 mln euro z EFS, form¹ realizacji tego
priorytetu s¹ projekty konkursowe.

Szanowny Panie Marsza³ku,

pragnê zauwa¿yæ, ¿e trwaj¹cy proces tworzenia rozwi¹zañ prawnych funkcjonu-
j¹cych w rzeczywistym interesie i dla dobra dzieci i m³odzie¿y, korzystnych co do istoty,
a nie tylko formalnej poprawnoœci regulowanych tym prawem procesów, posiada wiele
z³o¿onych aspektów, rozwa¿anych i diagnozowanych w trakcie prac ww. Zespo³u.

Analiza takich problemów w trybie wspó³pracy ponadresortowej stanowi realn¹
szansê na opracowanie zintegrowanego rozwi¹zania. Wdro¿enie takiego rozwi¹zania
jest racjonalnym, ale zarazem trudnym dzia³aniem.

Niew¹tpliwie jednak, opracowanie i wdro¿enie skutecznego rozwi¹zania systemo-
wego w zakresie szeroko rozumianej opieki zastêpczej, terapii i resocjalizacji dzieci
i m³odzie¿y, realizowanej zarówno w obszarze zadañ edukacyjnych, jak i w zakresie in-
nych oddzia³ywañ spo³ecznych, efektywnego i poprawnego pod wzglêdem prawnym
i merytorycznym, którego ide¹ przewodni¹ jest ochrona praw dzieci i m³odzie¿y, zapew-
niaj¹cego prawid³ow¹ realizacjê funkcji opiekuñczych, wychowawczych, terapeutycz-
nych, resocjalizacyjnych i leczniczych w placówkach w³aœciwych resortów stanowi
podstawê rozwi¹zania identyfikowanych obecnie problemów.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Nadrzêdnym celem polityki spo³ecznej wobec osób niepe³nosprawnych

powinno byæ zapewnienie im równoprawnego dostêpu do poszczególnych ob-
szarów spo³ecznego funkcjonowania, szczególnie w sferze zatrudnienia. Dla
wielu osób niepe³nosprawnych bardzo dobr¹ form¹ pozyskania pracy jest za-
trudnienie na stanowisku przystosowanym do psychofizycznych mo¿liwoœci
oraz potrzeb konkretnego pracownika niepe³nosprawnego. Wymaga to wypo-
sa¿enia stanowiska pracy w dodatkowe narzêdzia i urz¹dzenia pomocnicze
w³aœciwe dla danego rodzaju niesprawnoœci, kompensuj¹ce lub niweluj¹ce
deficyty biologiczne. Wyposa¿enie stanowiska pracy jest czêœciowo lub w ca-
³oœci refundowane przez starostwa powiatowe, zgodnie z rozporz¹dzeniem
MPiPS z dnia 17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposa¿e-
nia stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej (DzU 2007 Nr 194, poz. 1404).
Niestety, zarówno osoby niepe³nosprawne, jak i sami pracownicy urzêdów
pracy wskazuj¹ na pewn¹ niedogodnoœæ legislacyjn¹, która znacznie ograni-
cza takie zatrudnienia. W myœl bowiem przytoczonego rozporz¹dzenia osob¹,
która sk³ada wniosek w sprawie zwrotu kosztów wyposa¿enia stanowiska
pracy osoby niepe³nosprawnej, mo¿e byæ tylko pracodawca, czyli osoba, któ-
ra ju¿ zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Praktyka pokazuje, ¿e jest
wiele firm jednoosobowych, których w³aœciciele po roku czy dwóch latach od
za³o¿enia firmy chcieliby zatrudniæ pracownika i to w³aœnie niepe³nosprawne-
go, ale w urzêdach spotykaj¹ siê z odmow¹. Mo¿na domniemywaæ, ¿e usta-
wodawca uwa¿a³, ¿e tylko pracodawca, który ju¿ ma pracowników, mo¿e
byæ w³aœciwy do zatrudniania osób niepe³nosprawnych. A przecie¿ bardzo
czêsto to w³aœnie ma³e firmy naj³atwiej przystosowaæ do potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych, w tych firmach naj³atwiej zlikwidowaæ bariery i co najwa¿-
niejsze ³atwo tam równie¿ o dobr¹ atmosferê sprzyjaj¹c¹ pracy niepe³no-
sprawnym.

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e ka¿de dzia³anie, które wspomo¿e osoby nie-
pe³nosprawne w ich aktywizacji zawodowej, jest w obecnej sytuacji na rynku
pracy niezwykle istotne, proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ na pytanie, czy
nie by³oby w³aœciwe rozpatrzenie mo¿liwoœci zmiany zapisu w rozporz¹dze-
niu tak, aby jednoosobowe firmy równie¿ mog³y siê staraæ o zwrot kosztów
wyposa¿enia stanowiska pracy dla osoby niepe³nosprawnej.

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 2.09.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przekazane przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 6 sierpnia

2009 roku, znak: BPS/DSK-043-1919/09 oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Romana
Ludwiczuka – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie zwrotu kosztów wyposa-
¿enia stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych firmom jednoosobowym, uprzej-
mie wyjaœniam, co nastêpuje.
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Istotnie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92
z póŸn. zm.) wskazuj¹ na mo¿liwoœæ otrzymania zwrotu kosztów wyposa¿enia stano-
wiska pracy dla osoby niepe³nosprawnej (art. 26e ustawy) wy³¹cznie przez pracodawcê.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej (...) nie definiuje terminu pracodawcy. Dlatego
te¿ – stosownie do przepisu art. 66 ustawy o rehabilitacji (...) – maj¹ tutaj zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94
z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 3 pracodawc¹ jest jednostka organizacyjna, choæby nie po-
siada³a osobowoœci prawnej, a tak¿e osoba fizyczna, je¿eli zatrudniaj¹ one pracowni-
ków (w rozumieniu art. 2 k.p., tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracê,
spó³dzielczej umowy o pracê, powo³ania, mianowania lub wyboru). Dlatego o zwrot ko-
sztów wyposa¿enia stanowiska pracy mog¹ wnioskowaæ podmioty i osoby, które przed
z³o¿eniem wniosku i na dzieñ zawarcia umowy zatrudniaj¹ chocia¿ jedn¹ osobê (inn¹
ni¿ ta, z któr¹ wi¹¿e siê zwrot kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy), na którejkol-
wiek z podstaw wymienionych w art. 2 k.p., niezale¿nie od ogólnego wymiaru czasu
pracy tej osoby i okresu jej zatrudnienia poprzedzaj¹cego dzieñ z³o¿enia wniosku.

Istotne znaczenie zwi¹zane z zatrudnieniem osób niepe³nosprawnych ma doœwiad-
czenie pracodawcy w zatrudnianiu pracowników. Tak wiêc pomoc udzielana praco-
dawcom daje wiêksze gwarancje powstania stabilnych miejsc pracy, a tym samym
wywi¹zania siê pracodawcy z co najmniej 36-miesiêcznego okresu zatrudniania osoby
niepe³nosprawnej na wyposa¿onym stanowisku pracy, czy przystosowanym stanowis-
ku pracy.

Nie oznacza to jednak, ¿e jednoosobowe firmy zamierzaj¹ce zatrudniæ osoby nie-
pe³nosprawne pozbawione s¹ mo¿liwoœci uzyskania wsparcia. Takie wsparcie w formie
zwrotu kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy jest mo¿liwe na pod-
stawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Maksymalna wysokoœæ tej pomocy nie mo¿e przekroczyæ szeœciokrotnego przeciêtnego
wynagrodzenia.

Zatrudnienie chocia¿by jednej osoby niepe³nosprawnej daje tak¿e uprawnienie do
uzyskania dofinansowania do jej wynagrodzenia na podstawie art. 26a ustawy o reha-
bilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych.

Przedstawiaj¹c powy¿sze uwa¿am, ¿e nie ma potrzeby dokonywania zmian w prze-
pisach o rehabilitacji w zakresie wskazanym przez Pana Senatora, tym bardziej, ¿e
wi¹za³oby siê to z nowelizacj¹ ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe³nosprawnych, a nie samego rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy osoby niepe³no-
sprawnej.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Adama Szejnfelda

Szanowny Panie Ministrze!
Praktyki absolwenckie stanowi¹ wa¿ny element systemu edukacji szkó³

ponadgimnazjalnych oraz wy¿szych uczelni. Zyskuj¹ one na znaczeniu
szczególnie w sytuacji ogólnego spowolnienia gospodarczego, a co za tym
idzie, wzrostu bezrobocia, gdy¿ staj¹ siê form¹ aktywizacji m³odych ludzi.

M³ody cz³owiek, który w dniu rozpoczêcia praktyki nie ukoñczy³ trzydzie-
stego roku ¿ycia, w celu lepszego zaznajomienia siê z zawodem, jaki mia³by
wykonywaæ w przysz³oœci, ma szanse na odbywanie praktyki w zak³adzie
pracy. W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ na rynku pracy m³odzi ludzie szukaj¹ ró¿-
nych form zdobycia doœwiadczenia zawodowego. Proponowane zmiany usta-
wy dotycz¹ w du¿ej mierze absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz
studentów, którzy wykazuj¹ chêæ zdobycia doœwiadczenia zawodowego.

Praktyki absolwenckie odbywaj¹ siê najczêœciej w miesi¹cach wakacyj-
nych i trwaj¹ oko³o czterech do szeœciu tygodni, maksymalny okres to trzy mie-
si¹ce. Uczniowie i studenci uczestnicz¹ w nich dobrowolnie. Uwa¿am, ¿e dla
pracodawcy ta forma aktywizacji m³odych ludzi stanowi bezp³atn¹ mo¿liwoœæ
pozyskania pracownika okresowego. Praktyki tego typu nie s¹ jednak obliga-
toryjnie bezp³atne, bowiem pojawi³a siê alternatywa, aby odbywaj¹cych prak-
tykê wynagradzaæ maksymalnie równowartoœci¹ dwukrotnej minimalnej
p³acy krajowej. Wart zauwa¿enia jest równie¿ fakt, i¿ pracodawca, przyjmuj¹c
w okresie letnim praktykanta, niejednokrotnie zyskuje dodatkowego pracow-
nika, gdy wiêkszoœæ sta³ej kadry decyduje siê na odpoczynek na urlopie. Po-
jawia siê zatem du¿e prawdopodobieñstwo, i¿ pracodawca wynagrodzi
praktykanta, chc¹c doceniæ jego wk³ad pracy. Bez w¹tpienia dla m³odej osoby
zarobiona kwota stanowi doskona³¹ formê gratyfikacji oraz pozwala na zaspo-
kojenie podstawowych wydatków. M³ody cz³owiek na wstêpie swojej kariery
zawodowej uczy siê gospodarowaæ w³asnymi œrodkami finansowymi.

Takie praktyki to czas, gdy zarówno praktykant, jak i pracodawca daj¹
sobie mo¿liwoœæ na wzajemne poznanie siê. Istnieje du¿a szansa, ¿e po zakoñ-
czeniu praktyk pracodawca zdecyduje siê na zatrudnienie by³ego praktykanta.

Warto odnotowaæ, i¿ praktyka absolwencka jest dodatkowym rozwi¹za-
niem pozwalaj¹cym na aktywizacjê m³odych ludzi bez koniecznoœci zaanga-
¿owania instytucji pañstwowych. W tym przypadku zawiera siê umowê
cywilnoprawn¹ miêdzy pracodawc¹ i praktykantem. Zwalnia to z obowi¹zku
ingerowania w relacjê miêdzy stronami poœrednika, czyli urzêdu pracy, które-
mu s¹ przypisane okreœlone zadania w przypadku sta¿u regulowanego usta-
w¹ o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmniejsza to udzia³
administracji publicznej, a co za tym idzie, nie obci¹¿a bud¿etu pañstwa. Zbêd-
ne staje siê w tej sytuacji wyp³acanie jakiegokolwiek œwiadczenia, co pozwa-
la na pozostawienie wiêkszej sumy œrodków w publicznej kasie.

S¹dzê, ¿e pozytywnym rozwi¹zaniem jest równie¿ to, i¿ umowa miêdzy
pracodawc¹ i praktykantem nie ma charakteru umowy o pracê. Skutkuje to
brakiem zawarcia w niej, poza koniecznymi zapisami, przepisów prawa pra-
cy. Praktyki absolwenckie nie zostan¹ objête obowi¹zkiem ubezpieczenia
spo³ecznego i zdrowotnego, co mo¿e stanowiæ zachêtê dla pracodawców, któ-
rzy nie bêd¹ nara¿eni na dodatkowe wydatki.

Objêto zakazem przyjmowanie na praktyki do pracy w warunkach
szczególnie niebezpiecznych wed³ug przepisów kodeksu pracy. Ustawa
w bezpieczny sposób reguluje prawa i obowi¹zki obu stron umowy o prakty-
ki absolwenckie, a zarazem chroni absolwentów przed ewentualnymi nadu-
¿yciami. Jestem zdania, i¿ zobligowanie pracodawcy, na wniosek
praktykanta, do wystawienia pisemnego zaœwiadczenia o wykonywanych
obowi¹zkach i zdobytych umiejêtnoœciach stanowi tu bardzo istotny ele-
ment. Te obowi¹zki pracodawcy w zdecydowany sposób eliminuj¹ nieuczci-
wy proceder wykorzystywania praktykantów do prac gospodarczych.

Podsumowuj¹c, proponowane zmiany ustawy zawieraj¹ wiele pozytyw-
nych kwestii. Forsowane aktualnie regulacje stanowi¹ wa¿ny element w tak
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trudnym czasie, jakim jest okres zwolnienia gospodarczego. Na skutki tego
negatywnego zjawiska nara¿one s¹ wszystkie osoby na rynku pracy, ze
szczególnym uwzglêdnieniem ludzi m³odych. Jako ¿e wkraczaj¹ oni dopiero
na rynek pracy, nale¿y o nich zadbaæ i u³atwiæ start, rozpoczêcie ¿ycia zawo-
dowego.

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Romana Ludwiczuka

na 39. posiedzeniu Senatu w sprawie ustawy o praktykach absolwenckich, przede
wszystkim chcia³bym bardzo podziêkowaæ za tak pozytywn¹ opiniê do niedawno proce-
dowanej w parlamencie ustawy.

Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e w obecnej gospodarce wolnorynkowej (tym bardziej w do-
bie spowolnienia gospodarczego) wystêpuje niezwykle du¿a potrzeba aktywizacji ludzi
m³odych i przedsiêbiorców do zwiêkszenia mo¿liwoœci zapoznania siê z warunkami
pracy w formie praktyk. Dlatego ka¿da inicjatywa zmierzaj¹ca do poszerzenia katalogu
mo¿liwych form dobrowolnego odbywania praktyk w zak³adach pracy zas³uguje na
pe³n¹ aprobatê.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy reguluj¹ce
mo¿liwoœæ zdobycia doœwiadczenia przez absolwentów, s¹ czêsto zbyt sformalizowane
i kosztowne, ale przede wszystkim niewystarczaj¹ce. W konsekwencji tego m³odzi lu-
dzie maj¹ ograniczone szanse na zdobycie wymaganego na rynku pracy doœwiadczenia
zawodowego. Z drugiej strony, obowi¹zuj¹ce obecnie regulacje s¹ ma³o elastyczne
i ma³o „bezpieczne” dla pracodawców, w zwi¹zku z czym, w ostatecznym rozrachunku,
przedsiêbiorcy nie w wystarczaj¹cym stopniu decyduj¹ siê na zatrudnienie absolwen-
tów.

Projekt ustawy o praktykach absolwenckich normuje instytucjê praktyki absol-
wenckiej, niejako alternatywy dla instytucji sta¿u przewidzianego w ustawie o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lecz jako uzupe³nienie katalogu mo¿liwych
form praktycznego zapoznania siê z warunkami pracy i wykonywania czynnoœci w ró¿-
nych zawodach. Projektowana regulacja wprowadza bowiem mo¿liwoœæ odbywania
praktyk absolwentom szkó³ gimnazjalnych lub uczelni bez koniecznoœci uzyskania
statusu bezrobotnego, a co za tym idzie – bez udzia³u organów administracji pañstwo-
wej oraz bez dodatkowego obci¹¿enia bud¿etu pañstwa celem praktycznego zapozna-
nia siê z zawodem oraz z warunkami, w jakich im przyjdzie w przysz³oœci pracowaæ.

Jak Pan Senator s³usznie zauwa¿y³, ustawa wprowadza szereg mechanizmów za-
bezpieczaj¹cych prawnie tak praktykanta jak i podmiot przyjmuj¹cy na praktykê. Te
gwarancje to:

– ograniczenie krêgu osób, które mog¹ byæ przyjmowane na praktykê tylko do absol-
wentów szkó³ gimnazjalnych lub uczelni, którzy w momencie rozpoczêcia praktyki
nie ukoñczyli 30 roku ¿ycia,
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– wprowadzenie ograniczenia czasowego odbywania praktyki u jednego podmiotu
przyjmuj¹cego na praktykê do maksimum trzech miesiêcy,

– ograniczenie maksymalnej wysokoœci œwiadczenia pieniê¿nego, które mo¿e byæ
wyp³acane praktykantowi,

– zakaz przyjmowania na praktyki do pracy szczególnie niebezpiecznej w rozu-
mieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy.

Wszystkie pozosta³e kwestie zwi¹zane z praktykami bêd¹ mog³y zostaæ ustalone bez-
poœrednio miêdzy przysz³ym praktykantem i podmiotem przyjmuj¹cym na praktykê.

Podsumowuj¹c pragnê jeszcze raz podkreœliæ, i¿ g³êboko wierzê, ¿e uregulowanie
praktyk absolwenckich poprawi sytuacjê m³odych ludzi na rynku pracy. Regulacja ta
stworzy bowiem bezpieczne warunki pracy oraz mo¿liwoœci wykazania kompetencji zawo-
dowych przy legalnych rozwi¹zaniach, a nie w szarej strefie, jak to siê odbywa obecnie.

Z powa¿aniem

Adam Szejnfeld
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Po³o¿ona na terenie Tatrzañskiego Parku Narodowego droga do schronis-

ka nad Morskim Okiem jest objêta zakazem ruchu z wy³¹czeniem wozów kon-
nych transportuj¹cych turystów. W zwi¹zku z tym na kilkukilometrowym
odcinku szerokiej drogi o asfaltowej nawierzchni nie mo¿na poruszaæ siê na
rowerze, i jedyn¹ alternatyw¹ dla pieszej wêdrówki jest skorzystanie z us³ug
wozaków.

Wydaje siê, ¿e takiego rozwi¹zania nie mo¿na dostatecznie wyt³umaczyæ
ani wzglêdami ochrony przyrody, ani obiektywnymi trudnoœciami terenowymi.

Priorytetowa potrzeba zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu oraz wzglêdy
ochrony œrodowiska s¹ zrozumia³e, jednak trudno znaleŸæ przyczyny, dla
których droga ta mia³aby pozostawaæ w ca³oœci wy³¹czona dla rowerzystów.

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e rower zak³óca równowagê ekologiczn¹ w mniej-
szym stopniu ni¿ konie czy nawet piesi, którzy podczas wêdrówki maj¹ znacz-
nie wiêcej czasu na œmiecenie i ingerowanie w tereny objête ochron¹.

Zaistnia³e w przesz³oœci wypadki z udzia³em nieodpowiedzialnych rowe-
rzystów powinny skutkowaæ zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury
i konsekwentnym egzekwowaniem przepisów w postaci na przyk³ad ograni-
czenia dozwolonej prêdkoœci.

Utrzymywanie zakazu ruchu dla rowerzystów pozbawia szerokie rzesze
turystów mo¿liwoœci skorzystania z tej formy wypoczynku. Wydzielenie pasa
ruchu dla rowerzystów na drodze do Morskiego Oka niew¹tpliwie przyczyni-
³oby siê do poprawy bezpieczeñstwa na tym najbardziej znanym polskim
szlaku.

Maj¹c to na uwadze, wnoszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci dopuszczenia ru-
chu rowerowego na drodze do Morskiego Oka.

Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 sierpnia 2009 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 6 sierpnia 2009 r., znak: BPS/DSK-

-043-1920/09 dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Rafa³a Muchackiego
podczas 39. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r., w sprawie dopuszczenia
ruchu rowerowego na drodze do Morskiego Oka poni¿ej przedstawiam stosowne wyjaœ-
nienia.

Szlak turystyczny Palenica Bia³czañska – Morskie Oko o d³ugoœci 9 km i ró¿nicy
wzniesieñ 400 m nale¿y do najbardziej uczêszczanych w Tatrzañskim Parku Narodo-
wym. Przyk³adowo, w miesi¹cu sierpniu bie¿¹cego roku jego obci¹¿enie waha³o siê od
4 do 10 tysiêcy turystów dziennie (w dniu 8 sierpnia br. Morskie Oko odwiedzi³y 10 802
osoby).
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Poza turystami poruszaj¹cymi siê pieszo ze szlaku korzystaj¹ równie¿ kieruj¹cy po-
wozami konnymi (obecnie zarejestrowanych jest 20 pojazdów), pojazdami dostawczy-
mi obs³uguj¹cymi schroniska w Morskim Oku i Dolinie Piêciu Stawów oraz pawilon
gastronomiczny na W³osiennicy oraz tak¿e kieruj¹cy pojazdami s³u¿bowymi Tatrzañ-
skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, S³u¿by Granicznej i Parku. Zgodnie z in-
formacjami otrzymanymi od s³u¿b Parku, na szlaku turystycznym Palenica Bia³czañ-
ska – Morskie Oko dochodzi do kilkunastu kursów pojazdów mechanicznych dziennie.

W celu zapewnienia bezpieczeñstwa rowerzystów i turystów pieszych, nale¿a³oby
wydzieliæ i oznakowaæ na drodze osobne pasy dla rowerzystów wje¿d¿aj¹cych i zje¿d¿a-
j¹cych. Niestety, takie oznakowanie nie gwarantowa³oby, ¿e osoby przemieszczaj¹ce
siê drog¹, porusza³yby siê po pasach dla nich wyznaczonych, a ponadto z uwagi na ma-
³¹ szerokoœæ drogi znacznie ograniczony zosta³by pas drogi przeznaczonej dla ruchu
pieszego. Warto nadmieniæ, ¿e pomimo obecnie zalecanego prawostronnego ruchu,
w praktyce turyœci zajmuj¹ ca³¹ szerokoœæ drogi, utrudniaj¹c przemieszczanie siê innym
osobom i pojazdom. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przy zjeŸdzie z góry, nierozwa¿ni rowe-
rzyœci osi¹gaj¹c du¿e szybkoœci, stanowiliby ogromne zagro¿enie dla osób poruszaj¹-
cych siê drog¹.

Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych pod naciskiem turystów, Park wprowadzi³ mo¿-
liwoœæ jazdy na rowerze na wytypowanych szlakach turystycznych: Dol. Chocho³owsk¹
do schroniska, Drog¹ Pod Reglami, drog¹ na Kalatówki, drog¹ na Halê G¹sienicow¹
przez Such¹ Wodê, jak równie¿ drog¹ do Morskiego Oka od Palenicy Bia³czañskiej.
Z chwil¹ udostêpnienia dla rowerzystów drogi do Morskiego Oka, mia³y na niej miejsce
liczne wypadki. Wielokrotnie wzywana by³a policja. W wyniku tych zdarzeñ, Powiatowa
Komenda Policji w Zakopanem wystosowa³a pismo do Tatrzañskiego Parku Narodowe-
go wnioskuj¹c, by ze wzglêdu na bezpieczeñstwo turystów wyeliminowaæ turystykê ro-
werow¹ na trasie Palenica Bia³czanska – Morskie Oko. Po przeanalizowaniu
ca³okszta³tu sprawy, Park wstrzyma³ ruch rowerowy do Morskiego Oka, nie zakazuj¹c
mo¿liwoœci tej formy turystyki na innych szlakach.

W zwi¹zku z powy¿szym, nie wydaje siê zasadne dopuszczenie ruchu rowerów na
drodze do Morskiego Oka.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
To ju¿ kolejny rok, w którym obfite deszcze i wezbrane rzeki zagra¿aj¹

mieszkañcom wielu regionów naszego kraju. W ostatnich tygodniach odnoto-
waliœmy wiele lokalnych podtopieñ i powodzi, szczególnie w po³udniowej czê-
œci kraju: w Ma³opolsce, na Podkarpaciu czy Dolnym Œl¹sku. Tragiczne skutki
coraz bardziej nieprzewidywalnej pogody pokazuj¹ nieskutecznoœæ podejmo-
wanych dzia³añ przeciwpowodziowych. Zagro¿enie ¿ycia i ogromne straty
materialne w wyniku powodzi powinny skutecznie motywowaæ do dzia³añ
zapobiegawczych. Poziom nak³adów finansowych na utrzymanie i konser-
wacjê infrastruktury przeciwpowodziowej jest niestety niewystarczaj¹cy.
Zbyt ma³o jest inwestycji, a konserwacje wykonywane s¹ wed³ug ustalonego
harmonogramu, a nie wed³ug potrzeb.

W wyniku ostatnich opadów równie¿ w województwie kujawsko-pomorskim,
w rejonie Modzerowa i Wistki Królewskiej w gminie W³oc³awek, dosz³o do licz-
nych sytuacji powodziowych. Bezpoœrednie s¹siedztwo zbiornika w³oc³aw-
skiego, a tak¿e wzrost intensywnoœci opadów, a co za tym idzie podniesienie
siê poziomu wód gruntowych, spowodowa³y podtopienie wielu budynków
mieszkalnych i gospodarczych. Oprócz ulewnych deszczy powodem tego by³y
zanieczyszczone i pozarastane rowy odwadniaj¹ce, które nie nad¹¿a³y z od-
prowadzaniem wody. Inspektorat RZGW we W³oc³awku, odpowiedzialny za
utrzymanie dro¿noœci rowów odwadniaj¹cych, poinformowa³, ¿e nie posiada
œrodków bud¿etowych na systematyczne prace konserwacyjne.

W ubieg³ych latach oczyszczanie i konserwacja rowów odbywa³y siê kil-
ka razy w roku i nie dochodzi³o do tak czêstych przypadków podtopieñ. Obec-
nie, ze wzglêdu na drastyczne ograniczenie œrodków finansowych, prace
udra¿niaj¹ce wykonywane s¹ tylko raz w roku. W efekcie piwnice domów po-
³o¿onych ni¿ej s¹ w Modzerowie i Wistce Królewskiej stale zalewane. Syste-
matyczne podtapianie spowodowa³o, i¿ w wielu budynkach od kilkunastu
tygodni stoi woda, przez co szybko pogarsza siê ich stan techniczny. Zalane
piwnice to dodatkowe zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia mieszkañców z uwagi
na mo¿liwoœæ pora¿enia pr¹dem.

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o uporz¹dkowanie zaistnia³ego stanu i pilne podjêcie systematycz-

nych dzia³añ zapobiegaj¹cych zagro¿eniom powodziowym na terenie gminy
W³oc³awek.

Z powa¿aniem
Andrzej Person

OdpowiedŸ

Warszawa, 31.08.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na pismo: nr BPS/DSK-043-1921/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r.
w sprawie oœwiadczenia senatora Andrzeja Persona, z³o¿onego podczas 39. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r., dotycz¹cego podjêcia dzia³añ zapobiegaj¹cych
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zagro¿eniom powodziowym na terenie gminy W³oc³awek, uprzejmie przedstawiam na-
stêpuj¹ce stanowisko w tej sprawie.

Jak s³usznie zauwa¿y³ senator Andrzej Person w swoim oœwiadczeniu, podstawo-
wym mankamentem gospodarki wodnej w Polsce jest jej ra¿¹co niski poziom finanso-
wania w stosunku do zg³aszanych potrzeb zarówno w zakresie inwestycji, jak i zadañ
utrzymaniowych. Pogarszaj¹cy siê stan urz¹dzeñ ochrony przeciwpowodziowej zwiêk-
sza niebezpieczeñstwo powodzi a w przypadku awarii zwiêksza siê iloœæ szkód w wyni-
ku zalañ. Œrodki przyznawane z rezerwy celowej Bud¿etu Pañstwa, bêd¹cej w dyspo-
zycji Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, na przeciwdzia³anie i usuwanie
skutków klêsk ¿ywio³owych, równie¿ s¹ dalece niewystarczaj¹ce i umo¿liwiaj¹ realiza-
cjê ok. 10–15% niezbêdnych zadañ w tym zakresie. Tym samym uporz¹dkowanie zaist-
nia³ego stanu i podjêcie jakichkolwiek dzia³añ bez gwarancji finansowych, zapew-
niaj¹cych finansowanie inwestycji gospodarki wodnej jest w praktyce niemo¿liwe.

Nawi¹zuj¹c do pytania dotycz¹cego zagro¿enia powodziowego na terenie gminy
W³oc³awek, uprzejmie informujê, ¿e opisana sytuacja jest skutkiem obfitych opadów
deszczu, które nawiedzi³y ten rejon w godzinach popo³udniowych oraz nocnych. Usta-
lono, ¿e w ci¹gu doby z 18 na 19 lipca 2009 r. poziom wody w Kanale A podniós³ siê
o 40–45 cm. Przeprowadzona przez pracowników Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w dniu 21 lipca br., wizja terenowa pozwoli³a stwierdziæ, ze po-
ziom wody w Kanale A pozosta³ niezmieniony, natomiast stwierdzono opadanie wody
w piwnicach i stopniowy zanik wody na gruncie przy zabudowaniach. Wynika z tego, ¿e
brak sp³ywu wód opadowych z podwórzy mieszkañców do rowu przywa³owego i Kana³u
A spowodowany by³ nachyleniem terenu w stronê budynków, a nie podwy¿szonym po-
ziomem wody w Kanale A.

Na koniec pragnê poinformowaæ, ¿e z inicjatywy RZGW w Warszawie zawarto poro-
zumienie ze spó³k¹ ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. w³aœcicielem elektrowni
we W³oc³awku, które zak³ada pomoc spó³ki w utrzymaniu obiektów Stopnia Wodnego
we W³oc³awku. Dziêki zawartemu porozumieniu zosta³y podpisane umowy na konser-
wacjê ca³ej sieci odwadniaj¹cej wokó³ Stopnia Wodnego W³oc³awek, w tym z Zak³adem
Robót Ziemnych i Konserwacji Urz¹dzeñ Melioracyjnych WODO-KOP w czêœci doty-
cz¹cej Kana³u A. Roboty rozpoczêto w dniu 25 lipca br. i ich stan zaawansowania od-
noœnie do Kana³u A ocenia siê na 70%. Z uwagi na obserwowany na Kanale A bardzo
szybki porost i rozwój roœlin wodnych zarastaj¹cych koryto koniecznym wydaje siê
podjêcie kroków prowadz¹cych do zapewniania dwukrotnego oczyszczania kana³u
w ci¹gu sezonu. Powodzenie tego rodzaju próby bêdzie jednak uzale¿nione od mo¿liwo-
œci zapewnienia na to œrodków finansowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, i¿ inten-
sywna zabudowa terenów przyleg³ych do wód zwiêksza zakres prac zwi¹zanych z ich
utrzymaniem. Niezale¿nie od tego w³aœciciele posesji zlokalizowanych wokó³ podtapia-
nych terenów powinni tak ukszta³towaæ teren, aby wody opadowe nie sp³ywa³y w stro-
nê budynków. W przeciwnym razie, ka¿dy intensywny opad mo¿e spowodowaæ lokalne
podtopienia i zalania piwnic.

MINISTER ŒRODOWISKA
Maciej Nowicki
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Piotrowicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka,
do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Do mojego biura senatorskiego zwróci³a siê czêœæ mieszkañców miasta
Krosna zaniepokojonych budow¹ anten telefonii komórkowej na dachach
w zabytkowej czêœci miasta w pobli¿u obiektów objêtych ochron¹ konserwa-
torsk¹ z racji wpisu do rejestru zabytków województwa podkarpackiego. Mi-
mo wielu interwencji u ró¿nych organów administracji pañstwowej nie
zaprzestano wznoszenia tych anten, nie bacz¹c na negatywn¹ opiniê wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, jak równie¿ na obawy mieszkañców co do
szkodliwego oddzia³ywania tych urz¹dzeñ na zdrowie i ¿ycie mieszkañców.
Anteny takie lokalizowane s¹ w centrum miasta w pobli¿u szkó³, przedszkoli,
koœcio³ów, obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Mimo protestów mieszkañców
budowy nie zaprzestano.

Proszê zatem, aby panowie ministrowie za poœrednictwem podleg³ych
sobie s³u¿b zbadali, na ile te obiekty wznoszone s¹ z poszanowaniem pra-
wa, na ile zagra¿aj¹ zdrowiu i ¿yciu mieszkañców, i podjêli stosowne dzia-
³ania. Z tego, co wiem, w ca³ej Polsce problem ten jest znacz¹cy. Wielu
mieszkañców protestuje. Ma³o tego, anteny wznoszone s¹ z pominiêciem
informowania mieszkañców. Gdyby tak¹ antenê budowano na przyk³ad
w szczerym polu, wówczas w³aœciciele s¹siednich nieruchomoœci informo-
wani byliby o inwestycji. W przypadku montowania anten na dachach naj-
prawdopodobniej uznaje siê, ¿e nie jest to budowla, w zwi¹zku z czym
mo¿na pomin¹æ wszystkie procedury obowi¹zuj¹ce w prawie budowla-
nym, a w szczególnoœci mo¿na wznosiæ tego rodzaju obiekty bez informo-
wania mieszkañców. W moim przekonaniu jest to obejœcie prawa.

Dlatego te¿ proszê o zainteresowanie siê spraw¹, zbadanie zjawiska i pod-
jêcie stosownych przewidzianych prawem dzia³añ.

Stanis³aw Piotrowicz

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 26.08.2009 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 sierpnia 2009 r., przesy³aj¹ce w za³¹czeniu
tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Stanis³awa Piotrowicza podczas 39. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r. w sprawie obaw mieszkañców Krosna do-
tycz¹cych budowy anten telefonii komórkowej w zabytkowej czêœci miasta, przekazujê
nastêpuj¹ce wyjaœnienie.

W dniu 12 wrzeœnia 2007 r. do Prezydenta Miasta Krosna wp³yn¹³ wniosek Polskiej
Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, o wydanie decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego
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na budowie stacji bazowej telefonu komórkowej Nr 5901 „Krosno Rynek” przy ul. Sta-
szica 6 w Kroœnie, na dzia³ce nr ewid. 2495.

Analizuj¹c sprawê lokalizacji przedmiotowej stacji bazowej nale¿y wskazaæ, ¿e
w niniejszej sprawie zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.), w brzmieniu obowi¹zu-
j¹cym, do dnia 15 listopada 2008 r.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo ochrony œrodowiska realizacja planowanego przed-
siêwziêcia mog¹cego znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko by³a dopuszczalna wy³¹cz-
nie po uzyskaniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacjê, a wydanie takiej decyzji wymaga³o uprzedniego przeprowadzenia postêpo-
wania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko. W postêpowaniu tym okreœlano,
analizowano oraz oceniano bezpoœredni i poœredni wp³yw danego przedsiêwziêcia na
œrodowisko oraz na zdrowie i warunki ¿ycia ludzi m.in. na podstawie raportu o oddzia-
³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko.

Rodzaje przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, zosta³y
okreœlone w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko
oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), zmie-
nionym rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 21.08.2007 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1105),
które wprowadzi³o m.in. zmiany w sposobie kwalifikowania instalacji radiokomunika-
cyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emituj¹cych pola elektromagnetycz-
ne, do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko. W miejsce
stosowanego dotychczas jednego kryterium kwalifikowania instalacji wytwarzaj¹cych
pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach radiowych, a mianowicie równowa¿nej
mocy promieniowanej izotropowo, wprowadzono dodatkowe kryterium tj. odleg³oœæ
wystêpowania miejsc dostêpnych dla ludnoœci, liczon¹ od œrodka elektrycznego ante-
ny, wzd³u¿ jej osi g³ównej wi¹zki promieniowania. Zmiana ta pozwala na lepsze uwzglêdnie-
nie zjawisk zachodz¹cych w otoczeniu instalacji emituj¹cych pola elektromagnetyczne
o czêstotliwoœciach radiowych. Rozk³ady natê¿eñ pól elektromagnetycznych w otocze-
niu instalacji radiokomunikacyjnych zale¿¹ przede wszystkim od charakterystyk pro-
mieniowania anten wykorzystywanych w instalacjach oraz od mocy doprowadzonych
do tych anten. Okreœlaj¹c odleg³oœci od œrodków elektrycznych anten dla zaprojekto-
wanych poziomów mocy promieniowanych izotropowo kierowano siê zasad¹ ostro¿no-
œci, uwzglêdniaj¹c wystêpowanie pól elektromagnetycznych pochodz¹cych od innych
Ÿróde³ oraz mo¿liwoœci wystêpowania odbiæ.

Z aktualnego zapisu (§ 2 ust. 1 pkt 7 i § 3 ust. 1 pkt 8) ww. rozporz¹dzenia wynika, ¿e
przedsiêwziêciami s¹ instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyj-
ne, z wy³¹czeniem radiolinii, emituj¹ce pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach
od 0,03 MHz do 300 000 MHz, dla których równowa¿ne moce promieniowane izotropo-
wo wyznaczone dla pojedynczej anteny okreœlone s¹ poczynaj¹c od 15 W do nie mniej
ni¿ 20000 W, a odleg³oœci wystêpowania miejsc dostêpnych dla ludnoœci, liczone od
œrodka elektrycznego anteny, wzd³u¿ jej osi g³ównej wi¹zki promieniowania, wynosz¹
odpowiednio od 5 m do 300 m. Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i ra-
diolokacyjne o mocach powy¿ej 20000 W podlegaj¹ procedurze ocen oddzia³ywania na
œrodowisko niezale¿nie od odleg³oœci miejsc dostêpnych dla ludnoœci. W œwietle powy¿-
szych wyjaœnieñ nie mo¿na zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e aktualne przepisy, w rozpa-
trywanym zakresie, pozwalaj¹ na obejœcie prawa.

Na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, PTK Centertel przes³a³a charakterystykê
projektowanej stacji bazowej Nr 5901 „Krosno Rynek”, z której wynika³o ¿e przedmio-
towe przedsiêwziêcie kwalifikuje siê do grupy, dla której raport sporz¹dza siê fakulta-
tywnie.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy Poœ wyst¹piono do Pañstwowego Wojewódzkiego In-
spektora Sanitarnego w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie obowi¹zku sporz¹dzenia
raportu. Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2007 r. znak: PSNZ 465-36/07 Pañstwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie zobowi¹za³ inwestora do przed³o¿enia
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raportu. Prezydent Miasta Krosna wyda³ postanowienie z dnia 14 stycznia 2008 r.
znak: OS.G.7632-43/07, w którym podtrzyma³ stanowisko PWIS.

Podstawê prawn¹ do sporz¹dzenia ww. raportu stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo Ochrony Œrodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm., tekst
jednolity og³oszony w Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150), natomiast wartoœæ graniczn¹
gêstoœci mocy 0,1 W/m2 okreœla rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w œrodo-
wisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 192, poz. 1883).

Projektowana stacja bazowa polegaæ ma na budowie, na maszcie kratowym (o wy-
sokoœci 12 m ponad dach budynku), posadowionym na dachu budynku biurowego,
anten sektorowych zainstalowanych na wysokoœci 26 m n.p.t, pracuj¹cych na kierun-
kach 90°, 220° i 330°. Maksymalna równowa¿na moc promieniowana, ka¿dej z projek-
towanych anten nie przekracza 1200 W. Ponadto planowany jest monta¿ trzech anten
radiolinii, które nie s¹ przedsiêwziêciami w rozumieniu zapisu rozporz¹dzenia.
Urz¹dzenia steruj¹ce, zasilaj¹ce i przesy³owe stacji umieszczone bêd¹ w kontenerze techno-
logicznym zlokalizowanym obok masztu. Z przed³o¿onego raportu wynika³o, ¿e emisja
pól elektromagnetycznych, bêd¹ca efektem eksploatacji omawianej stacji bazowej nie
przekroczy w œrodowisku obowi¹zuj¹cych standardów jakoœci œrodowiska. Strefa ob-
szaru z ponadnormatywnym poziomem gêstoœci mocy, pochodz¹ca od projektowanych
anten, siêgaæ bêdzie na odleg³oœæ 51,8 m od tych anten i wyst¹pi w wolnej przestrzeni,
na wysokoœci 19,2 m n.p.t. i powy¿ej. Tak wiêc przedmiotowa stacja bazowa telefonii
komórkowej PTK Centertel Nr 5901 „Krosno Rynek” zrealizowana w sposób przewi-
dziany przez Inwestora, nie bêdzie negatywnie oddzia³ywaæ na œrodowisko. PWIS
w Rzeszowie postanowieniem z dnia 21.04.2008 r. znak: PSNZ.460-5/08 uzgodni³ rea-
lizacjê przedmiotowego przedsiêwziêcia.

Mimo uzyskania ww. uzgodnienia œrodowiskowych uwarunkowañ zgody na reali-
zacjê omawianej inwestycji, Prezydent Miasta Krosno – wobec licznych protestów mie-
szkañców Krosna i negatywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –
odmówi³ wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta, na skutek
odwo³ania Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o., zosta³a uchylona przez
Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Kroœnie i przekazana do ponownego rozpatrze-
nia przez organ pierwszej instancji. W uzasadnieniu decyzji SKO podkreœli³o m.in., ¿e
¿aden przepis prawa nie przewiduje kompetencji dla Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsiêwziêcia, w zwi¹zku
z czym „opinia” tego organu nie ma charakteru urzêdowego. Ponadto stwierdzi³o, ¿e
podstaw¹ decyzji negatywnej nie mo¿e byæ opór spo³eczny na realizacjê konkretnego
przedsiêwziêcia, w sytuacji jego zgodnoœci z przepisami prawa powszechnie obowi¹zu-
j¹cego, gdy¿ „taka decyzja mia³aby charakter uznania administracyjnego, a uznaniowy
charakter tego rodzaju decyzji me wynika z przepisów prawa”. Niezale¿nie od powy¿-
szego postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2009 r. SKO wyznaczy³o Prezydentowi Miasta
Krosna dodatkowy termin do za³atwienia sprawy do dnia 5 wrzeœnia 2009 r.

Odrêbn¹ spraw¹ jest kolejny wniosek PTK Centertel, który wp³yn¹³ do Urzêdu Mia-
sta Krosna w dniu 16 grudnia 2008 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej nr BT-20358 „Krosno Centrum”, planowanej do lokalizacji równie¿ na
dachu budynku przy ul. Staszica 6 w Kroœnie, na dzia³ce nr ewid. 2495.

Z przes³anych przez Inwestora materia³ów (w tym kwalifikacji przedsiêwziêcia) wy-
nika³o, ¿e projektowana stacja bazowa telefonii komórkowej, wyposa¿ona bêdzie
w cztery anteny sektorowe o równowa¿nej mocy promieniowanej izotropowo odpowied-
nio równej 3160,3 W, 3015,8 W, 1316 W 1250 W.

Z aktualnego zapisu § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifi-
kowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573) wynika, ¿e przedsiêwziêciami wymagaj¹cymi sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko – dla których wojewoda (od 01.01.2008 r. mar-
sza³ek województwa, od 15 listopada 2008 r. regionalny dyrektor ochrony œrodowiska)
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jako organ ochrony œrodowiska, w³aœciwy jest do uzgodnienia inwestycji na etapie
przed wydaniem decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach – s¹ m.in. instalacje ra-
diokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wy³¹czeniem radiolinii, emi-
tuj¹ce pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, dla
których równowa¿na moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej an-
teny wynosi nie mniej ni¿ 2000 W (i nie wiêcej ni¿ 5000 W), a miejsca dostêpne dla ludnoœci
znajduj¹ siê w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 100 m od œrodka elektrycznego, wzd³u¿ osi
g³ównej wi¹zki promieniowania tej anteny.

Ponadto § 3 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. rozporz¹dzenia stanowi, ¿e instalacje radioko-
munikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 7,
z wy³¹czeniem radiolinii, emituj¹ce pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od
0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równowa¿na moc promieniowana izotropowo
wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej ni¿ 1000 W (nie wiêcej ni¿ 2000 W),
a miejsca dostêpne dla ludnoœci znajduj¹ siê w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 70 m od
œrodka elektrycznego, wzd³u¿ osi g³ównej wi¹zki promieniowania tej anteny. Nastêpnie
§ 3 ust. 1 pkt 8 lit. e ww. rozporz¹dzenia stanowi, ¿e instalacje radiokomunikacyjne,
radionawigacyjne i radiolokacyjne, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z wy³¹czeniem ra-
diolinii, emituj¹ce pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od 0,03 MHz do
300 000 MHz, w których równowa¿na moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla
pojedynczej anteny wynosi nie mniej ni¿ 2000 W (nie wiêcej ni¿ 5000 W), a miejsca do-
stêpne dla ludnoœci znajduj¹ siê w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 150 m i nie mniejszej ni¿
100 m od œrodka elektrycznego, wzd³u¿ osi g³ównej wi¹zki promieniowania tej anteny.

Na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej dla przedmiotowej stacji bazowej
stwierdzono, ¿e:

– dla anten sektorowych, o równowa¿nej moc promieniowanej izotropowo wyno-
sz¹cej odpowiednio 3160,3 W i 3015,8 W, miejsca dostêpne dla ludnoœci znajd¹ siê
w odleg³oœci wiêkszej od 150 m;

– dla anten sektorowych, o równowa¿nej moc promieniowanej izotropowo wyno-
sz¹cej odpowiednio 1316 W i 1250 W, miejsca dostêpne dla ludnoœci znajd¹ siê w odleg-
³oœci wiêkszej od 70 m.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e przedmiotowa stacja bazowa telefonii
komórkowej PTK Centertel nie zalicza siê do przedsiêwziêæ wymagaj¹cych uzyskania
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach i nie wymaga przeprowadzenia postêpo-
wania w sprawie jego oddzia³ywania na œrodowisko.

Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y zaznaczyæ, ¿e na mocy art. 122a ustawy Prawo
ochrony œrodowiska prowadz¹cy instalacjê oraz u¿ytkownik urz¹dzenia emituj¹cego
pola elektromagnetyczne, które s¹ m.in. instalacjami radiokomunikacyjnymi, radio-
nawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emituj¹cymi pola elektromagnetyczne, których
równowa¿na moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej ni¿ 15 W, emituj¹cymi
pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od 30 kHz do 300 GHz, s¹ obowi¹zani do
wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku:

1) bezpoœrednio po rozpoczêciu u¿ytkowania instalacji lub urz¹dzenia;
2) ka¿dorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji i urz¹dzenia, w tym

zmiany spowodowanej zmianami w wyposa¿eniu instalacji lub urz¹dzenia, o ile
zmiany te mog¹ mieæ wp³yw na zmianê poziomów pól elektromagnetycznych, któ-
rych Ÿród³em jest instalacja lub urz¹dzenie.

Przedstawiaj¹c powy¿sze informacje mam nadziejê, ¿e w¹tpliwoœci senatora Stani-
s³awa Piotrowicza, dotycz¹ce lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej w cen-
trum Krosna, zosta³y wyjaœnione.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk

218 39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r.



OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 4.09.2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 6 sierpnia 2009 r. (sygn. BPS/DSK-043-1923/09),

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Stanis³awa Piotrowicza podczas 39. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r.,
w sprawie interwencji mieszkañców miasta Krosna dotycz¹cej budowy anten telefonii
komórkowej na dachach w zabytkowej czêœci miasta w pobli¿u obiektów wpisanych do
rejestru zabytków, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), pozwole-
nia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga umieszczanie na zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków urz¹dzeñ technicznych, tablic, reklam oraz napisów oraz
podejmowania innych dzia³añ, które mog³yby prowadziæ do naruszenia substancji lub
zmiany zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Z treœci ww. przepisu prawa wynika,
¿e wojewódzki konserwator zabytków posiada kompetencje do wypowiadania siê
w sprawie budowy anten telefonii komórkowej w odniesieniu do obiektów wpisanych
do rejestru zabytków lub po³o¿onych na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Nale¿y równie¿ wskazaæ, i¿ w sytuacji gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódz-
kiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegaj¹cy od zakresu i warunków okreœ-
lonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane lub podjêto inne dzia³ania, o któ-
rych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6–8 i 10–12, wojewódzki konserwator zabytków wydaje
decyzjê nakazuj¹c¹ przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporz¹dkowanie
terenu, okreœlaj¹c termin wykonania tych czynnoœci lub zobowi¹zuj¹c¹ do doprowa-
dzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w okreœlonym termi-
nie. Zatem w przypadku, gdy bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków
zostan¹ wykonane prace polegaj¹ce na budowie lub monta¿u anten telefonii komórko-
wej w odniesieniu do obiektu wpisanego do rejestru zabytków, organ ochrony zabyt-
ków jest zobowi¹zany do podjêcia stosownych dzia³añ.

Podkreœlenia wymaga przy tym, ¿e organ ochrony zabytków mo¿e wypowiadaæ siê
w tego rodzaju sprawach wy³¹cznie w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych
do rejestru zabytków, natomiast brak jest podstaw prawnych do orzekania w stosunku
do obiektów niewpisanych do rejestru zabytków lub tych, które nie s¹ po³o¿one na ob-
szarze wpisanym do rejestru zabytków oraz otoczenia, które nie zosta³o wpisane do re-
jestru zabytków. W takich przypadkach organ ochrony zabytków mo¿e jedynie wydaæ
opiniê, która ma charakter niewi¹¿¹cy. W odniesieniu do poruszonej w oœwiadczeniu
kwestii nieinformowania mieszkañców o realizacji tego rodzaju inwestycji uprzejmie
informujê, ¿e do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wp³ywaj¹ za¿alenia na po-
stanowienia wojewódzkich konserwatorów zabytków w sprawach uzgodnienia decyzji
o warunkach zabudowy dla realizacji tego rodzaju inwestycji, jak i odwo³ania od de-
cyzji wydanych przez organy ochrony zabytków na podstawie cytowanego wy¿ej prze-
pisu art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednoczeœnie
wyjaœniam, ¿e kr¹g uczestników postêpowania w sprawach ustalenia warunków za-
budowy okreœla wójt, burmistrz lub prezydent miasta, prowadz¹cy postêpowanie
w sprawie ustalenia warunków zabudowy, a organ ochrony zabytków, dokonuj¹c
uzgodnienia decyzji, jest zwi¹zany tym ustaleniem. Natomiast w przypadku prowadze-
nia przez organ ochrony zabytków autonomicznego postêpowania na podstawie
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przepisu art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, organ ten
samodzielnie ustala strony takiego postêpowania, którymi s¹ osoby posiadaj¹ce inte-
res prawny lub obowi¹zek wynikaj¹cy z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.

Nale¿y równie¿ wyjaœniæ, i¿ organ ochrony zabytków orzekaj¹c w sprawach budowy
anten w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub po³o¿onych na
terenie wpisanym do rejestru zabytków kieruje siê wy³¹cznie wp³ywem takiej inwesty-
cji na wartoœæ zabytkow¹ danego obiektu lub obszaru.

£¹czê wyrazy szacunku

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
Tomasz Merta

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 9 wrzeœnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Stanis³awa Piotrowicza, Senatora RP, przes³a-

ne przy piœmie Marsza³ka Senatu RP z dnia 6 sierpnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-
-1922/09 uprzejmie informujê i wyjaœniam.

Problematykê wykonywania robót polegaj¹cych na instalowaniu anten telefonii ko-
mórkowej (masztu) na budynkach reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.).

W obecnym stanie prawnym dla wykonywania robót budowlanych polegaj¹cych na
instalowaniu na obiekcie budowlanym (budynku) urz¹dzenia w postaci masztu o wy-
sokoœci nieprzekraczaj¹cej 3 m nie ma obowi¹zku uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 29 ust. 2 pkt 15) ani dokonania zg³oszenia (art. 30 ust. 1 pkt 3b). Nato-
miast dla budowy masztu o wysokoœci powy¿ej 3 m istnieje obowi¹zek dokonania zg³o-
szenia w³aœciwemu organowi. Jednak¿e, w sytuacjach wyj¹tkowych odnosz¹cych siê
do masztów podlegaj¹cych wymogowi zg³oszenia, je¿eli wype³niaj¹ one przes³anki
art. 30 ust. 7 ww. ustawy, w³aœciwy organ mo¿e na³o¿yæ na inwestora w drodze decyzji
obowi¹zek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Z informacji po-
siadanych przez Ministerstwo wynika, ¿e organy administracji architektoniczno-bu-
dowlanej w³aœciwe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowê bardzo czêsto korzy-
staj¹ z regulacji art. 30 ust. 7. W sytuacjach, w których maj¹ w¹tpliwoœci, co do ewen-
tualnego negatywnego wp³ywu stacji bazowych telefonii komórkowej nak³adaj¹ na
inwestora obowi¹zek uzyskania przedmiotowej decyzji.

Przepisy prawa budowlanego zosta³y skorelowane z wymogami wynikaj¹cymi
z przepisów w zakresie ochrony œrodowiska. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo budow-
lane pozwolenia na budowê wymagaj¹ przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko oraz przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co negatywnie oddzia³ywaæ na ob-
szar Natura 2000, które nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z ochron¹ tego obszaru lub nie
wynikaj¹ z tej ochrony, w rozumieniu ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêp-
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nianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko. Je¿eli planowana inwestycja
spe³nia warunki okreœlone w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œro-
dowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przed-
siêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573, z póŸn. zm.), inwestor musi uzyskaæ decyzjê o œrodowiskowych uwarunko-
waniach. Przepisy z zakresu ochrony œrodowiska, w szczególnoœci rozporz¹dzenie Mi-
nistra Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania
tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883, z póŸn. zm.) stanowi¹ ograniczenie przy reali-
zacji tego typu inwestycji. Rozporz¹dzenie okreœla bowiem dopuszczalne poziomy pól
elektromagnetycznych w œrodowisku, zró¿nicowane m.in. dla terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ i miejsc dostêpnych dla ludzi. Organ administracji
architektoniczno-budowlanej wydaje decyzjê o pozwoleniu na budowê na podstawie
m.in. oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Nie bierze natomiast udzia³u w wydawaniu
takiej oceny.

Ponadto, nale¿y nadmieniæ, i¿ zgodnie art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póŸn. zm.) prowa-
dz¹cy instalacjê oraz u¿ytkownik urz¹dzenia emituj¹cego pola elektromagnetyczne,
które s¹ instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjny-
mi, emituj¹cymi pola elektromagnetyczne, których równowa¿na moc promieniowana
izotropowo wynosi nie mniej ni¿ 15 W, emituj¹cymi pola elektromagnetyczne o czêsto-
tliwoœciach od 30 kHz do 300 GHz, s¹ obowi¹zani do wykonania pomiarów poziomów
pól elektromagnetycznych w œrodowisku:

1) bezpoœrednio po rozpoczêciu u¿ytkowania instalacji lub urz¹dzenia;
2) ka¿dorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urz¹dzenia,

w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposa¿eniu instalacji lub urz¹dzenia,
o ile zmiany te mog¹ mieæ wp³yw na zmianê poziomów pól elektromagnetycznych,
których Ÿród³em jest instalacja lub urz¹dzenie.

Wyniki tych pomiarów przekazuje siê wojewódzkiemu inspektorowi ochrony œrodo-
wiska i pañstwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku i obserwacji zmian do-
konuje siê tak¿e w ramach pañstwowego monitoringu œrodowiska.

W kwestii monta¿u anten w pobli¿u zabytków wpisanych do rejestru, nale¿y wska-
zaæ, ¿e zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z póŸn. zm.) pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków wymaga m.in. wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu
zabytku oraz umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urz¹dzeñ technicznych,
tablic, reklam oraz napisów.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e anteny s¹ instalowane na budynkach z zachowaniem obo-
wi¹zuj¹cych procedur administracyjnych.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki
i innych senatorów

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Panie Premierze! Panie Ministrze!
W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o postêpowaniu kompensacyjnym

w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemys³u okrêtowego
w ¿adnym artykule nie mówi siê o zachowaniu produkcji statków. Komisja
Europejska za¿¹da³a, aby „sprzedaæ aktywa stoczni po cenie rynkowej
w drodze otwartej, przejrzystej, bezwarunkowej i niedyskryminacyjnej pro-
cedury przetargowej, a nastêpnie likwidacjê stoczni” (druki sejmowe nr 1410
i 1446). Tak siê sta³o. Pan Premier by³ ³askaw wspomnieæ przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego, ¿e stocznie kupi³ inwestor z Kataru. Czy to by³a
przedwyborcza mistyfikacja czy prawda? Jak s¹dzê, prawdy nie da siê d³u-
go ukrywaæ. Ale nie w tej sprawie interweniujemy.

Chodzi nam o Stoczniê Gdañsk¹, której w³aœcicielem jest ISD Polska, na-
le¿¹ca do ukraiñskiej grupy ISD. Jest ona tak¿e w³aœcicielem Huty Czêsto-
chowa. Komisja Europejska zatwierdzi³a pomoc przyznan¹ Stoczni Gdañ-
skiej od czasu wejœcia Polski do Unii Europejskiej, tym samym akceptuj¹c
plan restrukturyzacji zak³adu. Wynika z tego, ¿e nie trzeba bêdzie zwracaæ
251 milionów euro, a zak³adowi nie grozi upad³oœæ. Decyzja KE nie wywo³a³a
entuzjazmu ani wœród stoczniowców, ani wœród czêstochowskich hutników,
którzy boj¹ siê zwolnieñ. Dowiedzieli siê bowiem, ¿e ich w³aœciciel ma powa¿-
ne problemy finansowe. Tylko w Stoczni Gdañskiej d³ug ISD Polska przekro-
czy³ 3 miliardy dolarów. Og³oszenie bankructwa ukraiñskiego koncernu jest
ca³kiem realne.

W zwi¹zku z tym mamy pytanie, czy rz¹d jest zorientowany w k³opotach
ISD Polska. Uwa¿amy, ¿e gdyby siê okaza³o, ¿e ukraiñski koncern upadnie,
bêdzie to nie tylko megapora¿ka rz¹du PO-PSL, ale te¿ gwóŸdŸ do trumny
przemys³u okrêtowego w Polsce. To, co mia³o byæ sukcesem obecnej ekipy
rz¹dowej, czyli przyjêcie przez Komisjê Europejsk¹ programu restrukturyza-
cji stoczni w Gdañsku, mog³oby siê okazaæ przewidywanym czy te¿ zaplano-
wanym scenariuszem. Zaplanowanym przez kogo? Przez Rosjan. Jak
donios³y media, ofertê wykupu d³ugów i tym samym przejêcia ISD Polska z³o-
¿y³a grupa finansowa Prywat, nale¿¹ca do Giennadija Bogolubowa i Igora
Ko³omojskiego, powi¹zana z rosyjskimi gigantami hutniczymi: Jewraz Roma-
na Abramowicza i Metgallinvest Aliszera Usmanowa. Co na to polskie s³u¿by
specjalne? Czy panu premierowi wiadomo o tej sprawie?

I drugi problem, o który chcielibyœmy zapytaæ. Czy rz¹d orientuje siê, ile
do tej pory upad³o zak³adów, które pracowa³y w przemyœle oko³ostocznio-
wym? Ile osób z tego powodu utraci³o pracê? Jakie koszty w zwi¹zku poniós³
bud¿et i czy jeszcze poniesie? Chodzi nam zarówno o placówki naukowo-
-badawcze przemys³u okrêtowego, które trac¹ sens istnienia, jak i o przedsiê-
biorstwa, które kooperowa³y ze stoczniami. Czy nie lepiej by³o oddaæ Komisji
Europejskiej pieni¹dze z niedozwolonej pomocy publicznej, ani¿eli doprowa-
dziæ do niejasnej sprzeda¿y stoczni i likwidacji przemys³u okrêtowego?

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
Zdzis³aw Pupa
Waldemar Kraska
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 7.09.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pism, znak BDS/DSK-043-1925/09 oraz BDS/DSK-043-

-1926/09 z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska, przesy³am
stanowisko odnoœnie do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami podczas 39. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 31 lipca 2009 r.

W tekœcie oœwiadczenia pojawia siê informacja, ¿e d³ug ISD Polska Sp. z o.o. w Stocz-
ni Gdañsk SA przekroczy³ 3 miliardy dolarów tj. ok. 8,7 miliarda z³otych. Z informacji
przekazanych przez Agencjê Rozwoju Przemys³u SA (akcjonariusza Stoczni Gdañsk
SA) wynika, ¿e przedmiotowe dane s¹ nieprawdziwe. D³ug ISD Polska Sp. z o.o. wobec
Stoczni Gdañsk SA powinien byæ ujêty w aktywach bilansu spó³ki jako nale¿noœæ. We-
d³ug sprawozdania finansowego Stoczni Gdañsk SA za 2008 r., badanego przez bieg³e-
go rewidenta z renomowanej firmy audytorskiej Ernst&Young, nale¿noœci na dzieñ
31.12.2008 r. wynosi³y 34,2 mln z³. W rozdziale 41 punkt d) sprawozdania podano, ¿e
Stocznia Gdañsk SA w roku obrotowym 2008 dokona³a zakupów od ISD Polska
Sp. z o.o. na kwotê 1.862.177,94 z³. W pozycji sprzeda¿ widnieje kwota 0,00 z³. Nato-
miast wed³ug sprawozdania F-01 za II kwarta³ 2009 r. nale¿noœci na dzieñ 30.06.2009 r.
wynosz¹ 35,9 mln z³.

Odnosz¹c siê do kwestii upad³oœci zak³adów, które pracowa³y w przemyœle oko³o-
stoczniowym uprzejmie informujê, ¿e z informacji uzyskanych z Ministerstwa Gospo-
darki, które na bie¿¹co analizuje sytuacjê panuj¹c¹ w polskim przemyœle stoczniowym
oraz przemys³ach pracuj¹cych na rzecz stoczni wynika, ¿e brak jest sygna³ów o ban-
kructwie zak³adów pracuj¹cych na rzecz stoczni. Wielu przedsiêbiorców kooperu-
j¹cych ze stoczniami, po 2002 r., tj. po upad³oœci Stoczni Szczeciñskiej Porta Holding
SA, aby uniezale¿niæ siê od polskich stoczni zdywersyfikowa³o kierunki dostaw us³ug
i produktów podpisuj¹c kontrakty eksportowe. Ponadto wielu kooperantów stoczni
zmniejszy³o zatrudnienie, poniewa¿, podobnie jak inne krajowe przedsiêbiorstwa,
zrealizowa³y b¹dŸ realizuj¹ programy restrukturyzacji, których integraln¹ czêœci¹ jest
ograniczenie kosztów i tym samym zatrudnienia.

Maj¹c na wzglêdzie poruszon¹ kwestiê oddania Komisji Europejskiej pieniêdzy
z niedozwolonej pomocy publicznej uprzejmie informujê, ¿e zwrot pomocy publicznej
powinien nast¹piæ do podmiotu, który udzieli³ pomocy. W przypadku stoczni jest to
m.in. bud¿et pañstwa a nie Komisja Europejska.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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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 prawdopodobnym wszczê-
ciem œledztwa w sprawie wydarzenia z 14 lipca, gdy jeden z koni ci¹gn¹cych
wóz z turystami na drodze do Morskiego Oka pad³ po wywiezieniu turystów
pod W³osienicê. O ile bowiem sytuacja ta z punktu widzenia prawa tak na-
prawdê nie jest jeszcze w ogóle wyjaœniona i prawdopodobnie nawet nie uzy-
skano koniecznych ekspertyz bieg³ych z zakresu weterynarii co do przyczyn
tej tragedii, o tyle w mediach lokalnych i ogólnopolskich ju¿ os¹dzono nie tyl-
ko w³aœciciela konia, ale i wszystkich górali. Na niemal wszystkich forach in-
ternetowych, prowadzonych równie¿ przez poczytne ogólnopolskie media
prasowe, nazywa siê nas, górali, osobami bezdusznymi, pazernymi – ¿e wy-
mieniê tylko niektóre mniej obraŸliwe zwroty.

Panie Ministrze, nie jest to pierwszy przypadek rozpêtanej przez media hi-
sterii i nagonki na nasz¹ spo³ecznoœæ, absolutnie bez zwi¹zku z meritum danej
sprawy. Tak by³o choæby w przypadku staranowania turystów przez sp³oszo-
nego konia na Guba³ówce, ale tak bywa te¿ przy okazji niemal ka¿dego rodza-
ju inwestycji budowlanych, mniejszych czy wiêkszych, które rzekomo
nara¿aj¹ na uszczerbek ogólnonarodowe dobro, jakim jest tatrzañska przyro-
da. Sam tego doœwiadczy³em na w³asnej skórze, gdy w mediach lokalnych
i ogólnopolskich niemal zlinczowano mnie za pomys³ oœwietlenia krzy¿a na
Giewoncie. W komentarzach do artyku³ów u¿ywano takich zwrotów, ¿e powta-
rzanie ich nie jest mo¿liwe z uwagi na u¿yte s³ownictwo, wulgarne obelgi i poni-
¿anie.

Panie Ministrze, do tej pory nie przejmowa³em siê szczególnie wskazany-
mi zjawiskami, które wed³ug mnie by³y jedynie efektem chêci zaistnienia
przez pewn¹ radykaln¹ grupê polskiego spo³eczeñstwa, co by³o celowo pod-
sycane prowokacyjnymi artyku³ami. Grupê, której nikt nigdy nie pasuje i któ-
rej nikt nie potrafi dogodziæ, a szczególnie górale. Obecnie jednak mam
powa¿ne obawy, czy faktycznie mo¿na nadal przechodziæ obojêtnie obok
ci¹g³ego oczerniania i poni¿ania polskich górali.

Je¿eli bowiem podobne wydarzenia maj¹ miejsce na rynku w Krakowie, to
nikt nie winni za nie Krakusów czy Ma³opolan, a wiêc ca³ej spo³ecznoœci. Nikt nie
u¿ywa takich s³ów jak wobec nas, górali: ten pie… góral powinien za to s³ono
zap³aciæ, górale to diab³y w owczej skórze, ³eb za ³eb, górale oszukuj¹ tury-
stów, kto nienawidzi górali, wpisywaæ siê. To tylko niektóre z cytatów. Oczywi-
œcie inne komentarze id¹ jeszcze dalej i nie warto ich przytaczaæ.

Dlatego, sk³adaj¹c niniejsze oœwiadczenie, proszê pana ministra o roz-
wa¿enie wszczêcia postêpowania z art. 257 kodeksu karnego: „kto publicz-
nie zniewa¿a grupê ludnoœci albo poszczególn¹ osobê z powodu jej
przynale¿noœci narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowoœci lub z takich powodów narusza nietykalnoœæ cielesn¹
innej osoby, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat trzech”.

S¹dzê, ¿e skoro wymiar sprawiedliwoœci by³ w stanie odnaleŸæ studenta,
który pomówi³ w Internecie urzêduj¹cego prezydenta Polski, to nie bêdzie
mia³ problemu ze zlokalizowaniem mediów zarówno naruszaj¹cych prawo pi-
sanymi artyku³ami, jak i odpowiadaj¹cych za bezprawne oczernianie spo³ecz-
noœci góralskiej na prowadzonych przez nie forach dyskusyjnych.

Jednoczeœnie proszê pana ministra o objêcie postêpowania w sprawie
przyczyn padniêcia konia w dniu 14 lipca 2009 r. na drodze do Morskiego
Oka pod W³osienic¹ ministerialnym nadzorem, gdy¿ tylko taki nadzór mo¿e
zapewniæ obiektywizm na ka¿dym jego etapie. W przeciwnym wypadku mo-
¿e okazaæ siê, ¿e prokuratorzy czy ewentualnie sêdziowie, dzia³aj¹c pod sil-
n¹ presj¹ mediów i wszelkiego rodzaju organizacji, nie bêd¹ mogli spokojnie
pracowaæ nad ustaleniem przebiegu zdarzeñ i ewentualnej odpowiedzialno-
œci osób.

Tadeusz Skorupa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 4 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 6 sierpnia 2009 r. (nr BPS/DSK-

-043-1927/09) oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Tadeusza Skorupê podczas
39. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r. skierowane do Ministra Sprawiedli-
woœci Prokuratora Generalnego w sprawie zdarzenia zaistnia³ego w dniu 14 lipca 2009 r.
w rejonie Morskiego Oka, a dotycz¹cego padniêcia konia ci¹gn¹cego wóz z turystami
oraz zwi¹zanej z tym wydarzeniem medialnej i internetowej nagonki na spo³ecznoœæ
górali, uprzejmie przedstawiam, i¿ wskazane zdarzenie jest przedmiotem postêpowa-
nia Prokuratury Rejonowej w Zakopanem o sygnaturze Ds 1561/09.

W sprawie tej w dniu 28 lipca 2009 r. zosta³o wszczête œledztwo w przedmiocie znê-
cania siê w dniu 14 lipca 2009 r. w rejonie Morskiego Oka przez Tadeusza S. na ko-
niem, które doprowadzi³o do œmierci tego zwierzêcia, tj. o czyn z art. 35 ust. 1 Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t.

W sprawie tej wykonywane s¹ czynnoœci maj¹ce na celu wszechstronne wyjaœnie-
nie okolicznoœci tego zdarzenia. W zale¿noœci od wyniku tych czynnoœci podjête zosta-
n¹ decyzje w zakresie ewentualnej odpowiedzialnoœci za czyn z art. 35 ust. 1 wskazanej
powy¿ej ustawy.

W celu zapewnienia prawid³owego toku tego postêpowania zosta³o ono objête zwierzchnim
nadzorem s³u¿bowym Prokuratury Okrêgowej w Nowym S¹czu. Ponadto postêpowanie
to pozostawaæ bêdzie w zainteresowaniu Biura Postêpowania Przygotowawczego Pro-
kuratury Krajowej.

Informujê równie¿, i¿ z uwagi na treœæ oœwiadczenia Pana Senatora Tadeusza Sko-
rupy wskazuj¹c¹ na to, i¿ stanowi ono tak¿e zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia
przestêpstwa z art. 257 k.k., polegaj¹cego na publicznym zniewa¿eniu w mediach oraz
w internecie grupy ludnoœci – górali w zwi¹zku ze zdarzeniem, które mia³o miejsce
w dniu 14 lipca 2009 r. w rejonie Morskiego Oka, polecono Prokuraturze Apelacyjnej
w Krakowie spowodowanie procesowego rozpoznania tego oœwiadczenia tak¿e jako za-
wiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa.

Zawiadomienie to zostanie rozpoznane przez Prokuraturê Rejonow¹ w Zakopanem
w ramach odrêbnego postêpowania. O sposobie rozpoznania zostanie Pan Senator po-
wiadomiony bezpoœrednio przez Prokuraturê prowadz¹c¹ postêpowanie.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Edward Zalewski
Prokurator Krajowy
Zastêpca Prokuratora Generalnego

39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r. 225



Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Jako senator RP z ziemi radomskiej proszê o wyjaœnienie kwestii zwi¹za-
nej z brakiem w³aœciwie dzia³aj¹cego nag³oœnienia i informacji wizualnych na
terenie dworca PKP Warszawa Zachodnia, to jest w g³ównym przejœciu pod-
ziemnym pomiêdzy ulic¹ Tunelow¹ a Alejami Jerozolimskimi.

Aktualny stan infrastruktury s³u¿¹cej do przekazywania informacji po-
dró¿nym na terenie Dworca Zachodniego w przejœciu podziemnym pomiêdzy
ulic¹ Tunelow¹ a Alejami Jerozolimskimi jest skandaliczny, gdy¿ brak jest
w tym przejœciu poprawnie dzia³aj¹cej informacji wizualnej i akustycznej.
O takim nagannym stanie rzeczy jestem informowany od kilku miesiêcy, po-
niewa¿ wiele osób z Radomia i okolic codziennie doje¿d¿a do Warszawy do
pracy lub szko³y, korzystaj¹c z transportu kolejowego. Opisywana sytuacja
niejednokrotnie jest przyczyn¹ spóŸnienia podró¿nych na poci¹gi, bo z racji
remontów na liniach kolejowych poci¹gi wje¿d¿aj¹ na inne tory i perony ni¿
wynika to z rozk³adów jazdy rozmieszczonych na tablicach informacyjnych.
Dezorganizuje to normalne podró¿owanie i korzystanie z us³ug transporto-
wych PKP oraz prowadzi do nerwowych sytuacji i dyskomfortu klientów.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania:

1. Czy minister infrastruktury odpowiedzialny za transport kolejowy zaj-
mie siê t¹ skandaliczn¹ sytuacj¹, która z punktu widzenia podró¿nych jest
nie do przyjêcia?

2. Czy zostan¹ podjête w tej sprawie jakieœ dzia³ania?
3. Kiedy ta prosta i niskokosztowa sprawa zostanie za³atwiona przez ad-

ministratora Dworca Zachodniego?
4. W jaki sposób administrator Dworca Zachodniego ma zamiar poprawiæ

komfort podró¿nych pod tym wzglêdem?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 sierpnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z nades³anym przy piœmie z dnia 6 sierpnia br. znak: BPS/DSK-043-

-1928/09 oœwiadczeniem Senatora Wojciecha Skurkiewicza dotycz¹cym niew³aœciwie
dzia³aj¹cego nag³oœnienia oraz braku informacji wizualnej na terenie dworca kolejowe-
go Warszawa Zachodnia, poni¿ej przedstawiam informacje w przedmiotowej sprawie.

W œlad za wyjaœnieniami przekazanymi przez Zarz¹d PKP SA, uprzejmie informujê,
¿e przekazywanie pasa¿erom informacji, istotnych z punktu widzenia prawid³owego wy-
konywania na ich rzecz umowy przewozu, nale¿y do przewoŸników, co wynika z zakresu
prowadzonej przez nich dzia³alnoœci – w wiêkszoœci s¹ to podmioty spoza Grupy PKP.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z póŸn. zm.) przewoŸnik jest obowi¹zany:

– podaæ, w odpowiednim terminie, do publicznej wiadomoœci informacjê o obowi¹zu-
j¹cym rozk³adzie jazdy oraz jego aktualizacji – w formie og³oszeñ wywieszonych na
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dworcach i przystankach w tym rozk³adzie wymienionych i w punktach sprzeda¿y
biletów, jak równie¿ w inny sposób zwyczajowo przyjêty,

– niezw³ocznie powiadomiæ podró¿nych o zaistnia³ych okolicznoœciach uniemo¿li-
wiaj¹cych wykonanie przewozu zgodnie z treœci¹ umowy przewozu, zarówno wów-
czas, gdy takie okolicznoœci zaistniej¹ przed rozpoczêciem przewozu, jak i w jego
trakcie.

Udostêpnianie przewoŸnikom miejsc do zamieszczania informacji o obowi¹zu-
j¹cym rozk³adzie jazdy oraz jego aktualizacji odbywa siê na podstawie umów zawar-
tych z w³aœcicielem albo zarz¹dc¹ dworca lub przystanku.

Ponadto nale¿y podkreœliæ, ¿e obecnie wiêkszoœci¹ budynków dworcowych i czêœci¹
terenu wokó³ nich zarz¹dza PKP SA, natomiast przejœciami podziemnymi prowadz¹cy-
mi na perony, peronami i przystankami zarz¹dzaj¹ PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Za-
rz¹dzaj¹cy poszczególnymi elementami tej infrastruktury kolejowej s¹ odpowiedzialni
za umieszczenie na tych budynkach i w odpowiednich miejscach wewn¹trz, odpowied-
nich oznakowañ u³atwiaj¹cych identyfikacjê miejsc.

Jak wynika z wyjaœnieñ przestawionych przez Spó³kê, zarz¹dzaj¹ce i administru-
j¹ce budynkami dworców kolejowych Oddzia³y Gospodarowania Nieruchomoœciami
i Oddzia³ Dworce Kolejowe wprowadzaj¹ systematycznie, przyjêty przez Zarz¹d PKP SA
w marcu br., System Identyfikacji Wizualnej PKP SA w zakresie oznakowania dworców
kolejowych, sporz¹dzony w oparciu o Kartê UIC 413, 10 edycja, styczeñ 2008 r. W pierwszej
kolejnoœci oznakowania te wprowadzane s¹ na dworcach przebudowywanych, moder-
nizowanych i remontowanych.

Do przekazywania przez przewoŸników pasa¿erom bie¿¹cych informacji, zwi¹za-
nych z przewozem, w tym m.in. o przyjazdach i odjazdach poci¹gów na poszczególnych
stacjach s³u¿¹ sieci i systemy informacji podró¿nych. W³aœcicielem i dysponentem
urz¹dzeñ stanowi¹cych te sieci i systemy jest Telekomunikacja Kolejowa Spó³ka z o.o.,
która udostêpnia tê infrastrukturê przewoŸnikom kolejowym odp³atnie w postaci
us³ug dostêpu sieci rozg³oszeniowej, sieci sygnalizacji czasu i systemów informacji wi-
zualnej, pobieraj¹c za to udostêpnienie op³aty, ustalane na podstawie porozumieñ
zawartych pomiêdzy Telekomunikacj¹ Kolejow¹ a przewoŸnikami. PrzewoŸnicy decy-
duj¹ o lokalizacji miejsc odbioru tych informacji przez pasa¿erów. Treœæ i sposób prze-
kazywania informacji zale¿y od ustaleñ pomiêdzy przewoŸnikami i podmiotem
obs³uguj¹cym – przekazuj¹cym informacjê.

Jak wynika z informacji przekazanych przez PKP SA, w niedalekiej przysz³oœci pla-
nowane jest wdro¿enie nowoczesnego systemu informacyjnego obs³ugi transportu ko-
lejowego. Dzia³aj¹ca na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury Telekomunikacja Kolejo-
wa Spó³ka z o.o. zakoñczy³a w³aœnie, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
oraz rezerwy celowej Bud¿etu Pañstwa, projekt pod nazw¹ „Studium wykonalnoœci sy-
stemu informacyjnego obs³ugi transportu kolejowego – SITKol 2005-PL-96605-S-
-S07.56083 w dziedzinie transeuropejskich sieci w zakresie infrastruktury (TEN-T)”.

System ten ma na celu u³atwienie przep³ywu informacji miêdzy firmami, urzêdami
i klientami kolei, zaplanowanie przez pasa¿erów podró¿y „od drzwi do drzwi” oraz do-
konanie mobilnej rezerwacji i op³aty za przejazd. W ramach systemu przewidziane jest
uruchomienie Kolejowego Stacyjnego Systemu Informacyjnego u³atwiaj¹cego obs³ugê
informacyjn¹ pasa¿erów na dworcach kolejowych, w którym informacje bêd¹ wyœwiet-
lane na tablicach wykonanych w oparciu o najnowsze technologie. Na nowoczesnych
ekranach LCD i TFT prezentowane bêd¹ multimedialne, aktualizowane w czasie rze-
czywistym, informacje. Równie¿ automatycznie bêd¹ nadawane zapowiedzi g³osowe
o bie¿¹cych przyjazdach i odjazdach poci¹gów.

Ponadto Zarz¹d PKP SA przekaza³ informacjê, ¿e wyst¹pi³ do Telekomunikacji Kole-
jowej Sp. z o.o., udostêpniaj¹cej przewoŸnikom urz¹dzenia s³u¿¹ce do przekazywania
informacji podró¿nym, z proœb¹ o stanowisko tej spó³ki w zakresie mo¿liwoœci zainsta-
lowania i eksploatacji takich urz¹dzeñ oraz zasad korzystania z nich przez przewoŸni-
ków.

W odpowiedzi Spó³ka Telekomunikacja Kolejowa wyjaœni³a, i¿ urz¹dzenia systemu
informacji wizualnej i rozg³oszeniowej m.in. na dworcu Warszawa Zachodnia powsta³y
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jeszcze przed restrukturyzacj¹ PKP SA, dokonan¹ na podstawie ustawy z dnia 8 wrzeœ-
nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañ-
stwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”, polegaj¹c¹ na utworzeniu na bazie maj¹tku PKP
SA odpowiednich spó³ek. Obecnie urz¹dzenia te s¹ utrzymywane przez Telekomunika-
cjê Kolejow¹.

Zmiana obecnego stanu systemu informacji wymaga jego rozbudowy, co wi¹¿e siê
z poniesieniem znacznych nak³adów finansowych. Telekomunikacja Kolejowa Spó³ka
z o.o., na podstawie zamówieñ zainteresowanych podmiotów – w³aœcicieli obiektu lub
przewoŸników pasa¿erskich – realizuje instalacjê i utrzymanie urz¹dzeñ informacji po-
dró¿nych, dziel¹c op³aty za korzystanie z nich pomiêdzy przewoŸników, proporcjonal-
nie do iloœci poci¹gów zatrzymuj¹cych siê na danej stacji.

Na podstawie pisemnego zlecenia wykonania instalacji urz¹dzeñ informacji po-
dró¿nych przygotowany jest kosztorys instalacji, natomiast op³aty za korzystanie
z urz¹dzeñ s¹ obliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cym cennikiem.

O iloœci zainstalowanych urz¹dzeñ informacji podró¿nych decyduj¹ przewoŸnicy,
którzy zlecaj¹ równie¿ demonta¿ urz¹dzeñ. Wed³ug podanych orientacyjnie kosztów
zabudowy przedmiotowych urz¹dzeñ wizualnych i rozg³oszeniowych na stacji i w przej-
œciach podziemnych bez uwzglêdnienia sta³ych miesiêcznych kosztów zwi¹zanych
z utrzymaniem systemów, dla dworca Warszawa Zachodnia wynosz¹ one ponad 1 mln
144 tys. z³.

W ocenie Zarz¹du PKP SA instalowanie i eksploatacja urz¹dzeñ informacji dyna-
micznej o poci¹gach pasa¿erskich winno le¿eæ w gestii zarz¹dcy infrastruktury kolejo-
wej, jako element dostêpu, a koszty z tym zwi¹zane uwzglêdnione w stawkach dostêpu
do linii kolejowych dla przewoŸników pasa¿erskich.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Zarz¹d PKP SA skierowa³ do wszystkich podmiotów,
które powinny byæ zainteresowane w tej sprawie, tj. PKP Polskich Linii Kolejowych SA
oraz 4-ech przewoŸników, których poci¹gi zatrzymuj¹ siê na stacji Warszawa Zachod-
nia („PKP Intercity” SA, „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., „Koleje Mazowieckie –
KM” sp. z o.o. i Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie), pismo informuj¹ce o in-
terwencji Pana Senatora oraz ww. stanowisku Telekomunikacji Kolejowej Spó³ka
z o.o., zwracaj¹c siê do nich z apelem – proœb¹ o podjêcie dzia³añ, ukierunkowanych na
podwy¿szenie poziomu obs³ugi pasa¿erów, w tym w zakresie przekazywania im niezbêd-
nych informacji.

Ponadto z informacji przekazanych przez Zarz¹d PKP SA wynika, i¿ spó³ka prowa-
dzi negocjacje z wybranym prywatnym inwestorem w zakresie realizacji inwestycji zlo-
kalizowanej na dzia³kach w pobli¿u obecnego Dworca Warszawa Zachodnia, w ramach
której przewidziane jest wybudowanie czêœci dworcowej wraz z obiektami komercyjny-
mi, których zakoñczenie planowane jest do czasu rozpoczêcia mistrzostw w pi³ce no¿-
nej EURO 2012. W wyniku tych prac nast¹pi radykalna zmiana estetyki i standardu
obs³ugi podró¿nych na tym dworcu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Wed³ug szacunków ekspertów aktualnie mniej ni¿ 1,5% energii w na-
szym kraju jest produkowane z energii wiatru. Jednoczeœnie firmy zaintere-
sowane budow¹ w Polsce si³owni wiatrowych planuj¹ podwojenie inwestycji
w tym zakresie w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat. Liczba inwestycji mo¿e siê
podwoiæ, gdy¿ tylko w pierwszym kwartale 2009 r. przy³¹czono do sieci elek-
trownie wiatrowe o ³¹cznej mocy 459 MW i podpisano umowy o przy³¹czenie
do sieci na ³¹czn¹ moc 1 tysi¹ca 213 MW. Inwestorzy dla wsparcia budowy
farm wiatrowych mog¹ uzyskiwaæ pomoc na swoje zadania projektowe ze
œrodków Funduszu Spójnoœci w ramach osi priorytetowej, a nowelizowane
prawo energetyczne ma u³atwiæ inwestorom przy³¹czanie elektrowni do sieci.

W realizacji tego typu inwestycji istotnym elementem procesu przygoto-
wania inwestycji i póŸniejszej jej realizacji jest szeroko rozumiany aspekt
ochrony œrodowiska. Jednym z etapów jest opracowanie przez inwestora
oceny oddzia³ywania danej inwestycji na œrodowisko. Przy wspomnianym
za³o¿eniu o ogromnej liczbie planowanych inwestycji w sektorze energetyki
wiatrowej zachodzi obawa o negatywny wp³yw tych inwestycji na œrodowis-
ko w ju¿ wykorzystywanych i planowanych lokalizacjach.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastê-
puj¹ce pytania.

Ile farm wiatrowych lub indywidualnych turbin funkcjonuje aktualnie
w naszym kraju?

Ile z istniej¹cych budowanych i planowanych inwestycji znajduje siê
w pobli¿u obszarów Natura 2000, parków narodowych i krajobrazowych?

Czy w posiadaniu Ministerstwa Œrodowiska s¹ dane o liczbie ptaków,
które zginê³y po zderzeniu z ³opatami wiatraków, i czy jest prowadzony taki
monitoring?

Czy w przypadku poszczególnych lokalizacji pojawi³y siê skargi lub pro-
testy okolicznych mieszkañców odnoœnie do negatywnego wp³ywu wiatra-
ków na warunki i komfort ¿ycia, na przyk³ad na uci¹¿liwoœæ ha³asu itd.?

Czy znane s¹ przypadki upad³oœci inwestorów w trakcie procesu inwe-
stycyjnego i pozostawienie u dzier¿awcy terenu niedzia³aj¹cej infrastruktury,
jak fundamenty, drogi dojazdowe itp.?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 sierpnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 6 sierpnia br. (znak: BPS/DSK-043-1929/09) doty-
cz¹cego oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Wojciecha Skurkiewicza podczas
39. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r. w sprawie negatywnego wp³ywu bu-
dowy farm wiatrowych na œrodowisko przekazujê odpowiedzi na pytania przygotowane
przy wspó³pracy z Ministerstwem Gospodarki.
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1. Ile farm wiatrowych lub indywidualnych turbin funkcjonuje aktualnie w na-
szym kraju?

Z informacji otrzymanych od Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
wœród aktualnych inwestycji wyró¿niæ mo¿na 14 profesjonalnych projektów:

Lokalizacja Województwo Moc

Barzowice zachodniopomorskie 5,1 MW

Cisowo zachodniopomorskie 18 MW

Zagórze zachodniopomorskie 30 MW

Lisewo pomorskie 10,8 MW

Tymieñ zachodniopomorskie 50 MW

Puck pomorskie 22 MW

Kisielice warmiñsko-mazurskie 40,5 MW

Kamieñsk ³ódzkie 30 MW

Jagni¹tkowo zachodniopomorskie 30,6 MW

£osina k. S³upska zachodniopomorskie 48 MW

Gnie¿d¿ewo pomorskie 22 MW

Karœcino zachodniopomorskie 69 MW

£ebcz pomorskie 8 MW

Nale¿y tak¿e wspomnieæ, i¿ oprócz wymienionych powy¿ej zespo³ów farm wiatro-
wych w ca³ym kraju wystêpuj¹ pojedyncze turbiny lub zespo³y kilku turbin o ma³ej
mocy. £¹cznie w Polsce posadowionych jest 253 koncesjonowanych Ÿróde³. Moc zain-
stalowana w energetyce wiatrowej na mieszkañca to 0,012 kW, a na km2 obszaru l¹do-
wego przypada 1,44 kW.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energety-
ki, moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce to ok. 553 MW (stan na dzieñ
30 czerwca 2009 r.).

2. Ile z istniej¹cych budowanych i planowanych inwestycji znajduje siê w po-
bli¿u obszarów Natura 2000, parków narodowych i krajobrazowych?

Ministerstwo Œrodowiska oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska nie posia-
da bazy danych/rejestru planowanych i realizowanych farm wiatrowych znajduj¹cych
siê w pobli¿u wymienionych w piœmie form ochrony przyrody. Procedura zwi¹zana
z zatwierdzeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych i ocen¹ ich wp³ywu na œrodowisko
odbywa siê na mocy przepisów:

· ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póŸn. zm.);

·rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia ro-
dzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szcze-
gó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dze-
nia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póŸn. zm.);

· ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z póŸn. zm.).
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3. Czy w posiadaniu Ministerstwa Œrodowiska s¹ dane o liczbie ptaków, które zgi-
nê³y po zderzeniu z ³opatami wiatraków i czy jest prowadzony monitoring?

Ministerstwo Œrodowiska oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska nie pro-
wadzi baz danych zawieraj¹cych informacje dotycz¹ce iloœci ptaków, jakie gin¹ w wyni-
ku kolizji z konstrukcjami wiatraków. Zgodnie z przepisami art. 82 ust. 1 pkt 2b
ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póŸn. zm.) – dalej zwana ustaw¹ organy wydaj¹ce decyzje
o œrodowiskowych uwarunkowaniach mog¹ na³o¿yæ na inwestora obowi¹zek monito-
rowania oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko. Monitoring taki w przypadku
farm wiatrowych obejmuje najczêœciej oddzia³ywanie na ptaki oraz nietoperze i trwa
zazwyczaj od kilku do nawet 10 lat od momentu uruchomienia przedsiêwziêcia. Dane
te s¹ wiêc w posiadaniu organów, które wydaj¹ decyzje o œrodowiskowych uwarunko-
waniach. Ponadto, informacje dotycz¹ce kolizyjnoœci wiatraków z ornitofaun¹ znajdu-
j¹ siê w literaturze naukowej, lecz w wiêkszoœci dane te nie dotycz¹ naszego kraju.
Badania na ten temat zamieszczone na ³amach ró¿nych czasopism naukowych, wytycz-
nych i innego rodzaju opracowañ przedstawiaj¹ bardzo ró¿ne wyniki – od praktycznie
zerowego do wykazywania skrajnie negatywnego wp³ywu. Jak mo¿na siê domyœleæ,
ogromne znaczenie na skalê oddzia³ywania na awifaunê b¹dŸ chiropterofaunê, przy te-
go rodzaju inwestycjach, ma usytuowanie farmy oraz wykorzystywana technologia
i zakres planowanego przedsiêwziêcia, które s¹ analizowane indywidualnie w toku oce-
ny oddzia³ywania na œrodowisko.

4. Czy w przypadku poszczególnych lokalizacji pojawi³y siê skargi lub protesty
okolicznych mieszkañców odnoœnie do negatywnego wp³ywu wiatraków na
warunki i komfort ¿ycia, na przyk³ad na uci¹¿liwoœæ ha³asu itd.?

Instalacje l¹dowe wykorzystuj¹ce si³ê wiatru do produkcji energii (wiatraki), któ-
rych wysokoœæ ca³kowita jest nie mniejsza ni¿ 30 m (tzw. II grupa przedsiêwziêæ), a tak-
¿e elektrownie o mocy nominalnej nie mniejszej ni¿ 100 MW zlokalizowane na l¹dzie
(tzw. I grupa przedsiêwziêæ), s¹ zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lis-
topada 2004 r. w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifiko-
waniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z póŸn. zm.), kwalifikowane jako przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko. Przedsiêwziêcia takie w myœl ustawy wymagaj¹ uzyskania
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy przepro-
wadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko, przed wydaniem tej decyzji, wymagaj¹
przedsiêwziêcia zawsze znacz¹co oddzia³uj¹ce na œrodowisko (I grupa przedsiêwziêæ)
oraz przedsiêwziêcia potencjalnie znacz¹co oddzia³uj¹ce na œrodowisko (II grupa
przedsiêwziêæ), gdy obowi¹zek taki zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1
przywo³ywanej ustawy. Nieodzownym elementem takiej oceny jest zapewnienie, przez
organ prowadz¹cy postêpowanie, udzia³u spo³eczeñstwa. W trakcie tej procedury spo-
³eczeñstwo mo¿e sk³adaæ uwagi i wnioski odnoœnie do projektowanego przedsiêwziê-
cia, które nastêpnie s¹ analizowane przed wydaniem decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e na wczeœniejszym etapie planistycznym – przygoto-
wywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy ustalane jest
przeznaczenie poszczególnych terenów, organ przygotowuj¹cy projekt takiego doku-
mentu (podlegaj¹cego strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko przed jego
przyjêciem), udostêpnia go wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko do wgl¹du
i poddaje udzia³owi spo³eczeñstwa. Zgodnie z art. 55 ustawy przed³o¿one w zwi¹zku
z udzia³em spo³eczeñstwa uwagi i wnioski s¹ rozpatrywane przez organ opracowuj¹cy
dokument, a informacja, w jaki sposób zosta³y one wziête pod uwagê i w jakim zakresie

39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r. 231



zosta³y uwzglêdnione – zamieszczona jest w pisemnym podsumowaniu do³¹czanym do
przyjêtego dokumentu.

Z przedstawionych powy¿ej informacji wynika, i¿ to organ wydaj¹cy decyzjê o œro-
dowiskowych uwarunkowaniach oraz zatwierdzaj¹cy dokumenty wymienione w art. 46
i 47 ustawy, jest w posiadaniu informacji dotycz¹cych uwag w stosunku do planowa-
nych przedsiêwziêæ. W przypadku farm wiatrowych organem takim bêdzie wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta. W zwi¹zku z faktem, ¿e Generalny Dyrektor Ochrony
Œrodowiska nie uczestniczy w postêpowaniach w sprawie wydania decyzji œrodowisko-
wych dla farm wiatrowych i nie jest organem odwo³awczym od wydanych decyzji o œro-
dowiskowych uwarunkowaniach w tych sprawach, nie posiada on równie¿ dok³adnych
danych dotycz¹cych wp³ywaj¹cych skarg czy protestów odnoœnie do tego typu przed-
siêwziêæ.

Zgodnie z ustaw¹ ka¿dy ma prawo sk³adania uwag i wniosków w postêpowaniu
w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko oraz w postêpowaniu w sprawie oceny
przedsiêwziêæ na obszary Natura 2000.

W przypadku lokalizacji poszczególnych farm wiatrowych w procesie wydawania
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach sp³ywaj¹ licznie uwagi wystosowane
przez spo³ecznoœci lokalne i organizacje pozarz¹dowe w zwi¹zku z potencjalnym wp³y-
wem wiatraków na warunki ¿ycia mieszkañców.

5. Czy s¹ znane przypadki upad³oœci inwestorów w trakcie procesu inwestycyj-
nego i pozostawienie u dzier¿awcy terenu niedzia³aj¹cej infrastruktury, jak
fundamenty, drogi dojazdowe itp.?

Ministerstwo Œrodowiska nie dysponuje danymi dotycz¹cymi upad³oœci inwesto-
rów w trakcie procesu inwestycyjnego. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra
Œrodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606) pozyskiwanie takich danych nie le¿y w kompe-
tencji Ministra Œrodowiska.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze,
W nawi¹zaniu do przedstawionych przez MON planów likwidacji Ciecha-

nowskiego Pu³ku Artylerii im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego zwracam siê do
Pana Ministra z proœb¹ o ponown¹ analizê celowoœci likwidacji tej jednostki
wojskowej. Czy ostateczne decyzje w tej sprawie zosta³y ju¿ podjête, czy mo-
¿e istnieje jeszcze szansa na zmianê stanowiska przez Ministerstwo Obrony
Narodowej?

Jednoczeœnie, korzystaj¹c z okazji, pragnê zaprosiæ Pana Ministra do po-
bliskiej M³awy, gdzie w dniach 28 i 29 sierpnia bie¿¹cego roku odbêd¹ siê ob-
chody siedemdziesi¹tej rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej oraz rekonstruk-
cja bitwy pod M³aw¹.

Z wyrazami szacunku
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.27

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Eryka Smulewicza

podczas 39. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2009 r. w spra-
wie przysz³oœci 1. Ciechanowskiego Pu³ku Artylerii im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
(BPS/DSK-043-1930/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Pragnê poinformowaæ, ¿e wszystkie zmiany skutkuj¹ce przebudow¹ struktur ro-
dzajów i komponentów Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poddawane s¹ wszech-
stronnym analizom, ze szczególnym uwzglêdnieniem zasady „koszt-efekt” w kontekœ-
cie potrzeb obronnych, efektywnego wydatkowania œrodków finansowych z bud¿etu
pañstwa, a tak¿e potencjalnych skutków dla spo³ecznoœci lokalnych.

Dzia³ania reorganizacyjne w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynikaj¹
ze zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ bezpieczeñstwa i potrzeb obronnych pañstwa. To-
warzysz¹ temu dzia³ania zmierzaj¹ce do koncentracji jednostek wojskowych w du¿ych
kompleksach. W najbli¿szym czasie rozformowaniu i przeformowaniu ulegnie czêœæ
jednostek wojskowych Wojsk L¹dowych, w tym 1. Ciechanowski Pu³k Artylerii
im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

Dzia³ania restrukturyzacyjne dotycz¹ce komponentów artylerii Wojsk L¹dowych
s¹ determinowane kompromisem miêdzy potrzeb¹ utrzymania potencja³u, a nieu-
chronnymi zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtego zmniejszenia stanów etatowych, co
skutkuje obni¿eniem liczby oddzia³ów i pododdzia³ów artylerii.

Przyjmuj¹c jako cel nadrzêdny utrzymanie potencja³u bojowego, wraz z zachowa-
niem kapita³u ludzkiego, przy koniecznoœci obni¿enia wydatków, dzia³ania te s¹ ukie-
runkowane na integracjê jednostek wojskowych wyposa¿onych w uzbrojenie i sprzêt
tego samego typu. Pozwoli to na bardziej racjonalne i oszczêdne szkolenie, co jest
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szczególnie wa¿ne w przypadku wykorzystywania uzbrojenia i sprzêtu wojskowego
starszej generacji, a tak¿e na skupienie wysi³ku logistycznego w mniejszej liczbie
miejsc stacjonowania jednostek wojskowych.

Ubywanie doœwiadczonych specjalistów ró¿nego typu sprzêtu artyleryjskiego i ra-
kietowego z jednostek wojskowych (wynikaj¹ce z procesu zmian kadrowych oraz naby-
wania uprawnieñ emerytalnych) poci¹ga za sob¹ potrzebê gromadzenia potencja³u
fachowego i skupienia jego malej¹cej liczebnoœci, tak aby zabezpieczyæ niezbêdny wy-
soki poziom jego obs³ugi.

W odniesieniu do pytania Pana Senatora Eryka Smulewicza dotycz¹cego przysz³o-
œci 1. Ciechanowskiego Pu³ku Artylerii im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego uprzejmie
informujê, ¿e w resorcie obrony narodowej by³y prowadzone prace planistyczne, które
wskaza³y na zasadnoœæ restrukturyzacji tego pu³ku artylerii przez w³¹czenie jego dy-
wizjonów w sk³ad 1. pu³ku artylerii, planowanego do sformowania na bazie 1. Brygady
Artylerii w Wêgorzewie. Termin zakoñczenia tych przedsiêwziêæ okreœlony zosta³
w aneksie do „Programu rozwoju Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2007–2012” na koniec 2012 r.

Po przeniesieniu dywizjonów, infrastruktura wojskowa w Ciechanowie – uznana za
zbêdn¹ dla potrzeb Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – zagospodarowana zosta-
nie zgodnie z ustaw¹ z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami
mienia Skarbu Pañstwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163,
poz. 1711 ze zm.). Do dalszego zarz¹dzania przedmiotowym mieniem upowa¿niona bê-
dzie Agencja Mienia Wojskowego, która jest uprawniona do:

– sprzeda¿y lub zamiany mienia albo oddania gruntów w u¿ytkowanie wieczyste;
– oddania mienia w u¿ytkowanie, najem, dzier¿awê, u¿yczenie, trwa³y zarz¹d lub do

korzystania na podstawie innego stosunku prawnego;
– oddania mienia w administrowanie, na podstawie umowy na czas oznaczony, za

wynagrodzeniem;
– wnoszenia mienia do spó³ek, a tak¿e nabywania i obejmowania udzia³ów w spó³-

kach.
Ponadto przedmiotowe nieruchomoœci Skarbu Pañstwa mog¹ byæ przekazane

przez Agencjê Mienia Wojskowego, w drodze umowy, na w³asnoœæ jednostce samo-
rz¹du terytorialnego na cele zwi¹zane z inwestycjami s³u¿¹cymi wykonywaniu jej za-
dañ w³asnych.

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

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

z up. Czes³aw Pi¹tas
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do opublikowanego w dniu 22 lipca bie¿¹cego roku przez

Komisjê Europejsk¹ raportu na temat sytuacji na rynku mleka i przedstawio-
nych narzêdzi, które maj¹ tê sytuacjê ustabilizowaæ i poprawiæ, istotne jest,
aby zintensyfikowaæ dzia³ania podejmowane przez resort rolnictwa. W mojej
ocenie istotne jest podjêcie inicjatyw, które bêd¹ uzupe³nieniem inicjatywy
KE. W zwi¹zku z tym kierujê pytanie do Pana Ministra: kiedy strona polska
przedstawi swoj¹ ocenê propozycji Komisji Europejskiej?

Z wyrazami szacunku
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z przekazanym przy piœmie z dnia 6 sierpnia br. znak: BPS/DSK-043-

-1931/09 tekstem oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Pana Eryka Smulewicza
podczas 39. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r. w sprawie opublikowanego
przez Komisjê Europejsk¹ w dniu 22 lipca br. Komunikatu Komisji do Rady: Sytuacja
na rynku przetworów mlecznych w 2009 r. [COM(2009)385] oraz zapytania, kiedy stro-
na polska przedstawi ocenê propozycji Komisji, uprzejmie informujê.

Celem dokumentu by³o przedstawienie przez Komisjê Europejsk¹ raportu zawieraj¹ce-
go wnikliw¹ analizê rynku mleka oraz sposobów jego stabilizacji zgodnie z wynikami oceny
funkcjonowania reformy wspólnej polityki rolnej uzgodnionymi w ramach Health-check.

Decyzjê w sprawie zobowi¹zania Komisji do opracowania ww. dokumentu w termi-
nie dwóch miesiêcy podjêli, maj¹c na uwadze trudn¹ sytuacjê na rynku mleka i zwi¹-
zane z ni¹ rolnicze protesty, szefowie pañstw i rz¹dów obraduj¹cych na Radzie Euro-
pejskiej w dniach 18–19 czerwca 2009 r.

W raporcie omówione zosta³y dotychczasowe reformy WPR, analiza sytuacji na
unijnym i miêdzynarodowym rynku mleka, podejmowane przez KE œrodki wspierania
rynku, instrumenty dostêpne KE i pañstwom cz³onkowskim w ramach obowi¹zuj¹ce-
go prawa oraz mo¿liwoœci podjêcia dalszych dzia³añ i dyskusji.

Do najwa¿niejszych propozycji przedstawionych przez KE nale¿¹:
1) odrzucenie apeli o zamro¿enie wzrostów kwot mlecznych ustalonych w ramach

Health-check jako niezgodnych z wynikami oceny funkcjonowania WPR;
2) zaproponowanie ograniczenia poda¿y mleka m.in. poprzez:

a) umo¿liwienie pañstwom cz³onkowskim, na warunkach tymczasowych, wyko-
rzystanie pobranych od producentów mleka zaliczek na poczet op³aty na reali-
zacjê programu wyp³aty rekompensat z tytu³u dobrowolnej rezygnacji z pro-
dukcji mleczarskiej w przypadku gdy krajowa kwota mleczna nie zostanie prze-
kroczona (obecnie powy¿sze mo¿e byæ realizowane gdy krajowa kwota mleczna
zostanie przekroczona i wystêpuje nadwy¿ka zaliczek nad op³at¹),

b) umieszczenie przez pañstwa cz³onkowskie 1% zwiêkszenia krajowej kwoty mlecz-
nej w krajowej rezerwie kwoty bezpoœredniej (kwota sprzeda¿y bezpoœredniej
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co do zasady nie jest wykorzystywana przez pañstwa cz³onkowskie), a nastêp-
nie wyst¹pienie przez pañstwo cz³onkowskie o dokonanie konwersji kwoty
sprzeda¿y bezpoœredniej na kwotê sprzeda¿y hurtowej, co wymaga³oby jednak
zmiany rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1234/2007,

c) niedokonywanie przez pañstwa cz³onkowskie bilansowania niewykorzysta-
nych kwot mlecznych z przekroczeniami, tak aby producenci mleka odpowie-
dzialni za przekroczenie krajowej kwoty mlecznej ponosili op³atê za przekrocze-
nie w pe³nej wysokoœci (tj. 27,83 EUR/100 kg);

3) przed³u¿enie interwencji publicznej do mas³a i odt³uszczonego mleka w proszku
do koñca lutego 2010 r. oraz umo¿liwienie KE podjêcie decyzji o kontynuowaniu
interwencji publicznej w ramach procedury przetargowej do koñca lutego 2011 r.,
przed³u¿enie prywatnego przechowywania mas³a do koñca lutego 2010 r. oraz
dalsze udzielanie refundacji wywozowych;

4) umo¿liwienie pañstwom cz³onkowskim wczeœniejsze, o 1,5 m-ca, dokonanie wy-
p³aty do 70% nale¿nych p³atnoœci bezpoœrednich;

5) odrzucenie przez KE apeli o podwy¿szenie cen interwencyjnych, jako niespójnych
z kierunkami reformy WPR; KE wskaza³a, ¿e pojawi³by siê równie¿ problem zarów-
no polityczny jak i praktyczny, gdy¿ rolnicy otrzymali p³atnoœci oddzielone od
produkcji na podstawie obni¿onych cen interwencyjnych;

6) zaproponowanie ustanowienia sta³ego ogólnoeuropejskiego systemu monitoro-
wania cen ¿ywnoœci, pozwalaj¹cego na porównywanie informacji dotycz¹cych cen
i jakoœci na poziomie producenta, przetwórcy i detalisty obejmuj¹cego wszystkie
sektory, a nie tylko sektor mleczarski;

7) zaproponowanie zwiêkszenia pomocy krajowej dla rolników;
8) zwiêkszenie pomocy na programy promuj¹ce artyku³y mleczarskie.
W odpowiedzi na Komunikat Komisji, oraz maj¹c na uwadze stanowiska zaprezen-

towane przez niektóre pañstwa cz³onkowskie w zwi¹zku z tym Komunikatem, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki wyst¹pi³ pismem z dnia 12 sierpnia br. do
Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Mariann Fischer Boel.
W powo³anym piœmie Minister wskaza³ m.in., ¿e podziela troskê Komisji dotycz¹c¹ obec-
nej sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz z zadowoleniem przyjmuje de-
klaracjê Komisji, ¿e nale¿y uczyniæ wszystko, by wspomóc producentów mleka uznaj¹c
jednak, ¿e podejmowane przez Komisjê dzia³ania nale¿y uznaæ za niewystarczaj¹ce.

Minister nie podzieli³ propozycji niektórych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych
zwiêkszenia poziomu cen interwencyjnych, czy te¿ zamro¿enia kwot mlecznych. Jed-
noczeœnie wniós³ o umo¿liwienie pañstwom cz³onkowskim dokonywania, na szczeblu
krajowym, konwersji krajowych kwot mlecznych: sprzeda¿y bezpoœredniej na dostawy
i dostaw na sprzeda¿ bezpoœredni¹, co umo¿liwi³oby zainteresowanym pañstwom
cz³onkowskim bardziej elastyczne i efektywne wykorzystanie krajowych kwot mlecz-
nych. Ponadto zawnioskowa³ o uruchomienie fakultatywnych mechanizmów dop³at do
odt³uszczonego mleka na paszê oraz na kazeinê.

Minister pismem z dnia 1 wrzeœnia 2009 r. wyst¹pi³ do Rady z wnioskiem w sprawie
zmiany rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie umo¿liwienia Pañstwom
Cz³onkowskim dokonywania na szczeblu krajowym konwersji krajowych kwot mlecz-
nych: sprzeda¿y bezpoœredniej na dostawy oraz dostaw na sprzeda¿ bezpoœredni¹.

Przedmiotowy wniosek Polski zosta³ wprowadzony do porz¹dku obrad posiedzenia
Rady UE ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa w dniu 7 wrzeœnia br.

Na posiedzeniu Rady Komisja zaprezentuje Komunikat do Rady w sprawie sytuacji
na rynku mleczarskim w 2009 r. oraz bêdzie mia³a miejsce wymiana pogl¹dów przez
poszczególne pañstwa cz³onkowskie. W zwi¹zku z tym w dniu 7 wrzeœnia 2009 r. Pol-
ska na forum UE przedstawi swoje stanowisko odnoœnie do ww. Komunikatu.

w z. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do marsza³ka województwa œl¹skiego Bogus³awa Œmigielskiego

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Czêstochowie zgodnie z umow¹ ra-
mow¹ UDA-POKL.07.01.01-24-058/08-01, zawart¹ z samorz¹dem wojewódz-
twa œl¹skiego na okres od 1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2013 r., realizuje
projekt systemowy w ramach poddzia³ania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej”, wspó³finansowany ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Uchwa³¹ nr 3019/218/III/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ze zmianami
Zarz¹d Województwa Œl¹skiego dokona³ ostatecznego podzia³u œrodków po-
miêdzy uprawnionych beneficjentów na realizacjê w latach 2009–2010 pro-
jektów w ramach powy¿szego poddzia³ania. Miasto Czêstochowa otrzyma³o
odpowiednio:

— na rok 2009 – 2 225 429 z³ w tym 1 649 429 z³ z przeznaczeniem na ak-
tywn¹ integracjê oraz 576 000 z³ z przeznaczeniem na upowszechnianie pra-
cy socjalnej,

— na rok 2010 – 1 899 329 z³ w tym 1 323 329 z³ z przeznaczeniem na ak-
tywn¹ integracjê oraz 576 000 z³ z przeznaczeniem na upowszechnianie pra-
cy socjalnej.

Nale¿y przy tym nadmieniæ, i¿ 10,5% powy¿szych kwot stanowi wk³ad
w³asny oœrodka w postaci œwiadczeñ wyp³acanych uczestnikom projektu,
zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej (DzU z 2008 r. nr 115, poz. 728).

Alokacja œrodków zaproponowana przez Zarz¹d Województwa Œl¹skie-
go dla miasta Czêstochowy, na podstawie upowa¿nienia nr Or.IV.0113-1-121/08
z dnia 20 marca 2008 r. udzielonego przez prezydenta miasta Czêstochowy,
zosta³a zaakceptowana przez dyrektora Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Czêstochowie, jako realna do wykorzystania na rzecz potencjalnych
uczestników projektu, a jednoczeœnie jako zapewniaj¹ca osi¹gniêcie zak³a-
danych rezultatów.

Zgodnie z zawart¹ umow¹ projekt jest realizowany w okresie jej obo-
wi¹zywania, a w myœl § 3 ust. 3 umowy wydatki (w ramach przyznanej kwo-
ty) zwi¹zane z realizacj¹ poszczególnych zadañ zatwierdzane s¹ corocznie
na podstawie wniosku sk³adanego przez oœrodek do instytucji poœredni-
cz¹cej. Wniosek o dofinansowanie projektu w 2009 r. zosta³ w dniu 1 czerwca
2009 r. zaakceptowany przez Zarz¹d Województwa Œl¹skiego i stanowi za-
³¹cznik do zawartej umowy.

Ze wzglêdu na ustalon¹ alokacjê œrodków na realizacjê projektu w roku
2009 zosta³a ona wprowadzona do planu bud¿etu oœrodka na rok 2009,
dzia³ 85295, w kwocie 1 985 200 z³.

Zatwierdzenie wniosku przez instytucjê poœrednicz¹c¹ skutkuje tym, i¿
projekt powinien byæ realizowany zgodnie z za³¹czonym harmonogramem.
Brak œrodków finansowych na wydzielonym rachunku projektu uniemo¿li-
wia wydatkowanie przyznanych œrodków i realizowanie zaplanowanych za-
dañ. Urz¹d Marsza³kowski w Katowicach przekaza³ z du¿ym opóŸnieniem
pierwsz¹ transzê (60% przyznanej kwoty). Okres oczekiwania na ni¹ to stra-
ta cennego czasu, który móg³by zostaæ wykorzystany z po¿ytkiem dla uczest-
ników projektu.

Istotne jest to, i¿ za³o¿eniem projektu w 2009 r. jest aktywizacja zawodo-
wa i spo³eczna osób bezrobotnych korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej (202
osoby zakwalifikowano do udzia³u w projekcie). Ka¿dy dzieñ zw³oki w rozpo-
czêciu szkoleñ zawodowych stanowi zagro¿enie dla pe³nej realizacji projektu,
co wi¹¿e siê ze zwrotem przyznanych œrodków do instytucji poœrednicz¹cej
i odebraniem mieszkañcom miasta szansy na nabycie dodatkowych kwalifi-
kacji, a to w czasie globalnego kryzysu jest dzia³aniem nielogicznym.

Ze wzglêdu na powy¿sze przes³anki konieczne jest uruchomienie w bud-
¿ecie oœrodka zaplanowanych kwot, które, po otrzymaniu transzy z Urzêdu
Marsza³kowskiego w Katowicach, zostan¹ zrefundowane i wróc¹ do kasy
miasta. Istotne jest, i¿ wszystkie zobowi¹zania i p³atnoœci winny byæ regulo-
wane z wydzielonego konta projektu, bo w innym przypadku wydatki mog¹

39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r. 237



zostaæ uznane przez organ kontroluj¹cy za niekwalifikowane i obci¹¿yæ bud-
¿et oœrodka, gminy.

Wobec tego uprzejmie proszê Pana Marsza³ka o przeanalizowanie sytua-
cji i zastosowanie rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych uruchomienie œrodków na pro-
jekty systemowe dla oœrodków pomocy spo³ecznej. Nale¿y przy tym
uwzglêdniæ koniecznoœæ systematycznego przekazywania tych œrodków.

Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ

Katowice, 8 paŸdziernika 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 6 sierpnia 2009 r. dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego

przez Senatora Andrzeja Szewiñskiego w sprawie realizacji projektu systemowego
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Czêstochowie pt. „Zainwestuj w siebie – pro-
gram aktywnej integracji w Mieœcie Czêstochowa” informujê co nastêpuje.

W dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia br. przeprowadzana by³a ocena formalno-
-merytoryczna wniosku o dofinansowanie sk³adanego przez ww. oœrodek pomocy spo-
³ecznej. W tym okresie wniosek zosta³ 3-krotnie oceniony negatywnie ze wzglêdu na
wystêpuj¹ce w nim b³êdy i niezastosowanie siê do uwag Wydzia³u Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Œl¹skiego.

Przed³o¿ona przez Beneficjenta czwarta wersja wniosku uzyska³a pozytywn¹ ocenê
merytoryczn¹ i zosta³a zaakceptowana przez Zarz¹d Województwa Œl¹skiego Uchwa³¹
nr 993/263/III/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. Nastêpnie, dnia 14 maja 2009 r., z³o-
¿one zosta³y za³¹czniki niezbêdne do zawarcia aneksu do umowy ramowej, który zosta³
podpisany przez obie strony 01 czerwca 2009 r.

Wyp³ata pierwszych œrodków finansowych w formie zaliczki dla Miejskiego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w wysokoœci 1 195 000,00 z³ (co stanowi³o 60% wartoœci przy-
znanego dofinansowania na realizacjê projektu w 2009 r.) nast¹pi³a w dniu 15 lipca br.

Przekazanie kolejnych transz bêdzie uzale¿nione od rozliczenia we wnioskach
o p³atnoœæ co najmniej 70% ³¹cznej kwoty dotychczas otrzymanych transz œrodków
w ramach dotacji rozwojowej, tj. wykazania przez beneficjenta wydatków kwalifikowal-
nych sfinansowanych ze œrodków dotacji rozwojowej co najmniej w tej wysokoœci we
wniosku o p³atnoœæ i ich zatwierdzenie przez instytucjê weryfikuj¹c¹ wniosek o p³at-
noœæ. W uzasadnionych sytuacjach Instytucja Poœrednicz¹ca mo¿e przekazaæ ca³oœæ
œrodków przyznanych na dany projekt drug¹ transz¹ dotacji rozwojowej.

W 2008 r. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej rozlicza³ œrodki finansowe zwi¹zane
z realizacj¹ projektu systemowego w trzech wnioskach o p³atnoœæ. Procedura weryfika-
cji wniosków o p³atnoœæ trwa³a od 2 paŸdziernika ubieg³ego roku (wp³yw 1 wniosku
o p³atnoœæ) do 6 lipca 2009 roku (zatwierdzenie ostatniego, trzeciego wniosku o p³at-
noœæ przez IP). W tym okresie Wnioskodawca uzupe³nia³ i korygowa³ wnioski o p³at-
noœæ 8 razy, w zwi¹zku z wystêpuj¹cymi w nich b³êdami.

Maj¹c na uwadze, i¿ p³ynnoœæ œrodków na realizacjê projektu jest uzale¿niona od
sprawnoœci rozliczania, opóŸnienia w przekazywaniu œrodków finansowych wynika³y z ja-
koœci przygotowanych przez Beneficjenta wniosków (aplikacyjnych i rozliczeniowych).
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W celu usprawnienia procedury oceny wniosków o dofinansowanie oraz weryfikacji
wniosków o p³atnoœæ, jak równie¿ maj¹c na uwadze postulaty beneficjentów systemo-
wych, Zarz¹d Województwa Œl¹skiego Uchwa³¹ nr 3151/221/III/2008 z dnia 18 grud-
nia 2008 r. umo¿liwi³ sk³adanie wniosków aplikacyjnych obejmuj¹cych okres dwóch
lat bud¿etowych, z której to mo¿liwoœci Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Czêsto-
chowie nie skorzysta³.

Jednoczeœnie bior¹c pod uwagê fakt, i¿ umowa ramowa na realizacjê projektów sy-
stemowych zosta³a zawarta do dnia 31 grudnia 2013 r., rekomendujê zaanga¿owanie
przez beneficjentów systemowych œrodków w³asnych zarówno na etapie weryfikacji
wniosku o dofinansowanie, jak i po jego zatwierdzeniu, do czasu przekazania na ra-
chunek Projektodawcy dotacji rozwojowej. Ponadto przypominam, i¿ sprawy dot. orga-
nizacji i funkcjonowania pomocy spo³ecznej nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy,
natomiast œrodki finansowe pochodz¹ce z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego sta-
nowi¹ jedynie dodatkowe wsparcie ww. dzia³añ.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e z inicjatywy Urzêdu Marsza³kowskiego organi-
zowane s¹ liczne spotkania informacyjne dot. sk³adania i rozliczania projektów
wspó³finansowanych z EFS, jak równie¿ zawsze istnieje mo¿liwoœæ indywidualnych
konsultacji z pracownikami odpowiedzialnymi za pomoc Beneficjentom w przedmioto-
wym zakresie.

Z wyrazami szacunku

z up. MARSZA£KA WOJEWÓDZTWA
Adam Stach
Wicemarsza³ek
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Docieraj¹ do mojego biura liczne skargi obywateli na nierzetelne, krzyw-

dz¹ce i niesprawiedliwe dzia³ania s¹dów, prokuratury i komorników w Polsce.
W zwi¹zku z tak du¿¹ liczb¹ skarg ludzi bezsilnych wobec dzia³añ urzêdów
postanowi³em zwróciæ siê do Pana Ministra, by pokazaæ skalê tej sytuacji.

Z przekazanych informacji wynika, i¿ komornicy traktuj¹ obywateli bardzo
ró¿nie: bardzo rygorystycznie tam, gdzie sprzedaje siê maj¹tek ca³ego ¿ycia za
nieistniej¹ce zad³u¿enie lub po znacznie zani¿onej cenie, albo ³agodnie tam,
gdzie komornik nie potrafi wyegzekwowaæ zas¹dzonej sumy. We wszystkich
przypadkach poszkodowani podnosz¹ kwestie lokalnych zwi¹zków komorni-
ków, które maj¹ znacz¹cy wp³yw na ich nieuczciwe, krzywdz¹ce postêpowanie.

Panie Ministrze, za ka¿dym razem otrzymujê odpowiedzi, ¿e zdaniem
urzêdników podleg³ego Panu resortu przedstawione zarzuty nie maj¹ pod-
staw, ale nie mo¿na pozostawaæ tak bezdusznym wobec krzywdy ludzkiej
i byæ g³uchym na tyle argumentów.

Inni pokrzywdzeni skar¿¹ siê na bezduszne traktowanie ich przez s¹dy,
czêsto zarzucaj¹c im opiesza³oœæ, niepotrzebne odsy³anie i odraczanie spraw,
niejednokrotnie spowodowane niekompetencj¹ sêdziego, a nawet stronni-
czoœæ, powi¹zania czy wp³ywanie na wyroki. Otó¿ sam znam kilka przypad-
ków, kiedy na przyk³ad s¹d odmawia obywatelce prawa do adwokata
z urzêdu, gdy¿ jego zdaniem sprawa nie jest skomplikowana i nie wymaga
fachowej pomocy prawnej. S¹d nastêpnie odrzuca jej kolejne wnioski ze
wzglêdu na brak precyzyjnego sformu³owania. Sk¹d, zdaniem Pana Mini-
stra, taki brak konsekwencji w postêpowaniu s¹du?

Kolejny przyk³ad. Obywatel wnosi do s¹du wniosek o uw³aszczenie, taki
jest tytu³ wniosku, a s¹d w odpowiedzi wzywa wnioskodawcê do usuniêcia
braków formalnych wniosku przez jego sprecyzowanie, to jest wskazanie, czy
wnosi o stwierdzenie nabycia w³asnoœci nieruchomoœci w trybie ustawy z dnia
26 paŸdziernika 1971 r. o uregulowaniu w³asnoœci gospodarstw rolnych
z uwagi na fakt samoistnego posiadania nieruchomoœci w dniu 4 listopada
1971 r. (uw³aszczenie) czy te¿ w trybie zasiedzenia z uwagi na fakt d³ugolet-
niego samoistnego posiadania. Przecie¿ wniosek by³ wyraŸnie zatytu³owany,
chodzi³o o uw³aszczenie, a wnioskodawca nie jest prawnikiem z wykszta³ce-
nia i mo¿e nie nada³ wnioskowi odpowiedniego schematu, ale go zatytu³owa³
i zaznaczy³, o co mu chodzi. S¹d jednak¿e w tym przypadku dr¹¿y i ¿¹da usu-
niêcia braków formalnych we wniosku, a obywatel przera¿ony myœl¹, ¿e zrobi³
coœ Ÿle, boi siê. Wystarczy³oby przecie¿, gdyby s¹d przeczyta³ tytu³ wniosku
i ju¿ by wiedzia³, o co wnosi wnioskodawca.

Czy zdaniem Pana Ministra s¹d sam nie utrudnia sobie i nie komplikuje
prostych i jasnych spraw, powoduj¹c tym samym niepotrzebny wzrost kosz-
tów i formalnoœci? W innych przypadkach s¹d pope³nia ewidentne b³êdy, nie
uwzglêdnia w sprawie wszystkich okolicznoœci, czym nara¿a uczestników po-
stêpowañ na straty. Co wiêcej, nie dostrzega tak¿e tych b³êdnych wyroków.
Panie Ministrze, sk¹d siê bierze takie œlepe i nieczu³e postêpowanie s¹dów?

Co do postêpowania prokuratury, to jak wynika z moich obserwacji, œledz-
twa czêsto s¹ umarzane dla zasady. Wielokrotnie podczas postêpowañ nie
s¹ uwzglêdniane okolicznoœci podnoszone przez ich uczestników, jakby pro-
kuratorzy pozostawali g³usi na ich wyjaœnienia. Sk¹d takie lekcewa¿¹ce
traktowanie tragedii ludzkich?

W zwi¹zku z tym, i¿ korespondencja w tym zakresie jest bardzo obszer-
na, zostanie ona przes³ana bezpoœrednio do ministerstwa odrêbn¹ korespon-
dencj¹.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o ustosunkowanie siê do podnie-
sionych w tych skargach zarzutów i o ich wnikliwe zbadanie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 4.09.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿one

podczas 39. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2009 r., do-
tycz¹ce skarg obywateli na dzia³ania komorników, s¹dów i prokuratury, nades³ane
wraz z pismem dnia 6 sierpnia 2009 r. nr BPS/DSK-043-1933/09 – uprzejmie przed-
stawiam, co nastêpuje.

Analiza zawartych w oœwiadczeniu Pana senatora zarzutów pozwala stwierdziæ, ¿e
maj¹ one charakter ogólny, gdy¿ nie powo³ano ¿adnej konkretnej sprawy s¹dowej, pro-
kuratorskiej lub komorniczej, której one dotycz¹ (w oœwiadczeniu nie podano nazw or-
ganów, które mia³yby siê dopuœciæ zarzucanych uchybieñ, sygnatur akt, itp.), co
uniemo¿liwia indywidualne odniesienie siê do okolicznoœci danego zdarzenia i zasad-
noœci podjêtych w sprawie decyzji merytorycznych. W koñcowej czêœci oœwiadczenia
zawarto obietnice przekazania do Ministerstwa Sprawiedliwoœci obszernej korespon-
dencji potwierdzaj¹cej postawione zarzuty, jednak do dnia dzisiejszego koresponden-
cja ta nie wp³ynê³a do tut. Ministerstwa.

Wymienione przez Pana Senatora w oœwiadczeniu zachowania komorników w po-
staci „sprzedawania maj¹tku d³u¿ników za nieistniej¹ce d³ugi lub po znacznie zani¿o-
nej cenie” oczywiœcie niezgodne z prawem i w razie ich potwierdzenia, mog³yby daæ
asumpt do wdro¿enia czynnoœci nadzorczych oraz wyci¹gniêcia konsekwencji wobec
konkretnych winnych wymienionych uchybieñ, niemniej jednak, aby takie czynnoœci
podj¹æ, konieczne jest wskazanie konkretnych komorników i spraw, w których dosz³o
do tych nadu¿yæ. W razie otrzymania takich skarg, Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie-
zw³ocznie podejmie stosowne dzia³ania celem wyeliminowania zaistnia³ych nieprawid-
³owoœci.

Przypomnieæ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach s¹dowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191
ze zm.) Minister Sprawiedliwoœci sprawuje zwierzchni nadzór nad komornikami. W ra-
mach swojej dzia³alnoœci w tym zakresie rozpatruje w trybie administracyjnym skargi
dotycz¹ce komorników s¹dowych, zg³aszane przez obywateli i instytucje, w tym tak¿e
za poœrednictwem parlamentarzystów w trybie interpelacji i zapytañ oraz reaguje w ra-
zie nadu¿yæ. W razie potrzeby zarz¹dziæ mo¿e wizytacjê kancelarii komorniczej, a w wy-
padku ra¿¹cych naruszeñ prawa wszcz¹æ postêpowanie dyscyplinarne przeciwko
konkretnemu komornikowi, sk³adaj¹c stosowny wniosek o wszczêcie postêpowania do
komisji dyscyplinarnej powo³anej przez Krajow¹ Radê Komornicz¹. Od orzeczeñ komi-
sji dyscyplinarnej stronom przys³uguje odwo³anie do s¹du okrêgowego – s¹du pracy
i ubezpieczeñ spo³ecznych.

Oprócz nadzoru Ministra Sprawiedliwoœci, nadzór nad komornikami sprawuj¹ rów-
nie¿ s¹dy rejonowe (tzw. nadzór judykacyjny) i prezesi s¹dów rejonowych (tzw. nadzór
administracyjny).

W oœwiadczeniu Pana senatora zawarto zarzuty bezdusznego traktowania obywa-
teli przez s¹dy, opiesza³oœci s¹dów, niepotrzebnego odsy³ania i odraczania rozpraw,
niejednokrotnie spowodowanych – zdaniem jego autora – niekompetencj¹ sêdziego,
a nawet zarzuty stronniczoœci, powi¹zañ czy wp³ywania osób trzecich na treœæ wyro-
ków wydawanych przez s¹dy. Nale¿y w pierwszej kolejnoœci zauwa¿yæ, ¿e do tego ro-
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dzaju sformu³owañ trudno siê ustosunkowaæ ze wzglêdu na ich ogólnikowoœæ. Pan
senator nie wskazuje bowiem konkretnych przyk³adów, z których mo¿na by by³o
wnioski tego rodzaju wyprowadziæ.

Odnoœnie do opiesza³oœci w dzia³aniu s¹dów, czy te¿ zarzutu zbêdnego odraczania
rozpraw, nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e wydolnoœæ systemu s¹downictwa mo¿e bu-
dziæ pewne zastrze¿enia, zw³aszcza w niektórych du¿ych oœrodkach miejskich, które
wci¹¿ borykaj¹ siê z zaleg³oœciami w rozpoznawaniu spraw oraz bardzo du¿ym wp³y-
wem bie¿¹cym, który z roku na rok systematycznie siê zwiêksza. Wystarczy wskazaæ,
¿e w 2008 r. do s¹dów powszechnych wp³ynê³o ogó³em ponad 11 mln spraw, tj. o 4,9%
wiêcej ni¿ w roku 2007 r. Od 1996 r. wp³yw spraw zwiêkszy³ siê ponad dwukrotnie, zaœ
nie towarzyszy³o temu w niektórych okresach odpowiednie wzmocnienie etatowe.
W tym kontekœcie na zdecydowanie pozytywn¹ ocenê zas³uguje wzrost liczby za³atwieñ
w s¹dach powszechnych. I tak w 2008 r. rozpoznano ³¹cznie 11 155 182 sprawy, tj.
o 474 593 (4,4%) sprawy wiêcej w porównaniu z 2007 r., zaœ w stosunku do 2006 r.
wiêcej o 1 237 081 spraw (czyli a¿ o 12,5%).

Niew¹tpliwie ogólne wskaŸniki, o których mowa wy¿ej, nie wykluczaj¹ tego, ¿e
w niektórych sprawach dojœæ mo¿e do opóŸnieñ w toku postêpowania, z przyczyn le-
¿¹cych tak¿e po stronie s¹du. Celem przeciwdzia³ania takim sytuacjom podejmowane
s¹ dzia³ania w trybie nadzoru nad administracyjn¹ dzia³alnoœci¹ s¹dów, prowadzone
przez Ministra Sprawiedliwoœci i prezesów s¹dów. Stosownie do treœci ustawy z dnia
17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
stêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora
i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.)
strony postêpowania uzyska³y te¿ mo¿liwoœæ ochrony swych interesów w sytuacji, gdy
postêpowanie wyd³u¿a siê na skutek opiesza³oœci s¹du.

Nie jest mo¿liwe ustosunkowanie siê do zarzutu stronniczoœci sêdziów bez wskaza-
nia przez autora oœwiadczenia konkretnych przyk³adów, jakie mog³yby ten zarzut uza-
sadniaæ. Jednak i w przypadku jakiejkolwiek w¹tpliwoœci co do braku bezstronnoœci
sêdziego strony dysponuj¹ mo¿liwoœci¹ zg³oszenia wniosku o jego wy³¹czenie, je¿eli
miêdzy sêdzi¹ a jedn¹ ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty te-
go rodzaju, ¿e móg³by wywo³aæ w¹tpliwoœci co do jego bezstronnoœci (art. 49 k.p.c.,
art. 42 § 1 w zw. z art. 41 § 1 k.p.k.).

Kolejn¹ kwesti¹ poruszon¹ w oœwiadczeniu Pana senatora jest odmowa ustanowie-
nia adwokata z urzêdu ze wzglêdu na nieskomplikowany charakter sprawy. Istotnie,
strona postêpowania cywilnego ma prawo zg³osiæ na piœmie lub ustnie do protoko³u
wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego (art. 117 § 1 k.p.c.). S¹d
uwzglêdni wniosek, je¿eli udzia³ adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za po-
trzebny (art. 117 § 4 k.p.c.). Prawo do oceny w tym zakresie ustawa przyznaje zatem
wy³¹cznie s¹dowi. Orzeczenie odmawiaj¹ce przyznania adwokata lub radcy prawnego
jest jednak zaskar¿alne za¿aleniem (art. 394 § 1 pkt 2 k.p.c.), decyzja w tym zakresie
mo¿e byæ zatem weryfikowana w toku instancji. Nadto, nie ma przeszkód prawnych do
z³o¿enia w toku postêpowania ponownego wniosku o ustanowienie pe³nomocnika
z urzêdu, o ile taka potrzeba istotnie wyst¹pi. Z racji ustawowo przyznanych kompe-
tencji Minister Sprawiedliwoœci nie mo¿e natomiast ingerowaæ w treœæ orzeczeñ w tym
przedmiocie.

W odniesieniu do kolejnego problemu nale¿y wskazaæ, ¿e ka¿de pismo procesowe
winno zawieraæ elementy wymienione w art. 126 k.p.c. Przy nadaniu biegu pismu pro-
cesowemu s¹d nie mo¿e kierowaæ siê wy³¹cznie jego oznaczeniem (tytu³em), lecz za-
wart¹ w nim treœci¹ (art. 130 § 1 zdanie drugie k.p.c.). Je¿eli zachodz¹ w tym zakresie
w¹tpliwoœci konieczne jest ustalenie ¿¹dania, gdy¿ stosownie do art. 321 § 1 k.p.c. s¹d
nie mo¿e wyrokowaæ co do przedmiotu, który nie by³ objêty ¿¹daniem, ani zas¹dzaæ po-
nad ¿¹danie. Zasadê tê, stosownie do art. 13 § 2 k.p.c., stosuje siê odpowiednio rów-
nie¿ w postêpowaniu nieprocesowym.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, trudno podzieliæ pogl¹d, ¿e s¹dy same utrudniaj¹ so-
bie i komplikuj¹ proste i jasne sprawy, powoduj¹c tym samym niepotrzebny wzrost ko-
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sztów i formalnoœci. W postêpowaniach s¹dowych s¹ bowiem zobowi¹zane do
stosowania okreœlonych procedur i nie sposób czyniæ zarzutu z tego, ¿e procedury te
stosuj¹.

O niezasadnoœci pierwszego zarzutu sformu³owanego pod adresem prokuratury, i¿
„œledztwa czêsto s¹ umarzane dla zasady”, przekonuje ju¿ sama analiza danych staty-
stycznych spraw zakoñczonych w I pó³roczu 2009 r. Wynika z niej, ¿e na ³¹czn¹ iloœæ
spraw zakoñczonych w tym okresie – 553.352, umorzono wobec niestwierdzenia prze-
stêpstwa 104.013 spraw, zaœ 101.333 sprawy z powodu niewykrycia sprawcy prze-
stêpstwa. Analiza treœci zarzutu Pana Senatora pozwala przyj¹æ, ¿e odnosi on go do
pierwszej grupy spraw, które stanowi¹ zaledwie 18,80% ogó³u spraw. Trzeba te¿ pa-
miêtaæ, ¿e zarzuty co do umarzania spraw wobec niewykrycia sprawcy przestêpstwa
dotycz¹ przede wszystkim organów Policji.

Warto podkreœliæ, ¿e w okresie I pó³rocza 2009 r. skierowano akty oskar¿enia wo-
bec 210.077 osób oskar¿onych, a wiêc przeczy to jednoznacznie zarzutowi, ¿e œledztwa
s¹ umarzane co do zasady.

Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e zasadnoœæ ka¿dego orzeczenia prokuratorskiego
o umorzeniu postêpowania podlega kontroli s¹dowej, o ile pokrzywdzony zainicjuje po-
stêpowanie odwo³awcze, a nastêpnie stosownie do treœci art. 55 k.p.k., w sytuacji po-
wtórnego wydania postanowienia o umorzeniu postêpowania, pokrzywdzony mo¿e
w terminie miesi¹ca osobiœcie wnieœæ w takiej sprawie akt oskar¿enia do s¹du.

Wreszcie, w sytuacji, gdy pokrzywdzony nie skorzysta³ z mo¿liwoœci wniesienia ak-
tu oskar¿enia stosownie do uprawnienia, jakie mu gwarantuje art. 55 k.p.k., umorzo-
ne postêpowanie przygotowawcze mo¿e byæ w ka¿dym czasie podjête na nowo, gdy
pokrzywdzony poda nowe okolicznoœci b¹dŸ dowody albo istotne fakty, które pozwol¹
na ponown¹ i odmienn¹ ocenê takiego umorzonego postêpowania (art. 327 k.p.k.).

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e postêpowanie karne ma kontradyktoryjny charakter,
dowody przeprowadza siê na wniosek stron i przy ustosunkowaniu siê do nich strony
przeciwnej. Zatem wszystkie wnioski stron i uczestników postêpowania nie mog¹ byæ
uwzglêdnione i rozstrzygane po ich myœli, skoro ich interesy w danym postêpowaniu s¹
sprzeczne. Wyjaœnia to i usprawiedliwia drugi zarzut podnoszony wobec prokuratury,
i¿ „nie s¹ uwzglêdniane okolicznoœci podnoszone przez ich uczestników, jakby proku-
ratorzy pozostawali g³usi na ich wyjaœnienia”. Skoro charakter procesu karnego spra-
wia, ¿e interesy pokrzywdzonego i podejrzanego nie s¹ to¿same, to treœci¹ wniosków
wyp³ywaj¹cych z przeprowadzonych w danej sprawie dowodów warunkowany jest za-
równo rodzaj rozstrzygniêcia danej sprawy, jak i treœæ orzeczenia koñcz¹cego postêpo-
wanie przygotowawcze.

Odnosz¹c siê natomiast do zarzutu „lekcewa¿¹cego traktowania tragedii ludzkich”,
podnieœæ nale¿y, ¿e istot¹ postêpowania karnego dotycz¹cego tragicznych zdarzeñ jest
z regu³y korzystanie przez prokuratora w takim postêpowaniu z pomocy osób posiada-
j¹cych wiadomoœci specjalne, czyli z instytucji bieg³ego. To treœæ opinii koñcowej bieg-
³ego (niekiedy bieg³ych z ró¿nych dziedzin) wyjaœnia z regu³y genezê danego tragicznego
zdarzenia, jego przebieg i skutki, a tym samym tak¿e praktycznie warunkuje treœæ roz-
strzygniêcia, jakie w danej sprawie podejmuje prokurator. Nadto, zarówno w tych, jak
i w innych sprawach, podejmowane przez prokuratora decyzje procesowe oparte s¹
tak¿e na innym materiale dowodowym – z regu³y na zeznaniach œwiadków. To na ich
wypowiedziach opiera siê wiêkszoœæ rozstrzygniêæ procesowych. Zgodziæ siê zaœ trzeba
z obiegowym porzekad³em, ¿e spo³eczeñstwo „ma taki wymiar sprawiedliwoœci, jakich
ma œwiadków”. Nierzadko zaœ spotykane jest tzw. „k³amstwo s¹dowe”, którego przeja-
wy dostarczaj¹ procesy o przestêpstwa fa³szywych zeznañ (art. 233 k.k.) i innych wy-
stêpków przeciwko wymiarowi sprawiedliwoœci, jak fa³szywego oskar¿enia (art. 234
k.k.), zatajania dowodów niewinnoœci (art. 236 k.k.), czy fa³szywego zawiadomienia
o pope³nieniu przestêpstwa (art. 238 k.k.). Jest ono najgorszym z wszystkich k³amstw,
gdy¿ godzi nie tylko w dobra stron procesowych, ale rzutuje tak¿e na powszechn¹ oce-
nê wymiaru sprawiedliwoœci, w tym i na ocenê dzia³alnoœci prokuratury.

Tak wiêc na ocenê dzia³alnoœci prokuratury, która ju¿ na pierwszym etapie postê-
powania musi w oparciu o wypowiedzi œwiadków, opinii bieg³ych i innych dowodów,
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przes¹dzaæ m.in. o dopuszczalnoœci dalszego procesu, b¹dŸ jego umorzeniu przy
uwzglêdnieniu rygorów ustawowych w tym wzglêdzie, a tak¿e podejmowaæ decyzje
procesowe koñcz¹cego postêpowanie przygotowawcze, rzutuje zarówno treœæ wnios-
ków wyp³ywaj¹cych z wszystkich przeprowadzonych dowodów, ale i z kontradyktoryj-
nego procesu.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do g³ównego lekarza weterynarii Janusza Zwi¹zka

Szanowni Panowie Ministrowie!
Moje oœwiadczenie jest zwi¹zane z wprowadzeniem rozporz¹dzenia Ra-

dy Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania
niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus
gallus) na 2009 r.” oraz planu co do przysz³ych dzia³añ w latach 2009–2011.
Poni¿ej pragnê zaprezentowaæ panom kilka uwag i problemów na podstawie
przyk³adów.

Otó¿ z relacji producentów i hodowców drobiu wynika, i¿ brakuje precyzyj-
nych procedur w zakresie pobierania prób do badania przez lekarza weteryna-
rii. Producenci drobiu zg³aszaj¹ chocia¿by takie uwagi, ¿e pobrana próba nie
jest plombowana czy w inny sposób zabezpieczana, ¿e w³aœciciel nie sk³ada
tam swojego podpisu, nie jest sporz¹dzany protokó³. Czy jest mo¿liwe, ¿e le-
karz pobiera próby nieoznaczone? Czy istnieje choæby teoretyczna mo¿liwoœæ
zamiany lub pomylenia próbek? Czy s¹ znane panom takie przypadki? Czy
ktoœ sprawdza, a jeœli tak, to kto, czy pobrane próbki zosta³y zaplombowane
w gospodarstwie czy w lecznicy? Byæ mo¿e s¹ to pierwsze b³êdy i nie bêd¹ one
mia³y miejsca w przysz³oœci, ale w przypadku, gdy hodowca w ca³oœci ponosi
konsekwencje takiej kontroli, musi mieæ pewnoœæ, ¿e jest to uczciwe, wiarygod-
ne i ¿e próbka z ca³¹ pewnoœci¹ pochodzi z jego stada. Proszê o informacjê,
w jaki sposób G³ówny Inspektorat Weterynarii prowadzi nadzór nad syste-
mem poboru prób do badañ. Czy GIW odnotowa³ tego typu zdarzenia na pod-
stawie informacji lekarzy wojewódzkich czy te¿ powiatowych? Zdaniem
hodowców i producentów drobiu, powinien byæ stworzony precyzyjny system,
najlepiej dwustopniowy, pobierania, przekazywania, badania i ewidencjono-
wania „prób podeszwowych” stosowanych w krajowym programie zwalcza-
nia niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura
i wkrótce indyków. Jakie rozwi¹zania w celu usprawnienia oraz ograniczenia
nieprawid³owoœci lub w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawid³owo-
œci, tak by unikn¹æ niejasnoœci i zastrze¿eñ, z systemu poboru prób do badañ
zamierzaj¹ panowie i podleg³e panom urzêdy zaproponowaæ?

Panie Ministrze! Panie Doktorze! Jeœli przyjmujemy, ¿e choroba salmonel-
li podlega tylko rejestracji, jak mówi rozporz¹dzenie, i miêso jest zdatne do
spo¿ycia po obróbce termicznej, to dlaczego – zdaniem lekarzy w terenie –
obowi¹zuje ca³kowity zakaz leczenia nawet w celu zapobiegania stratom go-
spodarczym (chocia¿by w opisanych przypadkach)? Dlaczego w przypadku
stwierdzenia dodatniego wyniku w próbie w³aœcicielskiej grozi producentowi
zamkniêcie obiektu, pe³na izolacja, likwidacja paszy i sprzêtu, skoro choroba
nie jest groŸna i nie podlega zwalczaniu z urzêdu? Je¿eli za³o¿eniem „Krajo-
wego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach broj-
lerów gatunku kura (Gallus gallus) na 2009 r.” jest wspólne dzia³anie s³u¿b
weterynaryjnych i hodowców w celu osi¹gniêcia bezpieczeñstwa ¿ywnoœci,
to nie mo¿e byæ tak, ¿e w przypadku otrzymania dodatniego wyniku z próby
œrodowiskowej jego kontrahent (ubojnia) nieposiadaj¹cy przetwórstwa od-
mawia przyjêcia takiego drobiu i hodowca jest pozostawiony sam sobie. Przy-
k³adem s¹ hodowcy, którzy musieli utrzymywaæ kurczaki do dziewi¹tego
tygodnia ¿ycia i szukaæ ubojni na w³asn¹ rêkê. Jakie rozwi¹zania zamierzaj¹
panowie zaproponowaæ, by pomóc hodowcom i producentom drobiu w tym
zakresie?

Z czego wynikaj¹ opóŸnienia w ustanawianiu krajowych przepisów doty-
cz¹cych krajowych programów zwalczania Salmonelli w stadach drobiu? Na
przyk³ad najnowszy program dla stad brojlerów uruchomiony zosta³ z blisko
pó³rocznym opóŸnieniem w stosunku do terminów wyznaczonych w przepi-
sach unijnych. Przecie¿ skracanie wyznaczonego w unijnych przepisach trzy-
letniego okresu na osi¹gniêcie ostatecznego celu wspólnotowego oznacza
w praktyce skrócenie realizowania tych programów, a ka¿de skrócenie tego
okresu dzia³a na niekorzyœæ sektora. Tym systemem narzuca siê bowiem pro-
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ducentom i hodowcom terminy, a gdy nie s¹ one dotrzymane lub gdy produ-
cenci i hodowcy informuj¹, i¿ nie s¹ w stanie tych terminów dopilnowaæ, lub
prosz¹ o ich przed³u¿enie, zarzuca siê im, i¿ ich dzia³ania stanowi¹ zagro¿e-
nie dla terminowego osi¹gniêcia celów wspólnotowych i dyscypliny wdra¿a-
nia programów. A przecie¿ to nie wina hodowców i producentów, ¿e od
pocz¹tku program jest wdra¿any z opóŸnieniem, które urzêdnicy staraj¹ siê
nadrobiæ ich kosztem. Taka sytuacja prawna mo¿e byæ b³êdnie potraktowana
przez zainteresowane podmioty jako stan zawieszenia programu i powodo-
waæ okresow¹ demobilizacjê sektora. Skutecznoœæ zwalczania Salmonelli
uwarunkowana jest nie tylko sta³ym monitoringiem ferm. Do pe³nej realizacji
programów niezbêdne jest zapewnienie odpowiednich, czytelnych warun-
ków prawnych. Co jest robione w tym zakresie przez odpowiednie s³u¿by
w Polsce?

W œwietle wyników badañ podstawowych dotycz¹cych wystêpowania
pa³eczek Salmonella w stadach drobiu w Polsce wszelkie opóŸnienia czy za-
niedbania w realizacji programów redukcji ska¿eñ na fermach mog¹ mieæ
wp³yw na pogorszenie czy nawet ograniczenie warunków handlu produkta-
mi drobiarskimi, co stanowi powa¿ne zagro¿enie gospodarcze. W jaki sposób
ministerstwo zamierza przeciwdzia³aæ takiej sytuacji?

Dopiero 24 lipca 2009 r. wojewódzcy lekarze weterynarii otrzymali nie-
zbêdne zalecenia dotycz¹ce wprowadzenia „Procedury postêpowania na fer-
mie i w rzeŸni w przypadku drobiu, u którego stwierdzono obecnoœæ pa³eczek
Salmonella w ramach badañ w³aœcicielskich”. Procedura dotyczy programu
dla stad brojlerów kurzych, który wszed³ w ¿ycie w dniu 9 czerwca 2009 r.
Procedura ta zosta³a opracowana w wyniku interwencji producentów ¿ywca,
którym rzeŸnie odmawia³y zakupu takiego ¿ywca b¹dŸ proponowa³y ceny
skupu nieadekwatne do wartoœci surowca, uzasadniaj¹c, ¿e tuszki tych kur-
cz¹t nie mog¹ byæ wprowadzane do obrotu. Ile takich zdarzeñ odnotowano na
terenie kraju i jakie œrodki zosta³y podjête przez resort rolnictwa i Inspekcjê
Weterynaryjn¹, by pomóc producentom i hodowcom w tej niezwykle trudnej
i nowej dla nich sytuacji? Jakie w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów powin-
no byæ postêpowanie producenta, gdy zostanie wykryta w jego stadzie Sal-
monella? Na jak¹ pomoc i w jakim zakresie mo¿e liczyæ producent i hodowca
ze strony Inspekcji Weterynaryjnej? Producenci i hodowcy drobiu w przypad-
ku wykrycia choroby u zwierz¹t niejednokrotnie oddaj¹ do badania œció³kê,
paszê, tak by stwierdziæ, sk¹d nast¹pi³o zaka¿enie. Z tego powodu nastêpuje
konflikt interesów ich i producentów piskl¹t, gdy¿ znane s¹ przypadki zrzu-
cania odpowiedzialnoœci z hodowcy na producenta piskl¹t lub na producenta
pasz za stwierdzenie pa³eczek Salmonelli w œrodowisku fermy brojlerów
w okresie trzech tygodni przed ubojem. W zwi¹zku z tym proszê zarówno re-
sort rolnictwa, jak i Inspekcjê Weterynaryjn¹ o jednoznaczn¹ interpretacjê
programów, rozstrzygaj¹c¹ o zakresie obowi¹zków i odpowiedzialnoœci pod-
miotów w poszczególnych rodzajach produkcji.

Panie Ministrze! Panie Doktorze! Proszê o zapoznanie siê z podniesionymi
w oœwiadczeniu sprawami i o udzielenie wyjaœnieñ.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 4 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, prze-

s³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 6 sierpnia br., znak: znak BPS/DSK-043-
-1934/09, dotycz¹ce problemów zwi¹zanych z realizacj¹ przepisów rozporz¹dzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu
zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Ga-
llus gallus)” na 2009 r. oraz „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów
Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na 2009 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 651) uprzejmie informujê co nastêpuje.

W odniesieniu do uwagi dotycz¹cej braku precyzyjnych procedur przy pobieraniu
próbek do badañ prowadzonych przez laboratoria weterynaryjne, uprzejmie informujê,
i¿ wyjaœni³em ju¿ tê kwestiê w piœmie z dnia 5 sierpnia br., znak: ¯Wzz/br-46-
-462/37/2009(2915) skierowanym do Pana Marsza³ka zajmuj¹c stanowiskowo do
oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego na 35. posiedzeniu
Senatu RP w dniu 1 lipca 2009 r.

Jednoczeœnie chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e ka¿de laboratorium urzêdowe dzia³a w sys-
temie zapewnienia jakoœci zgodnego z norm¹ PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wszystkie
laboratoria posiadaj¹ wewnêtrzne procedury dotycz¹ce postêpowania z próbk¹. Próbki
niew³aœciwie pobrane lub nieopisane nie s¹ przyjmowane przez laboratorium do bada-
nia. Ponadto, wszystkim próbkom nadaje siê niepowtarzalny numer oraz rejestruje siê
w systemie informatycznym zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarza-
nia danych dotycz¹cych wyników badañ laboratoryjnych (Dz. U. Nr 48, poz. 454), do
której to bazy ma dostêp G³ówny Lekarz Weterynarii.

Z informacji otrzymanych od G³ównego Lekarza Weterynarii wynika, ¿e nie otrzy-
ma³ on ¿adnych sygna³ów od terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej, jak rów-
nie¿ od hodowców drobiu o nieprawid³owoœciach przy pobieraniu prób do badañ
laboratoryjnych.

W trakcie prowadzenia prac legislacyjnych nad ww. rozporz¹dzeniem i przeprowa-
dzonych konsultacji spo³ecznych Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza za-
proponowa³a wprowadzenie dodatkowych badañ, po uzyskaniu wyniku dodatniego
w próbach pobranych przez powiatowego lekarza weterynarii. Uwaga ta nie zosta³a
przyjêta, gdy¿ powodowa³oby to niepotrzebne dodatkowe koszty dla bud¿etu pañstwa.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wszystkie laboratoria urzêdowe bior¹ udzia³ w testach bieg³o-
œci organizowanych przez krajowe laboratorium referencyjne zlokalizowane w PIW –
PIB Pu³awy, a wiêc na bie¿¹co sprawdzane s¹ kompetencje laboratorium.

Chcia³bym jednoczeœnie dodaæ, ¿e w ka¿dym przypadku uzyskania dodatniego wy-
niku badania w kierunku serotypów Salmonelli objêtych programem w próbce pobra-
nej z inicjatywy hodowcy powiatowy lekarz weterynarii pobiera ponownie próbki do
badañ, czyli faktycznie jest to badanie dwustopniowe.

Salmonelozy drobiu, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. z 2008 r.
Nr 213, poz. 1342), nale¿¹ do chorób zakaŸnych zwierz¹t podlegaj¹cych obowi¹zkowi
rejestracji.
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Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, salmonelozy
drobiu jako choroby objête programami, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 4
przedmiotowej ustawy, podlegaj¹ obowi¹zkowi zwalczania na zasadach okreœlonych
w tych programach. W ramach „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów
Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)”, nast¹pi³o objêcie obo-
wi¹zkiem zwalczania tylko dwóch konkretnych serotypów (S. Enteritidis i S. Typhimu-
rium).

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e oprócz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na 2009 r.
oraz „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach nio-
sek gatunku kura (Gallus gallus)” na 2009 r., maj¹ zastosowanie przepisy rozpo-
rz¹dzenia Komisji (WE) nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania
rozporz¹dzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu
do wymogów dotycz¹cych stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajo-
wych programów zwalczania salmonelli u drobiu. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 roz-
porz¹dzenia 1177/2006, w pañstwach cz³onkowskich wprowadzono zakaz stosowania
œrodków zwalczaj¹cych drobnoustroje, jako szczególnej metody zwalczania przedmio-
towej choroby u drobiu. Nale¿y dodaæ, ¿e przepis ww. rozporz¹dzenia obowi¹zuje
wprost we wszystkich pañstwach cz³onkowskich.

Odnosz¹c siê do uwagi dotycz¹cej trudnoœci w sprzeda¿y drobiu rzeŸnego zaka¿o-
nego pa³eczkami Salmonella oraz zwi¹zanym z tym zani¿aniu cen przez w³aœcicieli rzeŸ-
ni to z informacji uzyskanych od wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz od zwi¹zków
zrzeszaj¹cych producentów miêsa drobiowego wynika, ¿e problem ten dotyczy g³ównie
posiadaczy drobiu, którzy nie maj¹ podpisanych umów z zak³adem ubojowym. Jedno-
czeœnie informujê, ¿e w dniach 10 i 20 lipca br. w siedzibie G³ównego Inspektoratu We-
terynarii odby³y siê spotkania zwi¹zków hodowców drobiu oraz zwi¹zków zrzeszaj¹-
cych producentów miêsa drobiowego. Efektem przedmiotowych spotkañ by³o opraco-
wanie procedury postêpowania na fermie drobiu i w rzeŸni, w przypadku stwierdzenia
wyniku dodatniego w kierunku pa³eczek Salmonella, o której to procedurze wspomina
Pan Senator Grzegorz Wojciechowski w swoim oœwiadczeniu. Przedmiotowa procedura
ma za zadanie ujednoliciæ oraz usprawniæ postêpowanie powiatowych i urzêdowych le-
karzy weterynarii oraz rzeŸni w przypadku drobiu, u którego stwierdzono obecnoœæ pa-
³eczek Salmonella.

Dodatkowo, szczegó³owe postêpowanie hodowcy drobiu w przypadku uzyskania
wyniku dodatniego próbek w kierunku pa³eczek Salmonella, zosta³o zawarte w pkt
4.4.3. za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r.

W zwi¹zku z tym, ¿e w roku 2007 zosta³y podjête dzia³ania w zakresie zwalczania
pa³eczek Salmonella w stadach hodowlanych kur, Ÿród³o choroby, eliminowane jest od
pocz¹tku procesu produkcji. Hodowcy drobiu jako klienci firm produkuj¹cych pasze,
œció³kê oraz materia³ hodowlany powinni ¿¹daæ gwarancji jakoœci dostarczanego mate-
ria³u.

Natomiast w przypadku uzyskania dodatniego wyniku w próbkach pobranych
z inicjatywy hodowcy w stadzie brojlerów w okresie trzech tygodni przed przemieszcze-
niem do rzeŸni, mo¿na podejrzewaæ, ¿e do zaka¿enia mog³o dojœæ z przyczyn zale¿nych
od hodowcy, np. na skutek niestosowania dobrej praktyki higienicznej czy wprowadza-
nia do gospodarstw niew³aœciwej jakoœci piskl¹t czy paszy.

Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e nie widzê zwi¹zku miêdzy nieco póŸniejszym wprowadze-
niem w ¿ycie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wpro-
wadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli
w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na 2009 r. oraz „Krajowego progra-
mu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gal-
lus gallus)” na 2009 r., a problemami, które s¹ zg³aszane przez hodowców brojlerów.
Jedyn¹ istotn¹ ró¿nic¹ dla hodowców brojlerów jest ta, ¿e po wprowadzeniu w ¿ycie
programu zwalczania hodowca nie mo¿e leczyæ stad, w których stwierdzono S. Enteri-
tidis i S. Typhimurium. Natomiast postêpowanie z miêsem pozyskanym ze stada,
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w którym stwierdzono zarówno serotypy objête programem jak i inne serotypy Salmo-
nelli jest zawsze podporz¹dkowane przepisom rozporz¹dzenia (WE) nr 854/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj¹cego szczególne
przepisy dotycz¹ce organizacji urzêdowych kontroli w odniesieniu do produktów po-
chodzenia zwierzêcego przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE. L 139
z 30.4.2004, str. 206 z póŸn. zm.).

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r., w sposób jasny i przejrzy-
sty wskazuje na obowi¹zki, odpowiedzialnoœæ i terminy czynnoœci poszczególnych pod-
miotów objêtych zakresem przedmiotowego rozporz¹dzenia. Ponadto, nale¿y zauwa-
¿yæ, i¿ ww. rozporz¹dzenie jest aktem powszechnie obowi¹zuj¹cym, dostêpnym po-
wszechnie i napisanym w takim jêzyku, aby mog³o byæ zrozumiane przez ka¿dego oby-
watela Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten by³ konsultowany zarówno z organizacjami
bran¿owymi jak i jednostkami administracji publicznej, w tym np. z Rz¹dowym Cen-
trum Legislacji, którego g³ównym zadaniem jest koordynowanie dzia³añ legislacyjnych
oraz dbanie o spójnoœæ polskiego systemu prawnego.

Chcia³bym uprzejmie wyjaœniæ, ¿e badania podstawowe wykonane zgodnie z prze-
pisami decyzji Komisji 2005/636/WE z dnia 1 wrzeœnia 2005 r. w sprawie wk³adu fi-
nansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotycz¹cego wystêpowania
bakterii Salmonella spp. w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus prowadzonego
w Pañstwach Cz³onkowskich (Dz. U. L 228 z 3.9.2005, str. 14), które wykonano miêdzy
1 paŸdziernika 2005 r., a 30 wrzeœnia 2006 r. s³u¿y³y tylko do okreœlenia procentowego
poziomu zaka¿eñ stad brojlerów w Polsce i nie maj¹ nic wspólnego z pogorszeniem czy
ograniczeniem handlu produktami drobiarskimi. Poza tym jeszcze raz chcia³bym przy-
pomnieæ, ¿e program zwalczania Salmonelli u brojlerów by³ wielokrotnie konsultowany
i weryfikowany przez organizacje zwi¹zane z produkcj¹ drobiarsk¹. ¯adna z nich, w ra-
mach tych konsultacji, nie przedstawi³a rozwi¹zañ systemowych odnoœnie do sprzeda-
¿y miêsa ze stad zaka¿onych Salmonell¹. Przypominam, co wskazywa³em ju¿
w poprzednim piœmie, ¿e do chwili obecnej ¿adna z organizacji producenckich nie przy-
gotowa³a podrêcznika dotycz¹cego dobrych praktyk higienicznych w celu zabezpiecze-
nia ferm przed zaka¿eniem pa³eczkami Salmonella, który by³by bardzo pomocny dla
hodowców chc¹cych produkowaæ brojlery w³aœciwej jakoœci.

Producenci s¹ œwiadomi faktu, ¿e podstawowa odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñ-
stwo ¿ywnoœci spoczywa na przedsiêbiorstwach paszowych i ¿ywnoœciowych. Nato-
miast skuteczna realizacja programów zwalczania salmoneloz u drobiu jest jednym
z elementów, które zwiêkszaj¹ mo¿liwoœæ zarówno handlu wewn¹trzwspólnotowego
jak i eksportu do krajów trzecich miêsa z polskich brojlerów.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z nie³atw¹ kwesti¹ dla wielu polskich

producentów jaj, zwi¹zan¹ z trudnoœciami w terminowym wdro¿eniu wyma-
gañ dyrektywy Rady 1999/74/WE w sprawie norm ochronnych kur nieœ-
nych. Otó¿ producenci i przetwórcy jaj w Polsce oraz w kilkunastu krajach
cz³onkowskich postuluj¹ przesuniêcie terminu likwidacji obecnie u¿ytkowa-
nych klatek dla kur nieœnych, tak zwanych konwencjonalnych klatek, co naj-
mniej o piêæ lat, to jest z 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. Analiza
aktualnego stanu zaawansowania procesu wymiany klatek we Wspólnocie
wykazuje opóŸnienia w wiêkszoœci krajów cz³onkowskich. Z przyczyn ekono-
micznych nadal ponad 70% pog³owia kur nieœnych utrzymywane jest w kon-
wencjonalnych klatkach.

Jak wynika z informacji przekazywanych przez producentów jaj i organi-
zacje ich zrzeszaj¹ce, producenci nie maj¹ mo¿liwoœci finansowych, ¿eby
wdro¿yæ dyrektywê 1999/74/WE do 2012 r. Jest to spowodowane przede
wszystkim istniej¹cymi obci¹¿eniami finansowymi powsta³ymi w latach
1999–2003 na przestawienie siê z hodowli œció³kowej i na zakup klatek. Nasi
producenci zainwestowali w zakup klatek kilkanaœcie lat póŸniej i kredyty
zaci¹gniête na ten cel musz¹ sp³acaæ do 2018 r. Oprócz tego Polska jako nowy
kraj cz³onkowski ma jeszcze dodatkowe problemy wynikaj¹ce z krótszego
okresu przygotowawczego do wdro¿enia dyrektywy.

To oznacza, ¿e przeprowadzone inwestycje s¹ jeszcze w fazie realizacji
i sp³aty kapita³u. Jest to okres, kiedy nie mo¿na jeszcze mówiæ o realnych zy-
skach dla producentów jaj. Poza tym rachunek ekonomiczny bezspornie
wskazuje, ¿e takie postêpowanie nara¿a producentów na ogromne straty, bo
wymiana maksymalnie dziesiêcioletnich klatek, których cykl produkcyjny
jest co najmniej dwudziestoletni, jest ekonomicznie nieuzasadniona. Co wiê-
cej, niejednokrotnie zaci¹gniête zobowi¹zania s¹ to kredyty inwestycyjne
z dofinansowaniem ARiMR do oprocentowania. A gdy rolnik finansuj¹cy za-
kup klatek z kredytu inwestycyjnego z dop³at¹ do oprocentowania wyzbê-
dzie siê przedmiotu inwestycji, klatki, to ³amie warunki umowy kredytowej
i bêdzie zmuszony nie tylko do wczeœniejszej sp³aty kredytu, ale równie¿ jest
zobowi¹zany zwróciæ otrzymane z ARiMR dofinansowanie do oprocentowa-
nia wraz z ustawowymi odsetkami za okres otrzymywania dofinansowania
w tym przypadku, to jest oko³o dziesiêciu lat. Pan Minister doskonale zna sy-
tuacjê producentów jaj, która nie nale¿y do naj³atwiejszych, a przecie¿ takie
zmuszanie gospodarstw do kolejnych inwestycji bêdzie dla wielu producen-
tów jaj oznaczaæ bankructwo. W jaki sposób Pan Minister zamierza zapobiec
upadkowi tych gospodarstw?

Czy Pan Minister zamierza udzieliæ poparcia polskim producentom jaj i or-
ganizacjom je zrzeszaj¹cym – a jeœli tak, to jakiego – dla starañ w sprawie
przesuniêcia terminu likwidacji tradycyjnych klatek dla kur nieœnych przy-
najmniej do koñca 2016 r.?

Pragniemy poinformowaæ Pana Ministra, ¿e takie samo stanowisko
przedstawiaj¹ organizacje reprezentuj¹ce sektory producentów jaj w jedena-
stu krajach cz³onkowskich, nie tylko z Europy Œrodkowo-Wschodniej, ale rów-
nie¿ najwiêksi w UE producenci jaj z Francji, W³och i Hiszpanii. Jak wynika
z informacji p³yn¹cych z innych krajów cz³onkowskich, do dnia 31 grudnia
2011 r. nie tylko polscy producenci nie zdo³aj¹ przekszta³ciæ konwencjonal-
nych klatek na wzbogacone, ale równie¿ producenci z Francji (na dzieñ dzi-
siejszy oko³o 80% kur przetrzymywanych jest tam w klatkach konwencjo-
nalnych), z Hiszpanii (oko³o 90% kur przetrzymywanych jest w klatkach kon-
wencjonalnych). A jak wynika z danych, w ca³ej UE na dwa i pó³ roku przed
ostatecznym terminem koniecznoœci wprowadzenia klatek wzbogaconych
oko³o 70% kur utrzymywanych jest w klatkach konwencjonalnych. W Danii
przewiduje siê przejœcie oko³o 60% produkcji na chów œció³kowy po 31 grud-
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nia 2011 r. Zatem nasuwa siê zasadne pytanie: skoro system klatkowy jest
tak Ÿle postrzegany, to dlaczego zosta³ w Polsce w ogóle wprowadzony? Czy
nie ³atwiej by³o polskim producentom, którzy jeszcze nieca³e piêæ, maksymal-
nie osiem lat temu prowadzili chów œció³kowy, wspieraæ i promowaæ ten ro-
dzaj produkcji jaj, a nie œlepo pod¹¿aæ za stale zmieniaj¹cymi siê normami
unijnymi? Przecie¿ z systemu œció³kowego o wiele ³atwiej jest przejœæ na coraz
bardziej popularn¹ i popieran¹ hodowlê ekologiczn¹.

Panie Ministrze, proszê o rozwa¿enie sposobu wsparcia producentów jaj
w ich ogromnym problemie, gdy¿ brak poparcia postulatu przed³u¿enia termi-
nu wymiany klatek konwencjonalnych na wzbogacone spowoduje upadek
bardzo wielu gospodarstw zajmuj¹cych siê produkcj¹ jaj. A, jak wynika z da-
nych statystycznych, produkcja unijna w pe³ni zaspokaja popyt konsumpcyj-
ny, co oznacza, ¿e jak na razie nie jesteœmy zmuszeni do importu jaj na teren
UE. Co wiêcej, Polska eksportuje 25% swojej produkcji. Czy zdaniem Pana Mi-
nistra w czasach, kiedy produkcja rolnicza jest bardzo trudna, nieprzewidy-
walna i ma³o op³acalna, mo¿emy sobie pozwoliæ na upadek tych gospo-
darstw? Jaka alternatywna forma produkcji zostanie zaproponowana tym
rolnikom? Zaprzestanie produkcji spowoduje koniecznoœæ importu jaj spoza
UE. Czy w przypadku jaj importowanych ktoœ bêdzie sprawdza³, w jakim syste-
mie s¹ utrzymywane kury?

Na koniec pragniemy zwróciæ siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie
nastepuj¹cego stanowiska – wszyscy producenci spoza UE, którzy chc¹ eks-
portowaæ swoje produkty na rynek UE, powinni spe³niaæ te same warunki
i zasady produkcji co obowi¹zuj¹ producentów UE. Prosimy tak¿e o rozwa¿e-
nie mo¿liwoœci zaproponowania go na forum Rady Ministrów do spraw Rol-
nictwa.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo nr BPS/DSK-043-1936/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku,

przy którym przes³ano tekst wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Grzegorza
Wojciechowskiego oraz Pana Przemys³awa B³aszczyka Senatorów RP podczas 39. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r. uprzejmie informujê co nastêpuje.

Przesuniêcie terminu likwidacji „tradycyjnych” klatek dla kur nieœnych oznacza-
j¹ce przed³u¿enie okresu ich u¿ytkowania mo¿e nast¹piæ jedynie poprzez zmianê prze-
pisu dyrektywy 1999/74/WE precyzuj¹cego datê (1 stycznia 2012 r.), od której
zakazane bêdzie utrzymywanie kur nieœnych w klatkach niezmodyfikowanych.

Podczas posiedzenia G³ównych Lekarzy Weterynarii pañstw cz³onkowskich UE
w dniu 22.02.2008 r. przedstawiciel Polski w trakcie omawiania „Komunikatu Komisji
do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ró¿nych systemów chowu kur niosek,
w szczególnoœci objêtych dyrektyw¹ 1999/74/WE”, przekaza³ informacjê, ¿e polskie
œrodowisko drobiarskie wyra¿a zaniepokojenie koniecznoœci¹ wprowadzenia od dnia
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1 stycznia 2012 roku zakazu stosowania niezmodyfikowanych klatek podkreœlaj¹c, ¿e
zdaniem tego œrodowiska bêdzie to mia³o negatywne skutki ekonomiczne. Jednoczeœ-
nie przedstawiciel Polski zwróci³ uwagê na fakt, i¿ podniesienie standardów dobrosta-
nu zwierz¹t bêdzie wi¹za³o siê z podwy¿szeniem kosztów produkcji, a w zwi¹zku z tym
cen jaj konsumpcyjnych.

W podsumowaniu posiedzenia Prezydencja s³oweñska przyjmuj¹c do wiadomoœci
ww. komunikat Komisji zaleci³a, z uwagi na ró¿ne zdania poszczególnych pañstw
cz³onkowskich, jego przes³anie do Komitetu Ekonomicznego w celu oceny wp³ywu
wdro¿enia terminów zawartych w dyrektywie 1999/74/WE na sytuacjê ekonomiczn¹
gospodarstw produkuj¹cych jaja konsumpcyjne.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e pomimo starañ organizacji
drobiarskich z kilku pañstw cz³onkowskich, w tym z Francji, Hiszpanii i Polski, o prze-
d³u¿enie u¿ytkowania klatek niezmodyfikowanych, w ostatecznym Komunikacie Ko-
misji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ró¿nych
systemów chowu kur niosek, w szczególnoœci objêtych dyrektyw¹ 1999/74/WE Komi-
sja zauwa¿a – „Ka¿de odsuniêcie terminu wprowadzenia zakazu stosowania nieulep-
szonych klatek zak³óci³oby zasady konkurencji i odbywa³oby siê ze szkod¹ dla tych
producentów, którzy ju¿ dziœ zainwestowali w systemy alternatywne lub klatek ulep-
szonych oznaczaj¹ce rozwój naukowy i technologiczny”. Ponadto Komunikat ten za-
wiera stwierdzenie, i¿ „W oparciu o badania naukowe nie zaleca siê wprowadzania
zmian w aktualnych przepisach dyrektywy 1999/74/WE”.

Ponadto podczas 115. posiedzenia Komitetu Zarz¹dzaj¹cego ds. Wspólnej Organi-
zacji Rynków Rolnych Sektora Produktów Zwierzêcych w dniu 23 lipca 2009 r. mia³a
miejsce dyskusja dotycz¹ca wniosków p³yn¹cych z ankiet zawieraj¹cych dane o pro-
dukcji jaj pochodz¹cych od kur utrzymywanych w klatkach ulepszonych, w podsumo-
waniu której Komisja Europejska zauwa¿y³a, ¿e nie przewiduje ¿adnego wyd³u¿enia
terminów zawartych w dyrektywie 1999/74/WE w zakresie terminu wejœcia w ¿ycie
obowi¹zku utrzymywania kur w klatkach ulepszonych, a ponadto poinformowa³a, i¿
¿aden kraj cz³onkowski o to nie wnioskuje.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e wymiana klatek niezmodyfi-
kowanych na nowe, spe³niaj¹ce warunki rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 2 wrzeœnia 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania po-
szczególnych gatunków zwierz¹t gospodarskich mo¿e odbywaæ siê:

1) przy wykorzystaniu kredytów z dop³atami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa do oprocentowania, udzielanych na dostosowanie do wymogów UE do-
tycz¹cych utrzymywania kur nieœnych w klatkach bateryjnych poprzez moderni-
zacjê klatek bateryjnych, w ramach funkcjonuj¹cych linii kredytowych,

2) z wykorzystaniem pomocy udzielanej w ramach dzia³ania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”, na zasadach okreœlonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013 (finansowanym ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i z bud¿etu pañstwa) oraz w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r. w spra-
wie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objêtego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013 (do 2006 roku mog³a odbywaæ siê z wykorzy-
staniem pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Re-
strukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiej-
skich 2004–2006” Dzia³anie 1 pt. Inwestycje w gospodarstwach rolnych).

Zgodnie z informacjami ARiMR obecnie s¹ niesp³acone 53 kredyty zaci¹gniête w latach
1996–2003 przez producentów jaj konsumpcyjnych na wyposa¿enie kurników w klatki nie-
zmodyfikowane, przy czym 12 z tych kredytów ma byæ sp³aconych do roku 2012.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e póŸniejsze wprowadzenie obowi¹zku u¿ytkowania jedynie kla-
tek zmodyfikowanych mo¿e byæ korzystne tylko dla czêœci producentów jaj konsum-
pcyjnych, którzy nie widzieli potrzeby doskonalenia metod i systemów produkcji, i nie
pokrywaæ siê z ogólnym interesem polskiego sektora drobiarskiego. Informacje doty-
cz¹ce terminu wprowadzenia ww. obowi¹zku by³y dla wielu producentów sygna³em do
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zaplanowania i realizowania inwestycji zmierzaj¹cych do wyposa¿enia kurników
w klatki zmodyfikowane celem dalszego prowadzenia produkcji. Prawdopodobne jest,
¿e przy póŸniejszym terminie wprowadzenia ww. obowi¹zku poczynione inwestycje
okaza³yby siê zbêdne, a koszty nadmiernym obci¹¿eniem dla czêœci producentów, mo-
g¹cym w skrajnym przypadku doprowadziæ do ich wypadniêcia z rynku. Skutki wyd³u-
¿enia okresu u¿ytkowania klatek niezmodyfikowanych dotknê³yby wiêc podmioty,
które inwestowa³y w unowoczeœnienie produkcji i poprawê dobrostanu utrzymywa-
nych kur. Zgodnie z aktualnymi danymi G³ównego Inspektoratu Weterynarii na 951
podmiotów utrzymuj¹cych kury nioski w klatkach bateryjnych 99 podmiotów
(tj. 16,8%) u¿ytkuje klatki zmodyfikowane.

Ponadto w Niemczech i Austrii przyspieszono, w stosunku do wymagañ okreœlo-
nych w przepisach dyrektywy 1999/74/WE, wprowadzenie zmodyfikowanych klatek
i w krajach tych ju¿ od dnia 1 stycznia 2009 roku w u¿ytkowaniu mo¿e byæ tylko ten
typ klatek.

Wiele sieci supermarketów sygnalizuj¹c wycofywanie siê ze sprzeda¿y jaj produko-
wanych w klatkach wskazuje na mo¿liwoœæ pojawienia siê w najbli¿szych latach znacz-
nych problemów ze zbytem jaj produkowanych w klatkach, przy czym szczególnie
mo¿e to dotyczyæ jaj produkowanych w klatkach niezmodyfikowanych.

W przypadku zg³oszenia propozycji przed³u¿enia mo¿liwoœci u¿ytkowania klatek
niezmodyfikowanych nale¿y siê spodziewaæ negatywnego stanowiska licznych, czêsto
wp³ywowych organizacji spo³ecznych zainteresowanych jak najlepszym traktowaniem
zwierz¹t.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Wraz z pocz¹tkiem wrzeœnia rozpocznie siê nowy rok szkolny. Dla rodzi-

ców uczniów podejmuj¹cych naukê nowy rok szkolny oznacza szereg wydat-
ków finansowych, które niejednokrotnie w znacznym stopniu uszczuplaj¹
bud¿et ich gospodarstw domowych. Komplet nowych ksi¹¿ek dla gimnazjali-
sty to wydatek rzêdu 300–400 z³, a w podstawówce – oko³o 200–250 z³. Wy-
datki przychodz¹ rodzicom z trudem tym wiêkszym, ¿e na biurkach ich dzieci
zalegaj¹ ju¿ tomy ksi¹¿ek z poprzednich lat – ksi¹¿ek, z których nikt wiêcej
nie skorzysta. Spowodowane to jest funkcjonowaniem na rynku ró¿nych ze-
stawów podrêczników, które ulegaj¹ permanentnym modyfikacjom. W tej sa-
mej szkole nauczyciele tego samego przedmiotu wymagaj¹ ró¿nych
podrêczników, które w nastêpnym roku mog¹ byæ ju¿ nieaktualne. Dlatego
dochodzi do takich sytuacji, w których m³odsze rodzeñstwo nie mo¿e korzy-
staæ z podrêczników starszego rodzeñstwa, pomimo uczêszczania do tej sa-
mej szko³y.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z pytaniem: czy ministerstwo po-
dejmuje jakiekolwiek dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia utrzymania tytu-
³ów podrêczników, tak aby dany podrêcznik móg³ byæ u¿ytkowany przez
kilka lat? Czy wybór podrêcznika to samodzielna decyzja nauczyciela? Czy
istniej¹ jakieœ wytyczne skierowane do szkó³, aby wymaga³y one zestawów
tych samych podrêczników?

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.13

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Micha³a Wojtczaka (BPS/DSK-043-

-1937/09) z³o¿onego podczas 39. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r. doty-
cz¹cego wyboru podrêczników szkolnych uprzejmie informujê.

Zgodnie z art. 22a ustawy o systemie oœwiaty nauczyciele maj¹ prawo swobodnego
wyboru podrêczników spoœród podrêczników dopuszczonych do u¿ytku szkolnego,
a dyrektor szko³y, do dnia 15 czerwca, podaje do publicznej wiadomoœci zestaw podrêcz-
ników, który bêdzie obowi¹zywa³ od nowego roku szkolnego.

Nie ma przeszkód prawnych, aby nauczyciele dokonywali wyboru podrêczników
obowi¹zuj¹cych w szkole przez kilka lat, ale zestawy tych podrêczników musz¹ byæ co-
rocznie podawane do wiadomoœci publicznej przez dyrektora szko³y.

Jednak zmiany programowe wprowadzone rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. z 2009 r.
Nr 4, poz. 17), wymagaj¹ wprowadzenia od nowego roku szkolnego 2009/2010 nowych
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podrêczników dopuszczonych do u¿ytku szkolnego zgodnych z now¹ podstaw¹ progra-
mow¹ w klasach pierwszych szko³y podstawowej i w klasach pierwszych gimnazjum.

W zwi¹zku z tym zosta³ przygotowany rz¹dowy program pomocy uczniom rozpoczy-
naj¹cym w roku szkolnym 2009/2010 naukê w klasach I–III szko³y podstawowej,
w klasie I gimnazjum w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” w formie dofinansowania zaku-
pu podrêczników. Programem objêto uczniów pochodz¹cych z rodzin spe³niaj¹cych
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z póŸn. zm.) oraz dla
uczniów pochodz¹cych z rodzin, w których dochód na osobê w rodzinie przekracza to
kryterium dochodowe, na podstawie decyzji dyrektora szko³y, do której uczêszcza
uczeñ. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie mo¿e prze-
kroczyæ w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów klas pierwszych szko³y podstawo-
wej i klas pierwszych gimnazjów. Wartoœæ pomocy nie mo¿e przekroczyæ kwoty:

1) 150 z³ – dla ucznia klasy pierwszej szko³y podstawowej,
2) 150 z³ – dla ucznia klasy drugiej szko³y podstawowej,
3) 170 z³ – dla ucznia klasy trzeciej szko³y podstawowej,
4) 280 z³ – dla ucznia klasy pierwszej gimnazjum.

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew Marciniak
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z kodeksem pracy zarz¹dzaj¹cy w imieniu pracodawcy zak³a-

dem pracy i kierownicy wyodrêbnionych komórek organizacyjnych zak³adu
pracy s¹ traktowani inaczej ni¿ pozostali pracownicy w zakresie obowi¹zku
wykonywania pracy ponad obowi¹zuj¹ce normy czasu pracy. Zgodnie z tre-
œci¹ art. 1514 k.p. ta grupa pracowników mo¿e w razie koniecznoœci wykony-
waæ pracê poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do odrêbnego
wynagrodzenia z tytu³u pracy w godzinach nadliczbowych. Przy czym kierowni-
kom wyodrêbnionych komórek organizacyjnych za pracê w godzinach
nadliczbowych przypadaj¹cych w niedzielê i œwiêto przys³uguje prawo do
wynagrodzenia, je¿eli w zamian za pracê w takim dniu nie otrzymali innego
dnia wolnego od pracy. W kodeksie pracy pracowników zarz¹dzaj¹cych
w imieniu pracodawcy zak³adem pracy zdefiniowano jako pracowników kie-
ruj¹cych jednoosobowo zak³adem pracy i ich zastêpców lub pracowników
wchodz¹cych w sk³ad kolegialnego organu zarz¹dzaj¹cego zak³adem pracy
oraz g³ównych ksiêgowych. Niemniej jednak kodeks pracy nie precyzuje ter-
minu „kierownik wyodrêbnionej komórki organizacyjnej zak³adu pracy”.

W zwi¹zku z tym oraz wobec faktu, i¿ problem ten dotyka tysiêcy osób
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, proszê o udzielenie odpowie-
dzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Co powinno decydowaæ o kwalifikacji danego pracownika jako kierowni-
ka – treœæ umowy o pracê czy zakres powierzonych obowi¹zków, czy te¿
wyodrêbnienie komórki organizacyjnej zak³adu pracy?

2. Czy zastêpcom kierowników wyodrêbnionych komórek organizacyjnych
zak³adu pracy przys³uguje wynagrodzenie za pracê w godzinach nadliczbowych?

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 3 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Micha³a Wojtczaka, z³o¿one podczas

39. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca br., w sprawie sprecyzowania, co kryje siê
pod terminem „kierownik wyodrêbnionej komórki organizacyjnej zak³adu pracy”, prze-
kazane przy piœmie znak: DP-II-0702-77-EN/9 z dnia 8 maja 2009 r. – przesy³am na-
stêpuj¹c¹ informacjê.

Stosownie do art. 1514 § 1 Kodeksu pracy kierownicy wyodrêbnionych komórek or-
ganizacyjnych wykonuj¹, w razie koniecznoœci, pracê poza normalnymi godzinami pracy
bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytu³u pracy w godzinach nadlicz- bowych.
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Jak wynika z powy¿szego przepisu, ograniczenie to nie dotyczy wszystkich pracow-
ników „kieruj¹cych zespo³ami ludzi”, a jedynie kierowników komórek wyodrêbnionych
w ramach struktury organizacyjnej zak³adu pracy. Nie odnosi siê ono równie¿ do
zastêpców kierowników wyodrêbnionych komórek organizacyjnych zak³adu pracy
(osobom takim przys³uguje prawo do „normalnej” kompensaty za pracê w godzinach
nadliczbowych). Przepisy Kodeksu pracy nie definiuj¹ jednak pojêcia „kierownik wyod-
rêbnionej komórki organizacyjnej”, pozostawiaj¹c orzecznictwu s¹dowemu wype³nie-
nie treœci¹ tego pojêcia. Dlatego te¿ w przypadku w¹tpliwoœci w tym zakresie pomocne
mo¿e okazaæ siê bogate orzecznictwo S¹du Najwy¿szego. 1 tak, np. w wyroku z dnia
8 czerwca 2004 r. (III PK 22/04. OSNP z 2005 r., Nr 5, poz. 65) S¹d ten wyrazi³ pogl¹d,
¿e niezale¿nie od regulacji wewn¹trzzak³adowych, dla uznania pracownika za cz³onka
kadry kierowniczej (zarówno pracownika zarz¹dzaj¹cego w imieniu pracodawcy zak³a-
dem pracy, jak i kierownika wyodrêbnionej komórki organizacyjnej zak³adu pracy) is-
totna jest treœæ faktycznych obowi¹zków pracownika. Na to, ¿e dany pracownik jest
kierownikiem wyodrêbnionej komórki organizacyjnej zak³adu pracy mo¿e, zdaniem
S¹du, wskazywaæ np. sprawowanie funkcji prze³o¿onego wobec innych pracowników,
organizowanie i nadzorowanie ich pracy, w tym ustalanie im czasu pracy, udzielanie
zwolnieñ od pracy, czy zatrudnianie nowych pracowników. Z kolei w wyroku z dnia
17 listopada 1981 r. (IPR 92/81, OSNCP 1982 nr 5-6, poz. 82) S¹d Najwy¿szy podkreœ-
li³, ¿e postanowienie umowy o pracê, i¿ stanowisko zajmowane przez pracownika ma
charakter kierowniczy nie ma decyduj¹cego znaczenia, gdy¿ o takiej kwalifikacji decy-
duje wy³¹cznie spe³nienie przes³anek przewidzianych w art. 135 (obecnie art. 1514) Ko-
deksu pracy. W ocenie S¹du pracownik kieruj¹cy komórk¹ organizacyjn¹ wyodrêb-
nion¹ w strukturze organizacyjnej zak³adu pracy nie zajmuje kierowniczego stano-
wiska, je¿eli kieruje zespo³em pracowników przy jednoczesnym wykonywaniu pracy na
równi z cz³onkami tego zespo³u (przy czym nie chodzi tutaj o jednakowy zakres obo-
wi¹zków, ale o sam fakt wykonywania pracy). W podobny sposób S¹d ten wypowiedzia³
siê w wyroku z dnia 13 stycznia 2005 r. (II PK 114/04), w którym stwierdzi³, ¿e zakres
zastosowania art. 135 (obecnie art. 1514) Kodeksu pracy nie obejmuje tych kierowni-
ków wyodrêbnionych komórek organizacyjnych zak³adu pracy, których obowi¹zki nie
ograniczaj¹ siê do organizowania kontroli i nadzorowania czynnoœci podleg³ej sobie ko-
mórki, lecz polegaj¹ na wykonywaniu pracy na równi z nimi.

Ponadto pragnê poinformowaæ, ¿e zdaniem S¹du Najwy¿szego, pozbawienie prawa
do oddzielnego wynagrodzenia z tytu³u pracy w godzinach nadliczbowych, o którym
mowa w art. 135 (obecnie art. 1514 K.p.), dotyczy tylko wyj¹tkowych sytuacji i tylko
pracowników zajmuj¹cych okreœlone stanowiska zwi¹zane z zarz¹dem zak³adem pracy
lub jego wyodrêbnionej czêœci (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 20 wrzeœnia 2005 r.,
II PK 56/2005). W uzasadnieniu S¹d podkreœli³, ¿e osoby te mog¹ wprawdzie w pew-
nym zakresie samodzielnie dysponowaæ swoim czasem pracy (dlatego w zasadzie nie
przys³uguje im dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe), ale nie oznacza to,
¿e pracodawca mo¿e stale tak kszta³towaæ ich obowi¹zki, ¿e ich wykonanie w normie
czasu pracy jest niemo¿liwe.

W œwietle powy¿szego wyra¿am pogl¹d, ¿e o tym czy dane stanowisko spe³nia kryte-
ria stanowiska – „kierownik wyodrêbnionej komórki organizacyjnej”, o którym mowa
w art. 1514 § 1 Kodeksu pracy, decyduj¹ postanowienia statutu danej jednostki orga-
nizacyjnej lub innego aktu tworz¹cego albo ustalaj¹cego strukturê organizacyjn¹ tej
jednostki oraz zakres zadañ zwi¹zanych z pe³nion¹ funkcj¹.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-

tyki rozwoju instytucje zarz¹dzaj¹ce, poœrednicz¹ce oraz instytucje wdra¿a-
j¹ce, w celu wy³onienia projektów do dofinansowania w trybie konkursowym
w ramach programów operacyjnych, ustalaj¹ w dokumentacji konkursowej
szereg zasad, których musz¹ przestrzegaæ podmioty ubiegaj¹ce siê o dofi-
nansowanie. Czêœæ tych zasad ma charakter sztywny i obowi¹zuje wszyst-
kie podmioty aplikuj¹ce o dofinansowanie w ramach danego programu
operacyjnego, bez wzglêdu na rodzaj instytucji organizuj¹cej konkurs, a inne
zasady, na przyk³ad takie jak kryteria strategiczne, s¹ ustalane odrêbnie dla
ka¿dego konkursu.

Realizacja Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki” wykazuje, ¿e insty-
tucje organizuj¹ce konkursy w ramach tego programu ró¿nie okreœlaj¹ w do-
kumentacji konkursowej wymogi formalne dotycz¹ce poœwiadczenia za
zgodnoœæ kserokopii z orygina³em. Instytucja wdra¿aj¹ca w województwie
kujawsko-pomorskim, Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Toruniu,
wymaga, aby w projektach partnerskich prawid³owo poœwiadczona za zgod-
noœæ z orygina³em kopia sprawozdania finansowego partnera zawiera³a pie-
czêæ beneficjenta, sformu³owanie „za zgodnoœæ z orygina³em” opatrzone dat¹
oraz podpisem osoby upowa¿nionej beneficjenta – czytelnym w przypadku
braku piecz¹tki imiennej – na ka¿dej stronie dokumentu. Z kolei Urz¹d Mar-
sza³kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przypadku projektów
realizowanych w partnerstwie wymaga – chyba racjonalnie – dokumentów fi-
nansowych stwierdzaj¹cych sytuacjê finansow¹ partnera podpisanych tylko
przez osoby upowa¿nione do podejmowania decyzji wi¹¿¹cych w imieniu
partnera oraz g³ównego ksiêgowego partnera. Urz¹d ten nie wymaga podpi-
su osób upowa¿nionych beneficjenta.

Zgodnie z dokumentacj¹ konkursow¹ dotycz¹c¹ wdra¿ania projektów
Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej brak piecz¹tki beneficjenta na
sprawozdaniu finansowym partnera skutkuje niespe³nieniem wymogów for-
malnych, co mo¿e prowadziæ do odrzucenia wniosku o dofinansowanie. Para-
doksem jest, i¿ takiego wymogu nie ma w innych instytucjach. A wiêc taka
sama oferta sk³adana w ró¿nych województwach poddana by³aby innym ry-
gorom formalnym.

Czy zatem w tej sytuacji nie jest naruszona zasada pog³êbiania zaufania
obywateli do organów pañstwa oraz konstytucyjna zasada równoœci i pañstwa
prawnego? Czy potwierdzanie przez beneficjenta sprawozdañ finansowych
partnerów nie jest aby przejawem nadgorliwoœci urzêdniczej? Czy te¿ jest to do-
puszczalny przejaw swobodnego precyzowania wymogów formalnych?

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 18.08.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do wyst¹pienia z dnia 6 sierpnia br. (znak: BPS/DSK-043-1839/09)

w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Micha³a Wojtczaka podczas 39. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r. w sprawie ró¿nych wymogów formalnych
stawianych wnioskodawcom aplikuj¹cym o œrodki Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (PO KL) pragnê przedstawiæ
nastêpuj¹ce stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Uprzejmie informujê, ¿e PO KL wdra¿any jest z uwzglêdnieniem idei decentralizacji
systemu wykorzystania œrodków funduszy Unii Europejskiej w Polsce. W zwi¹zku z po-
wy¿szym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego okreœla jedynie ramowe zasady wyboru
projektów oraz udzielania dofinansowania w dokumencie Zasady dokonywania wybo-
ru projektów w ramach PO KL, wchodz¹cym w sk³ad Systemu realizacji PO KL. Instytu-
cje zaanga¿owane we wdra¿anie PO KL zapewniaj¹ zgodnoœæ swych szczegó³owych
procedur wewnêtrznych z postanowieniami Systemu realizacji PO KL. Mog¹ jednak
uszczegó³owiaæ w dokumentacji konkursowej pewne zapisy dotycz¹ce organizowanego
konkursu.

Zdecentralizowany system wyboru projektów w trybie konkursowym skutkuje
zró¿nicowanym podejœciem do szczegó³owych regulacji procedur konkursowych
na poziomie regionalnym. Maj¹c na uwadze powy¿sze, Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego, w celu ujednolicenia wymogów formalnych stawianych beneficjentom
na etapie sk³adania wniosku o dofinansowanie i w konsekwencji ograniczeñ do-
wolnoœci interpretacyjnych, wprowadzi³o zamkniêt¹ listê wymogów formalnych,
których niespe³nienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej wniosku
o dofinansowanie. Inne uchybienia formalne ni¿ okreœlone przez Ministerstwo nie
mog¹ stanowiæ przyczyny uzyskania przez wniosek negatywnego wyniku oceny
formalnej.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ w ramach konkursów i rund konkursowych og³asza-
nych w ramach PO KL od dnia 1 kwietnia br. Instytucje Organizuj¹ce Konkurs zosta³y
zobowi¹zane do umo¿liwienia wnioskodawcom dokonywania uzupe³niania lub popra-
wy pod wzglêdem formalnym z³o¿onego wniosku o dofinansowanie projektu lub za³¹cz-
ników do niego w zakresie niezmieniaj¹cym treœci wniosku. Nowe rozwi¹zanie
znacz¹co zmniejszy³o liczbê wniosków odrzucanych z powodu nieznacznych uchybieñ
formalnych, takich jak np. z³o¿enie kserokopii dokumentów okreœlaj¹cych sytuacjê fi-
nansow¹ partnerów poœwiadczonej za zgodnoœæ z orygina³em w sposób niezgodny
z wymogami okreœlonymi w dokumentacji konkursowej.

Jednoczeœnie pragnê zaznaczyæ, ¿e z faktu, i¿ instytucjonalny system wdra¿ania
PO KL obejmuje obecnie 46 podmiotów, z których ka¿dy cechuje siê odrêbn¹ prakty-
k¹ administracyjn¹ w zakresie wymogów rachunkowych, sposobu prowadzenia wy-
kazu akt, przyjmowania korespondencji od obywateli itp. mo¿e wynikaæ odmienne
podejœcie poszczególnych instytucji w zakresie uszczegó³owiania wymogów formal-
nych stawianych projektodawcom w procesie aplikowania o wsparcie w ramach PO
KL. Niemniej jednak w opinii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pe³ni¹cego funkcjê
Instytucji Zarz¹dzaj¹cej PO KL stosowanie wymogu, o którym mowa w wyst¹pieniu
Pana senatora Micha³a Wojtczaka jest nieuzasadnione i wykracza poza pragmatykê
weryfikacji formalnej wniosków. W zwi¹zku z tym Ministerstwo zwróci³o siê do Regio-
nalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Toruniu o niezw³oczne usuniêcie ww. wymo-
gu. W dokumentacjach konkursowych opracowywanych dla konkursów og³aszanych
od dnia otrzymania pisma Ministerstwa, Oœrodek bêdzie móg³ stawiaæ wymóg po-
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œwiadczania za zgodnoœæ z orygina³em kserokopii dokumentów okreœlaj¹cych sytuacjê
finansow¹ partnera jedynie przez osoby upowa¿nione do podejmowania decyzji
wi¹¿¹cych w imieniu partnera oraz ewentualnie dodatkowo przez g³ównego ksiêgowego
partnera.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
w z. Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka
oraz senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Pozosta³oœci¹ po ponaddwustuletniej dzia³alnoœci Zak³adów Chemicz-

nych „Tarnowskie Góry”, postawionych w stan likwidacji w 1995 r., by³o na-
gromadzenie ogromnej iloœci odpadów, g³ównie niebezpiecznych, w iloœci
oko³o 1,5 miliona m3 (tj. oko³o 2,5 miliona t). Odpady te, sk³adowane przez wie-
le lat bezpoœrednio na rodzimym gruncie, spowodowa³y ogromne zanieczysz-
czenie œrodowiska, w tym ska¿enie wód podziemnych, czwartorzêdowych
i triasowych. Z u¿ytkowania zosta³y wy³¹czone wszystkie ujêcia wody pitnej
w rejonie zak³adów, bo wody zosta³y zanieczyszczone zwi¹zkami: baru, bo-
ru, strontu, cynku, miedzi i o³owiu.

Zak³ady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwi-
dacji aktem notarialnym z lutego 2008 r. zrzek³y siê prawa u¿ytkowania wie-
czystego gruntu oraz prawa w³asnoœci budynków i urz¹dzeñ stanowi¹cych
odrêbne nieruchomoœci, które zosta³y przekazane w posiadanie Skarbu Pañ-
stwa – staroœcie powiatu tarnogórskiego. Od 1 marca 2008 r. starosta przej¹³
obowi¹zek zabezpieczenia pracy oczyszczalni œcieków, monitoringu œrodo-
wiska i eksploatacji centralnego sk³adowiska odpadów. Starosta po przejêciu
nieruchomoœci jest odpowiedzialny za dokoñczenie przedsiêwziêcia i czyni
starania o zdobycie œrodków finansowych na ten cel, nie jest jednak nastêp-
c¹ prawnym przedsiêbiorstwa, tylko nieruchomoœci.

Czêœæ dzia³ek, na których zdeponowane zosta³y w przesz³oœci odpady
z produkcji siarczanu baru (w pó³nocnej czêœci obszaru objêtego projektem
przedsiêwziêcia pn. „Ochrona G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 –
Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz z rekulty-
wacj¹ terenów ska¿onych Zak³adów Chemicznych «Tarnowskie Góry» w Tar-
nowskich Górach w Likwidacji”) zosta³y sprzedane przez Agencjê Mienia
Wojskowego osobom fizycznym, tj. panom Szwarcnablowi oraz Æwiel¹gowi.
Na tych dzia³kach nie zosta³y dotychczas uruchomione prace zwi¹zane z usu-
waniem odpadów i przenoszeniem ich do wybudowanego centralnego sk³a-
dowiska odpadów. Prace te nie mog¹ zostaæ podjête, poniewa¿ wy¿ej
wymienieni w³aœciciele uniemo¿liwiaj¹ ich realizacjê.

Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Gó-
rach oraz Wydziale Nadzoru W³aœcicielskiego Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkie-
go w Katowicach wynika, ¿e likwidator zakoñczy³ proces likwidacji i wyst¹pi³
do s¹du z wnioskiem o wykreœlenie zak³adów z Krajowego Rejestru Sadowe-
go. S¹d dokona³ wykreœlenia, lecz ze wzglêdu na liczne za¿alenia – prawdopo-
dobnie wierzycieli, wobec których zak³ad posiada³ jeszcze jakieœ zobowi¹za-
nia – uchyli³ swoje postanowienie o wykreœleniu z rejestru.

Na wniosek wojewody Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach
prowadzi³a postêpowanie w sprawie doniesienia o niedope³nienie obowi¹z-
ków przez likwidatora (chyba chodzi³o o sprawê nabycia przez osoby fizycz-
ne czêœci dzia³ek objêtych dzia³aniami naprawczymi). Postanowieniem z dnia
10 lipca 2009 r. prokuratura, sekcja ds. walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹,
wyda³a postanowienie o umorzeniu œledztwa w sprawie domniemanych nie-
prawid³owoœci. Dokument ten znajduje siê w posiadaniu Wydzia³u Nadzoru
W³aœcicielskiego Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach.

W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie
o przyczyny umorzenia postêpowania, mimo ¿e dalsze utrzymywanie obec-
nego stanu stwarza powa¿ne zagro¿enie dla g³ównego zbiornika wód pod-
ziemnych, z którego korzystaj¹ mieszkañcy Gliwic i powiatu gliwickiego.

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
Andrzej Misio³ek
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Warszawa, 4 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 06 sierpnia 2009 ro-

ku, o sygn. BPS/DSK-043-1940/09, wspólne oœwiadczenie z³o¿one przez Panów Sena-
torów Micha³a Wojtczaka oraz Andrzeja Misio³ka, podczas 39. posiedzenia Senatu RP
w dniu 31 lipca 2009 roku, dotycz¹ce procesu likwidacji Zak³adów Chemicznych „Tar-
nowskie Góry” w Tarnowskich Górach, zabezpieczenia i unieszkodliwienia pozosta³ych
po Zak³adach Chemicznych niebezpiecznych odpadów oraz rekultywacji terenów ska-
¿onych, powsta³ych w zwi¹zku z tym zagro¿eñ dla g³ównego zbiornika wód podziem-
nych, wreszcie postêpowania prowadzonego w tym zakresie przez Prokuraturê
Rejonow¹ w Tarnowskich Górach i przyczyn jego umorzenia, uprzejmie informujê, i¿
w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach dokonano analizy akt g³ównych i podrêcz-
nych œledztwa tarnogórskiej Prokuratury Rejonowej, sygn. 3 Ds 64/09, wszczêtego
w sprawie niedope³nienia obowi¹zków przez likwidatorów Zak³adów Chemicznych
„Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji, zobowi¹zanych do zajmowania
siê sprawami maj¹tkowymi tego¿ podmiotu, a polegaj¹cego na niezasadnym rozwi¹za-
niu umowy o wykonanie robót budowlanych, zawartej w dniu 15 wrzeœnia 1997 roku
pomiêdzy Zak³adami Chemicznymi a Przedsiêbiorstwem Innowacyjno-Wdro¿eniowym
„ENPOL” sp. z o.o. z/s w Gliwicach oraz zawarciu w dniu 3 listopada 2004 roku pomiê-
dzy likwidatorem Zak³adów Chemicznych a Micha³em Szwarcnablem i Czes³awem
Æwiel¹giem umowy u¿yczenia czêœci dzia³ki w³asnoœciowej o numerze ewidencyjnym
252/38, na czas prowadzenia robót zwi¹zanych z usuwaniem, znajduj¹cych siê na
niej, odpadów chemicznych – to jest o przestêpstwo z art. 231 § 1 k.k.

Jak ustalono, Wojewoda Œl¹ski, dzia³aj¹c jako organ za³o¿ycielski dla przedsiêbior-
stwa pañstwowego pod nazw¹ Zak³ady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich
Górach w likwidacji, pismem z dnia 3 listopada 2008 roku, sygn. NP/I/0717/67/08,
zwróci³ siê do Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach z wnioskiem o zbadanie
ca³ego procesu likwidacji Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich
Górach w likwidacji, pod k¹tem dzia³añ podejmowanych w trakcie procesu likwidacyj-
nego przez kolejnych likwidatorów tego podmiotu.

Wskaza³ przy tym na budz¹ce jego w¹tpliwoœci zdarzenia, zaliczaj¹c do nich:
– procedurê sprzeda¿y przez Agencjê Mienia Wojskowego Oddzia³ Terenowy w Kra-

kowie prawa w³asnoœci dzia³ek po³o¿onych przy ulicy Grzybowej w Tarnowskich
Górach, Micha³owi Szwarcnablowi i Czes³awowi Æwiel¹gowi (jak wskazano w piœ-
mie Wojewody Œl¹skiego, transakcja ta by³a ju¿ przedmiotem postêpowania pro-
kuratorskiego),

– zawarcie w dniu 3 listopada 2004 roku przez likwidatora Zak³adów Chemicznych
z Micha³em Szwarcnablem i Czes³awem Æwiel¹giem, umowy u¿yczenia czêœci
dzia³ki w³asnoœciowej (uprzednio sprzedanej przez Agencjê Mienia Wojskowego Od-
dzia³ Terenowy w Krakowie) o numerze ewidencyjnym 252/38, na czas prowadzenia
robót zwi¹zanych z usuwaniem, znajduj¹cych siê na niej, odpadów chemicznych,

– dzia³ania podejmowane w trakcie procesu likwidacji Zak³adów Chemicznych przez
kolejnych likwidatorów, ze szczególnym uwzglêdnieniem sposobu i przyczyn roz-
wi¹zania przez likwidatora umowy o wykonanie robót budowlanych, zawartej
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przez Zak³ady Chemiczne z Przedsiêbiorstwem Innowacyjno-Wdro¿eniowym „EN-
POL” sp. z o.o. z/s w Gliwicach.

Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach, uznaj¹c pismo z dnia 3 listopada
2008 roku za wniosek o podjêcie na nowo, w trybie art. 327 § 1 k.p.k., umorzonego pra-
womocnie postêpowania przygotowawczego, pismem z dnia 24 grudnia 2008 roku,
sygn. 3 Ds 660/08, przekaza³a pismo Wojewody Œl¹skiego do Prokuratury Rejonowej
Warszawa Ochota, bowiem jednostka ta prowadzi³a w przesz³oœci, pod sygn. 4 Ds
1134/05/V, œledztwo w sprawie niedope³nienia obowi¹zków przy sprzeda¿y nierucho-
moœci Skarbu Pañstwa przez Józefa Marsza³ka – Dyrektora Agencji Mienia Wojskowego
Oddzia³ Terenowy w Krakowie, polegaj¹cego na tym, ¿e w dniu 26 paŸdziernika 2004 ro-
ku w Krakowie zby³ on na rzecz osób prywatnych nieruchomoœæ sk³adaj¹c¹ siê z dzia³ek
o numerach ewidencyjnych 252/38, o powierzchni 45.7836 ha oraz 254/38, o powierz-
chni 0,8533 ha, po³o¿onych w obrêbie Lasowic, za kwotê 137.500 z³otych, przez co
dzia³a³ na szkodê interesu publicznego – to jest o przestêpstwo z art. 231 § 1 k.k.

Postêpowanie to umorzono, postanowieniem z dnia 20 marca 2006 roku, zaœ de-
cyzja sta³a siê prawomocna z dniem 3 stycznia 2007 roku.

Po otrzymaniu pisma z dnia 3 listopada 2008 roku, Prokuratura Rejonowa Warsza-
wa Ochota wszczê³a w sprawie spór kompetencyjny, sygn. Ko 51/09, zaœ Prokuratura
Okrêgowa w Warszawie, dzia³aj¹c w trybie § 105 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Spra-
wiedliwoœci z dnia 27 sierpnia 2007 roku – Regulamin wewnêtrznego urzêdowania po-
wszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz.1189, z póŸn.
zm.), pismem z dnia 3 lutego 2009 roku, sygn. I Dsa 46/09, przekaza³a akta sprawy,
sygn. Ko 51/09, Prokuratorowi Rejonowemu w Tarnowskich Górach, celem kontynuo-
wania postêpowania.

Wskazaæ nadto nale¿y, i¿ z w¹tkiem sprzeda¿y w dniu 26 paŸdziernika 2004 roku
przez Agencjê Mienia Wojskowego Oddzia³ Terenowy w Krakowie osobom prywatnym czê-
œci nieruchomoœci objêtych planem rekultywacji, zwi¹zane by³o œledztwo Prokuratury
Okrêgowej w Gliwicach, sygn. V Ds 64/05/S, prowadzone w sprawie nieumyœlnego niedo-
pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych w okresie od lutego do paŸdziernika 2004 roku w Tar-
nowskich Górach przez funkcjonariuszy tamtejszego Starostwa Powiatowego, w zwi¹zku
z przygotowaniem i wdra¿aniem projektu rekultywacji Generalnego Sk³adowiska Odpa-
dów, a tak¿e przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie tego¿ projektu ze œrodków
Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej, poprzez nieskoordynowanie podjêtych dzia³añ
z Agencj¹ Mienia Wojskowego Oddzia³ Terenowy w Krakowie, co skutkowa³o powstaniem
istotnej szkody, wyra¿aj¹cej siê w opóŸnieniu realizacji projektu i koniecznoœci wyw³asz-
czenia osób zajmuj¹cych teren Centralnego Sk³adowiska Odpadów, a nadto koniecznoœci
wyp³acenia tym osobom odszkodowañ w kwocie przewy¿szaj¹cej kwotê uzyskan¹ wczeœ-
niej w wyniku sprzeda¿y nieruchomoœci przez Agencjê – to jest o przestêpstwo z art. 231
§ 3 k.k., a nadto niepowiadomienia w okresie od listopada 2004 roku do wrzeœnia 2005 ro-
ku w Tarnowskich Górach – wbrew obowi¹zkowi – organu dysponuj¹cego œrodkami po-
mocowymi z Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej o powstaniu okolicznoœci mog¹cych
mieæ wp³yw na wstrzymanie, b¹dŸ ograniczenie wsparcia finansowego, o jakie ubiega³ siê
Starosta Powiatowy w Tarnowskich Górach, wyra¿aj¹cych siê zbyciem przez Agencjê Mie-
nia Wojskowego Oddzia³ Terenowy w Krakowie czêœci nieruchomoœci objêtych planem re-
kultywacji – to jest o przestêpstwo z art. 297 § 2 k.k.

Postêpowanie to umorzono postanowieniem z dnia 11 stycznia 2006 roku, na pod-
stawie art.17 § 1 pkt 2 k.p.k. – wobec uznania, i¿ czyny nie zawieraj¹ znamion czynów
zabronionych. Decyzja ta uprawomocni³a siê w dniu 11 stycznia 2006 roku.

Po otrzymaniu materia³ów przes³anych z Prokuratury Okrêgowej w Warszawie, po-
stanowieniem z dnia 12 lutego 2009 roku, sygn. 3 Ds 64/09, Prokuratura Rejonowa
w Tarnowskich Górach wszczê³a œledztwo w sprawie niedope³nienia obowi¹zków przez
likwidatorów Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach, zo-
bowi¹zanych do zajmowania siê sprawami maj¹tkowymi tego podmiotu, polegaj¹cych
na niezasadnym rozwi¹zaniu umowy o wykonanie robót budowlanych, zawartej po-
miêdzy Zak³adami Chemicznymi a Przedsiêbiorstwem Innowacyjno-Wdro¿eniowym
„ENPOL” sp. z o.o. z/s w Gliwicach oraz zawarciu w dniu 3 listopada 2004 roku pomiê-
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dzy likwidatorem Zak³adów Chemicznych a Micha³em Szwarcnablem i Czes³awem
Æwiel¹giem umowy u¿yczenia czêœci dzia³ki w³asnoœciowej o numerze 252/38, na czas
prowadzenia robót zwi¹zanych z usuwaniem, znajduj¹cych siê na niej, odpadów che-
micznych – to jest o przestêpstwo z art. 231 § 1 k.k.

W korespondencji ze Œl¹skim Urzêdem Wojewódzkim w Katowicach – Wydzia³em
Nadzoru W³aœcicielskiego ustalono, i¿ Urz¹d nie dysponuje dokumentacj¹ zwi¹zan¹
przedmiotowo z treœci¹ pisma Wojewody Œl¹skiego. Ustalono natomiast dane osób,
które na przestrzeni lat, z ramienia Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego, zajmowa³y siê
nadzorem nad procesem likwidacji Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, co po-
zwoli³o na ich przes³uchanie w charakterze œwiadków.

W toku œledztwa zgromadzono w kserokopiach, obszern¹, zwi¹zan¹ z przedmiotem
postêpowania dokumentacjê, w tym dokumentacjê Wojewody Œl¹skiego i Œl¹skiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry”
w Tarnowskich Górach w likwidacji, Agencji Mienia Wojskowego Oddzia³ Terenowy
w Krakowie, Przedsiêbiorstwa Innowacyjno-Wdro¿eniowego „ENPOL” sp. z o.o. z/s
w Gliwicach, Katowickiego Przedsiêbiorstwa Budownictwa Przemys³owego „BUDUS”
SA w Katowicach, podmiotów gospodarczych startuj¹cych w kolejnych przetargach.

Po ustaleniu, i¿ w¹tek dotycz¹cy niedope³nienia obowi¹zków przy sprzeda¿y nieru-
chomoœci Skarbu Pañstwa przez Józefa Marsza³ka – Dyrektora Agencji Mienia Wojsko-
wego Oddzia³ Terenowy w Krakowie, poprzez zbycie w dniu 26 paŸdziernika 2004 roku
w Krakowie na rzecz osób prywatnych (Micha³a Szwarcnabla i Czes³awa Æwiel¹ga) nie-
ruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ek o numerach ewidencyjnych 252/38 i 254/38, po-
³o¿onych w obrêbie miejscowoœci Lasowice, za kwotê 137.500 z³otych, objêty by³
postêpowaniem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, sygn. 4 Ds 1134/05, za-
koñczonym prawomocn¹ decyzj¹ o umorzeniu œledztwa, postêpowanie Prokuratury
Rejonowej w Tarnowskich Górach, sygn. 3 Ds 64/09, obejmowa³o zatem w¹tek dzia³añ
podejmowanych przez kolejnych likwidatorów w trakcie procesu likwidacji Zak³adów
Chemicznych „Tarnowskie Góry”, ze szczególnym uwzglêdnieniem sposobu i przyczyn
rozwi¹zania przez likwidatora umowy o wykonanie robót budowlanych, zawartej w dniu
15 wrzeœnia 1997 roku przez Zak³ady Chemiczne z Przedsiêbiorstwem Innowacyjno-
-Wdro¿eniowym „ENPOL” sp. z o.o. z/s w Gliwicach oraz w¹tek zawarcia w dniu 3 listo-
pada 2004 roku przez likwidatora Zak³adów Chemicznych z Mieczys³awem Szwarc-
nablem i Czes³awem Æwiel¹giem umowy u¿yczenia czêœci dzia³ki w³asnoœciowej
o numerze ewidencyjnym 252/38, na czas prowadzenia robót zwi¹zanych z usuwa-
niem, znajduj¹cych siê na niej, odpadów chemicznych.

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2009 roku, umorzono œledztwo, w sprawie nadu¿y-
cia przez likwidatora Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Gó-
rach w likwidacji, w okresie od 15 grudnia 1998 roku do 18 maja 2000 roku
w Tarnowskich Górach, udzielonych Zarz¹dzeniem Wojewody Katowickiego nr 569/98
z dnia 4 grudnia 1998 roku, uprawnieñ, poprzez rozwi¹zanie w dniu 15 grudnia 1998
roku umowy nr 18/97 z dnia 15 wrzeœnia 1997 roku, zawartej pomiêdzy Przedsiêbior-
stwem Innowacyjno-Wdro¿eniowym „ENPOL” sp. z o.o. z/s w Gliwicach a Zak³adami
Chemicznymi „Tarnowskie Góry”, w zakresie opracowania projektu budowlanego i ge-
neralnego wykonawstwa kompleksowego unieszkodliwiania odpadów chemicznych
i rekultywacji ska¿onych terenów, opiewaj¹cej na kwotê 106.465.000 z³otych i zawar-
cie w dniach 9 lipca 1999 roku i 18 maja 2000 roku umów z firm¹ „CITEC” SA z/s
w Katowicach, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej „Ochrony G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych 330 Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwianie od-
padów wraz z rekultywacj¹ terenów ska¿onych Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie
Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji” i w zakresie nadzoru inwestorskiego na
kwotê ogóln¹ 4.022.800 z³otych oraz zawarcie w dniu 5 maja 2000 roku umowy
nr 00S27/00 z Konsorcjum Firm, którego liderem by³o Katowickie Przedsiêbiorstwo
Budownictwa Przemys³owego „BUDUS” SA w Katowicach, w zakresie generalnego wy-
konawstwa dotycz¹cego „Ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 Gliwice,
poprzez kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz z rekultywacj¹ terenów ska¿o-
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nych Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”,
gdzie ³¹czna wartoœæ kontraktu zosta³a oszacowana na kwotê 288.058.700 z³otych
i wyrz¹dzenia w zwi¹zku z tym Zak³adom Chemicznym „Tarnowskie Góry” w Tarnow-
skich Górach w likwidacji szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ogólnej 185.616.560
z³otych,- to jest o przestêpstwo z art. 296 § 1 i 3 k.k. i art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2
k.k., na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. – wobec stwierdzenia, i¿ postêpowanie karne
co do tego samego czynu zosta³o prawomocnie zakoñczone.

Jak bowiem ustalono, Prokuratura Okrêgowa w Katowicach prowadzi³a ju¿ w to¿-
samym zakresie postêpowanie przygotowawcze, sygn. V Ds 91/00/S, zakoñczone po-
stanowieniem z dnia 30 wrzeœnia 2002 roku o czêœciowym umorzeniu œledztwa, na
podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – wobec uznania, i¿ czyn nie zawiera znamion czynu
zabronionego.

Decyzjê podjêto w toku wielow¹tkowego œledztwa katowickiej Prokuratury Okrêgo-
wej, wszczêtego postanowieniem z dnia 4 grudnia 2000 roku, w sprawie nieprawid³o-
woœci zaistnia³ych w latach 1997–2000 w Œl¹skim Urzêdzie Wojewódzkim w Katowi-
cach, w szczególnoœci zaœ nadu¿ycia udzielonych uprawnieñ i niedope³nienia ci¹¿¹ce-
go na urzêdnikach obowi¹zku oraz wyrz¹dzenia w ten sposób w mieniu Skarbu Pañ-
stwa znacznej szkody maj¹tkowej – to jest o przestêpstwo z art. 296 § 1 k.k.

W ramach przedmiotowego postêpowania, realizowano te¿ czynnoœci w w¹tku obej-
muj¹cym inwestycjê – budowê sk³adowiska odpadów zgromadzonych na terenie Za-
k³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

W tym zakresie zabezpieczono niezbêdn¹ dokumentacjê, przes³uchano œwiadków,
a nadto zasiêgniêto opinii Instytutu Gospodarki Odpadami w Katowicach, Instytutu
Ekologii Terenów Uprzemys³owionych w Katowicach i G³ównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach, celem zweryfikowania dotychczasowych bilansów i klasyfikacji odpa-
dów zgromadzonych na terenie Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, wykony-
wanych dla potrzeb prowadzonych tam inwestycji oraz Polskiej Akademii Nauk –
Zak³adu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Energii Odnawialnej w Krakowie, ce-
lem ustalenia, czy specyfikacja warunków zamówienia i obu przetargów, odpowiada³y
ustaleniom poczynionym na etapie przygotowywania tych procedur, czy wybrane pro-
jekty spe³nia³y wymogi zamówieñ i czy dokonano w³aœciwego wyboru projektów.

Prokurator uzna³ ostatecznie, ¿e podejmowane w tym w¹tku dzia³ania likwidatora
Zak³adów Chemicznych, by³y podyktowane zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ faktyczn¹ i praw-
n¹, a póŸniejsza wy¿sza kwota inwestycji, wyniknê³a z faktu, i¿ specyfikacja warunków
zamówienia w obu przetargach, dotyczy³a ró¿nego zakresu wykonawstwa komplekso-
wego unieszkodliwiania odpadów chemicznych i rekultywacji terenów ska¿onych, co
mia³o zasadniczy wp³yw na zmianê ponoszonych kosztów.

Zmiana zakresu wykonawstwa kompleksowego by³a te¿ uwarunkowana wejœciem
w ¿ycie Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 paŸdziernika 1998 roku w spra-
wie szczegó³owych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych.

Rozwi¹zanie umowy zawartej z Przedsiêbiorstwem Innowacyjno-Wdro¿eniowym
„ENPOL” sp. z o.o. z/s w Gliwicach, podyktowane by³o dotychczasowym sposobem
prowadzenia prac przez t¹ spó³kê, prowadzeniem prac bez projektów, uzgodnieñ i do-
kumentacji, a tak¿e z naruszeniem zapisów Dyrektywnego Harmonogramu Robót.

Spó³ka próbowa³a te¿ zastosowaæ zastêpcze materia³y uszczelniaj¹ce i tym samym
zastosowaæ inny materia³, ani¿eli ten wynikaj¹cy z zawartej umowy. Na powy¿sze nie
zgadzali siê kolejni likwidatorzy Zak³adów Chemicznych – Grzegorz Pietryga i Tadeusz
Smolczewski.

Odpis koñcowej decyzji merytorycznej dorêczono pokrzywdzonym – Wojewodzie Œl¹s-
kiemu i Zak³adom Chemicznym „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

Postanowienie z dnia 30 wrzeœnia 2002 roku o umorzeniu czêœciowym œledztwa,
sygn. V Ds 91/00/s, uprawomocni³o siê.

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2009 roku, umorzono te¿ drugi w¹tek œledztwa,
sygn. 3 Ds 64/09, w sprawie nadu¿ycia w dniu 3 listopada 2004 roku w Tarnowskich
Górach przez likwidatora Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich
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Górach w likwidacji, udzielonych przez Wojewodê Œl¹skiego, uprawnieñ w zakresie zaj-
mowania siê sprawami maj¹tkowymi tego¿ podmiotu, poprzez zawarcie z Micha³em
Szwarcnablem i Czes³awem Æwiel¹giem umowy u¿yczenia czêœci dzia³ki w³asnoœciowej
oznaczonej numerem ewidencyjnym 252/38, na czas prowadzenia robót zwi¹zanych
z wybieraniem na powierzchni 10,2 ha i transportem odpadów ska¿onych, pozosta³ych
po dzia³alnoœci Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach
w likwidacji oraz rekultywacji terenu, a w zwi¹zku z tym wyrz¹dzenia szkody w nieu-
stalonej wysokoœci – to jest o przestêpstwo z art. 296 § 1 k.k. i art. 231 § 1 k.k. w zw.
z art. 11 § 2 k.k., na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – wobec uznania, i¿ czyn nie za-
wiera znamion czynu zabronionego.

Jak ustalono w tym zakresie, pismem z dnia 22 marca 2004 roku, Agencja Mienia
Wojskowego Oddzia³ Terenowy w Krakowie poinformowa³a likwidatora Zak³adów Che-
micznych „Tarnowskie Góry”, i¿ zgodnie z protoko³em zdawczo-odbiorczym nr 3/2000
z dnia 22 grudnia 2000 roku, przejê³a nieruchomoœæ bêd¹c¹ uprzednio w zarz¹dzie
Jednostki Wojskowej numer 4117 w Tarnowskich Górach.

Zak³ady Chemiczne mia³y bowiem prawo wstêpu na pozostaj¹cy w zarz¹dzie
Jednostki Wojskowej teren, celem prowadzenia tam prac rekultywacyjnych gruntu.

Agencja Mienia Wojskowego by³a informowana o ska¿eniu terenu i ci¹¿¹cym na Za-
k³adach Chemicznych obowi¹zku jego rekultywacji.

W lutym 2004 roku, w trakcie spotkania u Wojewody Œl¹skiego uzgodniono, i¿ sa-
morz¹d – reprezentowany przez Starostê Tarnogórskiego, wyst¹pi w roli beneficjenta
œrodków unijnych, z przeznaczeniem tych¿e œrodków na kontynuowanie, zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ Zak³adów Chemicznych, inwestycji.

Aby wyst¹pienie o przyznanie œrodków unijnych by³o mo¿liwe, samorz¹d musia³
dysponowaæ jednak stosownym tytu³em prawnym – u¿yczeniem gruntów na czas reali-
zacji inwestycji.

Uzgodniono w zwi¹zku z tym, i¿ Wojewoda Œl¹ski i likwidator Zak³adów Chemicz-
nych przeka¿¹ Staroœcie Tarnogórskiemu prawo u¿yczenia gruntów.

Tej treœci umowa zosta³a te¿ zawarta.
W piœmie z dnia 10 wrzeœnia 2004 roku likwidator Zak³adów Chemicznych poinfor-

mowa³ Agencjê Mienia Wojskowego, ¿e czynione s¹ starania o pozyskanie œrodków
unijnych na realizacjê dalszych prac.

W piœmie z dnia 4 paŸdziernika 2004 roku Agencja Mienia Wojskowego Oddzia³ Te-
renowy w Krakowie poinformowa³a jednak likwidatora, i¿ nie mo¿e wyraziæ zgody na
u¿yczenie terenu, z uwagi na docelowe zagospodarowanie nieruchomoœci.

W dniu 28 paŸdziernika 2004 roku spisana zosta³a notatka z przejêcia nierucho-
moœci oznaczonej numerem ewidencyjnym 252/38, zaœ Agencja Mienia Wojskowego
Oddzia³ Terenowy w Krakowie poinformowa³a pe³nomocników likwidatora, ¿e nowymi
w³aœcicielami nieruchomoœci zostali Micha³ Szwarcnabel i Czes³aw Æwiel¹g.

W dniu 2 listopada 2004 roku likwidator Zak³adów Chemicznych powiadomi³ Sta-
rostwo Powiatowe v Tarnowskich Górach o zmianie w³aœciciela nieruchomoœci.

W zaistnia³ej sytuacji, zasadnym wydawa³o siê podpisanie przez Starostwo Powia-
towe – jako beneficjenta wniosku do Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej oraz pod-
miot wy³aniaj¹cy w drodze przetargu wykonawcê robót przy udziale Zak³adów
Chemicznych, stosownej umowy z nowymi w³aœcicielami nieruchomoœci, umowy u¿y-
czaj¹cej teren, celem wykonania tam prac oczyszczaj¹cych i rekultywacyjnych, bez
ewentualnych ¿¹dañ finansowych ze strony w³aœcicieli.

Starosta Tarnogórski wskaza³, i¿ podpisanie podobnej umowy, le¿y w gestii Zak³a-
dów Chemicznych. W dniu 3 listopada 2004 roku likwidator Zak³adów Chemicznych –
Andrzej Makowski zawar³ wiêc z Micha³em Szwarcnablem i Czestawem Æwiel¹giem
umowê u¿yczenia czêœci dzia³ki w³asnoœciowej o numerze ewidencyjnym 252/38, na
czas prowadzenia robót – od 3 listopada 2004 roku do 30 wrzeœnia 2006 roku.

W umowie zawarto zapis, i¿ strony wykluczaj¹ jakiekolwiek wzajemne roszczenia
finansowe, zwi¹zane z jej przedmiotem.

Umowa gwarantowa³a te¿ „utrzymanie w toku wniosku o dofinansowanie z Fundu-
szu Spójnoœci”. Zeznania z³o¿one w tym zakresie przez œwiadka Andrzeja Makowskiego,
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znajduj¹ odbicie w treœci zabezpieczonej dla potrzeb œledztwa umowy, w której zawarto
zapis, ¿e „bior¹cy do u¿ytkowania zapewnia, i¿ bêdzie u¿ywa³ przedmiotu umowy wy-
³¹cznie w celu likwidacji odpadów oraz zrekultywowania terenu po ich wybraniu”.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materia³u dowodowego, prowadz¹cy œledztwo
uzna³, i¿ likwidator Andrzej Makowski, zawieraj¹c w dniu 3 listopada 2004 roku umo-
wê u¿yczenia czêœci dzia³ki w³asnoœciowej, w ¿aden sposób nie narazi³ pozostaj¹cych
w stanie likwidacji Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry” na straty finansowe.

Przes³uchany w charakterze œwiadka Boles³aw Rogalski – radca prawny w Wydziale
Nadzoru Prawnego – Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego, przyzna³ zreszt¹, i¿ nie wie, czy
zawarcie tej umowy, spowodowa³o jak¹kolwiek szkodê w imieniu Skarbu Pañstwa.

Przyzna³ nadto, i¿ nie orientuje siê, jakie negatywne dzia³ania, podejmowane
w trakcie procesu likwidacji Zak³adów Chemicznych, maj¹ zbadaæ organy œcigania,
gdy¿ „otrzyma³ polecenie, aby zawiadomienie (œwiadek sprawdza³ i parafowa³ pismo –
zawiadomienie z dnia 3 listopada 2008 roku) zosta³o zredagowane w formie ogólnej,
a nie ze zwróceniem uwagi na konkretne zarzuty”.

Odpis postanowienia z dnia 10 lipca 2009 roku, po zatwierdzeniu przez prokurato-
ra w dniu 13 lipca 2009 roku, dorêczono pokrzywdzonemu – Wojewodzie Œl¹skiemu
w dniu 16 lipca 2009 roku.

Wobec niezaskar¿enia decyzji, uprawomocni³a siê ona w dniu 24 lipca 2009 roku.
Prokurator Apelacyjny w Katowicach, w wyniku dokonanej analizy akt tego œledz-

twa, nie zakwestionowa³ zasadnoœci decyzji umarzaj¹cej postêpowanie, w czêœci obej-
muj¹cej w¹tek dzia³añ likwidatorów Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, ze
szczególnym uwzglêdnieniem sposobu i przyczyn rozwi¹zania umowy o wykonanie ro-
bót budowlanych, zawartej w dniu 15 wrzeœnia 1997 roku z Przedsiêbiorstwem
Innowacyjno-Wdro¿eniowym „ENPOL” sp. z o.o. z siedzib¹ w Gliwicach, stwierdzi³ na-
tomiast, ¿e istnieje szereg w¹tpliwoœci co do zasadnoœci koñcowej decyzji merytorycz-
nej w w¹tku zawarcia w dniu 3 listopada 2004 roku przez likwidatora Zak³adów
Chemicznych z Micha³em Szwarcnablem i Czes³awem Æwiel¹giem, umowy u¿yczenia
czêœci dzia³ki o numerze ewidencyjnym 252/38, na czas prowadzenia robót zwi¹za-
nych z usuwaniem, znajduj¹cych siê na nieruchomoœci, odpadów chemicznych.

Uznano, ¿e pog³êbienia i pe³nego wyjaœnienia wymaga zw³aszcza kwestia konty-
nuacji i zakresu prowadzonych w tym zakresie na prywatnej posesji prac rekultywa-
cyjnych, ponoszonych z tego tytu³u kosztów i zaanga¿owania œrodków publicznych,
w tym najprawdopodobniej unijnych. Skoro zawarcie umowy u¿yczenia, by³o bezspor-
nie nastêpstwem sprzeda¿y w dniu 26 paŸdziernika 2004 roku przez Agencjê Mienia
Wojskowego Oddzia³ Terenowy w Krakowie osobom prywatnym ska¿onych dzia³ek
o numerach ewidencyjnych 252/38 i 254/38, oceniæ nale¿y równie¿ przes³anki i okolicz-
noœci zawartej w dniu 3 listopada 2004 roku umowy, a to bêdzie mo¿liwe dopiero po
zapoznaniu siê z ustaleniami faktyczno-dowodowymi, poczynionymi przez Prokuratu-
rê Rejonow¹ Warszawa Ochota w toku œledztwa prowadzonego pod sygn. 4 Ds
1134/05/V.

W celu sprawdzenia okolicznoœci uzasadniaj¹cych wydanie ewentualnego postano-
wienia o podjêciu w tym zakresie na nowo umorzonego œledztwa, pod rozwagê Prokura-
tora Rejonowego w Tarnowskich Górach poddano dokonanie w trybie art. 327 § 3 k.p.k.,
niezbêdnych czynnoœci dowodowych, zw³aszcza dokonanie oglêdzin akt œledztwa Pro-
kuratury Rejonowej Warszawa Ochota, sygn. 4 Ds 1134/05/V oraz przes³uchanie
w charakterze œwiadków, przedstawicieli Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowi-
cach – Wydzia³ów Nadzoru W³aœcicielskiego i Ochrony Œrodowiska, na okolicznoœæ ana-
lizowanych transakcji sprzeda¿y i póŸniejszego u¿yczenia ska¿onych nieruchomoœci.

Poniewa¿ ustalenia poczynione w gliwickiej i katowickiej Prokuraturze Okrêgowej
wskazuj¹, i¿ wyeksponowany w oœwiadczeniu Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej –
Panów Micha³a Wojtczaka i Andrzeja Misio³ka w¹tek „ska¿enia wód podziemnych,
czwartorzêdowych i triasowych”, co mia³o skutkowaæ „wy³¹czeniem wszystkich ujêæ
wody pitnej w rejonie zak³adów, bo wody te zosta³y zanieczyszczone zwi¹zkami: baru,
boru, strontu, cynku, miedzi i o³owiu”, nie stanowi³ dot¹d przedmiotu prowadzonych
i nadzorowanych postêpowañ karnych, kopiê oœwiadczenia z³o¿onego na 39. posiedze-
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niu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 20 sierpnia 2009 roku, przekaza-
no, zgodnie z w³aœciwoœci¹, Prokuratorowi Okrêgowemu w Gliwicach, celem nadania
mu dalszego biegu, w trybie art. 305 k.p.k.

Nadto, kopiê przedmiotowego oœwiadczenia przekazano równie¿ do Wydzia³u II Po-
stêpowania S¹dowego Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, celem rozwa¿enia prze-
s³anek do podjêcia przysz³ych dzia³añ pozakarnych w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Prokurator Krajowy
ZASTÊPCA
PROKURATORA
GENERALNEGO
Edward Zalewski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Proszê o udzielenie informacji, czy planowane jest zlikwidowanie przepi-
sów art. 59a ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r.
(DzU z 1991 r. nr 91, poz. 408 z póŸniejszymi zmianami), które gwarantowa³y
pracownikom szpitali i przychodni krocz¹cy wzrost wynagrodzeñ.

Przepis ten zosta³ wprowadzony do ustawy przez Sejm VI kadencji
w efekcie wielomiesiêcznych protestów œrodowiska medycznego. Nale¿y
przypomnieæ, ¿e zyska³ wówczas aprobatê zdecydowanej wiêkszoœci po-
s³ów, na czele z ówczesn¹ przewodnicz¹c¹ sejmowej Komisji Zdrowia Pani¹
Minister.

Obecnie zwrócili siê do mnie przedstawiciele Krajowej Sekcji S³u¿by Zdro-
wia NSZZ „Solidarnoœæ”, wyra¿aj¹c swoj¹ dezaprobatê w stosunku do propo-
nowanych zmian w ustawie. Przedstawiciele zwi¹zku s¹ niezadowoleni,
gdy¿ decyduje siê o zmianach bez konsultacji spo³ecznych i dialogu spo³ecz-
nego, diametralnie pogarszaj¹c i destabilizuj¹c sytuacjê pracowników s³u¿by
zdrowia. Likwidacja tych przepisów w sytuacji braku innej propozycji ze stro-
ny ministerstwa mo¿e doprowadziæ do podsycania wzajemnych konfliktów
wewn¹trz œrodowiska, poniewa¿, zdaniem interweniuj¹cych, uznaniowoœæ
zawsze prowadzi do takich efektów.

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e ze strony Pani Minister pad³y obietnice uregulo-
wania na przysz³oœæ spraw pracowniczych, gwarantuj¹cych pracownikom
s³u¿by zdrowia stworzenie precyzyjnych regulacji prawnych dotycz¹cych
kwestii wynagrodzeñ oraz awansu spo³eczno-zawodowego, zwracam siê do
Pani Minister z pytaniem, czy rz¹d planuje likwidacjê art. 59a i czy w razie ta-
kiej sytuacji przewidziane s¹ jakieœ inne rozwi¹zania.

Stanis³aw Zaj¹c

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 6 sierpnia 2009 r. (BPS-DSK-043-1941/09) zawiera-

j¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Stanis³awa Zaj¹ca, w sprawie noweliza-
cji ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 14, poz. 89 z póŸn. zm.), uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia w sprawie.

W dniu 25 czerwca 2009 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej zosta³ przekazany
rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej (druk
nr 2138), który w art. 1 pkt 6 przewiduje uchylenie art. 59a i 59b ustawy o zak³adach
opieki zdrowotnej. W art. 2 projektowanej ustawy zawarto przepis przejœciowy doty-
cz¹cy sytuacji, gdy przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy nast¹pi wzrost kwoty zobo-
wi¹zania Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do poprzedniej umowy
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zgodnie z którym œrodki, które zgodnie z do-
tychczas obowi¹zuj¹cymi przepisami powinny zostaæ przeznaczone na wynagrodzenia,
zostan¹ wyp³acone po tym dniu.
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Odnosz¹c siê do kwestii braku konsultacji spo³ecznych i dialogu spo³ecznego przy
opracowywaniu projektu ustawy nale¿y podkreœliæ, ¿e kr¹g podmiotów, którym projekt
zosta³ przekazany w toku konsultacji spo³ecznych, zosta³ umieszczony w Ocenie Skut-
ków Regulacji stanowi¹cej integraln¹ czêœæ uzasadnienia do projektu. Wœród podmio-
tów, którym projekt zosta³ przekazany do konsultacji uwzglêdniony zosta³ równie¿
Sekretariat Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”.

Jednoczeœnie nale¿y wyjaœniæ, ¿e proponowane uchylenie art. 59a i art. 59b usta-
wy o zoz nie bêdzie mia³o istotnego wp³ywu na dynamikê wzrostu wynagrodzeñ w pub-
licznych zak³adach opieki zdrowotnej, co potwierdzaj¹ wyniki badania ankietowego
przeprowadzonego wœród samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej na
potrzeby ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu œrodków finansowych œwiadcze-
niodawcom na wzrost wynagrodzeñ (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 z póŸn. zm.). Badane pod-
mioty wykaza³y wówczas dochody uzyskane w ramach zrealizowanych w 2005 r. umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wysokoœæ kosztów poniesionych przez zak³ady
na: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracê wraz ze
sk³adkami na ubezpieczenie spo³eczne i innymi obowi¹zkowymi kosztami ponoszony-
mi w zwi¹zku z wyp³at¹ wynagrodzeñ na podstawie odrêbnych przepisów oraz na wy-
nagrodzenia osób wykonuj¹cych zawody medyczne na ich rzecz na podstawie umów
cywilnoprawnych. Dane dotycz¹ce wysokoœci wynagrodzeñ by³y ujête w podziale
na poszczególne rodzaje œwiadczeñ kontraktowanych przez NFZ.

Na podstawie analizy zebranych danych, które nastêpnie zosta³y poddane weryfi-
kacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, obliczono udzia³ kosztów pracy w poszczegól-
nych rodzajach œwiadczeñ opieki zdrowotnej i przyjêto za³o¿enie, ¿e wskaŸniki te s¹
reprezentatywne dla innych œwiadczeniodawców maj¹cych zawarte z Funduszem
umowy w poszczególnych rodzajach œwiadczeñ. WskaŸniki udzia³u kosztów pracy
w poszczególnych rodzajach œwiadczeñ opieki zdrowotnej w umowach wykonanych
w 2005 r., stanowi¹ce za³¹cznik do ustawy z 22 lipca 2006 r. zosta³y ukszta³towane na
poziomie od 0,4 do 0,72.

Jak z powy¿szego wynika, udzia³ kosztów pracy w poszczególnych rodzajach
œwiadczeñ opieki zdrowotnej zosta³ okreœlony na poziomie co najmniej odpowiadaj¹cym
temu, który zosta³ wskazany w art. 59a ustawy o zoz (np. lecznictwo uzdrowisowe – 0,40;
podstawowa opieka zdrowotna – 0,41), ale zwykle kszta³tuje siê na poziomie zdecydo-
wanie wy¿szym (np. opieka d³ugoterminowa – 0,72; opieka psychiatryczna i leczenie
uzale¿nieñ – 0,69). Ponadto, z informacji przekazywanych przez publiczne zak³ady
opieki zdrowotnej wynika, ¿e na skutek decyzji p³acowych podejmowanych w zak³adach
opieki zdrowotnej w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008 r. nowych
przepisów reguluj¹cych czas pracy pracowników ochrony zdrowia – poziom wzrostu
wynagrodzeñ w chwili obecnej znacznie przekracza wzrost, o którym mowa w art. 59a
ustawy o zoz, ale równie¿ wskaŸniki stanowi¹ce za³¹cznik do ustawy o przekazaniu
œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ. Faktyczny odse-
tek kwot kontraktów przekazywany na wynagrodzenia jest wy¿szy ni¿ ustalony w tym
przepisie i siêga ok. 70%.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
i innych senatorów

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Podzia³ œrodków przeznaczonych na finansowanie œwiadczeñ opieki zdro-

wotnej okreœlonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na
poszczególne województwa ró¿nicuje mieszkañców Polski zale¿nie od miejsca
zamieszkania. Stosowanie aktualnego algorytmu podzia³u œrodków prowadzi
do nadmiernej dysproporcji w poziomie finansowania województw. Ró¿nica
w poziomie nak³adów na jednego ubezpieczonego pomiêdzy województwami
jest nastêpuj¹ca: 115% œredniej krajowej w oddziale mazowieckim i 94% œred-
niej krajowej w oddziale lubelskim. Ró¿nica to oko³o 300 z³ na jednego ubez-
pieczonego. Utrzymywanie dotychczasowego algorytmu podzia³u œrodków
z jednoczesnym ustalaniem jednolitych dla ca³ego kraju cen za punkt prowadzi
wprost do ograniczenia dostêpnoœci do œwiadczeñ w województwach o ni¿-
szych od œredniej krajowej nak³adach finansowych. Skutkuje to wyd³u¿eniem
kolejek oczekuj¹cych na œwiadczenia, niezadowoleniem pacjentów i œwiad-
czeniodawców, roszczeniami kierowanymi przez œwiadczeniodawców do
s¹dów o zap³atê za tak zwane nadwykonania. Jednoczeœnie oddzia³y o wy¿-
szych nak³adach finansowych wykazuj¹ na koniec roku niewykorzystane
œrodki finansowe.

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

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

Stanis³aw Zaj¹c
Zdzis³aw Pupa
W³adys³aw Ortyl
Stanis³aw Gogacz
Grzegorz Banaœ
Kazimierz Jaworski
Norbert Krajczy
W³adys³aw Dajczak
Stanis³aw Piotrowicz
Adam Massalski
Bohdan Paszkowski
Jerzy Chróœcikowski
Grzegorz Czelej
Lucjan Cichosz
Wies³aw Dobkowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.08.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Stanis³awa Zaj¹ca, Senatora Rzeczypospolitej

Polskiej, z³o¿one wspólnie z innymi senatorami na 39. posiedzeniu Senatu, w dniu
31 lipca 2009 roku, w sprawie „podzia³u œrodków pomiêdzy centralê i poszczególne od-
dzia³y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej”, przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 6 sierpnia 2009 r., znak:
BPS/DSK-043-1942/09, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Odnoœnie do kwestii dotycz¹cej zmiany algorytmu podzia³u œrodków pomiêdzy OW
NFZ, uprzejmie informujê, ¿e zasady podzia³u œrodków pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie
Narodowego Funduszu Zdrowia reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o œwiadcze-
niach 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 szczegó³owego trybu i kryteriów podzia³u œrodków pomiêdzy centralê
i oddzia³y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowa-
nie 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 nie-
których 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.
przepisów zosta³ zastosowany po raz pierwszy do planu finansowego NFZ na 2008 r.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przepisy prawne reguluj¹ce tê kwestiê obowi¹zuj¹ce przed
jesieni¹ 2007 r. budzi³y wiele kontrowersji oraz sprzeciw ze strony niektórych podmiotów,
m.in. z terenu województw mazowieckiego, œl¹skiego, warmiñsko-mazurskiego, podkar-
packiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, lubuskiego. W szczególnoœci wiele kon-
trowersji 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, œwiêtokrzyskiego oraz wnioskuje siê o dokonanie 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 ukoñczono opracowywanie projektu zmian legislacyj-
nych w ww. zakresie. Zmiany te maj¹ na celu, aby zaczynaj¹c od roku 2010, zasady po-
dzia³u œrodków pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie NFZ oparte by³y przede wszystkim na
kryteriach zwi¹zanych z liczb¹ ubezpieczonych zarejestrowanych w poszczególnych
oddzia³ach wojewódzkich Funduszu oraz ryzykach zdrowotnych przypisanych po-
szczególnym grupom ubezpieczonych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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