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Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi pytaniami sêdziów s¹dów rodzinnych w Polsce

zwracam siê do pana z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹ce
bardzo wa¿ne problemy.

Maj¹c na uwadze prace legislacyjne, które s¹ obecnie prowadzone, sê-
dziowie rodzinni sprzeciwiaj¹ siê w³¹czeniu kodeksu rodzinnego i opiekuñ-
czego do kodeksu cywilnego w jakiejkolwiek formie, a tak¿e likwidacji
wydzia³ów rodzinnych w s¹dach. S¹dy orzekaj¹ce w sprawach rodzinnych
codziennie podejmuj¹ wiele bardzo trudnych decyzji, w zwi¹zku z czym sê-
dziowie bardzo czêsto musz¹ opieraæ siê na doœwiadczeniu zawodowym. Je-
œli wydzia³y rodzinne zostan¹ zlikwidowane, to i poziom rozstrzygania
spraw rodzinnych niestety spadnie.

Ponadto sêdziowie ponawiaj¹ postulat zmiany ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych w kierunku utworzenia wieloinstancyjnego s¹downic-
twa rodzinnego w zakresie posiadanych przez ministra sprawiedliwoœci
kompetencji, po to aby sprawy rodzinne by³y rozstrzygane jeszcze dog³êbniej
i bardziej profesjonalnie.

Sêdziowie zwracaj¹ te¿ uwagê na brak uregulowañ prawnych, które po-
mog³yby w pracy s¹dów rodzinnych, a mianowicie brak œciœlejszej wspó³pra-
cy organów pomocy spo³ecznej z s¹dami w ramach udzielanej z urzêdu
pomocy rodzinie. Sêdziowie proponuj¹ tak¿e zacieœniæ wspó³pracê z placów-
kami adopcyjnymi oraz z placówkami opiekuñczymi w kwestii sytuacji praw-
nej dzieci niepe³nosprawnych umieszczonych w tych placówkach, gdy¿
obecnie wspó³praca ta jest znikoma, co utrudnia pracê s¹dów.

Ponadto sêdziowie postuluj¹ organizowanie przez Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci corocznych szkoleñ dla sêdziów rodzinnych z psychologii oraz
studiów podyplomowych z zakresu psychologii, psychiatrii i pedagogiki,
gdy¿ bycie sêdzi¹ rodzinnym wymaga wiedzy z ww. dziedzin, a obecnie nie
jest ona obowi¹zkowa, co obni¿a bardzo czêsto poziom pracy sêdziów.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na moje pytanie,
czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci dostrzega wy¿ej przedstawione problemy
i w jaki sposób ma zamiar je rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 31 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 27 listopada 2009 r., przy którym przes³ano tekst

oœwiadczenia z³o¿onego przez senator Ma³gorzatê Adamczak podczas 44. posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Ustosunkowuj¹c siê do pierwszej z podniesionych przez Pani¹ senator kwestii
pragnê stwierdziæ, i¿ w Ministerstwie Sprawiedliwoœci nie s¹ prowadzone prace legisla-
cyjne maj¹ce na celu w³¹czenie materii regulowanej w Kodeksie rodzinnym i opiekuñ-
czym do Kodeksu cywilnego. Trwaj¹ natomiast prace nad zmian¹ uregulowañ
zawartych w Kodeksie postêpowania cywilnego w zakresie wykonywania orzeczeñ
w przedmiocie uregulowania kontaktów z dzieckiem.

Odnosz¹c siê do problematyki sprzeciwu sêdziów s¹dów rodzinnych wobec projek-
towanych zmian w ustawie o ustroju s¹dów powszechnych dotycz¹cych likwidacji wy-
dzia³ów rodzinnych oraz stanowiska sêdziów postuluj¹cych utworzenie wieloinstan-
cyjnego s¹downictwa rodzinnego, uprzejmie informujê, ¿e w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju s¹dów powszechnych,
który aktualnie znajduje siê na etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Zasadnicze kierunki projektowanej reformy s¹downictwa odpowiadaj¹ m.in. zale-
ceniom przyjêtym przez Komitet Ministrów Rady Europy i nastawione s¹ na podniesie-
nie jakoœci dzia³alnoœci s¹dów, tak w wymiarze dotycz¹cym ich podstawowej
dzia³alnoœci (orzecznictwa), jak i w wymiarze funkcjonalnym, poprzez optymalne rozlo-
kowanie i zorganizowanie struktury organizacyjnej s¹dów powszechnych (efektywnoœæ
wymiaru sprawiedliwoœci).

Projektowane zmiany w zakresie struktury organizacyjnej s¹dów zak³adaj¹ przede
wszystkim jej racjonalizacjê tak by sêdziowie mogli wype³niaæ swoje funkcje sprawnie
i bez zbêdnej zw³oki.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw przewiduje wprowadzenie regu³y, ¿e w ka¿dym s¹dzie rejono-
wym tworzy siê (obligatoryjnie) tylko dwa wydzia³y: cywilny, który móg³by rozpoznawaæ
tak¿e sprawy rodzinne i nieletnich oraz sprawy z zakresu prawa pracy, oraz karny, któ-
rego zakres w³aœciwoœci obejmowa³by, szeroko rozumiane, sprawy z zakresu prawa
karnego.

Stworzenie mo¿liwoœci rozpoznawania spraw rodzinnych i nieletnich w ramach wy-
dzia³ów cywilnych, zwi¹zane jest z faktem, ¿e w sprawach tego rodzaju, w szczególno-
œci w sprawach opiekuñczych i nieletnich, s¹d powinien funkcjonowaæ jak najbli¿ej
lokalnej spo³ecznoœci. Nie oznacza to jednak, ¿e w ka¿dym wypadku niezbêdne jest
tworzenie w tym celu odrêbnej jednostki organizacyjnej – w niewielkim s¹dzie wystar-
czaj¹ce bêdzie powierzenie rozpoznawania powy¿szych spraw w ramach wydzia³ów cy-
wilnych.

W ka¿dym s¹dzie okrêgowym, podobnie jak w s¹dach rejonowych, tworzone bêd¹
(obligatoryjnie) dwa wydzia³y: cywilny i karny. Sprawy nale¿¹ce obecnie do wydzia³ów
gospodarczych s¹dów okrêgowych oraz wydzia³ów pracy bêd¹ mog³y byæ rozpoznawa-
ne w ramach wydzia³ów cywilnych tych s¹dów.

Powy¿sza regulacja nie wyklucza jednak mo¿liwoœci tworzenia w s¹dach rejono-
wych odrêbnych wydzia³ów rodzinnych i nieletnich, pracy lub ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, ksi¹g wieczystych, czy gospodarczych (w tym do spraw rejestrowych, upad³oœ-
ciowych i naprawczych). Podobnie, mo¿liwoœæ tworzenia odrêbnych wydzia³ów „specja-
listycznych” pozostanie w s¹dach okrêgowych. Tym samym, proponowane zmiany
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w organizacji s¹dów nie prowadzi³yby do prze³amania wykszta³conej w praktyce du-
¿ych jednostek s¹dowych zasady specjalizacji sêdziów w poszczególnych dziedzinach
prawa lub rozpoznawania poszczególnych rodzajów spraw. Dotychczasowa praktyka
ma³ych s¹dów wskazuje jednak, ¿e ten sam sêdzia orzeka równoczeœnie w dwóch lub
wiêkszej liczbie utworzonych w tym s¹dzie wydzia³ów. Obecnie w systemie s¹downic-
twa licznie wystêpuj¹ bowiem s¹dy, w których – z uwagi na wymóg ustawowy – tworzo-
ne s¹ specjalistyczne „wydzia³y”, pomimo ¿e nie jest to uzasadnione liczb¹ spraw dane-
go rodzaju wp³ywaj¹cych do tych jednostek. W rezultacie istniej¹ wydzia³y, w których
limit etatów sêdziowskich jest mniejszy, a równoczeœnie zachodzi koniecznoœæ obsa-
dzenia kilku stanowisk przewodnicz¹cych wydzia³ów. Istnienie odrêbnego wydzia³u
poci¹ga za sob¹ tak¿e koniecznoœæ zapewnienia obs³ugi administracyjnej i odpowied-
niej infrastruktury, bêd¹c tym samym, w bardzo ma³ych s¹dach, sprzeczne z zasad¹
efektywnego zarz¹dzania i gospodarowania mieniem.

Proponowana regulacja zak³ada, ¿e tworzenie wydzia³ów nastêpuje w drodze za-
rz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci, przy czym wydzia³y, których funkcjonowanie nie
jest obligatoryjne, bêd¹ wyodrêbniane w zale¿noœci od potrzeb, wed³ug ustawowo
okreœlonych kryteriów. Ustalenie liczby i wielkoœci wydzia³ów w poszczególnych
s¹dach nastêpowaæ ma na poziomie zapewniaj¹cym jak najlepsz¹ organizacjê tych jed-
nostek, gwarantuj¹ca z jednej strony prawo obywateli do rozpoznawania spraw w roz-
s¹dnym terminie, zaœ z drugiej – efektywne wykorzystanie nak³adów na s¹downictwo
i prawid³owe wykonywanie czynnoœci nadzorczych.

Równoczeœnie zak³ada siê rozszerzenie uprawnienia Ministra Sprawiedliwoœci do
powierzania jednemu s¹dowi – odpowiednio, rejonowemu albo okrêgowemu – rozpoz-
nawania spraw nale¿¹cych do w³aœciwoœci (lub czêœci obszaru w³aœciwoœci) miejscowej
innego s¹du (b¹dŸ s¹dów). Dotyczy to spraw objêtych w³aœciwoœci¹ wydzia³ów, które
bêd¹ tworzone fakultatywnie. Tym samym, projekt zak³ada, ¿e tylko niektóre s¹dy bê-
d¹ posiadaæ w swej strukturze organizacyjnej wydzia³y „specjalistyczne”. Rozwi¹zanie
takie jest odpowiedzi¹ na rozwój komunikacji oraz zmiany spo³eczne, które wyra¿aj¹
siê w wiêkszej mobilnoœci obywateli.

Projektowane rozwi¹zania wprowadzaj¹ zatem mechanizmy pozwalaj¹ce na mo¿li-
wie najbardziej elastyczne, dostosowane do potrzeb, ukszta³towanie struktury organi-
zacyjnej s¹downictwa.

Zgodnie z regulacj¹ przejœciow¹, przekszta³canie struktury organizacyjnej bêdzie
nastêpowaæ w drodze rozporz¹dzeñ i zarz¹dzeñ, wydawanych po wejœciu w ¿ycie usta-
wy. Nie zak³ada siê przy tym zmian struktury wydzia³owej w s¹dach, w których jest ona
ukszta³towana prawid³owo.

W tym kontekœcie szczegó³owego odniesienia wymaga zg³aszany przez sêdziów ro-
dzinnych postulat utworzenia wieloinstancyjnego s¹downictwa rodzinnego, który
zmierza do wprowadzenia daleko id¹cej zmiany ustrojowej s¹downictwa powszechne-
go, przez wprowadzenie pe³nego wyodrêbnienia pionu orzecznictwa rodzinnego we
wszystkich szczeblach s¹downictwa.

Aktualnie wyodrêbnione jednostki organizacyjne dla spraw rodzinnych (s¹dy ro-
dzinne) tworzone s¹, jako wydzia³y, na poziomie s¹dów rejonowych. Generalnie do
orzekania w sprawach tzw. rodzinnych, w³aœciwe rzeczowo s¹ s¹dy rejonowe. Wyj¹tek
od tej zasady uczyniono dla spraw o rozwód, sprawy o separacjê, o uniewa¿nienie
ma³¿eñstwa, o ustalenie istnienia albo nieistnienia ma³¿eñstwa, przekazuj¹c je do w³a-
œciwoœci rzeczowej s¹dów okrêgowych. W istocie rzeczy s¹ to wiêc sprawy stanowi¹ce
niewielki odsetek wszystkich spraw rodzinnych. Koncepcja powo³ania s¹downictwa
rodzinnego na poziomie s¹dów rejonowych mia³a swe podstawy w zamiarze zapewnie-
nia wyspecjalizowanego s¹downictwa pierwszoinstancyjnego, obejmuj¹cego w zasa-
dzie wszystkie sprawy, wymagaj¹ce ingerencji s¹dowej, istotne dla funkcjonowania
rodziny. Wed³ug tej koncepcji sêdziowie rodzinni uzyskuj¹ nie tylko specjalizacjê mery-
toryczn¹, ale poznaj¹ specyfikê spo³eczn¹ w stosunkowo niewielkim obszarze swej w³a-
œciwoœci. Przy s¹dach rodzinnych (na poziomie s¹dów rejonowych) dzia³a tak¿e
wyspecjalizowany korpus kuratorów rodzinnych. Dziêki takiemu wyodrêbnieniu, sê-
dziowie rodzinni w s¹dach rejonowych uzyskuj¹ poszerzon¹ znajomoœæ problematyki
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rodzin, które ze wzglêdu na swe problemy, konflikty prawne, czy wreszcie trudnoœci
wychowawcze oraz potrzebê jak najczêstszych i bezpoœrednich kontaktów z poszcze-
gólnymi œrodowiskami wymagaj¹ ingerencji s¹dowej na tym w³aœnie najni¿szym
szczeblu struktury s¹downictwa. Taka struktura s¹downictwa, a w ogóle idea s¹dów
rodzinnych wymaga w³aœnie na tym najni¿szym szczeblu zatrudniania sêdziów z wielo-
letnim praktycznym doœwiadczeniem. Równie¿ idea specjalizacji dotyczy³a wy³¹cznie
sêdziów tzw. pierwszego kontaktu w pracy z rodzinami i nieletnimi, której to pracy nie
kontynuuje s¹d odwo³awczy.

Ca³kowicie bowiem odmienna jest funkcja s¹dów odwo³awczych. W ukszta³towa-
nym w polskiej procedurze systemie zaskar¿enia orzeczeñ zarówno w sprawach cywil-
nych jak w sprawach dotycz¹cych nieletnich, postêpowanie odwo³awcze polega
w istocie na instancyjnej kontroli rozstrzygniêæ s¹dowych wydanych w pierwszej in-
stancji. Postêpowanie odwo³awcze z regu³y nie obejmuje licznych czynnoœci dowodo-
wych, nie wymaga sta³ej pracy z kuratorami rodzinnymi, poniewa¿ oparte jest na innej
aksjologii. Zatem, podnoszona w postulacie specyfika spraw rodzinnych dotyczy w za-
sadzie wy³¹cznie spraw nale¿¹cych do w³aœciwoœci s¹dów rejonowych.

Aktualny i projektowany stan prawnoustrojowy dopuszcza tworzenie w s¹dach
okrêgowych wydzia³ów cywilnych dla rozpoznawania spraw rodzinnych (w tym tak¿e
spraw nieletnich) w drugiej instancji oraz w pierwszej instancji nielicznych rodzajowo,
wymienionych wczeœniej spraw dotycz¹cych rodziny, nale¿¹cych do w³aœciwoœci rze-
czowej s¹dów okrêgowych. Takie wydzia³y s¹ tworzone w wiêkszych s¹dach okrêgo-
wych w razie pojawienia siê potrzeb uzasadnionych iloœci¹ spraw. Jednak funkcja tych
wydzia³ów – co wczeœniej zosta³o przedstawione – jest znacz¹co ró¿na od funkcji s¹dów
rodzinnych w s¹dach rejonowych.

Rozk³ad wp³ywu spraw do tzw. wydzia³ów rodzinnych w pierwszej i drugiej instancji
równie¿ nie przemawia za potrzeb¹ tworzenia wydzia³ów rodzinnych we wszystkich al-
bo prawie wszystkich s¹dach okrêgowych. Zaskar¿alnoœæ orzeczeñ s¹dów rejonowych
w sprawach rodzinnych (pomijaj¹c sprawy o alimenty) jest niska. Stanowi¹ one za-
ledwie kilka procent wszystkich spraw rozpoznawanych w s¹dach okrêgowych w drugiej
instancji. Oznacza to, ¿e w praktyce, w mniejszych s¹dach okrêgowych, a takie prze-
wa¿aj¹ w ogólnej liczbie s¹dów, spraw rodzinnych w drugiej instancji wp³ywa na tyle
ma³o, ¿e nie wystarcza na obci¹¿enie jednego trzyosobowego sk³adu sêdziowskiego,
a czêsto nawet obci¹¿enia jednego sêdziego.

Tak wiêc obligatoryjne wprowadzenie wydzia³ów rodzinnych w s¹dach okrêgowych
zarówno merytorycznie jak i ze wzglêdu na liczbê ewentualnych spraw nadaj¹cych siê
do rozpoznania przez takie wydzia³y jest nieuzasadnione.

Pragnê równie¿ podnieœæ, ¿e analiza sprawnoœci rozpoznawania spraw rodzinnych
przez s¹dy okrêgowe i s¹dy apelacyjne, stabilnoœci orzecznictwa w tych sprawach, jak
i obraz tych zagadnieñ uzyskany w toku sprawowanego nadzoru nad dzia³alnoœci¹ ad-
ministracyjn¹ s¹dów powszechnych pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ brak jest podstaw do
wprowadzania regulacji zmierzaj¹cych do obligatoryjnego powo³ywania wydzia³ów ro-
dzinnych w ka¿dym s¹dzie.

Nadmieniam jednoczeœnie, ¿e w wypadku, gdy w wiêkszych s¹dach okrêgowych
wp³yw spraw rodzinnych by³ na tyle du¿y, i¿ uzasadnia³ utworzenie wydzia³u rodzinne-
go, Minister Sprawiedliwoœci utworzy³ w latach 1987–2003 wydzia³y rodzinne w 12 s¹dach
okrêgowych.

Ka¿de z rozporz¹dzeñ o utworzeniu kolejnych wydzia³ów rodzinnych poprzedzone
by³o jednak wnikliw¹ i rzeczow¹ analiz¹ rzeczywistych potrzeb w tym zakresie w kon-
kretnym s¹dzie okrêgowym, mo¿liwoœci lokalowych i kadrowych oraz koniecznych do
poniesienia kosztów z tym zwi¹zanych. Natomiast obligatoryjne tworzenie wydzia³ów
rodzinnych we wszystkich s¹dach okrêgowych by³oby zabiegiem mechanicznym, bez
uzasadnionej potrzeby, poci¹gaj¹cym za sob¹ znaczne koszty oraz mog¹cym rodziæ ne-
gatywne skutki, a w przypadku ma³ych s¹dów okrêgowych (w których obsada sêdziow-
ska wydzia³u cywilnego wynosi 5 lub 6 sêdziów) wydzielenie odrêbnego wydzia³u
rodzinnego by³oby w ogóle niemo¿liwe. Nie móg³by bowiem normalnie funkcjonowaæ
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wydzia³ o obsadzie 2 lub 3 sêdziów, zw³aszcza w zakresie rozpoznawania spraw odwo-
³awczych w sk³adach trzyosobowych.

Odnosz¹c siê do kwestii braku wspó³pracy organów pomocy spo³ecznej z s¹dami
nale¿y zauwa¿yæ, i¿ nie wynika ona z niedostatku uregulowañ prawnych w tej materii.
Ró¿norodne formy tej wspó³pracy s¹ opisane w przepisach np. art. 100, 109 § 4 czy 149
§ 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, czy art. 5701 lub 59812 Kodeksu postêpowania
cywilnego. Równie¿ w wielu przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecz-
nej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póŸn. zm.) w konkretnych przypadkach tego ro-
dzaju wspó³praca jest przewidziana. Ministerstwo Sprawiedliwoœci dysponuje zarówno
sygna³ami o bardzo dobrym wspó³dzia³aniu miêdzy s¹dami, a organami pomocy spo³ecz-
nej, samorz¹dem, policj¹ i szko³ami, jak i informacjami o sytuacjach odmiennych.
Œwiadczy to o tym, ¿e istniej¹ce rozwi¹zania prawne s¹ wystarczaj¹ce, warto jedynie
upowszechniaæ dobre praktyki, które nie s¹ jeszcze zjawiskiem powszechnym.

W zakresie przytoczonego przez Pani¹ senator postulatu organizowania przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwoœci corocznych szkoleñ dla sêdziów rodzinnych z psychologii
oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii, psychiatrii i pedagogiki, pragnê
poinformowaæ, ¿e Oœrodek Szkolenia Ustawicznego i Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Krajowej Szko³y S¹downictwa i Prokuratury dostrzegaj¹c potrzebê kszta³cenia kadry
s¹downiczej w tych dziedzinach organizuje ró¿norodne formy szkoleniowe.

W 2007 r. odby³y siê dwie edycje szkolenia „Przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie”
zaplanowane dla 190 sêdziów rodzinnych. Udzia³ w nim wziê³o 106 osób. Podczas tego
kursu psycholodzy i lekarz psychiatra przybli¿yli uczestnikom zagadnienia zwi¹zane
z zaburzeniami zdrowia psychicznego towarzysz¹ce przemocy w rodzinie – u ofiar,
sprawców, œwiadków przemocy oraz zapoznali z psychologicznymi aspektami wykorzy-
stywania seksualnego dzieci oraz innych form ich krzywdzenia.

W nastêpnym roku szkoleniowym zorganizowano dwa kursy z zakresu psychologii
(ka¿dy w dwóch edycjach) dla 360 sêdziów rodzinnych. Z tych ofert szkoleniowych sko-
rzysta³o ³¹cznie 262 uczestników.

Pierwsza z nich by³a zatytu³owana „Psychologiczne aspekty pracy sêdziego rodzin-
nego” i traktowa³a m.in. o zespole alienacji rodzicielskiej wg prof. Richarda Gardnera
(The Parental Alienation Syndrome tzw. PAS), o przes³uchaniu ma³oletnich i nieletnich
oraz wypaleniu zawodowym.

Drugi z kursów dotyczy³ mediacji w sprawach rodzinnych i nieletnich w tym psy-
chologicznych aspektów konfliktów miêdzyludzkich i sposobów ich likwidacji w ra-
mach postêpowania mediacyjnego.

W bie¿¹cym roku szkoleniowym zorganizowano dwie edycje szkolenia „Wybrane za-
gadnienia z zakresu psychologii i psychiatrii – niezbêdne w pracy sêdziego rodzinnego”
dla 140 uczestników. Faktycznie wykorzystano 105 miejsc. Szczegó³owy program za-
wiera³ nastêpuj¹ce tematy: etapy rozwoju dziecka i kryzysy rozwojowe u dzieci jako
przyczyna problemów wychowawczych; wp³yw rozwodu rodziców na psychologiczne
funkcjonowanie dzieci w ró¿nym wieku; kontakt sêdziego z osobami chorymi psychicz-
nie i zaburzonymi osobowoœciowo; formu³owanie przez s¹dy tez dowodowych w spra-
wach z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a trudnoœci bieg³ych
psychiatrów w opracowaniu opinii.

Prowadz¹cy zajêcia na organizowanych przez Krajow¹ Szko³ê S¹downictwa i Pro-
kuratury szkoleniach to specjaliœci z zakresu psychologii i psychiatrii, w wiêkszoœci
biegli z Instytutu Ekspertyz S¹dowych im. Prof. dr Jana Senna w Krakowie.

Oprócz wy¿ej wskazanych form szkoleniowych Krajowa Szko³a S¹downictwa i Pro-
kuratury jest wspó³organizatorem z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Na-
uk w Warszawie Podyplomowego Studium Prawa Rodzinnego z Zakresu Psychologii
dla Sêdziów. Program Studium obejmuje ³¹cznie 80 godzin wyk³adów dla 100-osobowej
grupy. Pierwsze zajêcia rozpoczê³y siê 9 paŸdziernika 2009 r., a zakoñcz¹ siê w czerwcu
2010 r.

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem sêdziów rodzinnych t¹ form¹ doskonalenia
zawodowego zaplanowano kontynuacjê Studium o tej tematyce w nastêpnym roku
szkoleniowym.
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Ponadto w harmonogramie dzia³alnoœci szkoleniowej na rok 2010 znalaz³a siê pro-
pozycja organizacji szkolenia na temat „Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii
i pedagogiki – niezbêdne w pracy sêdziego rodzinnego”, która stanowiæ bêdzie konty-
nuacjê i uzupe³nienie zagadnieñ z psychologii rozwojowej dziecka, problematyki uza-
le¿nieñ oraz wybrane elementy psychiatrii.

W przypadku zg³aszania przez sêdziów rodzinnych sugestii dotycz¹cych potrzeby
organizacji szkoleñ z zakresu psychologii, psychiatrii i pedagogiki bêd¹ podejmowane
starania zmierzaj¹ce do realizacji tych oczekiwañ.

Pragnê wyraziæ nadziejê, i¿ przedstawione informacje w sposób wyczerpuj¹cy usto-
sunkowuj¹ siê do bêd¹cej przedmiotem zainteresowania Pani senator problematyki.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Igor Dzialuk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze, maj¹c na wzglêdzie sygna³y dochodz¹ce do
mnie od samorz¹dowców, rolników i meliorantów z mojego okrêgu wyborcze-
go, chcê zainteresowaæ Pana Ministra problemem wzrostu szkód wyrz¹dzo-
nych przez bobra europejskiego.

Jak Pan Minister zapewne wie, nadmierny rozwój populacji bobrów
utrudnia utrzymanie w nale¿ytej kulturze rolnej znacznych area³ów koszo-
nych ³¹k. Czêœæ z nich ulega ca³kowitemu wy³¹czeniu z produkcji rolniczej, bo
zalanie czy te¿ podtopienie uniemo¿liwia ich u¿ytkowanie, zaœ ¿eremia i tamy
bobrowe budowane na rzekach oraz urz¹dzeniach melioracyjnych prowadz¹
czêsto do niszczenia tych urz¹dzeñ i w konsekwencji do niszczenia innych
upraw rolnych oddalonych od rowów melioracyjnych.

Wynika z tego, ¿e negatywne oddzia³ywanie bobra europejskiego na go-
spodarkê cz³owieka powoduje konkretne, policzalne straty gospodarcze,
a zgodnie z uregulowaniami prawnymi zadoœæuczynienie z tego tytu³u wyma-
ga skomplikowanych czynnoœci prawnych, zaœ œrodki przeznaczone na wy-
p³atê odszkodowañ nie pokrywaj¹ w ca³oœci poniesionych strat.

Z zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpo-
wiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

Po pierwsze, czy przewidywane s¹ przez Pana Ministra zmiany w usta-
wie – Prawo ³owieckie, maj¹ce na celu uproszczenie redukcji populacji bobra
lub uznanie tego gatunku za zwierzynê ³own¹?

Po drugie, czy nie s¹dzi Pan Minister, ¿e podjêcie dzia³añ zasygnalizowa-
nych w poprzednim pytaniu, pozwoli na zaoszczêdzenie œrodków bud¿eto-
wych dotychczas wykorzystywanych na wyp³atê odszkodowañ za szkody
wyrz¹dzone przez te zwierzêta?

Po trzecie, czy przewidywane s¹ przez Pana Ministra zmiany w procedu-
rach ubiegania siê o odszkodowania za szkody wyrz¹dzone przez te zwierzê-
ta?

Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do porusza-
nych w oœwiadczeniu spraw.

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn

Stanowisko
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2009.12.02

Pan
Maciej Nowicki
Minister Œrodowiska

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przesy³am, zgodnie z kompetencjami, oœwiadczenie Pana Mieczys³a-

wa Augustyna Senatora RP dotycz¹ce szkód wyrz¹dzanych przez zwiêkszaj¹c¹ siê po-
pulacjê bobra europejskiego, przekazane przy piœmie Marsza³ka Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej nr BPS/DSK-043-2134/09 z dnia 27 listopada 2009 roku.
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Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zdaniem Ministra Rolnictwa celowe jest mo-
nitorowanie liczebnoœci bobra europejskiego w Polsce oraz okreœlenie optymalnej li-
czebnoœci tego gatunku dla poszczególnych województw, a tak¿e podjêcie dzia³añ
niezbêdnych do jej redukcji w przypadku, gdy liczebnoœæ populacji bobra w danym re-
jonie zostaje przekroczona.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 29.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo znak: BPS/DSK-043-2134/09 z dnia 27.11.2009 r. prze-

kazuj¹ce oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna z³o¿one podczas 44. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r. w sprawie szkód wyrz¹dzonych przez
zwiêkszaj¹c¹ siê populacjê bobra europejskiego (Castor fiber) w Polsce, przedstawiam
poni¿ej stosowne informacje.

Moc¹ rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 28 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹ (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)
bóbr europejski objêty jest ochron¹ gatunkow¹ czêœciow¹. Gatunek ten podlega tak¿e
ochronie w wiêkszoœci krajów europejskich na podstawie dwóch aktów prawnych:
konwencji z dnia 19 wrzeœnia 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny euro-
pejskiej oraz ich siedlisk – Konwencji Berneñskiej (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263)
oraz dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk natu-
ralnych oraz dzikiej fauny i flory – Dyrektywy Siedliskowej.

Faktem jest, ¿e kilkadziesi¹t lat ochrony bobra europejskiego doprowadzi³o do jego
licznego wystêpowania na niektórych obszarach kraju. Ze wzglêdu na rolê, jak¹ bóbr
odgrywa w œrodowisku, g³ównie jego udzia³ w tworzeniu naturalnych siedlisk dogod-
nych dla wielu innych zwierz¹t i roœlin oraz poprawê stosunków wodnych, nie przewi-
duje siê usuniêcia tego gatunku z listy gatunków chronionych i wpisanie go na listê ga-
tunków ³ownych. Bóbr europejski zamieszczony jest w za³¹czniku II Dyrektywy
Siedliskowej, który okreœla gatunki roœlin i zwierz¹t wa¿nych dla wspólnoty, których
ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony. Gatunek ten zgodnie
z za³¹cznikiem IV ww. Dyrektywy wymaga równie¿ ochrony œcis³ej.

Ze wzglêdu na stan populacji tego gatunku, Polska otrzyma³a pozwolenie od Komi-
sji Europejskiej na objêcie bobra europejskiego ochron¹ czêœciow¹ na terenie kraju.

W zwi¹zku z powy¿szym wpisanie bobra europejskiego na listê gatunków ³ownych
bêdzie niew¹tpliwie sta³o w sprzecznoœci z prawem europejskim.
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Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151,
poz. 1220), Skarb Pañstwa odpowiada za szkody wyrz¹dzone przez bobry w gospodar-
stwie rolnym, leœnym lub rybackim. Oglêdzin i szacowania szkód, a tak¿e ustalania
wysokoœci odszkodowania i jego wyp³aty dokonuje w³aœciwy regionalny dyrektor
ochrony œrodowiska, a na obszarze parku narodowego – dyrektor tego parku (art. 126
ust. 3). Zgodnie z art. 126 ust. 2 ww. ustawy odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone
przez zwierzêta, która spoczywa na Skarbie Pañstwa, nie obejmuje utraconych korzy-
œci.

Opracowanie projektu rozporz¹dzenia ustalaj¹cego tryb postêpowania przy szaco-
waniu szkód wyrz¹dzonych przez zwierzêta gatunków chronionych, w tym przez bobra
europejskiego, a tak¿e wzory dokumentów dotycz¹cych szacowania szkód i wyliczania
odszkodowañ oraz terminy zg³oszenia i szacowania szkody planowane jest na pierwsz¹
po³owê 2010 r.

Ponadto uprzejmie informujê, ze w celu ograniczenia szkód powodowanych przez
bobry w 2005 roku zosta³ opracowany praktyczny poradnik „Analiza dotychczasowych
rodzajów i rozmiaru szkód wyrz¹dzanych przez bobry oraz stosowanie metod rozwi¹zy-
wania sytuacji konfliktowych”. Poradnik zosta³ udostêpniony wszystkim ówczesnym
wojewódzkim konserwatorom przyrody i dyrektorom parków narodowych, jak równie¿
zosta³ zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Œrodowiska.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Oœwiadczenie moje zacznê s³owami: Nie ma nic bardziej cennego ni¿ ludz-

kie zdrowie!
Do mojego biura senatorskiego zg³osi³o siê kilka osób z interwencj¹, która

dotyczy³a Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kutnie,
a dok³adniej b³êdów w sztuce lekarskiej tam pope³nionych. W dniu
05.11.2009 r. w Programie 1 transmitowana by³a „Sprawa dla reportera”,
niektóre przypadki zosta³y tam przedstawione.

Czy w zwi¹zku z umorzeniem wielu postêpowañ karnych przez prokuraturê
w Kutnie przeciwko lekarzom, którym pacjenci zarzucaj¹ pope³nienie b³êdów,
nie nale¿a³oby przenieœæ wszystkich postêpowañ w wymienionych sprawach
do prokuratury w innym powiecie? Da³oby to mieszkañcom tego miasta wiêksz¹
pewnoœæ, ¿e sprawy te by³y prowadzone rzetelnie, ale te¿ mog³oby lekarzy oczy-
œciæ z wszelkich zarzutów.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 27 listopada 2009 r. nr BPS/DSK-

-043-2135/09 oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Przemys³awa B³aszczyka na
44. posiedzeniu Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r., w przedmiocie postêpowañ do-
tycz¹cych b³êdów w sztuce lekarskiej, prowadzonych przez Prokuraturê Rejonow¹
w Kutnie, uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.

W okresie ostatnich trzech lat, w Prokuraturze Rejonowej w Kutnie zarejestrowano
³¹cznie 15 spraw dotycz¹cych b³êdów w sztuce lekarskiej, których pope³nienia dopu-
œciæ siê mieli lekarze SP ZOZ w Kutnie, skutkuj¹cych zgonami pacjentów lub ciê¿kim
uszczerbkiem na zdrowiu.

W dwóch sprawach skierowano akty oskar¿enia:
– przeciwko ordynatorowi Oddzia³u Intensywnej Terapii, oskar¿onemu o pope³nie-

nie czynu z art. 160 § 2 k.k.;
– przeciwko ordynatorowi Oddzia³u Neurologii SP ZOZ, oskar¿onemu o przestêp-

stwo z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k.
W pierwszej z wymienionych spraw dwukrotnie zapad³ wyrok uniewinniaj¹cy

oskar¿onego. Aktualnie, po uwzglêdnieniu apelacji prokuratora, sprawa toczy siê
przed s¹dem I instancji.

S¹d równie¿ uniewinni³ oskar¿onego od pope³nienia zarzucanego mu czynu w dru-
giej sprawie. Od wyroku tego prokurator z³o¿y³ apelacjê, która dotychczas nie zosta³a
przez s¹d odwo³awczy rozpoznana.
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Dwa inne postêpowania przygotowawcze, z ogólnej liczby wymienionych spraw, za-
koñczy³y siê skierowaniem do s¹du wniosków o warunkowe umorzenie postêpowania.
S¹d podzielaj¹c argumentacjê obu wniosków warunkowo umorzy³ postêpowania wo-
bec podejrzanych o czyny z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k.

Dwie sprawy o czyny z art. 156 § 2 k.k. i 155 k.k. pozostaj¹ aktualnie zawieszone,
z uwagi na oczekiwanie na opinie bieg³ych.

W pozosta³ych sprawach umorzono postêpowania, przy czym rozstrzygniêcia te, za
wyj¹tkiem trzech decyzji merytorycznych, by³y poddane ocenie instancyjnej s¹du.
W przypadku trzech spraw uprawniona strona postêpowania nie skorzysta³a z mo¿li-
woœci zaskar¿enia postanowieñ o ich umorzeniu.

Odnoœnie do sprawy dotycz¹cej nieprawid³owoœci w postêpowaniu lekarskim z pa-
cjentem Marcinem Z., skutkuj¹cych jego zgonem w dniu 29 wrzeœnia 2008 r. to jest
o czyn z art. 155 k.k., bêd¹cej miêdzy innymi tematem programu telewizyjnego „Spra-
wa dla reportera”, uprzejmie informujê, i¿ postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2009 r.
umorzono to postêpowanie, wobec stwierdzenia niepope³nienia czynu. Na postanowie-
nie to z³o¿yli za¿alenie pokrzywdzeni. Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2009 r. S¹d
Rejonowy w Kutnie uchyli³ zaskar¿on¹ decyzjê, zlecaj¹c uzupe³nienie materia³u dowo-
dowego. Po wykonaniu zleconych przez s¹d czynnoœci, postanowieniem z dnia 28 paŸ-
dziernika ponownie umorzono œledztwo w tej sprawie, wobec stwierdzenia, i¿ czynu nie
pope³niono.

Zaznaczenia wymaga fakt, ¿e w przypadku nieskierowania w sprawie tej prywatne-
go aktu oskar¿enia, w trybie art. 55 k.p.k., akta tego œledztwa oraz zasadnoœæ postano-
wienia o jego umorzeniu zostan¹ poddane badaniu w Prokuraturze Okrêgowej w £odzi.

W ocenie Prokuratora Apelacyjnego i Prokuratora Okrêgowego w £odzi, brak jest
przes³anek przemawiaj¹cych za koniecznoœci¹ wy³¹czenia Prokuratury Rejonowej
w Kutnie od prowadzenia spraw o wskazanym powy¿ej zakresie podmiotowo-przed-
miotowym.

Reasumuj¹c powy¿sze, za trafne nale¿y uznaæ stanowisko, i¿ aktualnie nie zacho-
dz¹ takie szczególne okolicznoœci, które skutkowa³yby potrzeb¹ wy³¹czenia od rozpoz-
nania tego rodzaju spraw, w trybie § 105 ust. 4 Regulaminu wewnêtrznego urzêdo-
wania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – Rozporz¹dzenia Mini-
stra Sprawiedliwoœci z dnia 27 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1189), Prokuratury
Rejonowej w Kutnie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Edward Zalewski
Prokurator Krajowy
Zastêpca Prokuratora Generalnego
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do komendanta wojewódzkiego Policji w £odzi Marka Dzia³oszyñskiego

Szanowny Panie Komendancie!
Zwracam siê do pana z proœb¹ o interwencjê w sprawie zasadnoœci istnie-

nia tablicy pamiêci ku czci funkcjonariuszy MO i s³u¿by bezpieczeñstwa, która
to tablica jest umieszczona na budynku Komendy Powiatowej Policji w £owi-
czu przy ul. Bonifraterskiej 12/14 (tablica usytuowana jest od strony ul. D³u-
giej).

Tablica jest nastêpuj¹cej treœci:
„W 20. rocznicê powstania Milicji Obywatelskiej spo³eczeñstwo ziemi ³o-

wickiej sk³ada ho³d funkcjonariuszom MO i S³u¿by Bezpieczeñstwa poleg³ym
w walce o ojczyznê. Por. Tadeusz Miller, ppor. Stanis³aw Szymañski, chor.
Antoni Ratajczyk, plut. Józef Zió³kowski, plut. Zdzis³aw ¯wan, kpr. Jan Gu-
daj, kpr. W³adys³aw Malinowski, szer. Eugeniusz Sterpiñski, szer. Antoni
Dziuda. Czeœæ ich pamiêci! £owicz, dnia 7 X 1964 r.”

Jako senator jestem przez wielu mieszkañców £owicza zapytywany
i proszony o interwencjê w tej sprawie, poniewa¿ istnienie powy¿szej tablicy
jest niezgodne z art. 13 Konstytucji RP.

Uwa¿am, i¿ ta tablica nie powinna siê znajdowaæ na budynku Komendy
Powiatowej Policji w £owiczu i tym samym proszê o pomoc w jej usuniêciu.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

£ódŸ, 21 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana senatora RP Przemys³awa B³aszczyka przes³a-

ne za pismem l.dz. BPS/DSK-043-2136/09 z dnia 27 listopada 2009 r. zwi¹zane z tab-
lic¹ pami¹tkow¹ umieszczon¹ w 1964 r. na budynku Komendy Powiatowej Policji
w £owiczu pragnê powiadomiæ, ¿e podj¹³em dzia³ania w tej sprawie, maj¹ce na celu wy-
jaœnienie genezy jej powstania i ulokowania na budynku komendy.

Zwróci³em siê w tej sprawie do Instytutu Pamiêci Narodowej z zapytaniem o okolicz-
noœci œmierci wymienionych osób. Nie mo¿na bowiem wykluczyæ, ¿e znajduj¹ siê
wœród nich funkcjonariusze, którzy mogli zgin¹æ w trakcie wykonywania zadañ s³u¿bo-
wych zwi¹zanych bezpoœrednio z ochron¹ ludzkiego ¿ycia i mienia, a których pamiêæ
w ten w³aœnie sposób uhonorowali kilkadziesi¹t lat temu mieszkañcy ziemi ³owickiej.
Niezw³ocznie po otrzymaniu odpowiedzi, przeka¿ê Panu Senatorowi informacje o usta-
leniach IPN.

Jestem pewien, ¿e taka wiedza pozwoli na podjêcie wspólnie z samorz¹dem powia-
towym trafnego rozstrzygniêcia o ewentualnym losie tej tablicy.

Pragnê równie¿ zaznaczyæ, ¿e podobne sprawy dotycz¹ce tablic z okresu PRL-u,
znajduj¹cych siê w ró¿nych miejscach, nie tylko na terenie naszego województwa, bu-
dz¹ uczucia skrajne i potrafi¹ skutecznie dzieliæ lokalne spo³ecznoœci na zwolenników
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pozostawienia ich, jako czêsto niechlubnych, ale jednak pami¹tek z minionej epoki, po
przeciwników kszta³towania w ten sposób œwiadomoœci Polaków.

Moim zadaniem jest, aby Policja nie sta³a siê potencjaln¹ stron¹ konfliktu, którego
pod³o¿e mo¿e mieæ charakter ideologiczny, antagonizuj¹cy stronników jednego lub
drugiego rozwi¹zania.

Liczê na ¿yczliwoœæ Pana Senatora wobec starañ, jakie podejmujê w rozwi¹zaniu tej
kwestii.

Z powa¿aniem

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W £ODZI
insp. Marek Dzia³oszyñski
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Ko³odziejskiego

Proszê pana przewodnicz¹cego o odpowiedŸ na pytanie. Kiedy KRRiT za-
mierza powo³aæ swoich przedstawicieli do rad nadzorczych regionalnych roz-
g³oœni publicznego radia? Mandaty dotychczasowych przedstawicieli
wygas³y z koñcem lipca.

Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 grudnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazaniem przez Pana Marsza³ka oœwiadczenia z³o¿onego przez Wi-

cemarsza³ka Senatu RP p. Krystynê Bochenek, podczas 44. posiedzenia Senatu 20 lis-
topada 2009 roku, dotycz¹cego terminu powo³ania nowych rad nadzorczych
w spó³kach publicznej radiofonii i telewizji, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce in-
formacje:

– 30 lipca 2009 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powo³a³a rady nadzorcze
w spó³kach Telewizja Polska SA i Polskie Radio SA;

– 2 paŸdziernika 2009 roku powo³ana zosta³a rada nadzorcza Spó³ki Radio Opole
SA;

– 18 listopada 2009 roku KRRiT wybra³a rady nadzorcze w spó³kach: Radio Bia³y-
stok SA, Polskie Radio Pomorza i Kujaw SA w Bydgoszczy, Radio Gdañsk SA, Ra-
dio Kielce SA, Radio Koszalin SA, Radio Kraków SA, Radio Lublin SA, Radio £ódŸ
SA, Radio Olsztyn SA, Radio Merkury SA w Poznaniu, Radio Rzeszów SA, Radio
Szczecin SA oraz Radio dla Ciebie SA w Warszawie;

– 8 grudnia 2009 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powo³a³a nowy sk³ad rady
nadzorczej Radia Zachód SA w Zielonej Górze.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w najbli¿szym porz¹dku obrad KRRiT zapla-
nowanym 15 grudnia 2009 przewidziany jest punkt, dotycz¹cy wyboru rad nadzor-
czych pozosta³ych do powo³ania dwóch ostatnich regionalnych rozg³oœni Polskiego
Radia, czyli spó³ki Radio Katowice SA oraz Radio Wroc³aw SA.

Uprzejmie proszê o przejêcie powy¿szej informacji.

Z powa¿aniem

Witold Ko³odziejski
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Oœwiadczenie senator Barbary Borys-Damiêckiej

skierowane do burmistrza dzielnicy Bia³o³êka miasta sto³ecznego Warszawy
Jacka Kaznowskiego

Szanowny Panie Burmistrzu!
Zgodnie z przys³uguj¹cym mi prawem, na proœbê mieszkañców ulicy Be-

rensona i w ich imieniu, sk³adam oœwiadczenie senatorskie nastêpuj¹cej tre-
œci.

Od ponad dwóch lat mieszkañcy ulicy Berensona w dzielnicy Bia³o³êka
granicz¹cej z Markami walcz¹ o drogê, a w³aœciwie prosz¹ o zamianê drogi
gruntowej, polnej na wyrównan¹ i utwardzon¹ drogê dojazdow¹ do ich
osiedla od strony Warszawy. Przez ca³y czas czuj¹ siê zbywani i odsy³ani do
ró¿nych instancji i urzêdów. Maj¹ poczucie absolutnego osamotnienia w tej
walce, odczuwaj¹ niechêæ i brak mocy decyzyjnych urzêdników samorz¹du
terytorialnego.

Za moim poœrednictwem prosz¹ wiêc o wykazanie siê trosk¹ i wziêcie od-
powiedzialnoœci za tê sprawê, a g³ównie o pomoc w jej rozwi¹zaniu i dopro-
wadzeniu do szczêœliwego zakoñczenia.

Ci ludzie zwi¹zali siê z dzielnic¹ Bia³o³êka, chc¹ mieæ poczucie, ¿e w³adza
równie¿ ich potrzebuje i chce im pomóc.

Dla u³atwienia przeka¿ê osobiœcie ca³¹ skompletowan¹ w tej sprawie ko-
respondencjê mieszkañców ulicy Berensona. Liczê na zaproszenie mnie na
spotkanie do Pana urzêdu.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY BURMISTRZA
DZIELNICY BIA£O£ÊKA
M.ST. WARSZAWY

Warszawa, 10.12.2009 r.

Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Krystyna Bochenek

W zwi¹zku z przes³anym za Pani poœrednictwem w dniu 04.12.2009 r. oœwiadcze-
niem z³o¿onym przez senator Barbar¹ Borys-Damiêck¹ w sprawie utwardzenia ww.
drogi przekazujê w za³¹czeniu odpowiedŸ udzielon¹ na powy¿sze oœwiadczenie.

ZASTÊPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIA£O£ÊKA
M.ST. WARSZAWY
Piotr Smoczyñski
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Za³¹cznik
Pismo
BURMISTRZA
DZIELNICY BIA£O£ÊKA
M.ST. WARSZAWY

Warszawa, 26.11.2009 r.

Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Barbara Borys-Damiêcka

W odpowiedzi na Pani pismo z dn. 18.11.2009 r. dot. ww. drogi informujê, i¿ ma
ona nieuregulowany stan prawny (w³asnoœæ Osada Grodzisk na szerokoœci ok. 4 m).
W zwi¹zku z powy¿szym nie jest mo¿liwe wykazanie siê prawem do dysponowania tere-
nem na cele budowlane, a co za tym idzie jej utwardzenie. Stan techniczny drogi (grun-
towa, poroœniêta traw¹) uniemo¿liwia przeprowadzenie bie¿¹cej konserwacji polegaj¹-
cej na profilowaniu z wa³owaniem. W celu objêcia drogi bie¿¹c¹ konserwacj¹ konieczne
jest wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej (np. z pospó³ki). Powy¿sze bêdzie
mo¿liwe po uregulowaniu spraw w³asnoœciowych gruntów pod drog¹ oraz przyznaniu
œrodków finansowych przez Komisjê Inwestycyjn¹. Sprawa regulacji gruntów zosta³a
przekazana do Wydzia³u Gospodarki Gruntami tut. Urzêdu.

Jednoczeœnie informujê, i¿ zarówno budowa jak i wykup gruntów nie figuruj¹
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010–2014.

BURMISTRZ
DZIELNICY BIA£O£ÊKA
M.ST. WARSZAWY
Jacek Kaznowski
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wp³ywaj¹ proœby od przedstawicieli samorz¹du teryto-

rialnego dotycz¹ce wyjaœnienia zasad finansowania przez jednostkê samo-
rz¹du terytorialnego zadañ inwestycyjnych w formie z góry ustalonej sp³aty do
banku wierzytelnoœci wykupionych przez ten bank od wykonawcy zadania in-
westycyjnego. Praktyka taka wystêpuje w wielu regionach Polski, a mimo to
nadal napotyka zdecydowany sprzeciw niektórych regionalnych izb obrachun-
kowych (na przyk³ad RIO w Lublinie twierdzi, ¿e taki sposób finansowania na-
rusza zarówno ustawê – Prawo zamówieñ publicznych, jak i ustawê
o finansach publicznych). Z udzielonych przez przedstawicieli samorz¹dów
wyjaœnieñ wynika, i¿ wykup wierzytelnoœci pozwala na pozyskanie kapita³u
na d³ugi okres bez koniecznoœci przeprowadzania procedur przetargowych
oraz bez dodatkowych kosztów (odmiennie jest z kredytem), co jest bardzo ko-
rzystne dla gmin.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie, czy zo-
bowi¹zania pieniê¿ne gminy wynikaj¹ce z umowy o wykup wierzytelnoœci
dokonanej przez bank od wykonawcy zadania inwestycyjnego mog¹ byæ
w obecnym stanie prawnym brane pod uwagê przy obliczaniu poziomu
wskaŸników, o których mowa w art. 69 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (DzU Nr 249 poz. 2104 z póŸn. zm.) i czy zo-
bowi¹zania takie s¹ zaliczane do d³ugu publicznego.

Proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy sp³ata wierzytelnoœci nabytych przez
bank od wykonawcy zadania inwestycyjnego jest d³ugiem publicznym, czy
te¿ wydatkiem bud¿etu. Wydatek bêdzie ujmowany w bud¿etach obejmu-
j¹cych okres wykupu (sp³aty) i jedynie w sytuacji, gdyby nie wystarczy³o do-
chodów i powsta³ deficyt, zostanie pokryty z kredytu lub po¿yczki.

Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym przy piœmie z dnia 27 listopada 2009 r. nr BPS/DSK-043-

-2139/09 oœwiadczeniem senatora Lucjana Cichosza w sprawie zapytania dotycz¹cego
sp³aty wierzytelnoœci jednostek samorz¹du terytorialnego nabytych przez banki,
uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Jednostka samorz¹du terytorialnego (JST) powinna realizowaæ zadania w oparciu
o przepisy ustaw, w szczególnoœci ustawê z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz przepisy w³aœciwych ustaw samorz¹do-
wych.

Zgodnie ze wskazanymi ustawami jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ za-
ci¹gaæ w roku bud¿etowym zobowi¹zania do wysokoœci kwot okreœlonych w planie fi-
nansowym tej jednostki (art. 36 ustawy o finansach publicznych), a w zakresie

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. 23



wydatków inwestycyjnych tak¿e przy uwzglêdnieniu przepisów art. 166 ustawy o fi-
nansach publicznych. JST mog¹ zaci¹gaæ zobowi¹zania równie¿ w oparciu o art. 82
tej¿e ustawy, uprawniaj¹cy do zaci¹gania kredytów lub po¿yczek na cele wskazane
w tym przepisie.

Jednak¿e dopuszczenie mo¿liwoœci finansowania zadañ jednostki samorz¹du tery-
torialnego w drodze zawierania trójstronnych umów o wykup wierzytelnoœci nie znaj-
duje oparcia w przepisach ustawy o finansach publicznych reguluj¹cych dopuszczaln¹
wysokoœæ obci¹¿eñ bud¿etu jednostki sp³atami zobowi¹zañ (art. 169) oraz ³¹cznej kwo-
ty zad³u¿enia (art. 170).

W przypadku zawarcia przedmiotowej umowy dochodzi bowiem do zamiany zobo-
wi¹zañ d³ugoterminowych z tytu³u zaci¹ganych przez samorz¹d kredytów i po¿yczek,
na zobowi¹zania d³ugoterminowe, które pokrywane bêd¹ z wydatków bud¿etu. Mo¿e to
doprowadziæ do niekontrolowanego zad³u¿enia JST oraz faktycznego przekroczenia
ustawowych limitów zad³u¿enia. W okreœlonych bowiem sytuacjach, takich jak wyso-
kie zad³u¿enie JST i obci¹¿enie jej koniecznoœci¹ sp³at kredytów, po¿yczek i wykupem
papierów wartoœciowych, przeprowadzenie przedmiotowej operacji wykupu wierzytel-
noœci i jej sp³at, mo¿e doprowadziæ do unikania stosowania limitów ustawowych.

Opisana praktyka mo¿e równie¿ doprowadziæ do niebezpieczeñstwa akumulacji
sp³at zobowi¹zañ wp³ywaj¹cych na wynik bud¿etu JST (deficyt) i sp³at zobowi¹zañ wy-
nikaj¹cych z zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek i wyemitowanych papierów wartoœcio-
wych. Mo¿e to powodowaæ koniecznoœæ pozyskiwania œrodków o charakterze zwrot-
nym i w konsekwencji wzrostu d³ugu JST. Wydaje siê, ¿e instrumentem finansowania
inwestycji realizowanych przez jednostkê samorz¹dow¹, w sytuacji wystêpowania luki
dochodowej (braku wystarczaj¹cych dochodów do sfinansowania zaplanowanych wy-
datków), powinien byæ przede wszystkim kredyt, po¿yczka lub emisja papierów warto-
œciowych, jako Ÿróde³ finansowania deficytu okreœlonych w art. 168 ust. 2 ustawy.
Instrumenty te powinny odpowiadaæ wymogom okreœlonym w dziale II, rozdzia³ 4:
Ogólne zasady zaci¹gania zobowi¹zañ przez inne ni¿ Skarb Pañstwa jednostki sektora
finansów publicznych.

Zgodnie z treœci¹ art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Pañstwowy d³ug
publiczny obejmuje zobowi¹zania sektora finansów publicznych z nastêpuj¹cych tytu-
³ów:

1) wyemitowanych papierów wartoœciowych opiewaj¹cych na wierzytelnoœci pie-
niê¿ne;

2) zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek;
3) przyjêtych depozytów;
4) wymagalnych zobowi¹zañ:

a) wynikaj¹cych z odrêbnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeñ s¹dów lub osta-
tecznych decyzji administracyjnych,

b) uznanych za bezsporne przez w³aœciw¹ jednostkê sektora finansów publicz-
nych, bêd¹c¹ d³u¿nikiem.

W przypadku gdy JST zaprzestanie sp³acania wykupionych wierzytelnoœci, to wy-
magalne zobowi¹zanie, bêdzie zalicza³o siê ju¿ do d³ugu publicznego.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo od przewodnicz¹cego Sejmiku Wojewódz-

twa Lubelskiego dotycz¹ce najbli¿szej przysz³oœci 7. Rejonowej Bazy Mate-
ria³owej w Stawach (powiat rycki) o nastêpuj¹cej treœci.

„Zgodnie z zamierzeniami Ministerstwa Obrony Narodowej planuje siê
zintegrowanie aktualnie funkcjonuj¹cych baz materia³owych. W skrócie rze-
czona „integracja” doprowadzi do rozformowania komendy bazy oraz jej
w³¹czenie do nowo tworzonych regionalnych baz logistycznych.

Za utworzeniem RBlog w Stawach przemawiaj¹ przede wszystkim wzglêdy
spo³eczne. Rezygnacja z umiejscowienia RBlog w Stawach, a w konsekwencji
likwidacja tamtejszej jednostki wojskowej, oznacza³aby katastrofê spo³eczn¹
dla powiatu ryckiego. £¹cznie w 7. RBM pracuje obecnie oko³o oœmiuset osób.
W powiecie ryckim trudno znaleŸæ zak³ad pracy, który by³by w stanie przyj¹æ ta-
k¹ liczbê pracowników.

Za jednostk¹ w Stawach, jako lokalizacj¹ RBlog, przemawia równie¿ do-
skona³e po³o¿enie – bliskoœæ lotniska w Dêblinie oraz l¹dowych szlaków ko-
munikacyjnych”.

Nastêpnie przewodnicz¹cy sejmiku zwraca siê z apelem do parlamenta-
rzystów ziemi lubelskiej o wsparcie i w³¹czenie siê w realizacjê wniosku, co
niniejszym czyniê, zwracaj¹c siê do pana ministra z proœb¹ o podjêcie stosownych
dzia³añ w ochronie miejsc pracy dla zatrudnionych w jednostce Stawy.

Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.07

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Lucjana Cichosza pod-

czas 44. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 listopada br. w spra-
wie przysz³oœci 7. Rejonowej Bazy Materia³owej w Stawach (BPS/DSK-043-2140/09),
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

W ramach prac w zakresie rozwoju Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dokona-
no przegl¹du potencja³u logistycznego, w wyniku którego podjêto dzia³ania zmierza-
j¹ce do optymalizacji struktur logistycznych i ich reorganizacji w celu ograniczenia
wydatków na utrzymanie zbêdnej infrastruktury. Umo¿liwi to jednoczeœnie skupienie
wysi³ku na realizacji zadañ modernizacyjnych obiektów perspektywicznych, niezbêd-
nych dla funkcjonowania Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zostanie tym sa-
mym zapewniony odpowiedni poziom nowoczesnoœci sk³adów, spe³nienie wymogów
dotycz¹cych przechowywania materia³ów pêdnych i smarów oraz uzbrojenia i sprzêtu
wojskowego, a tak¿e ochrony œrodowiska.

Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi dokumentami planistycznymi, w tym z Progra-
mem rozwoju Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2012 oraz Planem

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. 25



rozwoju systemu logistycznego Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2007–2012, planuje siê przeformowanie aktualnie funkcjonuj¹cych oœmiu rejonowych
baz materia³owych i dwóch baz materia³owo-technicznych w cztery regionalne bazy lo-
gistyczne.

Stosownie do zapisów zawartych we wskazanych dokumentach, proces reorgani-
zacji dotyczyæ bêdzie tak¿e 7. Rejonowej Bazy Materia³owej w Stawach, w sk³ad której
wchodzi komenda bazy oraz piêæ sk³adów materia³owych (Dêblin, Jawidz, Kraœnik,
Stawy i Stê¿yca). Reorganizacja obejmowaæ bêdzie, w latach 2009–2012, rozformowa-
nie jedynie komendy 7. Rejonowej Bazy Materia³owej i sk³adu materia³owego w Kraœni-
ku, który ze zgromadzonym w nim zbêdnym dla Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
mieniem zostanie przekazany do Agencji Mienia Wojskowego. Pozosta³e sk³ady mate-
ria³owe 7. Rejonowej Bazy Materia³owej, tj.: Dêblin, Jawidz, Stawy oraz Stê¿yca zosta-
n¹ w³¹czone do nowo tworzonych regionalnych baz logistycznych i w dalszym ci¹gu
realizowaæ bêd¹ dotychczasowe zadania na rzecz Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Pragnê tak¿e nadmieniæ, ¿e personel rozformowywanej komendy 7. Rejonowej Bazy
Materia³owej w Stawach oraz sk³adu materia³owego w Kraœniku zostanie zagospodaro-
wany w tworzonych regionalnych bazach logistycznych, a tak¿e innych jednostkach
Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych, natomiast w przypadku ewentualnych zwolnieñ
pracowników wojska, wszelkie przedsiêwziêcia bêd¹ prowadzone zgodnie z procedura-
mi zawartymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z Planem zamierzeñ organizacyjnych i dysloka-
cyjnych Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na 2010 rok oraz g³ównych kierunków
zmian organizacyjnych na 2011 rok, zosta³y ju¿ podjête dzia³ania organizacyjne, ma-
j¹ce na celu rozpoczêcie formowania poszczególnych regionalnych baz logistycznych,
z ich komendami dyslokowanymi w miejscowoœciach: Kraków, Wa³cz, Warszawa
i Wroc³aw. Stacjonarne jednostki logistyczne, dyslokowane w województwie lubelskim,
a tak¿e ³ódzkim, ma³opolskim, podkarpackim i œwiêtokrzyskim, zostan¹ tym samym
w³¹czone w obszar odpowiedzialnoœci Regionalnej Bazy Logistycznej Kraków.

Ministerstwo Obrony Narodowej zdaje sobie sprawê, ¿e ograniczanie wielkoœci sta-
cjonarnego potencja³u logistycznego jest procesem trudnym i negatywnie odbieranym
przez spo³ecznoœæ lokaln¹ oraz w³adze samorz¹dowe, jednak koniecznoœæ jego optyma-
lizacji jest ekonomicznie uzasadniona, z uwagi na aktualne potrzeby wojska. Dodatko-
wo, proces profesjonalizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej narzuca dostoso-
wanie systemu logistycznego do potrzeb zabezpieczanych wojsk, w tym tak¿e optyma-
lizacjê stacjonarnego potencja³u logistycznego.

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

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

z up. Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ
ds. Spo³ecznych i Profesjonalizacji
Czes³aw Pi¹tas
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo zarz¹du powiatu w Krasnymstawie w spra-

wie podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do ujednolicenia dotacji pañstwowej przypada-
j¹cej na jednego mieszkañca domu pomocy spo³ecznej skierowanego do placówki
przed 1 stycznia 2004 r. Pozwolê sobie zacytowaæ uzasadnienie z tego pisma.

„Dotacje z bud¿etu pañstwa na utrzymanie jednego mieszkañca w po-
szczególnych domach opieki spo³ecznej wyliczane i ustalane wed³ug zasad
okreœlonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek sa-
morz¹du terytorialnego (DzU z 2008 r. Nr 88 poz. 539 z póŸn. zm.) w znacz-
nym stopniu nie odpowiadaj¹ rzeczywistym potrzebom finansowym
poszczególnych domów pomocy spo³ecznej, jak równie¿ kosztom funkcjono-
wania ponoszonym przez jednostki.

Przyjêcie podstawy wyliczenia œredniej miesiêcznej dotacji na jednego
mieszkañca w skali województwa prowadzi do nieuzasadnionego zró¿nico-
wania jej wielkoœci w zale¿noœci od województwa.

Stosowane od lat zasady przyznawania dotacji stawiaj¹ w znacznie gor-
szej sytuacji domy znajduj¹ce siê na terenie województwa z najni¿sz¹ œred-
ni¹ przypadaj¹c¹ na jednego mieszkañca. Fakt ten w dalszym ci¹gu pog³êbia
istniej¹ce ju¿ i tak znaczne ró¿nice i dysproporcje pomiêdzy domami pomocy
spo³ecznej z ró¿nych regionów Polski.

Odwo³ywanie siê do tak zwanych zasz³oœci, które spowodowa³y ten stan
rzeczy, nie jest odpowiedzi¹ na stawiany przez zarz¹d powiatu wniosek, po-
niewa¿ od wielu lat ró¿nice te winny byæ systematycznie niwelowane. Jedno-
czeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e liczba osób skierowanych do domów pomocy
spo³ecznej przed 1 stycznia 2004 r. z przyczyn naturalnych systematycznie
siê zmniejsza.

Istotny jest równie¿ fakt, ¿e ustawodawca okreœli³ standardy, jakie win-
ny spe³niaæ domy pomocy spo³ecznej na takim samym poziomie dla wszyst-
kich bez wzglêdu na to, czy funkcjonuj¹ w Polsce centralnej, zachodniej czy
wschodniej. W zwi¹zku z tym powiaty prowadz¹ce domy pomocy spo³ecznej
maj¹ taki sam obowi¹zek spe³nienia jednakowych standardów, ale do dota-
cji w jednakowej wysokoœci – nie maj¹ ju¿ prawa.

Problem, o którym mowa w niniejszym wyst¹pieniu, dotyczy wielu po-
wiatów i domów pomocy spo³ecznej. Dlatego, zdaniem cz³onków zarz¹du po-
wiatu w Krasnymstawie, celowe jest podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
zmiany istniej¹cego stanu rzeczy”.

Nastêpnie Zarz¹d Powiatu zwraca siê z apelem do parlamentarzystów
ziemi lubelskiej o wsparcie i w³¹czenie siê w realizacjê wniosku, co niniej-
szym czyniê, zwracaj¹c siê do Pani Minister z proœb¹ o podjêcie stosownych
dzia³añ uwzglêdniaj¹cych wniosek Zarz¹du Powiatu w Krasnymstawie.

Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 10.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na otrzymane za poœrednictwem Pana Marsza³ka, przy piœmie z dnia

27 listopada 2009 r. znak BPS/DSK-043-2141/09, oœwiadczenie z³o¿one przez Pana
Senatora Lucjana Cichosza podczas 44. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. 27



2009 r., w sprawie pisma zarz¹du powiatu w Krasnymstawie dotycz¹cego podjêcia
dzia³añ zmierzaj¹cych do ujednolicenia dotacji pañstwowej przypadaj¹cej na jednego
mieszkañca domu pomocy spo³ecznej skierowanego do placówki przed dniem 1 stycz-
nia 2004 r., uprzejmie informujê.

W ustawie bud¿etowej przewidziane s¹ œrodki na dotacje dla powiatów, które pro-
wadz¹ lub zlecaj¹ prowadzenie ponadgminnych domów pomocy spo³ecznej, w których
przebywaj¹ mieszkañcy przyjêci przed dniem 1 stycznia 2004 r., a tak¿e ze skierowa-
niami wydanymi przed tym dniem. Osoby te ponosz¹ op³atê za pobyt w domu pomocy
spo³ecznej na „starych zasadach”. Dotacja ta przys³uguje na podstawie art. 87 ustawy
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego. Miesiêczna kwota dotacji dla powia-
tu odpowiada iloczynowi liczby wymienionych wy¿ej mieszkañców domów w powiecie
i œredniego miesiêcznego kosztu utrzymania w domu, pomniejszonemu o dochody uzy-
skiwane z odp³atnoœci za pobyt mieszkañca w domu. Ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê
bud¿etu pañstwa, Sejm RP przeg³osowa³ nowelizacjê ustawy bud¿etowej. Tym samym
zmniejszone zosta³y œrodki na pomoc spo³eczn¹. W wielu województwach dotacja na
jednego mieszkañca zosta³a zmniejszona o ok. 10%. Powsta³a sytuacja, w której zaczê-
³o brakowaæ œrodków na bie¿¹ce funkcjonowanie domów pomocy spo³ecznej. W usta-
wie bud¿etowej na 2009 r. (po nowelizacji) na dotacje dla powiatów przewidziano kwotê
992 691 tys. z³. W projekcie ustawy bud¿etowej na 2010 r. zaplanowane zosta³y œrodki
w wysokoœci 957 385 tys. z³, tj. o 35 306 tys. z³ mniej ni¿ w roku 2009. W strukturze
wydatków zaplanowanych na rok 2010 na pomoc spo³eczn¹ w bud¿etach wojewodów
(bez wydatków na œwiadczenia rodzinne) wydatki na domy pomocy spo³ecznej stano-
wi¹ 33,22% ogó³u wydatków.

Pragnê przypomnieæ, ¿e prowadzenie domów pomocy spo³ecznej jest zadaniem w³a-
snym powiatu, dotowanym z bud¿etu pañstwa. Przepis art. 87 ustawy o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego nie przewiduje dotacji do pe³nego kosztu utrzyma-
nia mieszkañca domu pomocy spo³ecznej, chyba ¿e ten koszt jest mniejszy ni¿ œrednia
miesiêczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na jednego mieszkañca. Liczba
mieszkañców domów, na których przys³uguje dotacja, z roku na rok maleje. Ten fakt
wp³ywa tak¿e na zmniejszenie kwoty dotacji zaplanowanej na rok przysz³y. W bie¿¹cym
roku poczynione zosta³y znaczne oszczêdnoœci w bud¿etach wojewodów. Niektóre doty-
czy³y równie¿ ograniczenia œrodków zaplanowanych na domy pomocy spo³ecznej. Dlate-
go œrodki przyznane powiatom mog³y ulec zmniejszeniu. Art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej przewiduje mo¿liwoœæ zwiêkszenia lub zmniejszenia
kwoty dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na domy pomocy spo³ecznej, je¿eli jest to uza-
sadnione. Kwota zwiêkszenia lub zmniejszenia nie mo¿e przekroczyæ 20%, w zale¿noœci
od typu domu oraz od uzyskanych dochodów z tytu³u odp³atnoœci za pobyt w domu.
O zwiêkszenie kwoty dotacji zwracaj¹ siê do wojewodów najczêœciej domy pomocy spo³ecz-
nej przeznaczone dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie, poniewa¿
koszt utrzymania dziecka jest znacznie wy¿szy ni¿ osoby doros³ej, a dochody z tytu³u od-
p³atnoœci du¿o ni¿sze. W roku bie¿¹cym Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej przekaza³
kwotê ponad 8 300 tys. z³ z niewykorzystanych rezerw celowych dla domów pomocy spo-
³ecznej, na ich bie¿¹ce funkcjonowanie. Œrodki te powinny zabezpieczyæ najpilniejsze
potrzeby domów pomocy spo³ecznej, które znalaz³y siê w najtrudniejszej sytuacji.

Dodatkowo na trudn¹ sytuacjê niektórych domów pomocy spo³ecznej wp³ywa fakt,
¿e jeszcze wiele z nich nie osi¹gnê³o standardu us³ug i w zwi¹zku z tym nie mog¹ pod-
nieœæ wysokoœci op³aty za pobyt mieszkañca w takim domu, poniewa¿ nie pozwala na
to przepis art. 152 ust. 6 ustawy o pomocy spo³ecznej. Ponadto nie mo¿na wydawaæ
nowych skierowañ do domu pomocy spo³ecznej, prowadzonego na podstawie zezwole-
nia warunkowego.

Domy, które nie spe³niaj¹ wymaganego standardu, obowi¹zane s¹ do opracowania
i realizacji programów naprawczych do koñca 2010 r. Co roku Minister Pracy i Polityki
Spo³ecznej wspiera domy pomocy spo³ecznej w realizacji standardów. W roku 2008 wy-
datkowano na ten cel ponad 57 000 tys. z³, w 2009 r. – 30 100 tys. z³, a w planach na
rok 2010 równie¿ przewidziano na ten cel œrodki w rezerwie celowej bud¿etu pañstwa
przeznaczonej na pomoc spo³eczn¹. O ostatecznym kszta³cie przysz³orocznego bud¿e-
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tu, w tym tak¿e na pomoc spo³eczn¹, zadecyduj¹ pos³owie w g³osowaniu nad ustaw¹
bud¿etow¹.

Wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów nie ma mo¿liwoœci wprowadzenia jednakowej
dotacji przypadaj¹cej na jednego mieszkañca domu pomocy spo³ecznej, skierowanego
przed dniem 1 stycznia 2004 r. Jednak¿e wprowadzenie jednakowej kwoty dotacji nie
by³oby uzasadnione chocia¿by ze wzglêdu na bardzo zró¿nicowane koszty utrzymania
w poszczególnych domach pomocy spo³ecznej na terenie kraju.

Dotacje dla domów pomocy spo³ecznej planowane s¹ w bud¿etach wojewodów. Mi-
nister Finansów okreœla limit œrodków dla ka¿dego województwa, zaœ wojewoda w ra-
mach posiadanego limitu planuje œrodki na poszczególne zadania, w tym na dotacje
dla domów pomocy spo³ecznej. Przyjmuj¹c nawet, ¿e ka¿de województwo zaplanowa³o-
by dotacje w jednakowej wysokoœci, to i tak w ci¹gu roku w zwi¹zku z uwalnianymi do-
tacjami œrednia dotacja ulega³aby zwiêkszeniu, z tym ¿e w jednych województwach
wzrasta³aby szybciej, a w innych wolniej (w zale¿noœci od liczby dotowanych miejsc
w województwie i liczby uwolnionych dotacji w ci¹gu roku).

Zró¿nicowanie poziomu finansowania wystêpowa³o od pocz¹tku przejêcia domów
pomocy spo³ecznej przez samorz¹dy powiatowe i wystêpuje nadal, chocia¿ dwa razy
podejmowane by³y dzia³ania ze strony administracji rz¹dowej w celu wyrównania tych
ró¿nic.

Po raz pierwszy w roku 2002 z uwagi na bardzo niski poziom dotacji proponowany
w projektach bud¿etów wojewodów (w skrajnych przypadkach œrednia miesiêczna
kwota dotacji na jednego mieszkañca spad³a poni¿ej 1.000 z³), resort w toku prac nad
projektem bud¿etu zaproponowa³ wyrównanie z rezerwy celowej tych wielkoœci do œredniej
wielkoœci 1.220 z³, kszta³tuj¹c najni¿sz¹ dotacjê na tym w³aœnie poziomie, wyrównuj¹c
w ten sposób poziom dotacji dla 9 województw. Propozycja ta zosta³a zaakceptowana
przez Sejm RP.

W ten sposób 14 województw dysponowa³o œredni¹ miesiêczn¹ kwot¹ dotacji powy-
¿ej 1.200 z³, a dwa województwa przekroczy³y nieznacznie wysokoœæ 1.300 z³ na jedne-
go mieszkañca. W ci¹gu roku dotacja ta jednak ulega³a zmianie, co w konsekwencji
spowodowa³o nowe zró¿nicowanie dotacji w poszczególnych województwach.

W 2004 roku Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej po raz kolejny podj¹³ decyzjê
w sprawie przeznaczenia czêœci œrodków z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa na podwy¿-
szenie œredniej dotacji na 1 mieszkañca domu pomocy spo³ecznej w szeœciu wojewódz-
twach do wysokoœci 1.210 z³, co mia³o wp³yw na wyrównanie ponownie powsta³ych
ró¿nic w poziomie dotowania domów pomocy spo³ecznej. Jednak w kolejnych latach
zró¿nicowanie pog³êbia³o siê. W roku bie¿¹cym wg danych zebranych w paŸdzierniku
br. najni¿sza dotacja wynosi³a ok. 1.347 z³ (woj. ³ódzkie), najwy¿sza zaœ 1.795 z³ (woj.
podkarpackie), przy czym w trzech województwach œrednia dotacja na 1 mieszkañca
przekracza³a 1.700 z³, w dwóch województwach 1.600 z³, w oœmiu województwach
1.500 z³, dwa województwa zaplanowa³y dotacje na poziomie ni¿szym ni¿ 1.500 z³.

Informujê jednoczeœnie, ¿e w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej rozpoczêto
prace nad za³o¿eniami do nowej ustawy o pomocy spo³ecznej, w których rozwa¿any jest
m.in. nowy sposób finansowania domów pomocy spo³ecznej, z pewn¹ gwarancj¹ ze
strony bud¿etu pañstwa dla osób o najni¿szych dochodach.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z doniesieñ prasowych pojawiaj¹cych siê w ostatnich dniach dowiedzia-

³em siê, ¿e Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowym programem, który
zast¹piæ mia³by istniej¹cy obecnie program „Rodzina na swoim”. W efekcie
tych zmian zrezygnowano by z dop³at do kredytów mieszkaniowych udziela-
nych przysz³ym lokatorom na rzecz pañstwowego porêczenia kredytów na
budowê mieszkañ na wynajem udzielanego miêdzy innymi towarzystwom
budownictwa spo³ecznego, spó³dzielniom i firmom deweloperskim.

Pomys³ ten wydaje siê s³uszny w obliczu faktu, ¿e w Polsce ponad milio-
na gospodarstw domowych nie staæ na w³asne lokum. Problem ten z pewno-
œci¹ pomog³oby rozwi¹zaæ stworzenie szerszych mo¿liwoœci wynajmu z opcj¹
wykupu. Skorzystaj¹ na tym zw³aszcza m³odzi ludzie, którzy nie mog¹ otrzy-
maæ kredytu w banku, ale staæ ich na zaliczkê i czynsz.

Zwracam siê wobec tego do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie s¹ g³ówne za³o¿enia nowego programu?
2. Jaki jest stan prac nad jego przygotowaniem?
3. Jaki jest planowany termin jego wprowadzenia?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Grzegorza Celeja podczas

44. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r., przekazanym pismem z dnia
27 listopada 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-2142/09), uprzejmie przekazujê nastêpu-
j¹ce informacje.

Na wstêpie chcia³bym poinformowaæ Pana Senatora, ¿e w dniu 3 grudnia br. Kie-
rownictwo Ministerstwa Infrastruktury przyjê³o do akceptacji materia³ pt. „Kierunki re-
formy systemu budownictwa spo³ecznego w Polsce – proponowane rozwi¹zania”.
Dokument ten bêdzie podstaw¹ prac nad za³o¿eniami do ustawy reguluj¹cej zasady
funkcjonowania i wspierania przez w³adze publiczne budownictwa spo³ecznego. Opra-
cowany materia³ jest udostêpniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Infrastruktury w zak³adce „Dokonania i zamierzenia” – „Programy i strategie” – „Budowni-
ctwo”.

Obecnie dokument znajduje siê w trakcie konsultacji z zainteresowanymi œrodo-
wiskami bran¿owymi i naukowymi. Kulminacj¹ etapu opiniowania bêdzie konferencja,
na której podmioty zaanga¿owane w system budownictwa spo³ecznego w Polsce bêd¹
mia³y szansê przedstawiæ swoje stanowiska dotycz¹ce proponowanych przez resort in-
frastruktury rozwi¹zañ. Spotkanie w tej sprawie planowane jest na dzieñ 11 stycznia
2010 roku.

Planowana przez Ministerstwo Infrastruktury reforma dotyczy przede wszystkim
sektora budownictwa spo³ecznego na wynajem, realizowanego w naszym kraju g³ów-
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nie przez towarzystwa budownictwa spo³ecznego, w œcis³ej wspó³pracy z samorz¹dami
gminnymi. Jednoczeœnie jednak za³o¿ono, ¿e w perspektywie œrednioterminowej uzu-
pe³nieniem planowanych rozwi¹zañ bêdzie opracowanie instrumentów wsparcia go-
spodarstw domowych w segmencie mieszkañ w³asnoœciowych. W tym zakresie planuje
siê opracowanie i wdro¿enie przepisów ustawy okreœlaj¹cej nowy system realizacji
przedsiêwziêæ budownictwa mieszkaniowego w formule mieszkañ na wynajem, zak³a-
daj¹cy partycypacjê przysz³ego najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego z do-
celowym przeniesieniem w³asnoœci na najemcê. W nowym systemie mog³yby
uczestniczyæ niemal wszystkie podmioty obecne aktualnie na rynku mieszkaniowym
(developerzy, spó³dzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa spo³ecznego).
Wstêpne kierunki za³o¿eñ nowego systemu przewiduj¹, ¿e pañstwo mog³oby wspieraæ
ten rodzaj inwestycji, jednak tylko przy za³o¿eniu, ¿e tworzone mieszkania by³yby kie-
rowane wy³¹cznie do gospodarstw domowych, których dochody nie przekroczy³yby
okreœlonych limitów ustawowych. Wsparcie mog³oby przybraæ formê np. porêczenia
przez w³adze publiczne czêœci kredytów zaci¹ganych w zwi¹zku z realizacj¹ przedsiê-
wziêcia. Jednak na obecnym etapie prac mówienie o szczegó³owej konstrukcji instru-
mentów wsparcia jest zdecydowanie przedwczesne.

Projektowany przez Ministra Infrastruktury program móg³by w przysz³oœci zast¹piæ
program „Rodzina na swoim”, w szczególnoœci w okresie, kiedy straci on swoje antyre-
cesyjne dzia³anie. Pocz¹tkowo modyfikacja programu obejmowa³aby stopniowe (ewo-
lucyjne) odchodzenie od przyjaznych parametrów okreœlonych w przepisach prawa.
W perspektywie kilku lat nast¹pi³oby ewentualnie ca³kowite wygaszenie tego progra-
mu. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e dzia³ania legislacyjne rz¹du bêd¹ uwarunkowane rów-
nie¿ rozwojem sytuacji na rynku kredytów hipotecznych i rynku budownictwa miesz-
kaniowego oraz opini¹ podmiotów zaanga¿owanych w sprawy mieszkaniowe. W tym
kontekœcie bardzo mnie cieszy wstêpne poparcie Pana Senatora dla projektowanych
rozwi¹zañ i mam nadziejê na efektywn¹ wspó³pracê w okresie, kiedy w formie projektu
ustawy stan¹ siê one przedmiotem prac w Parlamencie RP.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Rz¹d w koñcu czerwca 2009 r. przyj¹³ za³o¿enia do projektu ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej nad dzieckiem. Zgodnie
z planami rz¹du w najbli¿szych latach likwidacji maj¹ ulec domy dziecka,
a ich miejsce maj¹ zaj¹æ rodzinne domy dziecka i rodziny zastêpcze. Zamie-
rzenia te mog¹ jednak nie przynieœæ zak³adanego skutku wobec planowane-
go obni¿enia wydatków z bud¿etu pañstwa na finansowanie rodzin
zastêpczych.

Wed³ug znanych mi danych, w bud¿ecie pañstwa na finansowanie rodzin
zastêpczych przewidziano zaledwie 35 milionów z³, czyli mniej wiêcej 10% re-
alnych kosztów, szacowanych na 300 milionów z³. A przecie¿ wychowywanie
dziecka w rodzinie zastêpczej jest trzykrotnie tañsze ni¿ w domu dziecka. Or-
ganizacje pozarz¹dowe podaj¹ konkretne wyliczenia: wychowanie dziecka
w domu dziecka to koszt oko³o 3,5 tysi¹ca z³ miesiêcznie, zaœ wychowanie
dziecka w rodzinie zastêpczej to koszt do 1 tysi¹ca z³ miesiêcznie. Oznacza to,
¿e umieszczenie wszystkich wychowanków domów dziecka, których liczbê
szacuje siê na dwadzieœcia piêæ tysiêcy, w rodzinach zastêpczych da³oby bud-
¿etowi a¿ 570 milionów z³ oszczêdnoœci.

Mimo to œrodowiska rodzin zastêpczych sygnalizuj¹, ¿e rz¹d planuje dal-
sze oszczêdzanie i nie zamierza przeznaczaæ odpowiednich œrodków na
utrzymanie i wychowanie dzieci. Przestrzegaj¹, ¿e pieni¹dze zaplanowane
na reformê nie pozwol¹ na zapewnienie dziecku tego, co dla ka¿dego rodzica,
w tym równie¿ rodzica zastêpczego, jest najwa¿niejsze, czyli stabilnego,
trwa³ego i rodzinnego œrodowiska wychowawczego, gwarantuj¹cego jego
prawid³owy rozwój. Co wiêcej, nie zapewniaj¹ te¿ tego, co szczególnie istotne
jest w³aœnie dla rodziców zastêpczych, czyli ich szkolenia oraz dostêpu do
specjalistycznej pomocy psychologicznej, lekarskiej i wychowawczej.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o odpowiedŸ
na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy rz¹d podejmie dzia³ania maj¹ce na celu uruchomienie dodatko-
wych œrodków w celu pomocy rodzinom zastêpczym?

2. Jakie rozwi¹zania rz¹d wprowadzi, aby zachêciæ rodziny do podjêcia
siê ciê¿kiej i odpowiedzialnej funkcji rodziny zastêpczej?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 29.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 27 listopada 2009 r., znak:

BPS/DSK-043-2143/09, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez pana Senatora Grze-
gorza Czeleja podczas 44. posiedzenia Senatu RP w sprawie planów rz¹du dotycz¹cych
zachêcenia rodzin do podjêcia odpowiedzialnej funkcji rodziny zastêpczej oraz urucho-
mienia œrodków na ten cel, przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko w tej kwestii.

32 44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r.



Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej opracowa³o projekt „Za³o¿eñ ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej nad dzieckiem”, który zak³ada znacz-
ne ograniczenie roli placówek opiekuñczo-wychowawczych w opiece nad dzieckiem
i rozwój rodzinnych form pieczy zastêpczej nad dzieckiem. Umieszczenie dziecka w ca-
³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej bêdzie mog³o mieæ miejsce po wyczer-
paniu mo¿liwoœci zatrzymania go w rodzinie w³asnej lub umieszczenia w rodzinie
zastêpczej lub rodzinnym domu dziecka. Aby realizacja tych zamierzeñ by³a mo¿liwa
planuje siê po³o¿yæ bardzo du¿y nacisk na rozwój rodzin zastêpczych, przede wszyst-
kim zawodowych, oraz rodzinnych domów dziecka. Zak³ada siê zwiêkszenie kierowa-
nej do nich pomocy finansowej, ale tak¿e – a mo¿e przede wszystkim – wsparcia
merytorycznego, poprzez realn¹ pomoc w wychowywaniu powierzonych im dzieci
(m.in. szkolenia, poradnictwo, równie¿ mo¿liwoœæ korzystania z wypoczynku, co prze-
ciwdzia³aæ bêdzie wypaleniu zawodowemu). Przewiduje siê dzia³ania promocyjne oraz
rz¹dowe i resortowe programy wspieraj¹ce samorz¹dy w tym zakresie.

Instytucjonalne formy pieczy zastêpczej docelowo powinny funkcjonowaæ tylko jako
ma³e, specjalistyczne placówki o charakterze domowym, w których przebywaæ bêdzie
nie wiêcej ni¿ 14 dzieci. Instytucje te przeznaczone bêd¹ dla dzieci starszych (docelowo –
od 10 roku ¿ycia) oraz dzieci wymagaj¹cych szczególnej opieki, które maj¹ trudnoœci
w przystosowaniu siê do ¿ycia rodzinnego lub, ze wzglêdu na stan zdrowia, wymagaj¹
szczególnej terapii. Umieszczenie dziecka w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wycho-
wawczej bêdzie mog³o mieæ miejsce po wyczerpaniu mo¿liwoœci zatrzymania go w rodzi-
nie lub umieszczenia w rodzinie zastêpczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zak³ada siê aktywny udzia³ gmin w ca³ym procesie wspierania rodziny, z zapewnie-
niem dziecku pieczy zastêpczej w³¹cznie. W tym celu rodziny zastêpcze spokrewnione
znajd¹ siê w gestii gmin, które bêd¹ kontrolowaæ jakoœæ sprawowanej nad dzieckiem
opieki. Do zadañ gmin nale¿eæ bêdzie profilaktyka i praca z rodzin¹ – przewiduje siê tu
sukcesywne wprowadzanie asystenta rodzinnego. Od jakoœci tej pracy zale¿eæ bêdzie
przysz³y los dziecka: czy zostanie w rodzinie, czy skierowane zostanie do pieczy zastêp-
czej. Motywacj¹ dla gminy do podejmowania efektywnych dzia³añ bêdzie wspó³finan-
sowanie pobytu dziecka w pieczy zastêpczej.

Niestety z uwagi na trudn¹ sytuacjê bud¿etu pañstwa zaproponowano wejœcie
w ¿ycie tych rozwi¹zañ z dniem 1 stycznia 2011 roku, a planowane œrodki na wdro¿e-
nie ustawy w pierwszym roku jej obowi¹zywania zosta³y ograniczone do 35 mln z³o-
tych, w 2012 roku – 54 mln z³otych, a w 2013 roku – 76 mln z³otych. Planuje siê, ¿e
wprowadzanie zmian w systemie pieczy zastêpczej bêdzie dokonywaæ siê stopniowo
i bêdzie roz³o¿one na co najmniej kilka lat. Efektem prawid³owo prowadzonej pracy
z rodzin¹ powinno byæ pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, je¿eli
ju¿ zosta³o umieszczone poza rodzin¹. Jednostki samorz¹du terytorialnego bêd¹ mog³y
równie¿ pozyskiwaæ na opisane wy¿ej zadania œrodki finansowe pochodz¹ce z projek-
tów realizowanych w ramach Unii Europejskiej, miêdzy innymi z Programu Operacyj-
nego Kapita³ Ludzki.

W dniu 30 czerwca 2009 roku projekt „Za³o¿eñ ustawy o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastêpczej nad dzieckiem” zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów. Prace
nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej nad dzieckiem
prowadzone s¹ w Rz¹dowym Centrum Legislacji.

Warto zauwa¿yæ, ¿e – wzorem lat ubieg³ych – wzmocnieniu systemu pieczy zastêp-
czej s³u¿y³y œrodki finansowe w wysokoœci 7,8 mln z³otych przeznaczone przez Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej w roku 2009 – w ramach resortowego Programu wspierania
jednostek samorz¹du terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad
dzieckiem – wy³¹cznie na rozwój rodzinnej opieki zastêpczej. Konkurs ofert na projekty
rozwi¹zañ dla wszystkich szczebli samorz¹du terytorialnego zosta³ rozstrzygniêty
w maju 2009 roku. W ramach konkursu dotacje przyznano 316 podmiotom, a ponadto
za kompleksowoœæ i innowacyjnoœæ rozwi¹zañ uhonorowano specjalnymi nagrodami
22 najlepsze projekty. Œrodki w podobnej wysokoœci zostan¹ wyasygnowane na rozwój
systemu opieki nad dzieckiem w samorz¹dach gminnych i powiatowych równie¿ w ro-
ku przysz³ym.
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Ponadto w roku 2009 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej zleci³o przeprowa-
dzenie badañ na temat barier w tworzeniu rodzinnej pieczy zastêpczej w œwietle opinii
powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz rodzin zastêpczych. Wyniki tych badañ zo-
sta³y przedstawione na konferencji organizowanej przez Ministra Pracy i Polityki Spo-
³ecznej w dniu 10 grudnia 2009 r. pt. „Bariery w rozwoju rodzinnej pieczy zastêpczej”.
W ramach dzia³añ promuj¹cych rodzinne formy opieki zastêpczej, Ministerstwo przy-
gotowa³o materia³y zawieraj¹ce informacje o rodzinach zastêpczych oraz promuj¹ce
rodziny zastêpcze. Materia³y te w grudniu br. zosta³y do³¹czone do wydañ kilku czaso-
pism o zasiêgu ogólnokrajowym.

Liczê, ¿e dziêki dzia³aniom MPiPS, jak równie¿ dziêki – godnej najwy¿szego uznania
– aktywnoœci instytucji i organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê problematyk¹
opieki nad dzieckiem, uda siê prze³amaæ ci¹gle zbyt ma³e zainteresowanie spo³eczeñ-
stwa polskiego pe³nieniem roli rodziny zastêpczej oraz zmieniæ czêstokroæ nieko-
rzystn¹ dla dziecka praktykê umieszczania go w instytucjonalnej formie pieczy
zastêpczej.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich tygodniach NSZZ Policjantów coraz bardziej stanowczo alar-

muje, ¿e ciêcia bud¿etowe parali¿uj¹ pracê Policji, a przys³uguj¹ce policjan-
tom z mocy ustaw œwiadczenia i inne nale¿noœci nie s¹ im od dawna
regularnie wyp³acane.

Ustawa bud¿etowa, wed³ug powszechnie znanych danych, zak³ada, ¿e
bud¿et Policji na rok 2009 bêdzie wynosi³ 9 168 909 tysiêcy z³. W rzeczywi-
stoœci bud¿et Policji zmniejszono o 802 054 tysi¹ce z³. W zwi¹zku z tym Mini-
sterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Komenda G³ówna Policji
podjê³y szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do maksymalnej racjonalizacji wydat-
ków. Mimo to z³ej sytuacji finansowej Policji nie uda³o siê do tej pory poprawiæ.

W wyniku ciêæ bud¿etowych zmniejszono zasób kadrowy o trzy tysi¹ce
etatów, a w wielu komendach powiatowych ograniczono go nawet o 10%.
Funkcjonariusze skar¿¹ siê, ¿e nie tylko wymaga siê od nich dodatkowej pra-
cy, ale tak¿e ³amane s¹ ich podstawowe prawa dotycz¹ce wyp³aty œwiad-
czeñ, takich jak zwrot kosztów podró¿y, œwiadczenia urlopowe czy dodatki
mieszkaniowe. Wed³ug danych, na które powo³uj¹ siê zwi¹zkowcy, zaleg³o-
œci te to czêsto kilka tysiêcy z³otych wobec jednego funkcjonariusza, a ³¹cznie
siêgaj¹ one ju¿ 150 milionów z³.

Na jakoœæ pracy policjantów niekorzystnie wp³ywaj¹ te¿ oszczêdnoœci,
jakie czyni siê miêdzy innymi poprzez likwidowanie jednostek pomocniczych,
ograniczenie liczby patroli, zmniejszenie limitów wykorzystywania paliwa.
Wszystko to czêsto wrêcz uniemo¿liwia normalne funkcjonowanie wielu ko-
mend powiatowych, zmuszaj¹c ich komendantów do zabiegania o dodatko-
we œrodki od samorz¹dów.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na nastêpu-
j¹ce pytania.

1. Jaka jest faktyczna sytuacja finansowa Policji po ostatnich ciêciach
w bud¿ecie Policji?

2. Jaka jest skala zaleg³oœci p³atniczych wobec funkcjonariuszy? Czy ter-
minowo wyp³acane s¹ im pensje i kiedy mog¹ oni liczyæ na wyp³atê zaleg³ych
œwiadczeñ?

3. Czy poczynione przez rz¹d oszczêdnoœci w bud¿ecie Policji mog¹ wp³y-
n¹æ na wykonywanie ustawowych zadañ Policji w zakresie bezpieczeñstwa
mieszkañców?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 27 listopada 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2144/09), przekazuj¹cego oœwiadczenie Senatora RP Pana Grzegorza Czeleja w spra-
wie sytuacji finansowej Policji, z³o¿one na 44. posiedzeniu Senatu w dniu 20 listopada
2009 roku, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
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Na wstêpie podkreœlenia wymaga, ¿e na trudn¹ sytuacjê finansow¹ Policji w 2009
roku wp³ynê³a koniecznoœæ sfinansowania ubieg³orocznych zobowi¹zañ oraz zmniej-
szenie wydatków bud¿etowych o oko³o 802 mln z³. W tej sytuacji niezbêdnym okaza³o
siê wypracowanie priorytetów w zakresie polityki finansowej realizowanej przez Policjê.
Jako naczeln¹ dyrektywê dzia³ania w omawianym obszarze przyjêto bezwzglêdn¹ zasa-
dê nienaruszalnoœci uprawnieñ do uposa¿enia i jego terminowej realizacji, dokonanie
wyp³aty nagrody rocznej i równowa¿nika za umundurowanie, zabezpieczenie œrodków
na zakup paliwa na poziomie roku 2008, utrzymanie kluczowych policyjnych syste-
mów informatycznych oraz pokrywanie niezbêdnych kosztów prowadzonych postêpo-
wañ karnych i w sprawach o wykroczenia.

Dodaæ nale¿y, ¿e œrodki bud¿etowe Policji s¹ wydawane w sposób racjonalny i prze-
znaczane s¹ na realizacjê ustawowych zadañ Policji. W zwi¹zku z aktualn¹ sytuacj¹ fi-
nansow¹, podjêto szereg dzia³añ reformuj¹cych wydatki. Wprowadzono miêdzy innymi
programy racjonalizuj¹ce poszczególne obszary dzia³ania, w tym wydatki na zakup to-
warów i us³ug, wydatki przeznaczone na podró¿e krajowe i zagraniczne, postêpowania
przygotowawcze oraz wydatki okolicznoœciowe i reprezentacyjne. Na bie¿¹co dokony-
wana jest analiza sytuacji finansowej jednostek Policji, w zakresie wielkoœci ponoszo-
nych wydatków oraz zasileñ w œrodki finansowe. Ponadto, prowadzony jest miesiêczny
monitoring zatwierdzonych programów oszczêdnoœciowych, poszerzony o prowadzon¹
dla ka¿dego wydatku analizê odchyleñ od wartoœci oczekiwanej oraz wartoœci œredniej.
Kierownictwo resortu spraw wewnêtrznych i administracji oraz Policji czyni równie¿
starania, aby w mo¿liwie najwy¿szym stopniu zabezpieczyæ i uruchamiaæ œrodki na
wyp³atê œwiadczeñ. Efektem tych starañ jest uzyskanie dodatkowych œrodków w wyso-
koœci 30 mln z³ przyznanych decyzj¹ Ministra Finansów z dnia 6 paŸdziernika 2009 ro-
ku w ramach rezerwy celowej.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zobowi¹zania wobec funkcjonariuszy na
dzieñ 30 listopada 2009 roku wynios³y 138.481.770 z³, w tym zobowi¹zania wymagal-
ne 103.056.937 z³. S¹ to zaleg³oœci powsta³e w wydatkach osobowych niezaliczanych
do uposa¿eñ funkcjonariuszy oraz równowa¿niki pieniê¿ne i ekwiwalenty.

Wyjaœniæ nale¿y, ¿e zmniejszenie bud¿etu resortu spraw wewnêtrznych i admini-
stracji w ¿aden sposób nie mo¿e skutkowaæ zmniejszeniem poczucia bezpieczeñstwa
obywateli. Wprowadzone w zwi¹zku z przyjêtym przez Rz¹d RP „Planem oszczêdnoœcio-
wym” ograniczenia œrodków finansowych w bud¿ecie Policji maj¹ g³ównie charakter in-
westycyjny i nie obejmuj¹ wydatków, które bezpoœrednio przek³adaj¹ siê na zdolnoœci
operacyjne. Kierownictwo resortu spraw wewnêtrznych i administracji monitoruje na
bie¿¹co rozwój sytuacji i podejmuje dzia³ania, aby ograniczenia œrodków finansowych
w 2009 roku nie wp³ywa³y w sposób istotny na realizacjê ustawowych zadañ formacji
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, przede wszystkim zaœ na zapewnienie obywa-
telom bezpieczeñstwa.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do pani w celu poparcia wysuwanych przez izby aptekar-

skie argumentów dotycz¹cych nowego rozporz¹dzenia ministra zdrowia
w sprawie recept lekarskich. Przedstawiciele izb aptekarskich uwa¿aj¹, ¿e
rozporz¹dzenie to ³amie prawa pacjenta.

Pacjent na mocy ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych zagwarantowane ma otrzymanie leków refun-
dowanych na podstawie recepty lekarskiej. Tymczasem nowe rozporz¹dze-
nie zak³ada, ¿e apteka bêdzie mog³a realizowaæ recepty wype³nione niezgod-
nie z wytycznymi tylko za stuprocentow¹ odp³atnoœci¹, odbieraj¹c jednoczeœ-
nie pacjentom prawo do leków refundowanych. Oznacza to, ¿e w³aœnie
pacjent bêdzie ponosi³ konsekwencje finansowe niedba³ego wystawiania re-
cept przez lekarzy, gdy¿ to g³ównie poœpiech i niedbalstwo lekarzy podczas
wype³niania recept powoduj¹ ich b³êdne wystawienie. Jak wiadomo, takich
przypadków jest bardzo du¿o. Aptekarze szacuj¹, ¿e nawet co druga recepta
nie jest wype³niona w³aœciwie. Na wielu brakuje numeru PESEL pacjenta, da-
ty, numeru wykonywania zawodu lekarza, wskazañ dotycz¹cych stosowa-
nia leku i danych pacjenta, czasem recepta jest tak nieczytelna, ¿e nie mo¿na
odczytaæ, jakiego leku dotyczy.

W zwi¹zku z tym bardzo proszê o przybli¿enie mi, czy przy wprowadza-
niu przedmiotowego rozporz¹dzenia brano pod uwagê te argumenty. Czy –
a jeœli tak, to jakie – zostan¹ podjête kroki, aby jednak zagwarantowaæ pa-
cjentowi bezproblemow¹ realizacjê recept i otrzymanie leku za cenê uwzglêd-
niaj¹c¹ przys³uguj¹c¹ mu zni¿kê?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja z dnia 27 listopada 2009 r.

nr BPS/DSK-043-2145/09, informujê, i¿ obecnie trwa analiza uwag zg³oszonych
w trakcie uzgodnieñ zewnêtrznych i konsultacji spo³ecznych do projektu rozporz¹dze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i tym samym jego ostateczny kszta³t
nie jest przes¹dzony. Pragnê jednak podkreœliæ, i¿ Minister Zdrowia przy rozstrzygniê-
ciu ka¿dej przed³o¿onej uwagi bêdzie kierowa³ siê interesem ogó³u pacjentów. Pozwolê
sobie zauwa¿yæ, i¿ uprawnienie pacjenta do zaopatrzenia w leki refundowane jest nie-
zbywalnym prawem ustawowym i nie mo¿e byæ w ¿adnym razie odebrane aktem ni¿-
szej rangi, jakim jest rozporz¹dzenie. Realizacja prawa do leku refundowanego
wymaga jednak spe³nienia szeregu warunków, a jednym z nich jest poprawnie wysta-
wiona recepta lekarska, przez osobê uprawnion¹ do wystawienia recepty, jak¹ jest le-

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. 37



karz i tylko on mo¿e naprawiæ swój b³¹d. Ponadto ju¿ teraz, zgodnie z § 2 ust. 1 obecnie
obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646
z póŸn. zm.), wystawienie recepty polega na czytelnym oraz trwa³ym naniesieniu na
awersie recepty treœci obejmuj¹cej dane okreœlone w rozporz¹dzeniu oraz z³o¿eniu
w³asnorêcznego podpisu przez osobê uprawnion¹ na podstawie odrêbnych przepisów
do wystawiania recept, zwan¹ dalej „osob¹ wystawiaj¹c¹ receptê”.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Docieraj¹ do mnie sygna³y od samorz¹dów gminnych, szczególnie z woje-
wództwa lubuskiego, œwiadcz¹ce o œwiadomym, celowym i przede wszyst-
kim niezgodnym z prawem, a przez to nielegalnym, dzia³aniu podporz¹dko-
wanych Panu Ministrowi urzêdów kontroli skarbowej w stosunku w³aœnie do
jednostek samorz¹du terytorialnego.

Podporz¹dkowana Panu Ministrowi administracja, nie bacz¹c na oczywi-
st¹ wyk³adniê przepisów prawa, opart¹ tak¿e na orzecznictwie s¹dów admi-
nistracyjnych i umowach miêdzynarodowych, podejmuje czynnoœci kontrolne
w zakresie spraw wykraczaj¹cych poza jej w³aœciwoœæ rzeczow¹ uregulowa-
n¹ w ustawie z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skarbowej (DzU z 2004 r.
nr 8 poz. 65 ze zmianami). Przedmiotem nielegalnej kontroli prowadzonej
przez pana administracjê skarbow¹ jest celowoœæ i zgodnoœæ z prawem go-
spodarowania dochodami w³asnymi jednostek samorz¹du terytorialnego.
Domnieman¹ podstaw¹ prawa materialnego upowa¿niaj¹c¹ do przeprowa-
dzenia kontroli w zakresie celowoœci i zgodnoœci z prawem gospodarowania
dochodami w³asnymi jednostki samorz¹du terytorialnego, w tym w szczegól-
noœci w zakresie prawid³owoœci realizacji dochodów z tytu³u podatku od nie-
ruchomoœci czy prawid³owoœci ustalania i pobierania dochodów bud¿eto-
wych z dysponowania nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ komunal-
n¹, jest art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skar-
bowej (DzU z 2004 r. nr 8 poz. 65 ze zmianami).

S³usznoœæ stwierdzenia dotycz¹cego nielegalnoœci postêpowañ pañskiej
administracji skarbowej wobec samorz¹dów potwierdza miêdzy innymi wy-
rok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gliwicach, sygnatura akt
1 SA/G1 193/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. S¹d bada³ dopuszczalnoœæ
wszczêcia postêpowania kontrolnego wobec miasta Gliwice przez dyrektora
Urzêdu Kontroli Skarbowej w Katowicach miêdzy innymi w zakresie celowo-
œci i zgodnoœci z prawem gospodarowania dochodami w³asnymi jednostki sa-
morz¹du terytorialnego. WSA w Gliwicach w swoim wyroku uchyli³
zaskar¿ony wynik kontroli oraz stwierdzi³, ¿e uchylony wynik kontroli nie
podlega wykonaniu w ca³oœci. W uzasadnieniu WSA stwierdzi³, ¿e gmina mo-
¿e podlegaæ kontroli skarbowej, gdy wydatkuje, przekazuje lub otrzymuje
œrodki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.k.s., tj. œrodki publiczne podle-
gaj¹ce zwrotowi, œrodki pochodz¹ce z Unii Europejskiej i miêdzynarodowych
instytucji finansowych podlegaj¹ce zwrotowi w zakresie przewidzianym tym
przepisem, ale tylko w takim przypadku, gdy celem takiej kontroli jest ochro-
na interesów i praw maj¹tkowych Skarbu Pañstwa. Prowadzenie kontroli
skarbowej z naruszeniem art. 2 ust. 1 pkt 4 u.k.s., w zwi¹zku z art. 4 ust. 1
pkt 2 tej ustawy w innym celu ni¿ okreœlony w art. 1 u.k.s., czyli w zakresie
celowoœci i zgodnoœci z prawem gospodarowania dochodami w³asnymi sa-
morz¹du, stanowi dzia³anie niezgodne z prawem, a przez to nielegalne. Orga-
ny kontroli skarbowej obowi¹zane s¹ przestrzegaæ przepisów prawa, w tym
reguluj¹cych ich w³aœciwoœæ rzeczow¹.

Wobec takiej wyk³adni, która potwierdza tylko to, co w sposób oczywisty
i jasny wynika z ustawy o kontroli skarbowej, uwzglêdniaj¹cej tak¿e normy
zawarte w Europejskiej Karcie Samorz¹du Terytorialnego (art. 8 ust. 2 stano-
wi¹cy o dopuszczalnym zakresie kontroli administracyjnej dzia³alnoœci spo-
³ecznoœci lokalnej), jest nie tylko niedopuszczalne, ale wrêcz nielegalne takie
dzia³anie urzêdów kontroli skarbowej, które wkracza w samodzielnoœæ jed-
nostek samorz¹du terytorialnego, w tym gmin, w zakresie celowoœci i zgodno-
œci z prawem gospodarowania dochodami w³asnymi. W demokratycznym
pañstwie prawa, jakim jest Polska, nie mo¿e tak¿e mieæ miejsca oskar¿anie
obywateli na podstawie dowodów uzyskanych przez organy pañstwa w wy-
niku dzia³ania niezgodnego z prawem, a przez to nielegalnego. A na podsta-
wie takich uzyskanych w wyniku nielegalnego dzia³ania dowodów podpo-
rz¹dkowana Panu Ministrowi administracja skarbowa stawia nastêpnie za-
rzuty karnoskarbowe pracownikom jednostek samorz¹du terytorialnego.
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Ustawa o kontroli skarbowej nie mo¿e zawieraæ, i nie zawiera, norm
uprawniaj¹cych do kontroli celowoœci i zgodnoœci z prawem gospodarowania
œrodkami publicznymi gminy (jednostek samorz¹du terytorialnego) w zakre-
sie szerszym, ni¿ wynika to z ochrony interesów i praw maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa. Wykraczaj¹c poza te normy, administracja skarbowa narusza ele-
mentarny ³ad prawny pañstwa polskiego chroniony Konstytucj¹ Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Przypomnê mo¿e Panu Ministrowi, a Pan Minister raczy
przypomnieæ organom administracji skarbowej, ¿e Rzeczpospolita Polska jest
demokratycznym pañstwem prawnym (art. 2 konstytucji) i jest pañstwem
jednolitym (art. 3 konstytucji). W zwi¹zku z tym organy pañstwa nie mog¹
przyznawaæ sobie kompetencji, których nie posiadaj¹, a ich kompetencje nie
mog¹ wynikaæ z domniemañ, choæby nawet czynionych w dobrej wierze.

Wobec tych oczywiœcie bezprawnych, przez to nielegalnych dzia³añ admi-
nistracji skarbowej wobec jednostek samorz¹du terytorialnego, proszê Pana
Ministra o poinformowanie mnie, ile kontroli w zakresie celowoœci i zgodnoœci
z prawem gospodarowania dochodami w³asnymi jednostek samorz¹du teryto-
rialnego, zakoñczonych wynikiem kontroli, zosta³o wszczêtych w czasie spra-
wowania przez pana funkcji ministra finansów oraz ilu osobom postawiono
zarzuty karnoskarbowe w wyniku przeprowadzenia takich nielegalnych kon-
troli. Proszê tak¿e o poinformowanie mnie, czy wobec osób odpowiedzialnych
za tak oczywiste ³amanie porz¹dku konstytucyjnego pañstwa polskiego zosta-
n¹ wyci¹gniête konsekwencje i jakie dzia³ania podejmie Pan Minister, by
w przysz³oœci nie dochodzi³o do naruszeñ samodzielnoœci finansowej jedno-
stek samorz¹du terytorialnego, wynikaj¹cej w szczególnoœci z art. 165
i art. 167 Konstytucji RP.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Dajczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 grudnia 2009 r.

Pan
W³adys³aw Dajczak
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na Pana oœwiadczenie z dnia 20 listopada 2009 r., dotycz¹ce objêcia
zakresem kontroli skarbowej zgodnoœci z prawem i celowoœci gospodarowania docho-
dami w³asnymi jednostek samorz¹du terytorialnego, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

U podstaw przedstawionego w oœwiadczeniu zagadnienia znajduje siê kwestia pra-
wid³owej wyk³adni art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o kontroli skarbowej, zgodnie z którym „do
zakresu kontroli skarbowej nale¿y kontrola celowoœci i zgodnoœci z prawem gospodaro-
wania œrodkami publicznymi oraz œrodkami pochodz¹cymi z Unii Europejskiej i miêdzy-
narodowych instytucji finansowych, podlegaj¹cymi zwrotowi”. Jednoczeœnie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej, kontrola skarbowa obejmuje
wydatkuj¹cych, przekazuj¹cych i otrzymuj¹cych œrodki publiczne.

Przyjmuj¹c za podstawê przedstawion¹ powy¿ej treœæ regulacji, nale¿y zauwa¿yæ, i¿
interpretacja tych przepisów, ju¿ na poziomie zastosowania regu³ jêzykowych, ujawnia
istotne w¹tpliwoœci. �ród³em w¹tpliwoœci przyjê³o siê uznawaæ u¿ycie przecinka po
zwrocie „œrodkami pochodz¹cymi z Unii Europejskiej i miêdzynarodowych instytucji fi-
nansowych”, a przed s³owami „podlegaj¹cymi zwrotowi”. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿
zwrot „œrodkami pochodz¹cymi z Unii Europejskiej i miêdzynarodowych instytucji fi-
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nansowych, podlegaj¹cymi zwrotowi” zosta³ skonstruowany na wzór regulacji zawartej
w ustawie o finansach publicznych. W efekcie zwrot ten by³ traktowany jako ca³oœæ,
o znaczeniu ustalonym na gruncie tej ustawy. Tymczasem przeniesienie tego sformu-
³owania do ustawy o kontroli skarbowej spowodowa³o ujawnienie siê dodatkowych
w¹tpliwoœci. Otó¿ w omawianym przypadku niejasna jest nie tylko funkcja przecinka,
ale tak¿e znaczenie wyrazu „oraz". Pozostaj¹c dalej na gruncie regu³ jêzykowych prag-
nê zauwa¿yæ, i¿ opisany w Pana oœwiadczeniu kierunek wyk³adni art. 2 ust. 1 pkt 4
ustawy o kontroli skarbowej opiera siê tak¿e na za³o¿eniu, i¿ u¿yty w tym przepisie wy-
raz „oraz” pe³ni wy³¹cznie funkcjê koniunkcyjn¹. Natomiast nale¿y odnotowaæ, i¿ ter-
min „oraz” mo¿e tak¿e pe³niæ funkcjê enumeracyjn¹. W takim przypadku uprawnione
jest twierdzenie, i¿ zakresem kontroli skarbowej objête s¹ tak¿e dochody w³asne jedno-
stek samorz¹du terytorialnego.

Okazuje siê, ¿e sens przepisu, który wydaje siê jêzykowo jasny staje siê w¹tpliwy,
gdy go skonfrontujemy z innymi przepisami lub ich fragmentami. Dlatego te¿ nale¿yta
interpretacja tego przepisu, polegaj¹ca na odczytaniu w³aœciwego sensu, wymaga nie-
rzadko, oprócz pos³ugiwania siê wyk³adni¹ jêzykow¹, stosowania tak¿e innych metod
wyk³adni tj. systemowej, historycznej oraz celowoœciowej. Zastosowanie innych, ni¿ jê-
zykowa, metod wyk³adni, jest w omawianym przypadku konieczne, gdy¿ jêzykowa wy-
k³adnia prawa nie wyjaœnia wszystkich w¹tpliwoœci. W szczególnoœci nie wydaje siê
uzasadnione traktowanie obecnego brzmienia tego przepisu jako podstawy dla wpro-
wadzenia do systemu prawnego nowego kryterium podzia³u œrodków publicznych.
Przemawia za tym tak¿e wyk³adnia historyczna omawianego przepisu. Otó¿ wedle
uprzednio obowi¹zuj¹cego stanu prawnego do kontroli skarbowej nale¿a³a kontrola
celowoœci i zgodnoœci z prawem gospodarowania œrodkami publicznymi oraz œrodkami
pochodz¹cymi z Unii Europejskiej i miêdzynarodowych instytucji finansowych, podle-
gaj¹cymi zwrotowi, z wy³¹czeniem œrodków zaliczanych do dochodów w³asnych jedno-
stek samorz¹du terytorialnego. Rezygnacja ustawodawcy z ww. zastrze¿enia wzmacnia
stanowisko prezentowane przez organy kontroli skarbowej.

Nieuzasadnione by³oby tak¿e kwalifikowanie uprawnieñ kontrolnych, w powy¿-
szym zakresie, jako naruszenia samodzielnoœci jednostek samorz¹du terytorialnego za
czym przemawia sposób ukszta³towania postêpowania kontrolnego. Nale¿y odnoto-
waæ, i¿ postêpowanie prowadzone w zakresie gospodarowania œrodkami publicznymi
koñczy siê wydaniem wyniku kontroli, a nie decyzji administracyjnej. Wynik kontroli
nie nak³ada ¿adnych obowi¹zków, tym samym nie podlega wykonaniu.

Nagromadzenie tak wielu argumentów przemawiaj¹cych na rzecz uznania, i¿ prze-
pis art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o kontroli skarbowej obejmuje swoim zakresem tak¿e
uprawnienie do sprawowania kontroli gospodarowania dochodami w³asnymi jednostki
samorz¹du terytorialnego, sta³o siê podstaw¹ z³o¿enia skargi kasacyjnej na przywo³a-
ne w oœwiadczeniu orzeczenie Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 27.04.2009 r. sygn. akt I SA/GI 193/09. Pragnê przy tym zauwa¿yæ, i¿ ww. wy-
rok jest pierwszym orzeczeniem dotycz¹cym omawianej problematyki.

Przedstawiaj¹c powy¿sze jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w okresie ostatnich
dwóch lat przeprowadzono 319 postêpowañ kontrolnych, które obejmowa³y m.in. kon-
trolê dochodów w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego. Zebrany w trakcie ww.
kontroli materia³ Ÿród³owy sta³ siê podstaw¹ postawienia 4 osobom zarzutów karno-
skarbowych.

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przedstawiciele rz¹du PO-PSL od wielu miesiêcy zapowiadaj¹, i¿ podwy¿ki

podatków nie bêdzie, ¿e taki krok to ostatecznoœæ. Zapowiadane redukcje wy-
datków, szukanie oszczêdnoœci, wykorzystywanie œrodków unijnych oraz zin-
tensyfikowanie procesów prywatyzacyjnych nie przyczyni³y siê do tego, ¿e
nast¹pi³ „cud gospodarczy” zapowiadany przez Platformê Obywatelsk¹ w cza-
sie ostatnich wyborów parlamentarnych.

Z ostatnich doniesieñ medialnych wynika, i¿ rz¹d robi analizy przedsta-
wiaj¹ce ewentualne wp³ywy ze zwiêkszonych podatków oraz sk³adki rento-
wej. Pojawiaj¹ siê doniesienia o mo¿liwej podwy¿ce stawki VAT z 22 do 23%,
a tak¿e o podniesieniu podatku od dochodów osobistych do 40%. Ponadto od
roku 2010 wydatki przeciêtnego Polaka maj¹ wzrosn¹æ o kilkadziesi¹t z³o-
tych z uwagi na dodatkowe op³aty za pr¹d, gaz i paliwo. Bêdzie to efektem
wprowadzenia przez rz¹d czterech dodatkowych op³at: wêglowej, zapaso-
wej, dywersyfikacyjnej oraz op³aty wynikaj¹cej z zakupu energii produkowa-
nej z metanu. Ka¿da z tych op³at wp³ynie na podniesienie ceny paliw, gazu
czy energii elektrycznej. Równie¿ od stycznia 2010 r. ma wzrosn¹æ op³ata pa-
liwowa od oleju napêdowego o niemal¿e 140%. W efekcie tego wzroœnie cena
oleju napêdowego na polskich stacjach paliw, a przecie¿ obecnie realny koszt
paliwa (zakup paliwa u producenta oraz mar¿a) stanowi jedynie po³owê ceny
p³aconej na stacjach. Pozosta³a czêœæ to daniny publiczne.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy plany wprowadzenia wy¿ej wymienionych dodatkowych op³at nie

stanowi¹ w istocie wprowadzenia tylnymi drzwiami kolejnych danin publicz-
nych, które w istotnym stopniu obci¹¿¹ bud¿ety polskich rodzin?

2. Jakie jest uzasadnienie wprowadzenia podwy¿ki op³aty paliwowej od
oleju napêdowego w sytuacji, gdy aktualna jego cena stanowi niemal¿e dwu-
krotnoœæ jego realnej wartoœci?

3. Czy wy¿ej wymienione op³aty nie maj¹ za zadanie za³atania deficytu
bud¿etowego i dlaczego ³atanie deficytu ma siê odbywaæ kosztem obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, a nie, jak wczeœniej zapowiada³ rz¹d, poprzez re-
dukcjê wydatków, szukanie oszczêdnoœci, wykorzystywanie œrodków unij-
nych oraz zintensyfikowanie procesów prywatyzacyjnych?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE FINANSÓW

Warszawa, 2009.12.14

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 27 listopada br. (znak BPS/DSK-043-2147/09), za-

wieraj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Jana Dobrzyñskiego podczas 44. posie-
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dzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r., pragnê przekazaæ na rêce Pana
Marsza³ka odpowiedŸ na postawione przez Pana senatora pytania.

Czy plany wprowadzenia wy¿ej wymienionych dodatkowych op³at nie stanowi¹
w istocie wprowadzenia tylnymi drzwiami kolejnych danin publicznych, które w istot-
nym stopniu obci¹¿¹ bud¿ety polskich rodzin?

Czy wy¿ej wymienione op³aty nie maj¹ za zadanie za³atania deficytu bud¿etowego
i dlaczego ³atanie deficytu ma siê odbywaæ kosztem obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
a nie, jak wczeœniej zapowiada³ rz¹d, poprzez redukcjê wydatków, szukanie oszczêd-
noœci, wykorzystywanie œrodków unijnych oraz zintensyfikowanie procesów prywaty-
zacyjnych?

Odpowiadaj¹c na to pytanie pragnê zwróciæ uwagê, ¿e wp³ywy z op³aty paliwowej
nie stanowi¹ dochodu bud¿etu pañstwa. W okresie spowolnienia koniunktury rz¹d
przyj¹³ generalne za³o¿enie o niepodwy¿szaniu obci¹¿eñ fiskalnych. Relatywnie dobrze
przyjêty przez rynki finansowe i ekonomistów, oparty na konserwatywnych za³o¿e-
niach odnoœnie do kszta³towania siê sytuacji makroekonomicznej, przyjêty przez rz¹d
projekt bud¿etu pañstwa na 2010 r., nie zak³ada podwy¿ek stawek podatków (poza
podwy¿k¹ akcyzy na wyroby tytoniowe wynikaj¹c¹ z dostosowania stawki do minimal-
nych poziomów opodatkowania okreœlonych przez prawo wspólnotowe).

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zarówno dzia³ania po stronie dochodowej w postaci zwiêksze-
nia obci¹¿eñ fiskalnych, jak i dzia³ania po stronie wydatkowej w formie zmniejszenia
wydatków bardziej lub mniej bezpoœrednio wp³ywaj¹ na sytuacjê ekonomiczn¹ obywa-
teli. Warto podkreœliæ, ¿e w ostatnich latach ponad 70% wydatków bud¿etu pañstwa
ogó³em stanowi³y wydatki zdeterminowane, które musia³y byæ sfinansowane, ponie-
wa¿ wynika³y z przepisów ustawowych lub wczeœniej podjêtych zobowi¹zañ ujêtych
w ramy prawne. Na przyk³ad w 2007 roku najbardziej znacz¹ce pozycje w wydatkach
zdeterminowanych stanowi³y wydatki z przeznaczeniem na: subwencje dla jednostek
samorz¹du terytorialnego, obs³ugê d³ugu publicznego, dotacje dla Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych, obronê narodow¹, dotacje dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
³ecznego, a tak¿e œwiadczenia rodzinne, zasi³ki z pomocy spo³ecznej, renty socjalne,
zasi³ki i œwiadczenia przedemerytalne.

Podkreœlenia wymaga te¿ to, ¿e podejmowane przez rz¹d dzia³ania s³u¿¹ce obni¿a-
niu poziomu deficytu bêd¹ dotyczy³y nie tylko ograniczania wydatków czy szukania
oszczêdnoœci, ale równie¿ efektywnego wykorzystania œrodków unijnych, jak i przy-
spieszenia procesów prywatyzacyjnych. Na 2010 r. zak³adane jest przyspieszenie pro-
cesów prywatyzacyjnych, a plan prywatyzacji przyjêty przez rz¹d wp³ywa na
zmniejszenie kosztów obs³ugi d³ugu publicznego w kolejnych latach, a wiêc i zmniej-
szenie poziomu deficytu.

Dodatkowo pragnê wskazaæ, ¿e znowelizowana ustawa o finansach publicznych
(ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) wprowadza m.in. wzmoc-
nienie kontroli nad wydatkami publicznymi dziêki wprowadzeniu kontroli zarz¹dczej
oraz nowych regulacji dotycz¹cych audytu wewnêtrznego.

Jednoczeœnie warto podkreœliæ, ¿e bez konsensusu w postaci poparcia parlamen-
tarnego i prezydenckiego, co do zmian ustawowych, nie mo¿na liczyæ na skuteczne
ograniczenie wydatków, w zasadniczej czêœci, jak wczeœniej wskazano zdeterminowa-
nych lub indeksowanych ustawowo.

Pragnê poinformowaæ, ¿e w ramach rz¹du jest przygotowywany „Plan Rozwoju
i Konsolidacji Finansów Publicznych”, obejmuj¹cy dzia³ania zwi¹zane z ograniczaniem
deficytu sektora finansów publicznych. Dzia³ania te bêd¹ zasadniczym elementem wy-
pe³nienia przez Polskê rekomendacji Rady Ecofin1 do zredukowania wysokoœci deficy-
tu sektora finansów publicznych do poni¿ej wartoœci referencyjnej do 2012 r.
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Jakie jest uzasadnienie wprowadzenia podwy¿ki op³aty paliwowej od oleju napêdo-
wego w sytuacji, gdy aktualna jego cena stanowi niemal¿e dwukrotnoœæ jego realnej
wartoœci?

Uprzejmie informujê, ¿e Dyrektywa 2003/96/WE zobowi¹zuje Pañstwa Cz³onkow-
skie do ustalania poziomu opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycz-
nej nie ni¿szego ni¿ minimalne poziomy opodatkowania. Zgodnie z Dziennikiem
Urzêdowym Unii Europejskiej (2009/C 237/04) z dn. 02.10.2009 r. kurs euro w sto-
sunku do z³otego na dzieñ 1 paŸdziernika 2009 r. wynosi 4,2450 i jest to kurs obo-
wi¹zuj¹cy w 2010 r., przy którym musi byæ spe³niony warunek minimalnego
obci¹¿enia podatkowego na wyroby akcyzowe wyra¿onego w euro.

Pragnê poinformowaæ, ¿e dla oleju napêdowego minimum unijne w 2010 r. wynosi
302 EUR/1000 1. Obecne obci¹¿enia podatkowe dla oleju napêdowego wynosz¹
1.140,61 PLN/1000 1 (suma stawki akcyzy 1.048 PLN/1000 1 oraz stawki op³aty pali-
wowej 92,61 PLN/10001). Aby spe³niæ minimum unijne dla oleju napêdowego, obci¹¿e-
nia podatkowe musia³yby wynieœæ przynajmniej 1.281,99 PLN/1000 1 (302*4,2450).
Informacje te s¹ zgodne z projektem ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³atnych
oraz Krajowym Funduszem Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finanso-
wymi (po uzgodnieniach miêdzyresortowych; projekt przekazany 6.11.2009 r. na po-
siedzenie Komitetu Rady Ministrów).

Z powa¿aniem

PODSEKRETARZ STANU
Ludwik Kotecki
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pojawiaj¹ce siê w mediach krytyczne g³osy dotycz¹ce pracy polskiej pro-

kuratury i nadzoruj¹cych postêpowania prokuratorów sta³y siê pocz¹tkiem
bli¿szego przygl¹dania siê istniej¹cej tam sytuacji. Jednak¿e obecnie polsk¹
opiniê publiczn¹ zelektryzowa³a informacja, i¿ wobec osób krytykuj¹cych sy-
tuacjê w prokuraturze masowo wszczynane s¹ postêpowania dyscyplinarne.

Wed³ug mojej wiedzy, zarzuty us³yszeli m.in. prokurator, który poinfor-
mowa³ media o szykanowaniu jego osoby przez prze³o¿onych, pani prezes
stowarzyszenia „Ad vocem”, która skrytykowa³a odsuniêcie prokuratora od
postêpowania prowadzonego przeciwko osobie Petera Vogla oraz prokurator,
który chcia³ stawiaæ zarzuty lokalnemu wójtowi.

To budzi mój powa¿ny niepokój. Istniej¹ca sytuacja wskazuje bowiem na
naruszenie prawa do wolnoœci s³owa, które przys³uguje tak¿e urzêduj¹cym
prokuratorom.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowie-
dzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy zarzuty postawione wymienionym osobom maj¹ zwi¹zek z ich
ostatnimi wypowiedziami w mediach, dotycz¹cymi sytuacji istniej¹cej w pro-
kuraturze?

2. Czy taka sytuacja nie godzi w dobre imiê prokuratury, która nara¿a siê
na zarzuty stosowania wobec swoich pracowników politycznych nacisków
oraz ograniczania wolnoœci s³owa?

3. Na jakim etapie s¹ obecnie postêpowania wobec wy¿ej wskazanych
osób oraz kiedy zostan¹ one zakoñczone?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 grudnia 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie nr BPS/DSK-043-2148/09 z dnia 27 lis-

topada 2009 roku oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego skierowane do Ministra
Sprawiedliwoœci – Prokuratora Generalnego uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.

W latach 2008–2009 nie wszczynano ani te¿ nie prowadzono ¿adnych postêpowañ
dyscyplinarnych wobec prokuratorów cyt. „krytykuj¹cych sytuacjê w prokuraturze”.

Obecnie w skali kraju prowadzone s¹ w kierunku deliktu dyscyplinarnego okreœlo-
nego w art. 66 ust. 1 ustawy o prokuraturze w zw. z art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 4,
art. 47 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy o prokuraturze – trzy postêpowania wyjaœniaj¹ce.
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Postêpowania te nie przes¹dzaj¹ o odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej prokurato-
rów, maj¹ jedynie na celu wyjaœniæ wstêpne okolicznoœci konieczne do ustalenia zna-
mion przewinienia.

Przywo³ane bowiem przepisy zobowi¹zuj¹ prokuratorów do postêpowania zgodnie
za œlubowaniem prokuratorskim i strze¿enia powagi sprawowanego urzêdu celem
unikniêcia wszystkiego co mog³oby przynieœæ ujmê godnoœci prokuratora, oraz naraziæ
na utratê zaufania spo³ecznego wobec urzêdu prokuratury.

Art. 47 ust. 1 stanowi zaœ cyt. „¿¹dania, przedstawienia i za¿alenia w sprawach
zwi¹zanych ze swoim stanowiskiem prokurator mo¿e wnosiæ tylko w drodze s³u¿bowej.
W takich sprawach prokurator nie mo¿e zwracaæ siê do instytucji i osób postronnych
ani podawaæ tych spraw do wiadomoœci publicznej”.

Koñcowo uprzejmie pragnê poinformowaæ Pani¹ Marsza³ek, i¿ przedmiotowe postê-
powania znajduj¹ siê w koñcowej fazie i w najbli¿szym czasie zostan¹ zakoñczone.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Edward Zalewski
Prokurator Krajowy
Zastêpca Prokuratora Generalnego
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do pos³ów i senatorów

Zakorzenienie w przesz³oœci narodowej jest warunkiem œwiadomego bycia
w teraŸniejszoœci. O tym, ¿e nie s¹ to s³owa bez pokrycia, œwiadczyæ mog¹ ob-
chody siedemdziesi¹tej rocznicy bitwy pod Dobrzykowem, zorganizowane
12 wrzeœnia 2009 r. przez wójta gminy Krzysztofa Jadczaka i dyrektor Szko³y
Podstawowej imienia Obroñców Dobrzykowa z 1939 r. Bogumi³ê Zalew-
sk¹-Opasiñsk¹.

Przypomnienie tych wydarzeñ sta³o siê inspiracj¹ do refleksji nad tym, co
dla nas, wspó³czeœnie ¿yj¹cych w Polsce, wynika z ofiary tych, którzy przed
nami ¿yli, walczyli, zmagali siê z trudami wojny. Kwestia ta pojawi³a siê
w homilii wyg³oszonej przez ksiêdza kanonika Zygmunta Karpa, który powie-
dzia³ miêdzy innymi, ¿e polskoœæ jest jak czyste powietrze, niezbêdne cz³o-
wiekowi do oddychania. Przez wieki kszta³towa³a siê ona wed³ug wartoœci:
Bóg, Honor, Ojczyzna. Tych wartoœci nie uda³o siê zdeptaæ ¿adnemu z re¿i-
mów. Dziêki temu, ¿e walcz¹cy w ró¿ny sposób Polacy pozostali im wierni,
mog³a odrodziæ siê wolna Polska.

Wielu obecnych na uroczystoœci absolwentów dobrzykowskiej szko³y
nad mogi³ami swoich patronów uczy³o siê patriotyzmu, wiernoœci harcerskie-
mu prawu, s³u¿by Bogu i OjczyŸnie.

Z postawy nauczycieli i gremialnej obecnoœci uczniów, godnie upamiêt-
niaj¹cych spoczywaj¹cych tu ¿o³nierzy Wrzeœnia, mo¿e rodziæ siê nasz
wspó³czesny patriotyzm, œwiadomoœæ m³odego pokolenia, ¿e polskoœæ jest
wielkim zaszczytem.

Podczas uroczystoœci uczniowie Szko³y Podstawowej imienia Obroñców
Dobrzykowa z 1939 r. i Gimnazjum w Dobrzykowie przywo³ali obowi¹zki Po-
laka zapisane w „Dekalogu Polaka” Zofii Kossak z 1941 r., który powinien
byæ moralnym drogowskazem ka¿dego polityka w Polsce i który powinien byæ
zapamiêtany przez nas wszystkich. A oto on, przywo³any niezwykle podnioœ-
le i piêknie przez wspania³¹ dobrzykowsk¹ m³odzie¿.

„Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z której wyros³eœ.
Wszystko, czymœ jest, po Bogu mnie zawdziêczasz.
1. Nie bêdziesz mia³ ukochania ziemskiego nade mnie.
2. Nie bêdziesz wzywa³ imienia Polski dla w³asnej chwa³y, kariery albo

nagrody.
3. Pamiêtaj, abyœ Polsce odda³ bez wahania maj¹tek, szczêœcie osobiste

i ¿ycie.
4. Czcij Polskê, Ojczyznê twoj¹, jak matkê rodzon¹.
5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej krop-

li krwi w ¿y³ach twoich.
6. Walcz z w³asnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiêtaj, ¿e tchórz

nie mo¿e byæ Polakiem.
7. B¹dŸ bez litoœci dla zdrajców imienia polskiego.
8. Zawsze i wszêdzie œmia³o stwierdzaj, ¿e jesteœ Polakiem.
9. Nie dopuœæ, by w¹tpiono w Polskê.
10. Nie pozwól, by ubli¿ano Polsce, poni¿aj¹c Jej wielkoœæ i Jej zas³ugi,

Jej dorobek i Majestat.
Bêdziesz mi³owa³ Polskê pierwsz¹ po Bogu mi³oœci¹. Bêdziesz J¹ mi³owa³

wiêcej ni¿ siebie samego”.
Swoim wyst¹pieniem pragnê sprawiæ, ¿eby piêkny i czysty g³os dzieci do-

brzykowskich, wychowywanych przez nauczycieli przez du¿e „N”, zosta³
us³yszany w polskim parlamencie i dotar³ te¿ do pana premiera i ministrów –
ku pamiêci i ku przestrodze.

Janina Fetliñska
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OdpowiedŸ
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 2009.12.17

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ Senator Janinê Fetliñsk¹ na

44. posiedzeniu Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. uprzejmie wyjaœniam, ¿e od
1 wrzeœnia 2009 r. w przedszkolach, w klasach I szko³y podstawowej oraz w klasach
I gimnazjum obowi¹zuje nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej
okreœlona rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). W pozosta³ych kla-
sach a¿ do zakoñczenia cyklu kszta³cenia obowi¹zywaæ bêdzie dotychczasowa
podstawa programowa kszta³cenia ogólnego. Celem nadrzêdnym nowej podstawy pro-
gramowej jest przede wszystkim podniesienie jakoœci oraz efektów kszta³cenia, w tym
kszta³cenia historyczno-patriotycznego.

W nowej podstawie programowej po³o¿ono nacisk na kszta³towanie oraz rozwijanie
postaw patriotycznej i obywatelskiej m³odego pokolenia, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem postaw poszanowania tradycji i kultury w³asnego narodu oraz postawy goto-
woœci do przejêcia dziedzictwa.

Jednym z celów nowej podstawy programowej jest m.in. przywrócenie nale¿nego
miejsca historii, w tym historii najnowszej, co powinno umo¿liwiæ uczniom zdobycie
wiedzy na temat postaci i wydarzeñ najwa¿niejszych dla polskiej pañstwowoœci oraz
to¿samoœci narodowej. Tematyka historyczno-patriotyczna zosta³a uwzglêdniona
w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych,
pocz¹wszy od wychowania przedszkolnego. Zajmuje ona istotne miejsce w zapisach
podstawy programowej wielu przedmiotów, w szczególnoœci takich jak Jêzyk polski, Hi-
storia i spo³eczeñstwo, Historia, Wiedza o spo³eczeñstwie oraz przedmiot uzupe³nia-
j¹cy: Historia i spo³eczeñstwo. Warto zaznaczyæ, ¿e przedmiotowe treœci nauczania
szczególnie podkreœlaj¹ znaczenie idei najwy¿szych jak: pañstwo, naród, patriotyzm,
to¿samoœæ narodowa, dziedzictwo narodowe. Akcentuj¹ one tak¿e wartoœci najwa¿-
niejsze dla istnienia pañstwa i jego obywateli, czyli wolnoœæ, sprawiedliwoœæ, rów-
noœæ.

W wychowaniu przedszkolnym w ramach obszaru Wychowanie rodzinne, obywa-
telskie i patriotyczne zaplanowano umiejêtnoœci, dziêki którym dziecko bêdzie zna³o
swoj¹ narodowoœæ, bêdzie wiedzia³o, ¿e mieszka w Polsce, bêdzie potrafi³o nazwaæ god-
³o i flagê pañstwow¹, pozna równie¿ hymn narodowy. Na etapie edukacji wczesno-
szkolnej uczniowie pog³êbi¹ swoj¹ wiedzê w zakresie narodowoœci, symboli narodowych
oraz hymnu narodowego. Nauka na II etapie edukacyjnym (klasy IV–VI szko³y podsta-
wowej), ma charakter przedmiotowy, zatem treœci nauczania dotycz¹ce szeroko pojmo-
wanego patriotyzmu uwzglêdnia podstawa programowa Jêzyka polskiego oraz Historii
i spo³eczeñstwa. Na III etapie edukacyjnym cele ogólne nauczania Historii zwracaj¹
uwagê na rozmaite aspekty refleksji historycznej odnosz¹cej siê do czasu i przestrzeni,
analizy i interpretacji ró¿norodnych Ÿróde³ historycznych oraz tworzenia narracji hi-
storycznej. Natomiast wymagania ogólne na IV etapie edukacyjnym (szko³y ponadgim-
nazjalne) stanowi¹ rozwiniêcie wymagañ z III etapu, jednak z uwzglêdnieniem nowych
wiadomoœci.

W celu utrwalenia pozytywnej postawy wobec przesz³oœci, a przede wszystkim
w celu ukszta³towania gotowoœci najstarszych i najbardziej dojrza³ych uczniów do pod-
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jêcia dziedzictwa, przewidziany zosta³ przedmiot uzupe³niaj¹cy: Historia i spo³eczeñ-
stwo. Realizowaæ go bêd¹ uczniowie, którzy na IV etapie edukacyjnym wybior¹
rozszerzone kszta³cenie w zakresie matematyczno-przyrodniczym. Celem zajêæ jest za-
interesowanie uczniów poszukiwaniem dziedzictwa epok, zatem maj¹ one charakter
poznawczy i wychowawczy. Maj¹ one utrwaliæ pozytywn¹ postawê wobec przesz³oœci –
gotowoœci do podjêcia dziedzictwa. Szczególnie zalecane jest szerokie uwzglêdnienie
w realizacji zajêæ problematyki ojczystej i regionalnej, z wykorzystaniem bogatego
spektrum tekstów kultury. Natomiast uczniowie IV etapu edukacyjnego, którzy wybio-
r¹ kszta³cenie w zakresie rozszerzonych przedmiotów humanistycznych, ze wzglêdu na
istotny stopieñ rozszerzenia wiedzy historycznej oraz obywatelskiej, zdobêd¹ gruntow-
n¹ wiedzê przedmiotow¹, a tym samym zostan¹ dobrze przygotowani do studiów hu-
manistycznych.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e nowa podstawa programowa Wiedzy
o spo³eczeñstwie ma na celu przede wszystkim kszta³towanie nowoczesnego patriotyz-
mu. Powinien to byæ patriotyzm uwzglêdniaj¹cy wra¿liwoœæ oraz doœwiadczenia
wspó³czesnej m³odzie¿y, patriotyzm otwarty, powi¹zany z szacunkiem dla innych na-
rodów i tradycji oraz obywatelski, oparty nie na kryterium krwi i ziemi, lecz na poczu-
ciu przynale¿noœci do narodu rozumianego jako wspólnota obywateli. Patriotyzm,
który obejmuje ró¿ne wymiary wiêzi: od spo³ecznoœci lokalnej, poprzez regionaln¹, na-
rodow¹ i europejsk¹ a¿ do globalnej. Zadaniem uczniów jest bowiem ustalenie, jak
wspólne dzieje, kultura, tradycja i jêzyk buduj¹ poczucie to¿samoœci narodowej,
wzi¹wszy pod uwagê wielonarodowe tradycje naszego kraju. Przedmiot Wiedza o spo³e-
czeñstwie wzmacnia wiêc postawy patriotyczne, a zarazem uczy dostrzegaæ przejawy
ksenofobii, nacjonalizmu oraz szowinizmu i przeciwstawiaæ siê takim zachowaniom.

W treœciach nauczania – wymaganiach szczegó³owych Wiedzy o spo³eczeñstwie na
III etapie edukacyjnym okreœlono wiedzê i umiejêtnoœci, jakie powinien zdobyæ uczeñ
gimnazjum w zakresie patriotyzmu. Co wa¿ne, po³o¿enie nacisku na kszta³towanie po-
stawy patriotycznej w tym okresie ma swoje uzasadnienie, poniewa¿ jest to taki okres
w rozwoju ucznia, kiedy rozpoczyna siê intensywne budowanie w³asnej to¿samoœci,
równie¿ to¿samoœci narodowej.

Patriotyzm dzisiaj. Uczeñ:

wyjaœnia, co ³¹czy cz³owieka z wielk¹ i ma³¹ ojczyzn¹ i omawia te wiêzi na

w³asnym przyk³adzie;

uzasadnia, ¿e mo¿na równoczeœnie byæ Polakiem, Europejczykiem i cz³on-

kiem spo³ecznoœci œwiatowej;

wyjaœnia, odwo³uj¹c siê do wybranych przyk³adów, czym wed³ug niego jest

patriotyzm;

porównujê tê postawê z nacjonalizmem, szowinizmem i kosmopolityzmem;

wykazuje, odwo³uj¹c siê do Holokaustu oraz innych zbrodni przeciw ludzko-

œci, do jakich konsekwencji mo¿e doprowadziæ skrajny nacjonalizm;

rozwa¿a, odwo³uj¹c siê do historycznych i wspó³czesnych przyk³adów, w ja-

ki sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniaj¹ dziœ relacje miêdzy narodami.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w nowej podstawie programowej – m.in. w celu wzmocnienia
kszta³towania postawy patriotycznej – zadbano o wysok¹ zdolnoœæ pos³ugiwania siê jê-
zykiem ojczystym, pog³êbion¹ analizê i interpretacjê tekstów kultury, wœród których
nale¿a³oby wymieniæ legendy, wybór pieœni patriotycznych, utwory z kanonu polskiej
literatury narodowej np. Reduta Ordona A. Mickiewicza, Krzy¿acy, Potop H. Sienkiewi-
cza, Kamienie na szaniec A. Kamiñskiego oraz utwory poetyckie J. Kochanowskiego,
J. S³owackiego, K. Wierzyñskiego, Cz. Mi³osza, Zb. Herberta i wiele innych.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e preambu³a podstawy programowej stanowi, ¿e jednym z naj-
wa¿niejszych zadañ szko³y jest kszta³cenie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzy-
kiem polskim, w tym dba³oœæ o wzbogacanie zasobu s³ownictwa uczniów,
a wype³nianie tego zadania nale¿y do obowi¹zków ka¿dego nauczyciela.

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall og³osi³a rok szkolny 2009/2010 Ro-
kiem Historii Najnowszej, by tym mocniej zachêciæ uczniów i nauczycieli do œwiadome-
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go oraz godnego uczczenia wa¿nych rocznic przypadaj¹cych w tym czasie. Nale¿y tu
wymieniæ m.in. tak donios³e fakty jak 70. rocznica wybuchu wojny, 20. rocznica po-
wstania rz¹du Tadeusza Mazowieckiego, 20-lecie pierwszych wyborów samorz¹do-
wych czy 30-lecie porozumieñ sierpniowych.

Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e Minister Edukacji Narodowej zainicjowa³a powstanie
Koalicji na rzecz historii najnowszej w edukacji, do której zaproszenie przyjê³o wiele
szacownych instytucji. Ka¿da z nich ma istotny dorobek edukacyjny i pomys³y mog¹ce
znakomicie uzupe³niæ mo¿liwoœci ciekawszego i skuteczniejszego nauczania historii
najnowszej.

Wzi¹wszy pod uwagê powy¿sze, nale¿y przyj¹æ, ¿e tak skrupulatnie i konsekwent-
nie zaplanowane procesy wychowania oraz kszta³cenia sprawi¹, ¿e ka¿dy uczeñ „za-
wsze i wszêdzie œmia³o stwierdzi, ¿e jest Polakiem”.

Z wyrazami szacunku

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego
oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Wielu polskich obywateli zaniepokojonych jest wprowadzonym od
1 wrzeœnia 2009 r. zakazem produkcji ¿arówek stuwatowych. W kolejnych
latach maj¹ byæ wycofane ¿arówki o mniejszej mocy, a¿ do ca³kowitego ich
wycofania z rynku w 2012 r.

Wprowadzono za to obowi¹zek stosowania energooszczêdnego Ÿród³a
œwiat³a – œwietlówki. Wed³ug Brukseli, pró¿niowa szklana bañka z wolframo-
wym drucikiem w œrodku, umocowana w gwintowanej oprawie, poch³ania
zbyt wiele energii i powoduje zbyt du¿¹ emisjê gazów cieplarnianych, które
rzekomo s¹ przyczyn¹ globalnego ocieplenia. Nie ma jednak niezbitych dowo-
dów naukowych potwierdzaj¹cych, ¿e zmiany klimatyczne, ocieplenie czy –
jak ostatnio przekonuj¹ inni naukowcy – och³odzenie klimatu, s¹ spowodo-
wane przez emisjê dwutlenku wêgla. Niestety wypowiedzi specjalistów, któ-
rzy wyjaœniaj¹, ¿e klimat na Ziemi zmienia siê niezale¿nie od dzia³alnoœci
cz³owieka, gin¹ w medialnym szumie.

Bruksela w interesie gigantycznych korporacji zbijaj¹cych na tym proce-
derze miliardowe zyski narzuci³a krajom cz³onkowskim bardzo restrykcyjne
plany redukcji emisji dwutlenku wêgla o 20% do 2020 r. Jak podaje Jan Ma-
ria Jackowski w artykule „¯arówkowy ekototalitaryzm” („Nasz Dziennik”,
nr 213, z 11.09.2009 r.) Andris Piebalgs, unijny komisarz do spraw energii,
poda³ w grudniu ubieg³ego roku, i¿: „Decyzja o rezygnacji z tradycyjnych ¿a-
rówek jest kluczowa, bo bez niej nie osi¹gniemy zak³adanego celu”. Pod noœ-
nymi i chwytliwymi spo³ecznie has³ami ochrony naturalnego œrodowiska
narzuca siê rozwi¹zania korzystne dla wielkich korporacji, a kosztowne dla
zwyk³ych ludzi.

Zwyk³a ¿arówka kosztuje od 0,90 do 1,70 z³, a markowa œwietlówka
kompaktowa od 20 do 40 z³. W przeciêtnym polskim domu jest oko³o piêtna-
stu lamp, ³atwo wiêc obliczyæ, ile kosztowa³aby wymiana domowych Ÿróde³
œwiat³a. Niestety wymiana ¿arówek to tylko czêœæ kosztów, bo przecie¿ te
energooszczêdne maj¹ inny kszta³t i nie zawsze pasuj¹ do u¿ywanych przez
nas lamp. Producenci oœwietlenia licz¹ na krociowe zyski, a zaniepokojonych
konsumentów próbuj¹ przekonywaæ, ¿e œwietlówki energooszczêdne s¹ dro-
gie, ale za to daj¹ oszczêdnoœci i w d³u¿szej perspektywie odczujemy to, p³a-
c¹c mniejsze rachunki za zu¿ycie energii elektrycznej.

Oœwietlenie energooszczêdne wcale nie przynosi oszczêdnoœci. ¯arówki
tego typu rozpalaj¹ siê powoli, nie mo¿na w nich zastosowaæ œciemniacza, po-
bieraj¹ du¿o energii przy krótkotrwa³ym u¿ywaniu, co powoduje, ¿e w miej-
scach, gdzie w³¹czamy œwiat³o na krótko, na przyk³ad w gara¿u, piwnicy, na
korytarzu, klatce schodowej, stosowanie tego typu oœwietlenia jest niewygodne
i nieefektywne.

Europejsk¹ i polsk¹ opiniê publiczn¹ najbardziej bulwersuje nie tylko eko-
nomiczny aspekt ca³ej tej operacji, lecz przede wszystkim to, ¿e arbitralne de-
cyzje eurokratów pozbawi³y ludzi mo¿liwoœci wyboru pomiêdzy ¿arówk¹
klasyczn¹ a energooszczêdn¹. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e œwiet-
lówka mêczy wzrok i daje nienaturalne, zimne, blade œwiat³o. Dzia³anie œwiet-
lówki mo¿e u niektórych osób wywo³ywaæ cykliczne bóle g³owy, migreny,
wysypkê b¹dŸ obrzêki. To, co oszczêdzimy po kilkunastu latach na rachun-
kach za pr¹d, wydamy na okulistê i okulary. Sta³e stosowanie w codziennym
u¿ytku i pracy takiego oœwietlenia, które charakteryzuje pulsacyjnoœæ i zmien-
noœæ natê¿enia œwiat³a oraz emisja promieniowania ultrafioletowego, jest
szkodliwe dla wzroku. Nawet najwy¿szej klasy i najdro¿sze oœwietlenie ener-
gooszczêdne ze wzglêdu na specyfikê emitowanego œwiat³a nie jest tak zdro-
we jak klasyczne ¿arówki.

Obawy co do u¿ywania œwietlówek wzbudza stosowanie w nich rtêci,
która jest wyj¹tkowo szkodliwa dla ludzkiego organizmu. Opary rtêci atakuj¹
g³ównie uk³ad nerwowy, charakterystycznym objawem zatrucia jest dr¿enie
koñczyn, powiek i warg, zdarzaj¹ siê te¿ zaburzenia trawienia i œlinotok. Pro-
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cedury utylizacyjne w razie pêkniêcia „ekologicznej” ¿arówki s¹ skompliko-
wane, przewiduj¹ nawet koniecznoœæ wezwania stra¿y po¿arnej.

Jak widaæ, wprowadzenie œwietlówek nie tylko nie spowoduje du¿ych
oszczêdnoœci w zu¿yciu energii elektrycznej, ale te¿ stanowi zagro¿enie dla
zdrowia cz³owieka. Po raz kolejny okazuje siê, ¿e has³a o prawach konsu-
menta, wolnoœci, demokracji, wolnym rynku to slogany.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Panów Ministrów z zapytaniem, dlacze-
go obywatele zostali pozbawieni mo¿liwoœci wyboru miêdzy ¿arówk¹ kla-
syczn¹ a œwietlówk¹. Wprowadza siê regulacje, które nie s¹ dobre dla
konsumenta, a ich ekologiczny charakter budzi w¹tpliwoœci.

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 17 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 27 listopada br., znak: BPS/DSK-043-2151/09, prze-

kazuj¹ce oœwiadczenie Pani Senator Janiny Fetliñskiej, dotycz¹ce obowi¹zku stosowa-
nia energooszczêdnego Ÿród³a œwiat³a, poni¿ej przedstawiam stosowne wyjaœnienie.

Polska obecnie aktywnie uczestniczy w realizacji unijnego pakietu klimatyczno-
-energetycznego oraz w negocjacjach na forum globalnym w zakresie redukcji emisji
gazów cieplarnianych. Potrzeba dzia³ania w tym zakresie, mimo zg³aszanych w¹tpliwo-
œci, jest potwierdzona przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ œrodowisk naukowych, które do-
wodz¹ wp³ywu dzia³alnoœci cz³owieka na zmiany klimatu.

Wœród dzia³añ ukierunkowanych na redukcjê emisji gazów cieplarnianych szcze-
gólne miejsce zajmuje podniesienie efektywnoœci energetycznej, co bêdzie skutkowa³o
odniesieniem korzyœci nie tylko w wymiarze œrodowiskowym, lecz tak¿e ekonomicz-
nym. Bardzo istotnym elementem w tym zakresie jest efektywne przetwarzanie energii
elektrycznej w energiê œwietln¹.

W ramach zobowi¹zañ ekologicznych Unia Europejska wyznaczy³a na 2020 rok ce-
le iloœciowe, tzw. „3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w sto-
sunku do roku 1990, zmniejszenie zu¿ycia energii o 20% w porównaniu z prognozami
dla UE na 2020 r., zwiêkszenie udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii do 20% ca³kowite-
go zu¿ycia energii w UE, w tym zwiêkszenie wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii
w transporcie do 10%. W grudniu 2008 roku zosta³ przyjêty przez UE pakiet
klimatyczno-energetyczny, w którym zawarte s¹ konkretne narzêdzia prawne realizacji
ww. celów. W zwi¹zku z obraniem przez Uniê Europejsk¹ takiego kierunku, sukcesyw-
nie wprowadzane s¹ programy maj¹ce na celu realizacjê d¹¿eñ na polu ograniczenia
zmian klimatu. G³ównym elementem polityki Unii Europejskiej sta³o siê okreœlenie wy-
mogów dotycz¹cych efektywnoœci energetycznej, w tym równie¿ oœwietlenia stosowa-
nego w gospodarstwach domowych, które przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia zu¿ycia
energii pierwotnej o 20% do 2020 r., a tym samym do ograniczenia emisji gazów ciep-
larnianych. W tym celu Komisja Europejska opracowa³a rozporz¹dzenie nr 244/2009
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z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotycz¹cych ekoprojektu dla bezkie-
runkowych lamp do u¿ytku domowego (Dz. Urz. UE. L 76 z 24.3.2009 r.). Nale¿y zazna-
czyæ, ¿e prace nad rozporz¹dzeniem trwa³y od wielu lat, a jego zasadnoœæ zosta³a
udokumentowana niezale¿nymi badaniami i analizami. Ponadto, maj¹c na uwadze
proces transformacji rynku i przyzwyczajenia konsumentów, Unia Europejska podjê³a
dzia³ania minimalizuj¹ce niedogodnoœci, zapewniaj¹ce dostêpnoœæ rozwi¹zañ oœwiet-
leniowych na rynku oraz mo¿liwoœæ dokonania przez konsumenta wyboru wœród sze-
rokiej gamy bardziej efektywnych energetycznie zamienników tradycyjnej ¿arówki.
W dyskusjach nad przepisami prawnymi du¿o uwagi poœwiêcono ustaleniom zakresu
zmian, jak i harmonogramu ich wprowadzenia, w celu zminimalizowania skutków
ograniczaj¹cych konsumentowi wybór produktów do ró¿nych zastosowañ i ich dostêp-
noœæ na rynku. Przyjêto rozwi¹zanie kompromisowe, które z jednej strony zmniejsza
zu¿ycie energii elektrycznej, a z drugiej stwarza sytuacjê akceptowaln¹ od strony kon-
sumentów, gdy¿ przepisy tego rozporz¹dzenia wchodz¹ w ¿ycie etapami (od 1.09.2009 r.
do 1.09.2016 r.). Nie jest zatem prawd¹, ¿e konsument zostaje zmuszony do wymiany
wszystkich Ÿróde³ œwiat³a jednoczeœnie, poniewa¿ rozporz¹dzenie nr 244/2009 wyraŸ-
nie uwzglêdnia sukcesywn¹ ich wymianê przez d³u¿szy okres czasu oraz w trakcie ich
zu¿ywania.

Wprowadzenie minimalnych wymogów efektywnoœci energetycznej dla takich wy-
robów jak ¿arówki podyktowane jest przede wszystkim wzglêdami ograniczenia emisji
dwutlenku wêgla do atmosfery, co bezpoœrednio zwi¹zane jest z produkcj¹ energii. Ist-
nieje efektywny kosztowo potencja³ oszczêdnoœciowy w redukcji zu¿ycia energii w go-
spodarstwach domowych, który nie mo¿e byæ bezpoœrednio osi¹gniêty przez system
handlu emisjami (ETS). Chocia¿ poœredni efekt systemu ETS móg³by prze³o¿yæ siê na
wzrost cen energii elektrycznej, a przez to kosztów eksploatacji ¿arówki, wzrost ten
musia³by byæ wielokrotny, by skutecznie zwróciæ uwagê konsumenta i przekonaæ go do
kupna œwietlówki kompaktowej zamiast tradycyjnej ¿arówki. Oœwietlenie mo¿e nawet
odpowiadaæ za jedn¹ pi¹t¹ zu¿ycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
dlatego tak istotne sta³o siê podjêcie dzia³añ w kierunku poprawy efektywnoœci energe-
tycznej oœwietlenia domowego. Pomimo dzia³añ wielu pañstw cz³onkowskich na rzecz
promowania energooszczêdnego oœwietlenia oraz umieszczania na opakowaniach wy-
raŸnych wskazañ, konsumenci nie zwrócili siê ku bardziej wydajnym Ÿród³om œwiat³a,
wbrew temu, ¿e w przeliczeniu na ca³kowity czas ich pracy kosztuj¹ one znacznie
mniej.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e z ró¿nych Ÿróde³ i kalkulacji prowadzonych przez niezale¿ne
instytucje wynika jednoznacznie, ¿e okres zwrotu kosztów poniesionych na zakup ¿a-
rówki energooszczêdnej, przy statystycznym jej u¿ytkowaniu, odbywa siê do jednego
roku. Po up³ywie tego czasu oszczêdnoœci na wydatkach na energiê zasilaj¹ bud¿et do-
mowy i mog¹ byæ przeznaczane na inwestowanie w wymianê dalszych ¿arówek. Przy
czym nale¿y zaznaczyæ, i¿ trwa³oœæ œwietlówki energooszczêdnej wynosi od 6 000 do
15 000 godzin, natomiast trwa³oœæ ¿arówki tradycyjnej osi¹ga 1000 godzin. Zak³ada-
j¹c, ¿e w domu zainstalowane jest 20 Ÿróde³ œwiat³a bêd¹cych ¿arówkami tradycyjny-
mi, które zostaj¹ zamienione na energooszczêdne o równowa¿nym strumieniu œwiat³a,
zu¿ycie energii zmniejszy siê nawet o 10–15%. Unia Europejska stwierdzi³a, ¿e poten-
cja³ ten nale¿y wykorzystaæ w interesie konsumenta, gospodarki oraz œrodowiska.

Nowoczesne œwietlówki kompaktowe CFL wystêpuj¹ w ró¿nych rozmiarach
i kszta³tach, które zbli¿aj¹ je do wygl¹du tradycyjnych ¿arówek. Zewnêtrzna bañka
lampy, okrywaj¹ca skrêcon¹ rurê œwiec¹c¹, sta³a siê powszechnie stosowanym ele-
mentem obudowy, a dziêki niej œwietlówka CFL z wygl¹du przypomina mleczn¹ (nie-
przezroczyst¹) ¿arówkê tradycyjn¹. Ponadto je¿eli w oprawie jest zbyt ma³o miejsca na
zamontowanie œwietlówki kompaktowej, do wymiany tradycyjnych ¿arówek mo¿na
u¿yæ ulepszonych ¿arówek halogenowych. Nie wystêpuje zatem koniecznoœæ wymiany
opraw na inne, ni¿ u¿ywane dla ¿arówek tradycyjnych.

Aby zapewniæ odpowiedni¹ jakoœæ pracy œwietlówek kompaktowych, rozporz¹dze-
nie nr 244/2009 wprowadza minimalne wymogi dotycz¹ce czasu uruchamiania i na-
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grzewania do momentu osi¹gniêcia pe³nego rozœwietlenia. Pe³ne w³¹czenie œwietlówki
kompaktowej nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ 2 sekundy, a w ci¹gu jednej minuty powin-
no zostaæ osi¹gniête 60% pe³nego strumienia œwietlnego. S¹ jednak dostêpne na rynku
œwietlówki kompaktowe, których parametry, z punktu widzenia potrzeb przeciêtnego
konsumenta, s¹ zbli¿one do ¿arówek tradycyjnych. Ponadto, rozporz¹dzenie nr 244/2009
dopuszcza na rynku ulepszone (klasy C wg etykiety energetycznej dla lamp) przezro-
czyste ¿arówki halogenowe. Daj¹ one dok³adnie taki sam rodzaj i jakoœæ œwiat³a, jak
¿arówki tradycyjne lub tradycyjne lampy halogenowe, maj¹ takie same kszta³ty oraz
wygl¹d i pasuj¹ do wszystkich istniej¹cych opraw. Zap³on ma miejsce natychmiast
i rozœwietlaj¹ siê od razu po w³¹czeniu, a ponadto s¹ niewra¿liwe na czêste w³¹czanie.
Lampy te mog¹ byæ przydatne tak¿e dla konsumentów, którzy z pewnych powodów po-
szukuj¹ alternatywy dla œwietlówek kompaktowych (wra¿liwoœæ na œwiat³o b¹dŸ wzglê-
dy estetyczne, na przyk³ad zapotrzebowanie na ma³e lampy w oprawach dekoracyj-
nych). Œwietlówki kompaktowe nie pobieraj¹ wiêcej energii przy krótkotrwa³ym u¿yciu.
Zu¿ycie energii w 2–3 pierwszych sekundach ich pracy jest nieco wy¿sze, ale póŸniej
pobór mocy stabilizuje siê. W praktyce, w porównaniu z tradycyjnymi ¿arówkami, daj¹
one oszczêdnoœci od momentu w³¹czenia. Czêstotliwoœæ w³¹czania i wy³¹czania mo¿e
wp³yn¹æ na skrócenie czasu pracy niektórych œwietlówek. Ta ich w³aœciwoœæ zosta³a
ujêta w rozporz¹dzeniu nr 244/2009, które wymaga, by œwietlówki kompaktowe
osi¹ga³y deklarowan¹ trwa³oœæ przy w³¹czaniu/wy³¹czaniu raz na godzinê pracy. Jeœli
zastosowanie lampy wi¹¿e siê z czêstym prze³¹czaniem, mo¿na stosowaæ dedykowane
œwietlówki kompaktowe, które wytrzymuj¹ do 1 miliona cyklów prze³¹czeniowych,
b¹dŸ inne energooszczêdne Ÿród³a œwiat³a, niewra¿liwe na czêstoœæ prze³¹czania (na
przyk³ad ulepszone ¿arówki halogenowe). Przedmiotowe rozporz¹dzenie wprowadza
równie¿ wymogi dotycz¹ce trwa³oœci, co umo¿liwi wyeliminowanie, wprowadzanych do
obrotu przez nieuczciwych producentów, niskiej jakoœci œwietlówek kompaktowych,
które nie osi¹gaj¹ swojej typowej trwa³oœci (6000 godz.). Na rynku ponadto istniej¹
œwietlówki kompaktowe, które mog¹ byæ œciemniane, s¹ tak¿e dostêpne œciemniacze,
odpowiednie do ka¿dej œwietlówki kompaktowej. Pozostan¹ równie¿ ulepszone ¿arówki
halogenowe, które tak¿e mog¹ byæ w pe³ni œciemniane.

Prawd¹ jest, ¿e w œwietlówkach stosuje siê rtêæ, która jest niezbêdna do generacji
œwiat³a. Jednak prowadzone analizy wykazuj¹, ¿e w przypadku wytwarzania energii
elektrycznej z paliw sta³ych, takich jak wêgiel, do œrodowiska jest równie¿ emitowana
rtêæ, która znajduje siê w spalanych paliwach. Zanieczyszczenia powsta³e w wyniku
produkcji energii elektrycznej niezbêdnej do pracy lampy maj¹ wiêkszy wp³yw na œro-
dowisko ni¿ materia³y u¿yte w samych œwietlówkach. Wzrost skutecznoœci œwietlnej
oraz trwa³oœci Ÿróde³ œwiat³a wp³ywa korzystnie na œrodowisko, a takie cechy maj¹
efektywne energetycznie Ÿród³a œwiat³a.

Nale¿y równie¿ dodaæ, i¿ z powodu zawartoœci rtêci, energooszczêdne œwietlówki
kompaktowe powinny byæ usuwane i zagospodarowywane, jako odpady specjalne. Na-
le¿y je wyrzucaæ do pojemników z odpadami sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
W sklepach ze sprzêtem oœwietleniowym coraz czêœciej pojawiaj¹ siê specjalne pojem-
niki na zu¿yte œwietlówki, a organizacje zajmuj¹ce siê odzyskiem zu¿ytego sprzêtu
oprócz przeprowadzania zbiórek zu¿ytych lamp zajmuj¹ siê równie¿ edukacj¹ spo³e-
czeñstwa w tej dziedzinie. Powy¿sze postêpowanie ze œwietlówkami reguluje ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495 z póŸn. zm.).

Bior¹c pod uwagê, ¿e Ÿród³a oœwietlenia stanowi¹ znacz¹c¹ pozycjê w zu¿yciu ener-
gii elektrycznej (oœwietlenie jest odpowiedzialne za oko³o 35% zu¿ywanej w gospodar-
stwie domowym energii elektrycznej), dzia³ania stymuluj¹ce efektywnoœæ przetwarza-
nia energii elektrycznej w energiê œwietln¹ odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê dla korzyœci œrodo-
wiskowych oraz mog¹ przynieœæ oszczêdnoœci finansowe zarówno w skali krajowej, jak
i dla indywidualnego u¿ytkownika.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e wprowadzanie coraz bardziej efektywnych Ÿróde³
œwiat³a nie powinno wywo³ywaæ innych zagro¿eñ œrodowiskowych, a koniecznoœæ wy-
korzystania w tym celu substancji i technologii bezpiecznych dla œrodowiska jest kwe-
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sti¹ techniczn¹, niepodwa¿aj¹c¹ zasadnoœci dzia³ania w kierunku podnoszenia
efektywnoœci energetycznej Ÿróde³ œwiat³a.

Jednoczeœnie informujê, ¿e wyjaœnienia zosta³y uzgodnione z Ministerstwem Go-
spodarki.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Zabytków
Janusz Zaleski

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 21 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 27 listopada br., znak: BPS/DSK-043-2150/09, prze-

kazuj¹cego oœwiadczenie Pani Senator Janiny Fetliñskiej, dotycz¹cego obowi¹zku sto-
sowania energooszczêdnego Ÿród³a œwiat³a, poni¿ej przedstawiam stosowne
wyjaœnienie.

Polska obecnie aktywnie uczestniczy w realizacji unijnego pakietu klimatyczno-
-energetycznego oraz w negocjacjach na forum globalnym w zakresie redukcji emisji
gazów cieplarnianych. Potrzeba dzia³ania w tym zakresie, mimo zg³aszanych w¹tpliwo-
œci, jest potwierdzona przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ œrodowisk naukowych, które do-
wodz¹ wp³ywu dzia³alnoœci cz³owieka na zmiany klimatu.

Wœród dzia³añ ukierunkowanych na redukcjê emisji gazów cieplarnianych szcze-
gólne miejsce zajmuje podniesienie efektywnoœci energetycznej, co bêdzie skutkowa³o
odniesieniem korzyœci nie tylko w wymiarze œrodowiskowym, lecz tak¿e ekonomicz-
nym. Bardzo istotnym elementem w tym zakresie jest efektywne przetwarzanie energii
elektrycznej w energiê œwietln¹.

W ramach zobowi¹zañ ekologicznych Unia Europejska wyznaczy³a na 2020 rok ce-
le iloœciowe, tzw. „3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w sto-
sunku do roku 1990, zmniejszenie zu¿ycia energii o 20% w porównaniu z prognozami
dla UE na 2020 r., zwiêkszenie udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii do 20% ca³kowite-
go zu¿ycia energii w UE, w tym zwiêkszenie wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii
w transporcie do 10%. W grudniu 2008 roku zosta³ przyjêty przez UE pakiet
klimatyczno-energetyczny, w którym zawarte s¹ konkretne narzêdzia prawne realizacji
ww. celów. W zwi¹zku z obraniem przez Uniê Europejsk¹ takiego kierunku, sukcesyw-
nie wprowadzane s¹ programy maj¹ce na celu realizacjê d¹¿eñ na polu ograniczenia
zmian klimatu. G³ównym elementem polityki Unii Europejskiej sta³o siê okreœlenie wy-
mogów dotycz¹cych efektywnoœci energetycznej, w tym równie¿ oœwietlenia stosowa-
nego w gospodarstwach domowych, które przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia zu¿ycia
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energii pierwotnej o 20% do 2020 r., a tym samym do ograniczenia emisji gazów ciep-
larnianych. W tym celu Komisja Europejska opracowa³a rozporz¹dzenie nr 244/2009
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WTE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotycz¹cych ekoprojektu dla bezkie-
runkowych lamp do u¿ytku domowego (Dz. Urz. UE. L 76 z 24.3.2009 r.). Nale¿y zazna-
czyæ, ¿e prace nad rozporz¹dzeniem trwa³y od wielu lat, a jego zasadnoœæ zosta³a
udokumentowana niezale¿nymi badaniami i analizami. Ponadto, maj¹c na uwadze
proces transformacji rynku i przyzwyczajenia konsumentów, Unia Europejska podjê³a
dzia³ania minimalizuj¹ce niedogodnoœci, zapewniaj¹ce dostêpnoœæ rozwi¹zañ oœwiet-
leniowych na rynku oraz mo¿liwoœæ dokonania przez konsumenta wyboru wœród sze-
rokiej gamy bardziej efektywnych energetycznie zamienników tradycyjnej ¿arówki.
W dyskusjach nad przepisami prawnymi du¿o uwagi poœwiêcono ustaleniom zakresu
zmian, jak i harmonogramu ich wprowadzenia, w celu zminimalizowania skutków
ograniczaj¹cych konsumentowi wybór produktów do ró¿nych zastosowañ i ich dostêp-
noœæ na rynku. Przyjêto rozwi¹zanie kompromisowe, które z jednej strony zmniejsza
zu¿ycie energii elektrycznej, a z drugiej stwarza sytuacjê akceptowaln¹ od strony kon-
sumentów, gdy¿ przepisy tego rozporz¹dzenia wchodz¹ w ¿ycie etapami (od 1.09.2009 r.
do 1.09.2016 r.). Nie jest zatem prawd¹, ¿e konsument zostaje zmuszony do wymiany
wszystkich Ÿróde³ œwiat³a jednoczeœnie, poniewa¿ rozporz¹dzenie nr 244/2009 wyraŸ-
nie uwzglêdnia sukcesywn¹ ich wymianê przez d³u¿szy okres czasu oraz w trakcie ich
zu¿ywania.

Wprowadzenie minimalnych wymogów efektywnoœci energetycznej dla takich wy-
robów jak ¿arówki podyktowane jest przede wszystkim wzglêdami ograniczenia emisji
dwutlenku wêgla do atmosfery, co bezpoœrednio zwi¹zane jest z produkcj¹ energii. Ist-
nieje efektywny kosztowo potencja³ oszczêdnoœciowy w redukcji zu¿ycia energii w go-
spodarstwach domowych, który nie mo¿e byæ bezpoœrednio osi¹gniêty przez system
handlu emisjami (ETS). Chocia¿ poœredni efekt systemu ETS móg³by prze³o¿yæ siê na
wzrost cen energii elektrycznej, a przez to kosztów eksploatacji ¿arówki, wzrost ten
musia³by byæ wielokrotny, by skutecznie zwróciæ uwagê konsumenta i przekonaæ go do
kupna œwietlówki kompaktowej zamiast tradycyjnej ¿arówki. Oœwietlenie mo¿e nawet
odpowiadaæ za jedn¹ pi¹t¹ zu¿ycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
dlatego tak istotne sta³o siê podjêcie dzia³añ w kierunku poprawy efektywnoœci energe-
tycznej oœwietlenia domowego. Pomimo dzia³añ wielu pañstw cz³onkowskich na rzecz
promowania energooszczêdnego oœwietlenia oraz umieszczania na opakowaniach wy-
raŸnych wskazañ, konsumenci nie zwrócili siê ku bardziej wydajnym Ÿród³om œwiat³a,
wbrew temu, ¿e w przeliczeniu na ca³kowity czas ich pracy kosztuj¹ one znacznie
mniej.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e z ró¿nych Ÿróde³ i kalkulacji prowadzonych przez niezale¿ne
instytucje wynika jednoznacznie, ¿e okres zwrotu kosztów poniesionych na zakup ¿a-
rówki energooszczêdnej, przy statystycznym jej u¿ytkowaniu, odbywa siê do jednego
roku. Po up³ywie tego czasu oszczêdnoœci na wydatkach na energiê zasilaj¹ bud¿et do-
mowy i mog¹ byæ przeznaczane na inwestowanie w wymianê dalszych ¿arówek. Przy
czym nale¿y zaznaczyæ, i¿ trwa³oœæ œwietlówki energooszczêdnej wynosi od 6 000 do
15 000 godzin, natomiast trwa³oœæ ¿arówki tradycyjnej osi¹ga 1000 godzin. Zak³ada-
j¹c, ¿e w domu zainstalowane jest 20 Ÿróde³ œwiat³a bêd¹cych ¿arówkami tradycyjny-
mi, które zostaj¹ zamienione na energooszczêdne o równowa¿nym strumieniu œwiat³a,
zu¿ycie energii zmniejszy siê nawet o 10–15%. Unia Europejska stwierdzi³a, ¿e poten-
cja³ ten nale¿y wykorzystaæ w interesie konsumenta, gospodarki oraz œrodowiska.

Nowoczesne œwietlówki kompaktowe CFL wystêpuj¹ w ró¿nych rozmiarach
i kszta³tach, które zbli¿aj¹ je do wygl¹du tradycyjnych ¿arówek. Zewnêtrzna bañka
lampy, okrywaj¹ca skrêcon¹ rurê œwiec¹c¹, sta³a siê powszechnie stosowanym ele-
mentem obudowy, a dziêki niej œwietlówka CFL z wygl¹du przypomina mleczn¹ (nie-
przezroczyst¹) ¿arówkê tradycyjn¹. Ponadto je¿eli w oprawie jest zbyt ma³o miejsca na
zamontowanie œwietlówki kompaktowej, do wymiany tradycyjnych ¿arówek mo¿na
u¿yæ ulepszonych ¿arówek halogenowych. Nie wystêpuje zatem koniecznoœæ wymiany
opraw na inne, ni¿ u¿ywane dla ¿arówek tradycyjnych.
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Aby zapewniæ odpowiedni¹ jakoœæ pracy œwietlówek kompaktowych, rozporz¹dze-
nie nr 244/2009 wprowadza minimalne wymogi dotycz¹ce czasu uruchamiania i na-
grzewania do momentu osi¹gniêcia pe³nego rozœwietlenia. Pe³ne w³¹czenie œwietlówki
kompaktowej nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ 2 sekundy, a w ci¹gu jednej minuty powin-
no zostaæ osi¹gniête 60% pe³nego strumienia œwietlnego. S¹ jednak dostêpne na rynku
œwietlówki kompaktowe, których parametry, z punktu widzenia potrzeb przeciêtnego
konsumenta, s¹ zbli¿one do ¿arówek tradycyjnych. Ponadto, rozporz¹dzenie
nr 244/2009 dopuszcza na rynku ulepszone (klasy C wg etykiety energetycznej dla lamp)
przezroczyste ¿arówki halogenowe. Daj¹ one dok³adnie taki sam rodzaj i jakoœæ œwia-
t³a, jak ¿arówki tradycyjne lub tradycyjne lampy halogenowe, maj¹ takie same kszta³ty
oraz wygl¹d i pasuj¹ do wszystkich istniej¹cych opraw. Zap³on ma miejsce natych-
miast i rozœwietlaj¹ siê od razu po w³¹czeniu, a ponadto s¹ niewra¿liwe na czêste
w³¹czanie. Lampy te mog¹ byæ przydatne tak¿e dla konsumentów, którzy z pewnych
powodów poszukuj¹ alternatywy dla œwietlówek kompaktowych (wra¿liwoœæ na œwia-
t³o b¹dŸ wzglêdy estetyczne, na przyk³ad zapotrzebowanie na ma³e lampy w oprawach
dekoracyjnych). Œwietlówki kompaktowe nie pobieraj¹ wiêcej energii przy krótkotrwa-
³ym u¿yciu. Zu¿ycie energii w 2–3 pierwszych sekundach ich pracy jest nieco wy¿sze,
ale póŸniej pobór mocy stabilizuje siê. W praktyce, w porównaniu z tradycyjnymi ¿a-
rówkami, daj¹ one oszczêdnoœci od momentu w³¹czenia. Czêstotliwoœæ w³¹czania i wy-
³¹czania mo¿e wp³yn¹æ na skrócenie czasu pracy niektórych œwietlówek. Ta ich
w³aœciwoœæ zosta³a ujêta w rozporz¹dzeniu nr 244/2009, które wymaga, by œwietlów-
ki kompaktowe osi¹ga³y deklarowan¹ trwa³oœæ przy w³¹czaniu/wy³¹czaniu raz na go-
dzinê pracy. Jeœli zastosowanie lampy wi¹¿e siê z czêstym prze³¹czaniem, mo¿na
stosowaæ dedykowane œwietlówki kompaktowe, które wytrzymuj¹ do 1 miliona cyk-
lów prze³¹czeniowych, b¹dŸ inne energooszczêdne Ÿród³a œwiat³a, niewra¿liwe na czê-
stoœæ prze³¹czania (na przyk³ad ulepszone ¿arówki halogenowe). Przedmiotowe
rozporz¹dzenie wprowadza równie¿ wymogi dotycz¹ce trwa³oœci, co umo¿liwi wyeli-
minowanie, wprowadzanych do obrotu przez nieuczciwych producentów, niskiej ja-
koœci œwietlówek kompaktowych, które nie osi¹gaj¹ swojej typowej trwa³oœci (6000
godz.). Na rynku ponadto istniej¹ œwietlówki kompaktowe, które mog¹ byæ œciemnia-
ne, s¹ tak¿e dostêpne œciemniacze, odpowiednie do ka¿dej œwietlówki kompaktowej.
Pozostan¹ równie¿ ulepszone ¿arówki halogenowe, które tak¿e mog¹ byæ w pe³ni
œciemniane.

Prawd¹ jest, ¿e w œwietlówkach stosuje siê rtêæ, która jest niezbêdna do generacji
œwiat³a. Jednak prowadzone analizy wykazuj¹, ¿e w przypadku wytwarzania energii
elektrycznej z paliw sta³ych, takich jak wêgiel, do œrodowiska jest równie¿ emitowana
rtêæ, która znajduje siê w spalanych paliwach. Zanieczyszczenia powsta³e w wyniku
produkcji energii elektrycznej niezbêdnej do pracy lampy maj¹ wiêkszy wp³yw na œro-
dowisko ni¿ materia³y u¿yte w samych œwietlówkach. Wzrost skutecznoœci œwietlnej
oraz trwa³oœci Ÿróde³ œwiat³a wp³ywa korzystnie na œrodowisko, a takie cechy maj¹
efektywne energetycznie Ÿród³a œwiat³a.

Nale¿y równie¿ dodaæ, i¿ z powodu zawartoœci rtêci, energooszczêdne œwietlówki
kompaktowe powinny byæ usuwane i zagospodarowywane, jako odpady specjalne. Na-
le¿y je wyrzucaæ do pojemników z odpadami sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
W sklepach ze sprzêtem oœwietleniowym coraz czêœciej pojawiaj¹ siê specjalne pojem-
niki na zu¿yte œwietlówki, a organizacje zajmuj¹ce siê odzyskiem zu¿ytego sprzêtu
oprócz przeprowadzania zbiórek zu¿ytych lamp zajmuj¹ siê równie¿ edukacj¹ spo³e-
czeñstwa w tej dziedzinie. Powy¿sze postêpowanie ze œwietlówkami reguluje ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495 z póŸn. zm.).

Bior¹c pod uwagê, ¿e Ÿród³a oœwietlenia stanowi¹ znacz¹c¹ pozycjê w zu¿yciu ener-
gii elektrycznej (oœwietlenie jest odpowiedzialne za oko³o 35% zu¿ywanej w gospodar-
stwie domowym energii elektrycznej), dzia³ania stymuluj¹ce efektywnoœæ przetwarza-
nia energii elektrycznej w energiê œwietln¹ odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê dla korzyœci œrodo-
wiskowych oraz mog¹ przynieœæ oszczêdnoœci finansowe zarówno w skali krajowej, jak
i dla indywidualnego u¿ytkownika.
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Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e wprowadzanie coraz bardziej efektywnych Ÿróde³
œwiat³a nie powinno wywo³ywaæ zagro¿eñ œrodowiskowych, a koniecznoœæ wykorzysta-
nia w tym celu substancji i technologii bezpiecznych dla œrodowiska jest kwesti¹ te-
chniczn¹, niepodwa¿aj¹c¹ zasadnoœci dzia³ania w kierunku podnoszenia efektyw-
noœci energetycznej Ÿróde³ œwiat³a.

Jednoczeœnie informujê, ¿e wyjaœnienia zosta³y uzgodnione z Ministerstwem Œro-
dowiska.

Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami wyborców odnoœnie do szerszych in-
formacji na temat profilaktyki w zakresie grypy A/H1N1 i mo¿liwoœci jej le-
czenia zwracam siê do Pani Minister z wnioskiem o bardziej szczegó³owe,
potwierdzone i aktualne informacje na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia dotycz¹ce samej grypy i szczepionki na grypê A/H1N1. Uprzejmie
proszê równie¿ o przedstawienie mo¿liwych niepo¿¹danych skutków ubocz-
nych stosowania szczepionki przeciwko grypie A/H1N1.

W ró¿nych mediach pojawiaj¹ siê nie do koñca prawdziwe lub niepe³ne
informacje, które zamiast pomóc obywatelom, wprowadzaj¹ chaos i panikê.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o rzetelne podawanie do publicznej wia-
domoœci – w sytuacji zagro¿enia pandemi¹ – informacji na temat wskazañ,
przeciwwskazañ, skutków ubocznych i mo¿liwych zagro¿eñ, jeœli chodzi
o szczepienia przeciwko grypie A/H1N1. Tak, aby obywatel móg³ podj¹æ
œwiadomy wybór, czy siê zaszczepiæ, czy te¿ nie.

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pani Senator Janiny Fetliñskiej z³o¿onym podczas

44. posiedzenia Senatu w dniu 20 listopada 2009 r., nades³anym przy piœmie Pani Kry-
styny BOCHENEK – Wicemarsza³ek Senatu z dnia 27 listopada 2009 roku, znak
BPS/DSK-043-2152/09 uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Nale¿y ca³kowicie zgodziæ siê z wyra¿on¹ przez Pani¹ Senator opini¹, i¿ konieczne
jest przedstawianie do publicznej wiadomoœci potwierdzonych i aktualnych informacji.
W celu bie¿¹cego informowania opinii publicznej przygotowywane s¹ i na bie¿¹co uak-
tualniane podstawowe informacje na temat m.in. sytuacji epidemiologicznej w kraju
w zakresie grypy, zaleceñ dla podró¿uj¹cych, zak³adów pracy, szkó³, czy te¿ wytyczne
dla lekarzy i in. Informacje te zamieszczane s¹ na stronach internetowych Minister-
stwa Zdrowia, G³ównego Inspektoratu Sanitarnego, oraz Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego – Pañstwowego Zak³adu Higieny. Wœród informacji zamieszczonych
na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znajduj¹ siê równie¿ informacje doty-
cz¹ce œrodków ochrony osobistej ograniczaj¹ce ryzyko zara¿enia siê gryp¹ u ludzi, sto-
sowania leków antywirusowych, oœwiadczenie w sprawie szczepieñ oraz informacje
skierowane bezpoœrednio do lekarzy.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ w poprzednich latach spo³eczeñstwo polskie nie wykazy-
wa³o zainteresowania szczepieniami przeciwko grypie, niezwykle istotn¹ spraw¹ jest
zachêcenie Polaków do szczepieñ zarówno przeciwko grypie typu A/H1N1v, jak i prze-
ciwko grypie sezonowej. Pragnê podkreœliæ, ¿e przedstawiciele Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz kierowanego przez Pani¹ Profesor Lidiê BRYDAK – Krajowego Oœrodka
ds. Grypy (KOdsG) w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Pañstwowym Za-
k³adzie Higieny, przed ka¿dym sezonem epidemicznym – mimo skromnych œrodków –
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niezwykle aktywnie w³¹czaj¹ siê w dzia³ania na rzecz promocji szczepieñ. Na stronach
internetowych KOdsG, G³ównego Inspektoratu Sanitarnego oraz poszczególnych stacji
sanitarno-epidemiologicznych zamieszczane s¹ m.in. materia³y edukacyjne dotycz¹ce
grypy, jej powik³añ i sposobów zapobiegania tej chorobie, okreœlaj¹ce grupy ryzyka,
a przede wszystkim promuj¹ce szczepienia. Zarówno powiatowe, jak i wojewódzkie
stacje sanitarno-epidemiologiczne, we wspó³pracy z lokalnymi mediami, prowadz¹ co
roku akcje promuj¹ce szczepienia, bezpoœrednio informuj¹c o ich zasadnoœci zw³asz-
cza u osób z grup ryzyka. Dzia³ania te prowadzone s¹ w oparciu o stale aktualizowane
rekomendacje Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz
Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), i dotycz¹ m.in. koniecznoœci szczepieñ przeciw-
ko grypie u osób z grup podwy¿szonego ryzyka i pracowników s³u¿by zdrowia. Prowa-
dzone s¹ tak¿e, zarówno na szczeblu centralnym, jak równie¿ regionalnym,
odpowiednie akcje medialne. Pañstwowi inspektorzy sanitarni udostêpniaj¹ wszelkie
informacje dotycz¹ce szczepieñ ochronnych przeciw grypie i korzyœci p³yn¹ce z corocz-
nego poddawania siê im.

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e podstawowe informacje na temat pozytywnego wp³y-
wu omawianych szczepieñ na zdrowie, pacjent powinien otrzymywaæ od lekarzy pierw-
szego kontaktu. Jednak¿e ze wzglêdu na rozbie¿noœci w opiniach ekspertów, co do
skutecznoœci szczepieñ, jak i znaczn¹ aktywnoœæ ruchów antyszczepionkowych, czêœæ
lekarzy pierwszego kontaktu czêsto nie tylko nie zachêca³a do szczepieñ, ale wrêcz
podwa¿a³a ich zasadnoœæ. Bior¹c to pod uwagê, w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi (Dz. U. Nr 234,
poz. 1570 z póŸn. zm.) wprowadzono stosowne regulacje prawne, które powinny zmie-
niæ tê niekorzystn¹ sytuacjê. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 9 cytowanej wy¿ej ustawy,
informowanie pacjentów oraz opiekunów o dostêpnych szczepieniach zalecanych jest
obowi¹zkiem lekarzy sprawuj¹cych profilaktyczn¹ opiekê zdrowotn¹. Uchylanie siê le-
karza od tego obowi¹zku, zgodnie z art. 51 pkt 3 ustawy podlega karze grzywny. Egzek-
wowanie tych zapisów pozwoliæ mo¿e na dotarcie do du¿ych grup spo³ecznych
z informacj¹ na temat pozytywnych skutków zdrowotnych szczepieñ, w tym p/gry-
powych. Zaznaczyæ nale¿y, i¿ decyzjê o szczepieniu ka¿dorazowo nale¿y podejmowaæ
w porozumieniu z lekarzem, po wykonaniu kwalifikacyjnego badania lekarskiego.

Ponadto uprzejmie informujê Pani¹ Senator, i¿ w zwi¹zku z rozprzestrzenianiem
siê wirusa grypy typu A/H1N1v, na posiedzeniu w dniu 8 wrzeœnia 2009 r. Krajowy Ko-
mitet rekomendowa³ szczepienia przeciwko grypie typu A/H1N1v dla osób nale¿¹cych
do ni¿ej wymienionych grup ryzyka:

– pracownicy ochrony zdrowia,
– kobiety w ci¹¿y z grup o podwy¿szonym ryzyku, ze wskazania lekarza,
– dzieci w wieku powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia z chorobami przewlek³ymi,
– przedstawiciele kluczowych s³u¿b w pañstwie.
Przy okreœlaniu grup ryzyka w Polsce KKdsPG bra³ pod uwagê rekomendacje WHO,

ECDC i EC, Uwzglêdni³ tak¿e, przede wszystkim charakterystykê obecnej pandemii
i mo¿liwe scenariusze rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Nale¿y mieæ jednak na uwa-
dze, ¿e obecna sytuacja mo¿e ulec zmianie. Dlatego te¿ wraz z pojawieniem siê nowych
doniesieñ na temat np. bezpieczeñstwa i skutecznoœci stosowania szczepionek mog¹
zostaæ podjête dzia³ania w celu weryfikacji grup ryzyka.

Ministerstwo Zdrowia w chwili obecnej prowadzi negocjacje maj¹ce na celu ewen-
tualne zakupienie szczepionki przeciwko grypie typu A/H1N1v. Podstawowym kryte-
rium prowadzonych rozmów jest nie tylko sam zakup preparatu, ale przede wszystkim
zakup preparatu bezpiecznego dla osób, które zostan¹ szczepieniom poddane. Wyniki
prowadzonych negocjacji pozwol¹ okreœliæ dok³adne zasady dystrybucji preparatu,
w tym czy szczepionka pandemiczna znajdzie siê w ogólnodostêpnym obrocie, czy te¿
szczepieniom poddane zostan¹ jedynie osoby z grup wysokiego ryzyka, które ustalone
zosta³y na podstawie rekomendacji WHO, ECDC oraz cz³onków Krajowego Komitetu
ds. Pandemii Grypy. Wskazane zostan¹ równie¿ punkty szczepieñ, do których mieliby
siê zg³aszaæ poszczególni pacjenci, w celu ewentualnego zaszczepienia. Zasadne wyda-
je siê udostêpnienie informacji dotycz¹cych sposobu dystrybucji szczepionki, grup
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osób, które bêd¹ objête szczepieniem oraz trybu przeprowadzania tych szczepieñ do-
piero w momencie udostêpnienia preparatów szczepionkowych w Polsce. W chwili obec-
nej wszelkie informacje na temat preparatów szczepionkowych przeciwko grypie typu
A/H1N1v, zarejestrowanych na poziomie Unii Europejskiej, dostêpne s¹ dla wszyst-
kich osób zainteresowanych na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds. Leków
(www.emea.europa.eu). Szczegó³owe informacje w zakresie zarówno skutków ubocz-
nych, jak i innych informacji dla pacjentów dostêpne s¹ na wy¿ej wymienionej stronie
równie¿ w jêzyku polskim.

Reasumuj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e dzia³ania profilaktyczne s¹ jedn¹ z najtañszych
i najskuteczniejszych metod zapobiegania chorobom zakaŸnym, w tym tak¿e grypie.
Szczepienia ochronne przeciwko tej chorobie winny odgrywaæ rolê pierwszoplanow¹.
Niezwykle wa¿ne jest przekonanie spo³eczeñstwa do korzyœci, jakie niesie za sob¹
szczepienie przeciwko grypie. W tym celu nale¿y przekazywaæ opinii publicznej tylko
wiarygodne i rzetelne dane na temat szczepieñ. Pragnê tak¿e zapewniæ, ¿e ka¿da inicja-
tywa maj¹ca na celu poprawê sytuacji epidemiologicznej w kolejnych sezonach epide-
micznych grypy, spotka siê z gor¹cym poparciem Ministra Zdrowia.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Do mojego biura senatorskiego zwrócili siê przedstawiciele Izby Gospodar-
czej W³aœcicieli Punktów Aptecznych i Aptek oraz Stowarzyszenia Magistrów
i Techników Formacji z proœb¹ o pomoc i zainteresowanie siê spraw¹ budz¹c¹
wiele kontrowersji i niepokoju, dotycz¹c¹ dzia³añ podjêtych przez Ministerstwo
Zdrowia, które prowadz¹ do marginalizacji punktów aptecznych, a w konsek-
wencji do ich likwidacji.

Punkty apteczne z uwagi na swój charakter maj¹ podobne funkcje jak ap-
teki, jednak¿e mog¹ zostaæ usytuowane jedynie na terenie wiejskim, jeœli nie
jest ju¿ prowadzona apteka ogólnodostêpna. Zakres produktów leczniczych
dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych jest mniejszy i regulowany
wykazem zawartym w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 6 paŸdziernika
2009 r. Pomimo tych ograniczeñ punkty apteczne zosta³y uznane za konkuren-
cjê dla aptek, które postanowi³y broniæ dostêpu do rynku. Skutecznoœæ tych
dzia³añ mo¿na oceniaæ poprzez pryzmat treœci wymienionego rozporz¹dzenia,
drastycznie ograniczaj¹cego listê specyfików dostêpnych w sprzeda¿y
w punktach aptecznych.

Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Zdrowia wynika, i¿ punkty aptecz-
ne maj¹ istnieæ do 2012 r., a do tej daty ich mo¿liwoœci sprzeda¿y maj¹ zostaæ
ograniczone do suplementów diety i kosmetyków. Dzia³ania takie nale¿y uznaæ
za niezgodne z podstawowymi zasadami pañstwa prawa, jednoczeœnie nie-
sprawiedliwe i krzywdz¹ce. Wszak prawo nie dzia³a wstecz, a zezwolenia na
prowadzenie punktów aptecznych wyda³ ten sam nadzór farmaceutyczny, któ-
ry wydaje koncesje aptekom, zobowi¹zuj¹c je do odpowiedniego wyposa¿enia
w meble, ch³odnie i inny niezbêdny sprzêt. Znaczna liczba punktów aptecznych
jest zorganizowana i prowadzona przez techników farmacji z doœwiadczeniem
zawodowym, którzy wziêli sprawy w swoje rêce i anga¿uj¹c w to czêsto doro-
bek ca³ej rodziny i bior¹c kredyty, zbudowali, kupili lub wynajêli odpowiedni lo-
kal, a potem wyposa¿yli go zgodnie z wymogami prawa, tworz¹c miejsce pracy.

Nale¿y podkreœliæ ogromne znaczenie punktów aptecznych, które wy-
pe³niaj¹ lukê zaopatrzenia w leki mieszkañców wsi, bo otworzenie apteki na
wsi z ekonomicznego punktu widzenia nie jest op³acalne. Punkty apteczne zo-
sta³y bardzo dobrze przyjête przez mieszkañców, szczególnie przez ludzi star-
szych i chorych, którzy nie musz¹ po ka¿dy potrzebny lek czy opatrunek
doje¿d¿aæ do odleg³ej apteki w mieœcie.

Wobec powy¿szego powa¿ne w¹tpliwoœci budzi kwestia szybkoœci dzia-
³añ podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w celu uchwalenia zmian
w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r. w sprawie
wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu
w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach. Konsekwencj¹ dzia³añ
Ministerstwa Zdrowia jest pe³ne wad brzmienie wymienionego aktu prawne-
go. Zauwa¿yæ mo¿na uregulowania sprzeczne z prawem (m.in. z art. 92 ust. 2
konstytucji), a tak¿e, co z przykroœci¹ nale¿y podkreœliæ, nielogiczne. Wy-
³¹czano na przyk³ad ze sprzeda¿y w punktach aptecznych konkretny pro-
dukt, jednoczeœnie pozostawiaj¹c inny, zawieraj¹cy tê sam¹ substancjê
czynn¹. Wy¿ej wymieniony wykaz nierzadko zawiera produkty, które s¹
ogólnodostêpne, sprzedawane w sklepach spo¿ywczych i na stacjach benzy-
nowych, np. Gripex, Ibuprom Zatoki, Modafen, Validol, produkty takie jak
mleko w proszku dla ma³ych dzieci itp. Nowy wykaz zawarty w rozporz¹dze-
niu ma charakter tzw. listy pozytywnej, co oznacza, ¿e dopuszczone do sprze-
da¿y w punktach aptecznych s¹ tylko produkty w nim uwzglêdnione.
Kwestionowanie fachowoœci obs³ugi w punkcie aptecznym, gdzie kierowni-
kiem mo¿e byæ technik farmaceutyczny z trzyletnim sta¿em, który musi zdaæ
egzamin pañstwowy, wydaje siê pozbawione uzasadnienia.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem,
dlaczego Ministerstwo Zdrowia wprowadza tak niekorzystne dla funkcjono-
wania punktów aptecznych zmiany dotycz¹ce wykazu produktów leczni-
czych dopuszczonych do sprzeda¿y w punktach aptecznych, co doprowadzi
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w konsekwencji do degradacji tych¿e placówek. Z jakiej pomocy wobec tego
bêd¹ mogli korzystaæ mieszkañcy wsi, dla których punkty apteczne stwarza-
j¹ mo¿liwoœæ szybkiego pozyskania potrzebnego leku bez pokonywania du-
¿ych odleg³oœci do miasta? Czy potrzeby prostego obywatela ju¿ siê nie licz¹?
Co z technikami farmacji? W koñcu prowadzenie punktów aptecznych to ich
miejsce pracy.

Zwracam siê w imieniu wy¿ej wymienionych zainteresowanych, a tak¿e
mieszkañców wsi, z proœb¹ o przywrócenie wykazu produktów leczniczych
dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych, który obowi¹zywa³ przed
wejœciem rozporz¹dzenia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.17

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senator Janinê Fetliñsk¹ z dnia 27 lis-

topada 2009 r. nr BPS/DSK-043-2152/09, uprzejmie informujê co nastêpuje.
W zwi¹zku z coraz czêœciej pojawiaj¹cymi siê stwierdzeniami o rzekomym d¹¿eniu

Ministra Zdrowia do likwidacji punktów aptecznych, pragnê stanowczo podkreœliæ, i¿
Minister Zdrowia nie proceduje nad projektami aktów normatywnych maj¹cych na ce-
lu zamkniêcie punktów aptecznych i sklepów zielarsko-medycznych.

W obecnym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach
aptecznych znajduje siê oko³o 18 tysiêcy pozycji produktów, co stanowi bardzo du¿y
asortyment. Ponadto przedmiotem obrotu w punktach aptecznych mog¹ byæ równie¿
kosmetyki i suplementy diety. Trudno tym samym mówiæ o bankructwie punktów ap-
tecznych z powodu mniejszego asortymentu.

Ograniczona lista produktów leczniczych sprzedawanych w punktach aptecznych
wynika przede wszystkim z dba³oœci o bezpieczeñstwo zarówno pacjentów jak i leków.
W trosce o bezpieczeñstwo produktów leczniczych oraz bezpieczeñstwo pacjentów ob-
rót lekami silnie dzia³aj¹cymi powinien byæ kontrolowany. W aptece gwarantem zacho-
wania bezpieczeñstwa jest magister farmacji z uzyskanym prawem wykonywania
zawodu – tylko on mo¿e mieæ dostêp do ca³ego asortymentu produktów leczniczych,
³¹cznie z lekami bardzo silnie dzia³aj¹cymi oraz lekami z wykazów œrodków psychotro-
powych i odurzaj¹cych. W punktach aptecznych nie ma wymogu zatrudniania farma-
ceuty, jedynie technika farmaceutycznego posiadaj¹cego trzyletni sta¿ pracy
w aptekach ogólnodostêpnych.

Wykszta³cenie farmaceuty oraz posiadana przez niego wiedza merytoryczna nie s¹
to¿same z wiedz¹ nabyt¹ w technikum policealnym, gdzie w wymaganiach dotycz¹cych
uzyskania tytu³u technika farmaceutycznego nie jest konieczna matura. Zakres tema-
tyczny realizowany w szko³ach dwuletnich, czêsto wy³¹cznie w soboty i niedziele, nie
mo¿e byæ porównywany z zakresem kszta³cenia na poziomie uniwersyteckim. W zwi¹z-
ku z tym nie mo¿na porównywaæ kompetencji, wiedzy oraz procesu kszta³cenia tych
dwóch zawodów, jak równie¿ poziomu odpowiedzialnoœci. Nawet w reklamach produk-
tów leczniczych OTC jest uwaga skierowana do pacjenta, aby swoje pytania i w¹tpliwo-
œci kierowa³ do lekarza lub farmaceuty – nie ma tu wzmianki o technikach farmacji.
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Wejœcie w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu
w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 171,
poz. 1335) nast¹pi³o z dniem 14 paŸdziernika 2009 r., czyli z dniem og³oszenia
w Dzienniku Ustaw. Pozwolê sobie tak¿e poinformowaæ, i¿ podstaw¹ do wydania ni-
niejszego rozporz¹dzenia by³o rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone
do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U.
Nr 24, poz. 151 z póŸn. zm.) – tym samym kszta³t przedmiotowego wykazu by³ w zasa-
dzie znany od 8 miesiêcy. Ponadto w dniu 2 listopada 2008 r. wygas³o rozporz¹dzenie
Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów lecz-
niczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych (Dz. U. Nr 130,
poz. 905 z póŸn. zm.) na podstawie art. 15 ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie
ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75,
poz. 492). Za wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia w dniu og³oszenia tego aktu w dzienniku
urzêdowym przemawia³ wa¿ny interes pañstwa, czyli koniecznoœæ usuniêcia istnie-
j¹cego braku regulacji w przedmiotowym zakresie. Maj¹c powy¿sze na uwadze trudno
mówiæ o nadmiernej szybkoœci dzia³añ podejmowanych przez Ministerstwo w celu
uchwalenia ww. rozporz¹dzenia.

Podniesiony zarzut, i¿ przedmiotowe rozporz¹dzenie jest sprzeczne z Konstytucj¹
i regu³ami tworzenia prawa, jest b³êdny. Rozporz¹dzenie to, jak ka¿dy akt prawny, by³o
konsultowane tak¿e z innymi organami administracji publicznej, z których ¿aden nie
zg³osi³ uwagi o takiej treœci.

Jednak¿e pragnê podkreœliæ, i¿ w Ministerstwie Zdrowia, przede wszystkim z uwagi
na koniecznoœæ uwzglêdnienia dopuszczenia do obrotu nowych produktów leczniczych
i usuniêcia zg³oszonych b³êdów rozpoczêto prace legislacyjne maj¹ce na celu aktuali-
zacjê rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wyka-
zu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu
pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1335) wed³ug stanu ich
rejestracji na dzieñ 31 paŸdziernika 2009 r. Tak jak ka¿dy projekt, przedmiotowe roz-
porz¹dzenie bêdzie przedmiotem uzgodnieñ zewnêtrznych i konsultacji spo³ecznych,
w trakcie których ka¿dy zainteresowany bêdzie móg³ w przewidzianym terminie z³o¿yæ
swoje uwagi.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W zwi¹zku z niepokoj¹cymi sygna³ami o tym, jakoby na listê Narodowe-
go Programu Budowy Dróg 2007–2013 mia³y byæ wpisywane drogi z innych
czêœci kraju ni¿ województwo lubelskie – drogi, które do tej pory w ogóle nie
by³y planowane – podczas gdy lubelskie inwestycje, to jest drogi S17, S19
i S12, nadal znajduj¹ siê na liœcie rezerwowej, proszê o poinformowanie, czy
tak jest rzeczywiœcie.

Proszê te¿ o informacjê, kiedy te trzy inwestycje drogowe, to znaczy S12,
S17 i S19, zaczn¹ byæ realizowane? Jak ma wygl¹daæ harmonogram i po-
szczególne etapy ich realizacji? Jakie programy inwestycyjne s¹ za to odpo-
wiedzialne?

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 27 listopada 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2154/09,

przy którym przekazano oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza wyg³oszone pod-
czas 44. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r. w sprawie budowy dróg
S12, S17 i S19, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Zadania dotycz¹ce budowy dróg ekspresowych S12, S17 i S19 zosta³y ujête w Pro-
gramie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012, zatwierdzonym Uchwa³¹ Rady Mi-
nistrów nr 163/2007 z dnia 25 wrzeœnia 2007 roku. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿
odcinek S17 Piaski – Zamoœæ – Hrebenne – gr. pañstwa oraz S12 na odcinku Piaski –
Che³m – Dorohusk znajduj¹ siê na liœcie rezerwowej tzn. ich realizacja bêdzie mo¿liwa
jedynie w momencie zapewnienia odpowiednich œrodków.

Budowa drogi ekspresowej S-17 Warszawa – Garwolin – Kurów – Lublin – Piaski
o d³. 168,4 km aktualnie znajduje siê na etapie prac przygotowawczych, w ramach któ-
rych opracowywana jest niezbêdna dokumentacja techniczna i uzyskiwane pozwole-
nia i uzgodnienia. Obecnie przygotowywane s¹ materia³y do decyzji o zezwoleniu na
realizacjê inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczekuje na wy-
danie decyzji œrodowiskowej. Natomiast odcinek Kurów – Lublin - Piaski znajduje siê
na koñcowym etapie prac przygotowawczych, 17 grudnia 2009 r. zosta³ og³oszony
dwustopniowy przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przewidywane lata
realizacji przedmiotowego zadania to: 2010–2015.

Jako zadanie rezerwowe, którego realizacja bêdzie mo¿liwa pod warunkiem zapew-
nienia dodatkowego finansowania w Programie ujêto budowê drogi ekspresowej S17
Piaski – Zamoœæ – Hrebenne – gr. pañstwa o d³ugoœci 122,85 km. Aktualnie zadanie
znajduje siê na etapie prac przygotowawczych, w ramach których trwa weryfikacja Stu-
dium Techniczno-Ekonomiczno-Œrodowiskowego (STEŒ) II etap i wykonywanie zale-
ceñ po posiedzeniu Komisji Oceny Przedsiêwziêæ Inwestycyjnych. Ponadto dla
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obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego uzyskano decyzjê o œrodowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia (30.05.2008).

Odnosz¹c siê do planowanych zamierzeñ inwestycyjnych dotycz¹cych budowy dro-
gi ekspresowej S-19, realizacja zadania przedstawia siê nastêpuj¹co:

1) S-19 na odc. gr. woj. podlaskiego – obwodnica Miêdzyrzeca Podlaskiego (d³. 10,7 km),
prowadzone s¹ prace przygotowawcze, w 2010 r. planowane jest uzyskanie decy-
zji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê inwestycji.

2) S-19 Miêdzyrzec Podlaski – Lubartów (d³. 70,6 km). Aktualnie realizowana jest ob-
wodnica m. Kock i Woli Skromowskiej. Dla pozosta³ych pododcinków w ramach
przygotowania do przebudowy opracowano materia³y do uzyskania decyzji œrodo-
wiskowych. Trwaj¹ prace zwi¹zane z realizacj¹ zaleceñ Komisji Oceny Przedsiê-
wziêæ Inwestycyjnych i opracowaniem Koncepcji Programowych. Zakoñczenie te-
go etapu prac przewidziano na pocz¹tek 2010 roku.

3) S-19 Lubartów – Kraœnik (d³. 69,1 km) – opracowano ju¿ dokumentacjê technicz-
n¹. Aktualnie prowadzone s¹ prace zwi¹zane z uzyskaniem niezbêdnych decyzji
i przeprowadzeniem procedur poprzedzaj¹cych rozpoczêcie robót budowlanych,
takich jak:
• decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach (planowane uzyskanie – czerwiec

2010 r.),
• zezwolenie na realizacjê inwestycji drogowej (planowane uzyskanie – sierpieñ

2012 r.),
• og³oszenie przetargu (planowane – sierpieñ 2012 r.)

4) S-19 na odc. Kraœnik – Stobierna (d³. 96,1 km), w opracowaniu znajduj¹ siê mate-
ria³y do decyzji œrodowiskowej i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Œrodowis-
kowego I i II etap, natomiast dla pododcinka Soko³ów M³p. – Stobierna zosta³a wy-
dana decyzja œrodowiskowa dnia 07.11.2008 r.

5) S-19 Stobierna – Barwinek: na pododcinku Stobierna – w. Rzeszów Wschód (A4)
oraz Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) – w. Œliwiczna – GDDKiA oczekuje na wyda-
nie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej.

Natomiast budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piaski – Che³m – Dorohusk
o d³ugoœci ok.75,9 km wraz z budow¹ obwodnicy Che³ma o d³. 12,9 km, dla przedmio-
towego zadania odby³y siê konsultacje spo³eczne. Aktualnie trwa weryfikacja Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Œrodowiskowego II etap i przygotowanie materia³ów dla Ze-
spo³u Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz
Podsekretarz Stanu

66 44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Proszê o poinformowanie, czy prawdziwa jest informacja o tym, ¿e Lubel-
ski Rynek Hurtowy „Elizówka” mia³by zostaæ sprywatyzowany.

Wydaje siê, ¿e rynki hurtowe maj¹ swoj¹ misjê i s¹ form¹ interwencji
pañstwa w dzia³alnoœæ rolno-spo¿ywcz¹, czemu kres po³o¿y³aby ewentualna
prywatyzacja. Dlaczego Skarb Pañstwa mia³by wyzbywaæ siê wp³ywu w tak
newralgicznym obszarze, jakim jest produkcja ¿ywnoœci, a do tego jeszcze
w regionie tradycyjnie rolniczym – na LubelszczyŸnie? Gdyby powy¿sza in-
formacja okaza³a siê prawdziwa, proszê o uzasadnienie tego kierunku dzia-
³alnoœci ministra rolnictwa.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.10

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

44. posiedzenia Senatu RP, przes³ane przy piœmie z dnia 27 listopada 2009 r. (znak:
BPS/DSK-043-2155/09) w sprawie prywatyzacji Lubelskiego Rynku Hurtowego SA,
uprzejmie przedk³adam informacjê w powy¿szej sprawie.

Termin „prywatyzacja rynków hurtowych”, dotyczy procesu zbywania akcji nale-
¿¹cych do Skarbu Pañstwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. S¹
to odrêbne zagadnienia, które podlegaj¹ ró¿nym przepisom prawa.

W przypadku Lubelskiego Rynku Hurtowego SA zbycie bêdzie dotyczy³o 210 000
akcji nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa (35,58% kapita³u zak³adowego Spó³ki) oraz
270 000 akcji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (45,75%).

Uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ zbycie akcji Lubelskiego Rynku Hurtowe-
go SA nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa zosta³o ujête w przyjêtym Uchwa³¹ Rady Mini-
strów z dnia 22 kwietnia 2008 r. „Planie prywatyzacji na lata 2008–2011”. Proces ten
podlega przepisom ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. Nr 171, poz. 1397 z póŸn. zm.) i nale¿y do kompetencji Ministra Skarbu Pañ-
stwa.

Akcje nale¿¹ce do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podlegaj¹ zby-
ciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 z póŸn. zm.). Przepisy art. 40 niniejszej
ustawy stanowi¹, i¿ akcje rynków hurtowych Agencja zbywa w pierwszej kolejnoœci
producentom rolnym, grupom producentów rolnych oraz zwi¹zkom producentów rol-
nych.

Informujê Pana Marsza³ka, ¿e w trakcie prac legislacyjnych nad rozporz¹dzeniem
wykonawczym do ww. przepisów, niezbêdnym sta³o siê doprecyzowanie przepisów za-
wartych w ustawie. Konieczne jest m.in. uwzglêdnienie obowi¹zuj¹cych przepisów za-
wartych w statutach niektórych spó³ek, uprawniaj¹cych do pierwszeñstwa nabycia
akcji dotychczasowych akcjonariuszy. W zwi¹zku z powy¿szym, w Ministerstwie
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwaj¹ prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozpoczêcie procesu zbywania akcji rolno-spo¿ywczych rynków hurtowych nale-
¿¹cych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bêdzie mog³o nast¹piæ po
zakoñczeniu procesu legislacyjnego ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa oraz rozporz¹dzenia wykonawczego.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie docieraj¹ do mnie niepokoj¹ce informacje dotycz¹ce

planów likwidacji Klubu Garnizonowego w £odzi. Klub jest prê¿nie dzia³aj¹c¹
placówk¹ skupiaj¹c¹ mi³oœników wojska, historii, turystyki, sztuki, muzyki
oraz wielu innych dziedzin. Klub ci¹gle dzia³a, pomimo i¿ w 2005 r. zosta³
przeniesiony do budynku wymagaj¹cego remontu, znajduj¹cego siê na tere-
nie kompleksu nr K4645 przy ul. �ród³owej 52 w £odzi. Prace remontowe zo-
sta³y rozpoczête, ale na ich dokoñczenie zabrak³o œrodków finansowych.

Cz³onkowie klubu odnosz¹ sukcesy w wielu ogólnopolskich konkursach.
W lipcu bie¿¹cego roku zespó³ muzyczny z ³ódzkiego Klubu Garnizonowego
zdoby³ pierwsze miejsce na festiwalu Warta-Song-Rock w Dzia³oszynie. £ódzki
Klub Garnizonowy jest miejscem, gdzie odbywa siê wiele imprez kulturalnych,
w których licznie uczestnicz¹ ³odzianie. Ponadto, to tutaj organizowane s¹
spotkania by³ych ¿o³nierzy zawodowych i kombatantów. Likwidacja Klubu
Garnizonowego w £odzi by³aby ogromn¹ strat¹ dla rozwoju ³ódzkiej kultury,
ale przede wszystkim spowodowa³aby znikniêcie z kulturalnej mapy miasta
jednej z niewielu instytucji promuj¹cej na terenie £odzi ¿o³nierskie pasje. Nie
wyobra¿am sobie, ¿eby tak du¿e miasto jak £ódŸ mog³o zostaæ pozbawione
placówki o takim profilu.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹
proœb¹ o przedstawienie swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz
udzielenie informacji, czy faktycznie istniej¹ plany likwidacji Klubu Garnizo-
nowego w £odzi.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.22

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

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

czas 44. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 listopada 2009 r.
w sprawie planów likwidacji Klubu Garnizonowego w £odzi (BPS/DSK-043-2156/09),
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Dzia³ania reorganizacyjne w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynikaj¹
ze zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ bezpieczeñstwa oraz potrzeb obronnych kraju.
Poddawane s¹ one wszechstronnym analizom ze szczególnym uwzglêdnieniem zasady
„koszt-efekt” w kontekœcie potrzeb obronnych, efektywnego wydatkowania œrodków fi-
nansowych z bud¿etu pañstwa, a tak¿e potencjalnych skutków spo³eczno-ekono-
micznych dla lokalnych spo³ecznoœci.

W wyniku realizacji przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do racjonalizacji kosztów utrzy-
mania infrastruktury wojskowej dokonano m.in. oceny zasadnoœci dalszego funkcjo-
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nowania klubów garnizonowych w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w dotychczasowych strukturach organizacyjnych.

Zgodnie z Koncepcj¹ dzia³alnoœci wychowawczej w warunkach profesjonalizacji Si³
Zbrojnych RP oraz decyzj¹ Nr 364/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 paŸ-
dziernika 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w klubach i orkiestrach wojsko-
wych planuje siê po³¹czenie klubów garnizonowych z klubami ¿o³nierskimi i utworzenie
– na bazie dotychczasowej infrastruktury – klubów dywizji, brygad, pu³ków, batalio-
nów, szkó³, centrów i oœrodków szkolenia. Celem planowanych dzia³añ jest racjonali-
zacja funkcjonowania klubów wraz ze zmian¹ ich podleg³oœci, co powinno wp³yn¹æ na
zwiêkszenie efektywnoœci dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej i integracjê lokalnego
œrodowiska wokó³ jednostek wojskowych, szczególnie w niewielkich miejscowoœciach.

W wyniku realizacji przedmiotowego procesu kluby w garnizonach, w których nie
wystêpuj¹ wiêksze liczebnie jednostki wojskowe, strac¹ sens istnienia, co odnosi siê
równie¿ do Klubu Garnizonowego w £odzi. Nale¿y przy tym równie¿ mieæ na uwadze
fakt, i¿ aktualnie klub w £odzi dyslokowany jest w obiekcie niespe³niaj¹cym warunków
lokalowych dla tego typu placówki. Z³y stan techniczny budynku wskazuje na koniecz-
noœæ poniesienia znacznych kosztów finansowych na jego remont, co dodatkowo czyni
niezasadnym dalsze utrzymywanie tego obiektu.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za satysfakcjonuj¹ce.

£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania

w z. Podsekretarz Stanu
Stanis³aw J. Komorowski

70 44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztofa Konarzewskiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Niedawno uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych napisali próbn¹ maturê

z matematyki. Zaskoczy³a mnie w zwi¹zku z tym informacja, ¿e uczniowie bê-
d¹ mogli poznaæ sam wynik bez mo¿liwoœci dostêpu w szkole do tej pracy
i omówienia b³êdów z nauczycielem. Taki tryb postêpowania, jak wypowie-
dzia³ siê jeden z dyrektorów OKE, zwi¹zany jest „z innym sposobem” ocenia-
nia i koniecznoœci¹ jego przeæwiczenia przez egzaminatorów. Jestem w stanie
to zrozumieæ, ale nie mo¿na przy tym zapominaæ, ¿e próbna matura jest te¿ po
to, aby uczeñ przeæwiczy³ sposób zdawania, a wykazane uchybienia móg³
dopracowaæ. Je¿eli jedynym argumentem uzasadniaj¹cym taki tryb postêpo-
wania przez CKE maj¹ byæ koszty zwi¹zane z logistyk¹, to lepiej w ogóle nie
przeprowadzaæ matur próbnych. Wtedy alternatywnym, dobrym rozwi¹za-
niem mo¿e byæ umieszczanie egzaminów próbnych w internecie. Taniej
i szybciej.

Mam nadziejê, ¿e tegoroczna „wpadka” CKE nie powtórzy siê w przy-
sz³ym roku i w bud¿ecie znajd¹ siê pieni¹dze na to, by uczeñ bior¹cy udzia³
w próbnej maturze mia³ mo¿liwoœæ wgl¹du do swej pracy.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2 grudnia 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu RP

Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki z dnia 20 listopada br.

uprzejmie informujê, ¿e niezwracanie uczniom arkuszy egzaminacyjnych u¿ytych
w próbnym egzaminie maturalnym z matematyki z dnia 3 listopada br. nie jest „wpad-
k¹” CKE, lecz nastêpstwem za³o¿enia, ¿e egzamin próbny zachowuje wszystkie proce-
dury egzaminu w³aœciwego, z wyj¹tkiem negatywnych konsekwencji nieprzekroczenia
przez ucznia progu 30% punktów. Jeœli nauczyciel zamierza „przeæwiczyæ z uczniami
sposób zdawania” matury akurat na arkuszu próbnego egzaminu z matematyki, nic
nie stoi na przeszkodzie, by go skopiowa³ z naszej strony internetowej.

Pozwolê sobie dodaæ, ¿e obowi¹zuj¹ce prawo oœwiatowe nie upowa¿nia CKE do
przeprowadzania egzaminów próbnych w jakiejkolwiek formie. Listopadowy egzamin
próbny z matematyki odby³ siê tylko dziêki temu, ¿e zosta³ zaplanowany w harmono-
gramie jednego z projektów Dzia³ania 3.2 POKL wspó³finansowanego przez Europejski
Fundusz Spo³eczny.

Z wyrazami szacunku

Centralna Komisja Egzaminacyjna
DYREKTOR
prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. 71



Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
W ministerstwie gospodarki od d³u¿szego czasu trwaj¹ prace zwi¹zane

z wydaniem rozporz¹dzenia w sprawie pomocy publicznej w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”, dzia³anie 9.2. Potrzeba wy-
jaœnieñ na linii rz¹d – Komisja Europejska w kwestii pomocy publicznej
spowodowa³a znacz¹ce opóŸnienie w aplikacji œrodków z tego dzia³ania. Do-
datkowo istnieje potrzeba wydania zaktualizowanych wymaganych za³¹cz-
ników i regulaminu naboru wniosków do konkursu. Sytuacja taka powoduje,
¿e przedsiêbiorstwom ciep³owniczym pozostaje coraz mniej czasu na realiza-
cjê czêsto czasoch³onnych i kapita³och³onnych inwestycji.

W ocenie œrodowiska ciep³owniczego dotrzymanie przez ministerstwo ter-
minu zakoñczenia naboru wniosków do koñca czerwca 2010 r. jest warun-
kiem rozpoczêcia realizacji znacz¹cej liczby inwestycji w roku 2011.
PóŸniejsze, nawet o miesi¹c, zakoñczenie naboru wniosków mo¿e przyczyniæ
siê do przed³u¿enia terminu rozpoczêcia tych projektów na rok 2012 i ograni-
czenia potencjalnych projektów tylko do przedsiêwziêæ trwaj¹cych maksy-
malnie trzy i pó³ roku. Mo¿e to uniemo¿liwiæ wykonanie wielu niezbêdnych,
lecz skomplikowanych przedsiêwziêæ liniowych. Warunkiem dotrzymania
terminu, czerwiec 2010 r., jest oprócz opublikowania wy¿ej wymienionego
rozporz¹dzenia niezw³oczne zakoñczenie prac nad pe³n¹ dokumentacj¹ kon-
kursow¹ i regulaminem konkursu, nie póŸniej jednak ni¿ do koñca lutego
2010 r., co zagwarantuje mo¿liwoœæ og³oszenia naboru wniosków w marcu
2010 r.

Proszê o szczegó³ow¹ informacjê w kwestii zaawansowania przedmioto-
wej sprawy.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Iwan

OdpowiedŸ

Warszawa, 18.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo o sygn. BPS/DSK-043-2159/09 z dnia 27 listopada 2009
roku dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Stanis³awa Iwana podczas
44. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 listopada 2009 roku,
uprzejmie informujê co nastêpuje.

W dniu 13 lipca br. Komisja Europejska wyda³a decyzjê dotycz¹c¹ warunków
udzielania pomocy publicznej w ramach dzia³ania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Ministerstwo Gospodarki zgod-
nie z decyzj¹ Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowa³o projekt rozpo-
rz¹dzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy
lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciep³owniczej,
który stanowiæ bêdzie program pomocowy w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej
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(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z póŸn. zm.). Przygotowanie programu pomocowego
dla dzia³ania 9.2 wynika z koniecznoœci dostosowania zasad udzielania dofinansowa-
nia inwestycji w zakresie efektywnej energii do przepisów o pomocy publicznej. Projekt
rozporz¹dzenia zosta³ opracowany zgodnie z zapisami decyzji Komisji Europejskiej
w sprawie pomocy pañstwa nr N 54/2009 Modernizacja sieci dystrybucji ciep³a oraz
N 56/2009 Pomoc na modernizacjê i wymianê sieci dystrybucji energii elektrycznej
w Polsce, w których Komisja Europejska uzna³a zgodnoœæ ww. œrodków pomocy ze
wspólnym rynkiem zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. c Traktatu WE oraz a. 61 ust. 3c Porozu-
mienia EOG. Obecnie trwaj¹ uzgodnienia wewn¹trzresortowe przedmiotowego projek-
tu. Planowanym terminem opublikowania programu pomocowego dla dzia³ania 9.2
jest marzec 2010 rok.

Potencjalni beneficjenci ww. dzia³ania za poœrednictwem strony internetowej Mini-
sterstwa Gospodarki s¹ na bie¿¹co informowani o postêpie prac nad „Rozporz¹dze-
niem Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje
w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sie-
ci ciep³owniczej”.

W po³owie 2009 roku Instytucja Wdra¿aj¹ca przedmiotowego dzia³ania (Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej) umieœci³a na swojej stronie inter-
netowej dokumenty pomocne potencjalnym beneficjentom w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie tj. spis za³¹czników podlegaj¹cych ocenie pod wzglêdem kryteriów
formalnych, merytorycznych I oraz II stopnia, metodologiê szacowania strat ciep³a
w wyniku realizacji projektu, metodologiê szacowania strat energii w wyniku realizacji
projektu, szczegó³owe zalecenia w zakresie wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z przygo-
towaniem projektów inwestycyjnych z obszaru efektywnej dystrybucji energii, w tym
projektów generuj¹cych dochód, zakres studium wykonalnoœci.

Maj¹c na wzglêdzie ww. dokumenty jak równie¿ „Szczegó³owy opis priorytetów Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko” dostêpny na stronie internetowej
Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, beneficjenci mog¹
przygotowaæ wniosek o dofinansowanie oraz zgromadziæ niezbêdne za³¹czniki wyma-
gane na poszczególnych etapach oceny.

Ponadto zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej N 54/2009 i N 56/2009 oraz
opini¹ Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów beneficjenci mog¹ ponosiæ wy-
datki w zakresie projektów realizowanych w ramach dzia³ania 9.2 PO IiŒ od 1 stycznia
2007 roku. Je¿eli wydatek zostanie poniesiony po wskazanej dacie oraz bêdzie zgodny
z „Wytycznymi w zakresie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko” i ww. decyzjami, wówczas bêdzie uznany za kwalifikowalny. Program po-
mocowy nie zmieni zasad udzielania pomocy opisanych w decyzji Komisji Europejskiej
N 54/2009 oraz N 56/2009.

Maj¹c na wzglêdzie pytania beneficjentów o wskazanie okresu kwalifikowania wy-
datków w ramach przedmiotowego dzia³ania, Ministerstwo Gospodarki w dniu 14 paŸ-
dziernika umieœci³o na stronie internetowej informacjê o rozpoczêciu okresu kwalifiko-
walnoœci wydatków w ramach dzia³ania 9.2 PO IiŒ.

W zwi¹zku z powy¿szym zdaniem Instytucji Poœrednicz¹cej potencjalni beneficjenci
przedmiotowego dzia³ania maj¹ mo¿liwoœæ przygotowania i realizacji swoich projektów
niezale¿nie od terminu og³oszenia konkursu.

Waldemar Pawlak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Proszê o informacjê dotycz¹c¹ terminu wydania rozporz¹dzenia ministra

edukacji narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Wed³ug in-
formacji umieszczonych na stronie internetowej MEN, zosta³o ono podpisane
przez pani¹ minister Katarzynê Hall i przekazane do podpisu innym mini-
strom.

Brak tego rozporz¹dzenia uniemo¿liwia placówkom doskonalenia nau-
czycieli rozpoczêcie realizacji kursów kwalifikacyjnych, a tym samym – uzys-
kanie przez potencjalnych uczestników kursów kwalifikacji niezbêdnych do
pracy w placówce oœwiatowej.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.16

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo BPS/DSK-043-2161/09 dotycz¹ce oœwiadczenia Senatora

RP Pana Stanis³awa Jurcewicza z³o¿onego na 44. posiedzeniu Senatu w dniu 20 listo-
pada 2009 r. w przedmiocie terminu wydania przez Ministra Edukacji Narodowej roz-
porz¹dzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, uprzejmie wyjaœniam, co
nastêpuje.

19 listopada br. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a nowe rozporz¹dzenie
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Rozporz¹dzenie zosta³o opublikowane
w Dzienniku Ustaw Nr 200, poz. 1537 w dniu 27 listopada 2009 r. i wesz³o w ¿ycie po
up³ywie 7 dni od dnia og³oszenia, tj. 5 grudnia 2009 r.

Rozporz¹dzenie zawiera regulacje m.in. w zakresie dotycz¹cym prowadzenia kur-
sów kwalifikacyjnych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Wymagania dotycz¹ce
kursów kwalifikacyjnych okreœlone w ww. rozporz¹dzeniu – w stosunku do uprzednio
obowi¹zuj¹cych przepisów rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekszta³cania
i likwidowania oraz organizacji i sposobu dzia³ania placówek doskonalenia nauczycie-
li, w tym zakresu ich dzia³alnoœci obowi¹zkowej oraz zadañ doradców metodycznych,
warunków i trybu powierzania nauczycielom zadañ doradcy metodycznego (Dz. U.
Nr 84, poz. 779) – nie uleg³y zmianie.

Zgodnie z przepisami nowego rozporz¹dzenia nie przewiduje siê natomiast prowa-
dzenia przez placówki doskonalenia nauczycieli kursów przygotowuj¹cych nauczycieli
do pracy edukatorskiej jako kursów kwalifikacyjnych.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z apelem otrzymanym od samorz¹du miasta i gminy Ostrze-

szów, który dotyczy³ rozwa¿enia zasadnoœci zmian w ustawie – Prawo o ru-
chu drogowym z dnia 20 czerwca1997 r. (DzU z 2005 r. Nr 108 poz. 908
z póŸn. zm.) w kwestii ograniczenia prêdkoœci na obszarze zabudowanym,
sk³adam nastêpuj¹ce oœwiadczenie.

Obecne brzmienie art. 20 ust. 1 jest nastêpuj¹ce: prêdkoœæ dopuszczalna
pojazdu lub zespo³u pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach
5.00–23.00 wynosi 50 km/h. Takie ograniczenie powoduje znaczne spowol-
nienie ruchu drogowego, szczególnie na terenie miejscowoœci, przez które
przebiegaj¹ drogi krajowe i wojewódzkie. Przyk³adem tego s¹ miasto i gmina
Ostrzeszów, przez które biegn¹ drogi wojewódzkie nr 444 i 449 oraz droga
krajowa nr 11.

W ci¹gu ostatnich kilku lat zaobserwowano zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê sa-
mochodów na drogach i wielu kierowców uwa¿a, ¿e obecny zakaz jest przy-
czyn¹ licznych utrudnieñ i zagro¿eñ w ruchu drogowym. Wynika to z tego, ¿e
osoby wybieraj¹ce siê w d³ugie, kilkusetkilometrowe trasy, chc¹ je pokonaæ
jak najszybciej i w zwi¹zku z tym rozpêdzaj¹ siê w terenie niezabudowanym,
a gwa³townie hamuj¹ przed tablic¹ oznaczaj¹c¹ teren zabudowany. Takie
sytuacje czêsto prowadz¹ do tego, ¿e kierowcy s¹ nerwowi, sfrustrowani, do-
chodzi do licznych st³uczek i wypadków, tworz¹ siê liczne korki, a ruch miej-
ski pozbawiony jest p³ynnoœci.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w wielu miejscowoœciach le¿¹cych przy drodze kra-
jowej nr 11 dopuszczalna prêdkoœæ zosta³a podwy¿szona do 70 km/h. Nie
wp³ynê³o to negatywnie na bezpieczeñstwo osób korzystaj¹cych z tych dróg,
w tym równie¿ pieszych, a przynios³o poprawê p³ynnoœci ruchu ulicznego.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o roz-
wa¿enie zasadnoœci zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym z dnia
20 czerwca 1997 r. w kwestii dotycz¹cej ograniczenia prêdkoœci na obszarze
zabudowanym.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Warszawa, 8 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Piotra Kaletê na 44. posie-

dzeniu Senatu w dniu 20 listopada 2009 r., przys³ane przy piœmie nr BPS/DSK-043-
-2162/09 z dnia 27 listopada 2009 r., w sprawie rozwa¿enia zasadnoœci wprowadzenia
zmian w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.), w zakresie zwiêkszenia dopuszczalnej
prêdkoœci na obszarze zabudowanym, przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 92, poz. 884), wpro-
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wadzi³a obni¿enie dopuszczalnej prêdkoœci na obszarze zabudowanym do 50 km/h.
Rozwi¹zanie to by³o przedmiotem programów poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogo-
wego, zaœ postulat wprowadzenia tego ograniczenia znalaz³ odzwierciedlenie w doku-
mentach miêdzynarodowych. Najwa¿niejsze z tych dokumentów to m.in. Bia³a Ksiêga
z 2001 r.: „Europejska polityka transportowa na 2010 r.: czas na decyzjê” oraz Euro-
pejski Program Dzia³añ Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Dokumenty te wyraŸnie
podkreœla³y koniecznoœæ zmian legislacyjnych w tym zakresie, k³ad¹c nacisk na obo-
wi¹zek harmonizacji przepisów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem ruchu drogowego. By³o
to realizowane m.in. przez obowi¹zuj¹ce ju¿ we wszystkich pañstwach cz³onkowskich
Unii Europejskiej ograniczenie prêdkoœci na obszarze zabudowanym do 50 km/h. Jed-
nym z postanowieñ podpisanej w dniu 24 paŸdziernika 2003 r., przez ministrów infra-
struktury i transportu pañstw cz³onkowskich UE i krajów nowo wstêpuj¹cych,
Deklaracji Weroñskiej by³o dzia³anie na rzecz ujednolicenia przepisów w zakresie bez-
pieczeñstwa ruchu drogowego, w tym zw³aszcza ograniczeñ prêdkoœci. Wprowadzone
zmiany uzasadnione by³y równie¿ wynikami przeprowadzonych badañ i statystyk, któ-
re potwierdzi³y, ¿e obni¿enie prêdkoœci o 10 km/h skutkuje co najmniej kilkuprocento-
wym obni¿eniem iloœci wypadków w ruchu drogowym oraz znacznym z³agodzeniem ich
skutków.

Ponadto, w kwestii podnoszonej w oœwiadczeniu Pana Senatora Piotra Kalety nale-
¿y wskazaæ, i¿ zgodnie z art. 21 ustawy Prawo o ruchu drogowym organ zarz¹dzaj¹cy
ruchem na drogach mo¿e zmniejszyæ lub zwiêkszyæ, za pomoc¹ znaków drogowych,
prêdkoœæ dopuszczaln¹ pojazdów obowi¹zuj¹c¹ na obszarze zabudowanym. Prêdkoœæ
dopuszczalna, mo¿e byæ zmniejszona – je¿eli warunki bezpieczeñstwa ruchu na drodze
lub jej odcinku za tym przemawiaj¹, lub zwiêkszona – je¿eli warunki ruchu na drodze
lub jej odcinku zapewniaj¹ zachowanie bezpieczeñstwa ruchu. Wprowadzenie takich
zmian wymaga sporz¹dzenia projektu organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu –
na podstawie którego zatwierdza siê organizacjê ruchu – powinien byæ zgodny z wyma-
ganiami zawartymi w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeœnia 2003 r.
w sprawie szczegó³owych warunków zarz¹dzania ruchem na drogach oraz wykonywa-
nia nadzoru nad tym zarz¹dzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). Zatwierdzenie
projektu organizacji ruchu przez organ zarz¹dzaj¹cy ruchem nastêpuje na podstawie
przepisów § 6 ust. 1 tego rozporz¹dzenia.

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym zarz¹dza ruchem na drogach
po³o¿onych w obszarze zabudowanym:

— krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
— wojewódzkich – marsza³ek województwa
— powiatowych i gminnych – starosta
— po³o¿onych w miastach na prawach powiatu, z wyj¹tkiem autostrad i dróg eks-

presowych – prezydent miasta.
Istniej¹cy stan prawny, daje mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian do organizacji ruchu

w przypadku uzasadnionej potrzeby. Wymienione powy¿ej organy zarz¹dzaj¹ce ru-
chem na drogach zgodnie z przepisami § 3 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia w sprawie
szczegó³owych warunków zarz¹dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarz¹dzaniem rozpatruj¹ wnioski dotycz¹ce zmian organizacji ruchu.

Ponadto organy zarz¹dzaj¹ce ruchem mog¹ wprowadziæ zmiany do funkcjonu-
j¹cych rozwi¹zañ w organizacji ruchu równie¿ na podstawie przeprowadzonych w³as-
nych analiz tej organizacji. Konsekwencj¹ tych zmian mo¿e byæ np. zmiana
obowi¹zuj¹cej prêdkoœci na obszarze zabudowanym.

Wobec powy¿szego odnosz¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Piotra
Kaletê na 44. posiedzeniu Senatu w dniu 20 listopada 2009 r., uprzejmie informujê Pa-
na Marsza³ka, i¿ nie s¹ konieczne zmiany prawa w zakresie podnoszonym w oœwiad-
czeniu Pana Senatora.

Z powa¿aniem

Tadeusz Jarmuziewicz
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z otrzymanym apelem od Starostwa Powiatowego w Plesze-

wie o podjêcie inicjatywy legislacyjnej, której celem by³oby stworzenie pod-
staw prawnych do ustanowienia prawa pierwokupu mieszkañ z Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej przez podnajemców, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

Grupa mieszkañców miasta Pleszewa, która za poœrednictwem ró¿nych
instytucji samorz¹dowych i pañstwowych podnajmowa³a przez ostatnie kil-
ka lat mieszkania znajduj¹ce siê w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkanio-
wej, otrzyma³a na pocz¹tku wrzeœnia 2009 r. pismo nakazuj¹ce im opuszcze-
nie wynajmowanych lokali i pozostawienie pustostanów do sprzeda¿y.

Niepokoj¹ce jest to, ¿e sprzeda¿ tych mieszkañ ma odbyæ siê na zasadzie
przetargu, a nie przyznania prawa pierwokupu obecnym mieszkañcom. Ta-
kie rozwi¹zanie stanowi naruszenie podstawowych zasad wspó³¿ycia spo-
³ecznego. Nale¿y podkreœliæ, i¿ w wielu przypadkach mieszkañcy zajmuj¹
podmiotowe lokale od dawna i poczynili ju¿ znaczne nak³ady finansowe na
podwy¿szenie ich standardu.

Og³oszenie przetargu na kupno mieszkañ zmusza mieszkañców do ich
opuszczenia, co uwa¿am za krzywdz¹ce dla tych ludzi. Wielu z nich nie ma
mo¿liwoœci wyprowadzenia siê do innych lokali, nie staæ ich tak¿e na miesz-
kanie w hotelach.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem,
czy istnieje mo¿liwoœæ stworzenia podstaw prawnych do ustanowienia prawa
pierwokupu mieszkañ z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przez podnajemców.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.17

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Piotra Kalety, z³o¿one podczas

44. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 listopada 2009 r. w spra-
wie podstaw prawnych do ustanowienia prawa pierwokupu mieszkañ z Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej przez podnajemców (BPS/DSK-043-2163/09), uprzejmie pro-
szê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, jako pañstwowa osoba prawna, jest zobowi¹za-
na do prowadzenia racjonalnej i zgodnej z przepisami prawa gospodarki powierzonym
jej maj¹tkiem Skarbu Pañstwa. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41,
poz. 398 ze zm.), gospodaruje mieniem przede wszystkim przez sprzeda¿ lokali miesz-
kalnych – na zasadach okreœlonych w jej rozdziale 6 oraz zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 ze zm.).

Ustawa o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zak³ada preferen-
cyjne warunki sprzeda¿y lokali mieszkalnych wy³¹cznie dla osób uprawnionych, tzn.
¿o³nierzy zawodowych pe³ni¹cych zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹ na podstawie kontraktu
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na pe³nienie s³u¿by sta³ej, emerytów wojskowych oraz pracowników cywilnych wojska.
W stosunku do innych podmiotów, w tym instytucji samorz¹dowych, Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa zobowi¹zana jest stosowaæ ogólne zasady sprzeda¿y maj¹tku. Niew¹tpli-
wie najbardziej odpowiednim trybem jej dokonywania jest przetarg nieograniczony.

Na podstawie art. 56 ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej prawo do nabycia lokalu mieszkalnego, innego ni¿ kwatera, kwatera funkcyjna
i kwatera zastêpcza, przys³uguje osobom posiadaj¹cym tytu³ prawny do zamieszkiwa-
nia w tym lokalu mieszkalnym. Podnajemcy, o których wspomina Pan Senator Piotr
Kaleta, nie dysponuj¹ takim tytu³em, gdy¿ zawarli oni umowy podnajmu z instytucja-
mi samorz¹dowymi, które z kolei s¹ najemcami powy¿szych lokali mieszkalnych, a za-
tem osoby te nie s¹ stron¹ umowy z Wojskow¹ Agencj¹ Mieszkaniow¹.

Wstêpuj¹c w podnajem przedmiotowych lokali, mieszkañcy Pleszewa znali ich sta-
tus i tymczasow¹ formê umowy miêdzy w³adzami samorz¹dowymi a Wojskow¹ Agencj¹
Mieszkaniow¹. St¹d te¿ jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Agencji nie s¹ zasadne.

Ponadto podnajemcy, o których mowa, zostali poinformowani o mo¿liwoœci ubiega-
nia siê, za zgod¹ Ministra Obrony Narodowej, o przyznanie prawa zamieszkiwania
w zajmowanych lokalach na podstawie art. 29 ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej i koniecznoœci sk³adania indywidualnych wniosków. Zgodnie
ze wskazanym przepisem, dyrektor oddzia³u regionalnego Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej, w sytuacji wyj¹tkowej, za zgod¹ Ministra Obrony Narodowej, mo¿e wydaæ de-
cyzjê o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, na czas oznaczony, innej osobie
ni¿ ¿o³nierz zawodowy s³u¿by sta³ej. Obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy ustawy nie
przewiduj¹ mo¿liwoœci zawierania umów najmu lokali mieszkalnych nale¿¹cych do za-
sobu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Jedynym tytu³em prawnym, jaki mo¿e wydaæ
dyrektor oddzia³u regionalnego Agencji, jest decyzja o prawie do zamieszkiwania w lo-
kalu mieszkalnym.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest instytucj¹ powo³an¹ do zaspokajania po-
trzeb w obszarze zakwaterowania Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jej g³ównym
zadaniem, nadrzêdnym w stosunku do pozosta³ych, jest realizacja prawa ¿o³nierzy za-
wodowych do zakwaterowania. Prowadzenie gospodarki nieruchomoœciami (w tym
wolnym zasobem lokalowym) jest uboczn¹ dzia³alnoœci¹ Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej i powinno odbywaæ siê na zasadach komercyjnych. Zasób lokalowy Agencji nie
powinien stanowiæ zaplecza socjalnego dla osób niebêd¹cych ¿o³nierzami. Zabezpie-
czenie potrzeb mieszkaniowych obywateli stanowi zadanie w³asne gminy i jest regulo-
wane ustaw¹ z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm.).

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie ma przeszkód prawnych, aby w przetargu na wolne lokale
mieszkaniowe udzia³ wziê³a gmina Pleszew, która mo¿e zakupiæ lokale, a nastêpnie
sprzedaæ je (lub wynaj¹æ) dotychczasowym lokatorom na dowolnie ustalonych przez
siebie zasadach.

Reasumuj¹c, na dzieñ dzisiejszy nie ma podstaw prawnych do prywatyzacji zasied-
lonych lokali mieszkalnych z zasobu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na innej pod-
stawie ni¿ wyszczególniona w art. 56 ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowane przez Pana Senatora Piotra Kaletê rozwi¹za-
nie, polegaj¹ce na umo¿liwieniu ustanowienia prawa pierwokupu dla komercyjnych
najemców lokali mieszkalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nie znalaz³o siê tak¿e
w bêd¹cym w trakcie procesu legislacyjnego w Parlamencie projekcie ustawy o zmianie
ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw (druki sejmowe nr 1945).

Przedstawiaj¹c wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan Marsza³ek za
satysfakcjonuj¹ce.

Z powa¿aniem

w z. Czes³aw Pi¹tas
SEKRETARZ STANU

78 44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Po raz kolejny w historii mamy do czynienia z zamachem na G³ówn¹ Biblio-

tekê Lekarsk¹. Zlikwidowana jako ksiêgozbiór Centrum Wyszkolenia Sanitarne-
go i zrujnowana podczas powstania warszawskiego biblioteka odrodzi³a siê
dziêki wielkiemu poœwiêceniu i ciê¿kiej pracy doktora Stanis³awa Konopki.

Biblioteka jest olbrzymi¹ skarbnic¹ wiedzy medycznej. Mo¿na tu znaleŸæ
zbiory wspó³czesne, ale tak¿e starodruki, wydawnictwa historyczne, fotogra-
fie i pami¹tki muzealne, z których co roku korzystaj¹ tysi¹ce czytelników. Bo-
gactwo jej zbiorów jest w du¿ej mierze efektem osobistego zaanga¿owania
doktora Konopki, który nigdy siê nie podda³ i z pe³n¹ determinacj¹ wyszuki-
wa³ na gruzach Warszawy cenne ksi¹¿ki oraz czasopisma.

W 1936 r. biblioteka, jako ksiêgozbiór Centrum Wyszkolenia Sanitarnego,
liczy³a 66 tysiêcy 701 tomów. W 1934 r. z wypo¿yczalni skorzysta³o 11 tysiê-
cy osób, a do czytelni wydano 20 tysiêcy tomów. W latach przedwojennych
odnotowano ponad 6 tysiêcy czytelników rocznie. Na koniec 1945 r. bibliote-
ka zgromadzi³a 57 tysiêcy tomów ksi¹¿ek.

G³ówna Biblioteka Lekarska jest niezwykle wartoœciowym zbiorem wy-
dawnictw medycznych. Przypomina o pe³nej poœwiêcenia pracy jej twórcy,
doktora Stanis³awa Konopki, który niestrudzenie walczy³ o jej byt. Biblioteka
jest symbolicznym miejscem zwi¹zanym z wa¿nymi wydarzeniami historycz-
nymi, a zw³aszcza z unicestwieniem przez hitlerowców szpitala na Ujazdo-
wie. Obok niej znajduj¹ siê tablice pami¹tkowe, przypominaj¹ce wydarzenia
z czasów II wojny œwiatowej i powstania warszawskiego.

Panie Ministrze, G³ówna Biblioteka Lekarska jest naszym wspólnym
skarbem, dziedzictwem, z którego korzystaj¹ przedstawiciele licznych œrodo-
wisk: studenci, naukowcy, dziennikarze. Gmach biblioteki znajduje siê
w miejscu, które nierozerwalnie ³¹czy siê z jej histori¹ i trudno dziœ wyobraziæ
sobie inn¹ lokalizacjê. Decyzja o eksmisji biblioteki jest niedopuszczalna
i apelujê do Pana Ministra o zaniechanie tych planów.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem (BPS/DSK-043-2164/09) pana Stanis³awa Karczew-

skiego, senatora Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie G³ównej Biblioteki Lekarskiej
przy ul. Jazdów 1a w Warszawie, uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.

Przede wszystkim nale¿y zaznaczyæ, ¿e Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
nie jest organizatorem zarówno G³ównej Biblioteki Lekarskiej, jak i w³aœcicielem obiek-
tu znajduj¹cego siê przy ul. Jazdów la w Warszawie. St¹d decyzje co do dalszych losów
tych zbiorów nie le¿¹ w kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bu-
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dynek zajmowany obecnie przez Dzia³ Zbiorów Specjalnych G³ównej Biblioteki Lekar-
skiej na Jazdowie jest w³asnoœci¹ Centrum Sztuki Wspó³czesnej, które mieœci siê
w Zamku Ujazdowskim. G³ówna Biblioteka Lekarska zajmuje budynek, nie posiadaj¹c
¿adnej umowy, ani nie ponosz¹c kosztów wynajmu i podatku gruntowego. Nie jest to
sytuacja w³aœciwa i wymaga ona w przysz³oœci znalezienia stosownego rozwi¹zania.
Tym bardziej, ¿e siedziba G³ównej Biblioteki Lekarskiej mieœci siê przy ul. Chocimskiej.
Zgodnie z ustaw¹ z dn. 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³al-
noœci kulturalnej do organizatora nale¿y zapewnienie œrodków niezbêdnych do prowa-
dzenia dzia³alnoœci biblioteki oraz do utrzymania obiektu, w którym ta dzia³alnoœæ jest
prowadzona. Organizatorem dla G³ównej Biblioteki Lekarskiej jest Minister Zdrowia,
w którego gestii znajduj¹ siê tak¿e decyzje dotycz¹ce dalszych losów zbiorów Biblioteki.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trosce o czêœæ Narodowego Zasobu
Bibliotecznego, znajduj¹cego siê w GBL, z³o¿y³ Ministrowi Zdrowia propozycjê przeka-
zania kolekcji rêkopisów, starych druków i czasopism znajduj¹cych siê w budynku na
Jazdowie do Biblioteki Narodowej, która posiada warunki do ich w³aœciwego przecho-
wywania. Nale¿y tu wspomnieæ o fragmencie s³ynnej kolekcji rodziny Schaffgotschów
z Cieplic, z której ksi¹¿ki medyczne zosta³y wydzielone po drugiej wojnie œwiatowej
i przekazane do GBL, a wiêksza czêœæ razem z inwentarzami zosta³a przekazana do
Biblioteki Narodowej. Umiejscowienie tych zbiorów w jednym miejscu, pozwoli³oby na
ekspozycjê jednej z najbogatszych historycznych kolekcji bibliotecznych. Niepokój bu-
dzi równie¿ zabezpieczenie zbiorów GBL znajduj¹cych siê na Jazdowie przed kradzie¿¹
wobec niepokoj¹cych informacji, w tym ostatnio o z³o¿eniu jednemu z antykwariatów
oferty zakupu bardzo cennej niemieckiej ksi¹¿ki medycznej z koñca XVI w., jak siê
okaza³o pochodz¹cej z GBL na Jazdowie.

Odrêbnym tematem, w kontekœcie wspomnianej lokalizacji Dzia³u Zbiorów Spec-
jalnych GBL, jest Muzeum Historii Polski w Warszawie. Teren pod budowê Muzeum
oraz decyzje zwi¹zane z zagospodarowaniem alei Na Skarpie nale¿¹ do Miasta Sto³ecz-
nego Warszawy. 6 grudnia br. zosta³ rozstrzygniêty konkurs na projekt architektonicz-
ny g³ównej siedziby Muzeum. Bior¹c pod uwagê charakter i rodzaj prowadzonej
dzia³alnoœci przez Muzeum, nie jest zasadne w³¹czenie do Muzeum placówki o charak-
terze specjalistycznej biblioteki naukowej i zachowania jej dotychczasowej funkcji.
Mo¿na by jedynie rozwa¿yæ w przysz³oœci, w ramach organizowanych w Muzeum wy-
staw, zaprezentowanie zbiorów dotycz¹cych historii polskiej medycyny.

W zwi¹zku z powy¿szym, maj¹c na uwadze dotychczasow¹ dzia³alnoœæ i trudn¹ sy-
tuacjê G³ównej Biblioteki Lekarskiej, uprzejmie informujê, ¿e jest mo¿liwe dofinanso-
wanie tej placówki na zasadach ogólnych, okreœlonych w Regulaminach Programów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Informacje o programach zamieszczone
s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pragnê wyraziæ nadziejê, ¿e pan senator uzna powy¿sze wyjaœnienia za wystarcza-
j¹ce.

£¹czê wyrazy szacunku

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
Tomasz Merta
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
i innych senatorów

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
1. Czy podczas podejmowania decyzji przez ministra Skarbu Pañstwa

Aleksandra Grada z dnia 19 paŸdziernika 2009 r. dotycz¹cej wybierania
przedstawicieli rad nadzorczych do regionalnych rozg³oœni Polskiego Radia
dosz³o do z³amania procedur zwi¹zanych z rozpisanym konkursem?

2. Czy wszyscy kandydaci na cz³onka rady nadzorczej oraz cz³onka za-
rz¹du z³o¿yli stosowne oœwiadczenie z nastêpuj¹cym zapisem: „Nie jestem
cz³onkiem rady nadzorczej lub zarz¹du podmiotu powi¹zanego ze spó³k¹ lub
konkurencyjnego podmiotu gospodarczego”?

3. Czy by³y odstêpstwa od tej zasady, a je¿eli tak, to dla kogo?
4. Czy wszyscy kandydaci z³o¿yli identyczne oœwiadczenia?
5. Jakie czynnoœci podj¹³ minister skarbu w tym zakresie?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 24 grudnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Macieja Klimê wspólnie z in-

nymi senatorami na 44. posiedzeniu Senatu w dniu 20 listopada 2009 r., uprzejmie
przedstawiam poni¿sze informacje dotycz¹ce przeprowadzenia procedury, maj¹cej na
celu powo³anie cz³onków rad nadzorczych w Regionalnych Rozg³oœniach Polskiego Ra-
dia.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2004 r. nr 253, poz. 2531, ze zm.) cz³onków rady nadzorczej spó³ki publicznej
radiofonii i telewizji powo³uje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, z wyj¹tkiem jednego,
którego powo³uje minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa.

Wy³onienie kandydatów do rad nadzorczych, powo³anych przez Ministra Skarbu
Pañstwa, zosta³o przeprowadzone zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr 27 Ministra Skarbu Pañ-
stwa z dnia 14 lipca 2009 zmieniaj¹cym zarz¹dzenie w sprawie zasad i trybu doboru
kandydatów do sk³adu rad nadzorczych spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañ-
stwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Mini-
stra Skarbu Pañstwa.

Przed powo³aniem wszyscy wskazani przez Ministra Skarbu Pañstwa kandydaci na
cz³onków rad nadzorczych spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa, sk³adaj¹ identyczne,
bez wzglêdu na bran¿ê, w której dzia³a spó³ka, oœwiadczenia (zgodnie z Zarz¹dzeniem
Nr 14 Ministra Skarbu Pañstwa z dnia 31 marca 2005 w sprawie zasad i trybu doboru
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kandydatów do sk³adu rad nadzorczych spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañ-
stwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra
Skarbu Pañstwa, sposobu prowadzenia bazy danych o kandydatach na cz³onków rad
nadzorczych oraz przeprowadzania szkoleñ i egzaminów dla kandydatów na cz³onków
rad nadzorczych), w tym m.in. oœwiadczenie o nastêpuj¹cej treœci:

„(...) oœwiadczam, ¿e nie maj¹ do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pe³nie-
nia funkcji we w³adzach spó³ek oraz w prowadzeniu dzia³alnoœci konkurencyjnej wyni-
kaj¹ce z przepisów prawa, a w szczególnoœci z:

1. art. 214 i art. 387 ustawy z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póŸn. zmianami);

2. art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 tekst jednolity z póŸn. zmianami);

3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 z póŸn. zmiana-
mi);

4. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2003 r. Nr 86, poz. 804 tekst jednolity z póŸn. zmianami);

5. ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (Dz. U.
z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 tekst jednolity z póŸn. zmianami);

6. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 tekst jednolity z póŸn. zmianami);

7. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 tekst jednolity z póŸn. zmianami);

8. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 tekst jednolity z póŸn. zmianami);

9. ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z póŸn. zmianami).

W przypadku zaistnienia okolicznoœci stanowi¹cych przeszkodê do uczestniczenia
przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowi¹zujê siê do z³o¿enia w terminie 7 dni od zaist-
nienia tych okolicznoœci rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja
zostanie przekazana do Ministerstwa Skarbu Pañstwa.

Równoczeœnie zobowi¹zujê siê w tym terminie powiadomiæ Ministerstwo Skarbu
Pañstwa o wszelkich zmianach maj¹cych wp³yw na treœæ z³o¿onego oœwiadczenia”.

Kwestie dotycz¹ce zakazu ³¹czenia funkcji cz³onka rady nadzorczej i cz³onka za-
rz¹du reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (punkt 3 powy¿szego
oœwiadczenia).

Wszyscy powo³ani przez Ministra Skarbu Pañstwa cz³onkowie rad nadzorczych Re-
gionalnych Rozg³oœni Polskiego Radia z³o¿yli oœwiadczenia zgodne z powy¿sz¹ treœci¹.

Jednoczeœnie informujê, ¿e organem w³aœciwym do przeprowadzenia postêpowania
kwalifikacyjnego i powo³ania cz³onków zarz¹du w przedmiotowych spó³kach jest rada
nadzorcza, której kandydaci na cz³onków zarz¹du sk³adaj¹ wymagane w postêpowa-
niu oœwiadczenia. W zwi¹zku z tym Minister Skarbu Pañstwa nie zna treœci oœwiad-
czeñ sk³adanych radzie nadzorczej przez kandydatów na cz³onków zarz¹du.

Z powa¿aniem

MINISTER
SKARBU PAÑSTWA
z up. Podsekretarz Stanu
Krzysztof Hubert £aszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
i innych senatorów

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z licznymi informacjami medialnymi dotycz¹cymi kontroli

przeprowadzonej przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli w Ministerstwie Zdrowia
w zakresie zwalczania chorób nowotworowych zwracamy siê z proœb¹ o od-
powiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.

1. Kto podj¹³ decyzjê i wybra³ na organizacjê przeprowadzaj¹c¹ szkole-
nie z diagnostyki Centrum Onkologii, pomijaj¹c inne oferty, kilkakrotnie tañ-
sze od wybranej?

2. Kto zdecydowa³, ¿e cz³onek dzia³aj¹cej w resorcie Rady do spraw
Zwalczania Chorób Nowotworowych otrzyma³ wynagrodzenie w wysokoœci
619 tysiêcy z³ i jakie kryteria wp³ynê³y na tak wysokie wynagrodzenie?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Grzegorz Czelej
Witold Idczak

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 22.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Macieja Klimê na
44. posiedzeniu Senatu przes³ane przy piœmie Pana Marsza³ka, z dnia 27 listopada
2009 r., znak: BPS/DSK-043-2165/09, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów
uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Konkurs na wybór realizatorów zadañ szkoleniowych w ramach Narodowego pro-
gramu zwalczania chorób nowotworowych pn.:

• Program szkolenia lekarzy rodzinnych i POZ – jednodniowe minimum onkologicz-
ne,

• Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad cho-
rymi po leczeniu onkologicznym,

przeprowadzony zosta³ w roku 2006 na lata 2006–2008.
Komisja Konkursowa oceni³a pozytywnie dwie oferty konkursowe, w tym równie¿

ofertê o wielokrotnie ni¿szej wartoœci. Ostatecznie decyzja o wyborze dro¿szej oferty zo-
sta³a podjêta w zwi¹zku z rozbie¿nymi stanowiskami Departamentu Prawnego i Depar-
tamentu Bud¿etu Finansów i Inwestycji, w sprawie mo¿liwoœci finansowania szkoleñ
realizowanych przez Sp. z o.o.

W zwi¹zku z uwagami NIK i negatywn¹ ocen¹ w zakresie dzia³añ maj¹cych na celu
wy³onienie realizatora Programów szkoleniowych, tj. Szkolenie lekarzy rodzinnych
z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym,
Ministerstwo Zdrowia zg³osi³o podejrzenie niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych
w zwi¹zku z wyborem du¿o dro¿szej Oferty Centrum Onkologii w Warszawie. Na wniosek
Ministra Zdrowia zosta³y podjête odpowiednie czynnoœci przez w³aœciwe organy, tj.
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ABW, prokuraturê i s¹d. Niemniej jednak Prokuratura odmówi³a wszczêcia œledztwa
w sprawie, a nastêpnie S¹d Rejonowy nie uwzglêdni³ z³o¿onego przez Ministra Zdrowia
za¿alenia na postanowienie Prokuratury. Na przedmiotowe postanowienie S¹du za¿a-
lenie nie przys³uguje.

Jednoczeœnie wyjaœniam, ¿e na etapie dokonywania wyboru Centrum Onkologii —
Instytutu im. Marii Sk³odowskiej Curie Komisja Konkursowa nie mog³a przewidzieæ
zaistnienia nieprawid³owoœci, jakie wytkn¹³ NIK w trakcie kontroli, przede wszystkim
w odniesieniu do uzyskiwania wysokich uposa¿eñ przez wyk³adowców szkoleñ, a tak-
¿e, ¿e jednym z wyk³adowców szkoleñ bêdzie powo³any przez Ministra Zdrowia Cz³onek
Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych, który ponadto w latach realizacji szko-
leñ tj. w okresie 2006–2008 roku osi¹gnie najwy¿sze uposa¿enie z tytu³u prowadzenia
szkoleñ. Faktem jest równie¿, i¿ w og³oszeniu konkursowym przygotowanym dla po-
trzeb wyboru realizatora zadania w roku 2006 nie okreœlono górnego pu³apu w odnie-
sieniu do warunków p³acowych dla przysz³ych wyk³adowców szkoleñ.

Jednoczeœnie informujê, i¿ w celu wyeliminowania zaistnia³ych nieprawid³owoœci,
w zakresie realizowanych dzia³añ szkoleniowych w roku 2009 og³oszony zosta³ nowy
konkurs na wybór realizatora przedmiotowego zadania. Przy ustalaniu kryteriów i wy-
magañ dla potencjalnych realizatorów zadania Ministerstwo Zdrowia skorzysta³o z opi-
nii Centrum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego, jako podmiotu doœwiadczonego
w realizacji dzia³añ szkoleniowych. Ponadto przy wyborze realizatorów zadania o cha-
rakterze szkoleniowym zaproszonymi do komisji konkursowych ekspertami byli przed-
stawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w Ministerstwie Zdrowia, co
dawa³o gwarancjê jasnoœci pracy komisji. Przy ustalaniu wspólnie z CMKP nowych za-
sad konkursowych na wybór przedmiotowych szkoleñ w roku 2009, Ministerstwo
Zdrowia zwróci³o szczególn¹ uwagê na górn¹ granicê wynagrodzenia dla wyk³adowcy,
która nie przekracza³a w roku bie¿¹cym kwoty w wysokoœci 300 z³ za godzinê wyk³adow¹.

Jednak¿e nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w kontekœcie og³oszonych konkursów na realizacjê
szkoleñ dla lekarzy rodzinnych i POZ zg³osi³ siê tylko 1 podmiot w zakresie minimum
onkologicznego oraz brak by³o zg³oszeñ w zakresie realizatorów szkoleñ dotycz¹cych
wczesnej diagnostyki i leczenia onkologicznego. Z uwagi na niewielkie zainteresowanie
podmiotów szkol¹cych, jak równie¿ samych lekarzy POZ udzia³em w szkoleniach
wstêpnie z Rad¹ ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych rozwa¿amy, zawieszenie rea-
lizacji szkoleñ w przedmiotowym zakresie w roku przysz³ym.

Koñcz¹c zapewniam, ¿e przed wdro¿eniem zadañ do realizacji w roku 2010 r.
w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych podjêto szereg
uzgodnieñ z konsultantami i ekspertami w dziedzinie onkologii, w celu wyboru do rea-
lizacji najskuteczniejszych i najbardziej uzasadnionych epidemiologicznie i ekonomi-
cznie dzia³añ.

Ponadto jestem przekonany, ¿e nowy sk³ad Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotwo-
rowych po wprowadzonych w ci¹gu bie¿¹cego roku przeze mnie zmianach gwarantuje
bezstronnoœæ i merytoryczne podejœcie do dzia³añ na rzecz zwalczania chorób nowo-
tworowych w naszym kraju na chwilê obecn¹ i w przysz³oœci, co zagwarantuje w³aœci-
w¹ skutecznoœæ programu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Pragnê zwróciæ Pana uwagê na problem wynikaj¹cy z nieprzestrzegania
przepisów dotycz¹cych w³aœciwej utylizacji wyrobów zawieraj¹cych azbest
oraz z trudnoœci, jakie sprawia wyegzekwowanie odpowiedzialnoœci karnej
od osób dopuszczaj¹cych siê tego typu naruszeñ.

Wdro¿ony przed kilkoma laty rz¹dowy „Program usuwania azbestu i wy-
robów zawieraj¹cych azbest, stosowanych na terytorium Polski”, zak³ada
ca³kowite usuniêcie azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z terytorium
Polski do roku 2032. Wiele podmiotów, w tym jednostki samorz¹du terytorial-
nego, przyst¹pi³o do realizacji za³o¿eñ tego programu. W efekcie poczynio-
nych dzia³añ, wiele gmin dokona³o ju¿ inwentaryzacji miejsc, gdzie nadal
wystêpuje azbest. W niewielkich miejscowoœciach s¹ to najczêœciej przypad-
ki, gdzie azbest jest zawarty w eternitowych pokryciach dachów domów jed-
norodzinnych i budynków gospodarczych. Wdro¿enie systemu dop³at do
utylizacji wyrobów zawieraj¹cych azbest sprawia, ¿e wiele osób, których ten
program dotyczy, decyduje siê bez wahania na podjêcie starañ w celu pozby-
cia siê tego niebezpiecznego œrodka ze swoich dachów. Dodatkowo nale¿y
zwa¿yæ na przepisy karne, w których dokonano penalizacji niew³aœciwych
zachowañ w zakresie gospodarki odpadami. Wydawaæ by siê zatem mog³o,
¿e przytoczone wy¿ej okolicznoœci wyeliminuj¹ w znacznym stopniu problem
nielegalnego pozbywania siê odpadów zawieraj¹cych azbest.

Niemniej jednak nadal bardzo powszechne s¹ przypadki, ¿e odpady ta-
kie jak pozosta³y po wymianie poszycia dachowego eternit znajdowane s¹ na
nielegalnych wysypiskach, na polach, a nawet w lesie. Trudno jednoznacz-
nie wskazaæ przyczyny takiego stanu rzeczy. Mo¿na tylko przypuszczaæ, ¿e
osoby dopuszczaj¹ce siê opisanych czynów nie maj¹ œwiadomoœci istnienia
systemów dop³at albo z pewnych przyczyn nie mog¹ skorzystaæ z pomocy
w ramach rz¹dowego programu, albo w koñcu dzia³anie takie podyktowane
jest po prostu z³¹ wol¹. Niezale¿nie od przyczyn, zjawisko to stanowi powa¿-
ny problem.

Ujawnione przypadki nielegalnego pozbywania siê azbestu s¹ niezw³ocz-
nie zg³aszane w³aœciwym s³u¿bom gminnym albo policji. W konsekwencji
nierzadko dochodzi nawet do wszczêcia przez prokuraturê œledztwa. Prakty-
ka pokazuje jednak, ¿e bardzo czêsto koñczy siê ono wydaniem postanowie-
nia o umorzeniu postêpowania ze wzglêdu na brak dostatecznych dowodów
w sprawie. Co wiêcej, w wielu przypadkach w¹tpliwoœci budziæ musi te¿ sa-
ma kwalifikacja prawna przewinienia. Organy œcigania przyjmuj¹ bardzo
czêsto, ¿e dzia³anie takie jest tylko zwyk³ym zanieczyszczaniem œrodowiska
i nie stanowi powa¿nego zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia ludzi. Innym argu-
mentem przytaczanym, aby umorzyæ postêpowanie, jest rzekoma znikoma
szkodliwoœæ spo³eczna czynu. Powy¿sze prowadzi do wniosku, ¿e problem
nielegalnego pozbywania siê azbestu jest nadal bagatelizowany przez wiele
instytucji egzekwuj¹cych przestrzeganie prawa. W³aœnie taki stan rzeczy mo-
¿e byæ dla wielu osób bodŸcem, aby wybraæ „drogê na skróty” i pozbyæ siê
k³opotliwych odpadów bez ponoszenia dodatkowych op³at, skoro jak pokazu-
je praktyka, poniesienie konsekwencji za taki czyn jest ma³o prawdopodob-
ne.

Dlatego te¿ zwracam siê z proœb¹ o przeanalizowanie przedstawionego
problemu i rozwa¿enie podjêcia dzia³añ, które pozwoli³yby skutecznie ograni-
czyæ tego typu zachowania.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 11 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 27 listopada 2009 r., znak:
BPS/DSK-043-2166/09, oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê
podczas 44. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r., dotycz¹ce porzucania
odpadów zawieraj¹cych azbest na nielegalnych wysypiskach oraz karania sprawców
tych czynów, uprzejmie przedk³adam poni¿sz¹ informacjê.

Kwestie nielegalnego sk³adowania i magazynowania odpadów, w tym tak¿e odpa-
dów zawieraj¹cych azbest, reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z póŸn. zm.). Przewidziano w niej instrument
administracyjny polegaj¹cy na wydaniu decyzji nakazuj¹cej usuniêcie odpadów
z miejsc nieprzeznaczonych do ich sk³adowania lub magazynowania oraz instrument
penalizacyjny – kary aresztu albo grzywny.

Jednak¿e pomimo przepisów mog¹cych byæ podstaw¹ do ukarania za porzucenie
odpadów azbestowych zdarzaj¹ siê sytuacje opisane w oœwiadczeniu Pana Senatora.
Problem ten zosta³ zauwa¿ony i w przyjêtym przez Radê Ministrów w dniu 14 lipca
2009 r. Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 zaplanowano in-
strumenty prawne i edukacyjno-informacyjne maj¹ce na celu zwiêkszenie aktywnoœci
samorz¹dów gminnych oraz dotarcie z informacjami o problematyce azbestowej tak¿e
do œrodowiska pracowników organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci.

Jednym z zadañ legislacyjnych przewidzianych w Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009–2032 jest nowelizacja ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zaka-
zie stosowania wyrobów zawieraj¹cych azbest. Wœród dyskutowanych problemów wy-
magaj¹cych rozwi¹zania t¹ drog¹ znajduje siê propozycja na³o¿enia na samorz¹dy
gminne obowi¹zku organizowania akcji wywozu odpadów niebezpiecznych powsta³ych
w wyniku demonta¿u wyrobów zawieraj¹cych azbest. Wprowadzenie takiej regulacji
z pewnoœci¹ przyczyni³oby siê do znacz¹cego ograniczenia procederu porzucania odpa-
dów azbestowych.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Pana Senatora, dzia³aniem, którego realizacjê
mo¿na by rozpocz¹æ ju¿ w 2010 r. jest zorganizowanie szkoleñ dla pracowników wy-
miaru sprawiedliwoœci, pozwalaj¹cych na istotne poszerzenie ich wiedzy o zagro¿eniu
azbestowym, w szczególnoœci o wp³ywie py³u zawieraj¹cego azbest na zdrowie i ¿ycie
ludzi. Powodzenie planowanych dzia³añ zale¿y przede wszystkim od zabezpieczenia
stosownych œrodków finansowych w bud¿ecie pañstwa na rok 2010.

Przedstawiaj¹c powy¿sze informacje, chcia³bym Panu Senatorowi podziêkowaæ za
zainteresowanie problematyk¹ azbestow¹ i wyraziæ nadziejê, ¿e mogê liczyæ na dalsze
wspieranie przez Pana dzia³añ podejmowanych przez Ministra Gospodarki dla osta-
tecznego rozwi¹zania problemu bezpiecznego wycofywania z u¿ytkowania wyrobów az-
bestowych na obszarze ca³ej Polski.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Rafa³ Baniak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z uwagi na fakt tocz¹cego siê procesu decyzyjnego w sprawie lokalizacji

przebiegu trasy kolejowej Rail Baltica, pragnê zarekomendowaæ Panu Mini-
strowi przebieg trasy przez E³k.

Rekomenduj¹c taki przebieg tej trasy, pomijam wzglêdy lokalnego senty-
mentu i wskazujê wy³¹cznie na wzglêdy merytoryczne.

Strategicznym argumentem przemawiaj¹cym za t¹ lokalizacj¹ trasy jest
kwestia unikniêcia konfliktów na tle ekologicznym. Wszyscy doskonale pa-
miêtamy, jak wiele kontrowersji i problemów powsta³o w zwi¹zku z budow¹
obwodnicy Augustowa i ingerencji w dolinie Rospudy. Je¿eli wybierzemy tra-
sê e³ck¹, to ominiemy szczególnie wra¿liwe ekologicznie obszary wojewódz-
twa podlaskiego. Wy¿ej wymieniony konflikt nikomu nie przyniós³ chwa³y,
a skutecznie zablokowa³ rozwój regionu. Lokalizacja szlaku kolejowego na te-
renach chronionych od pocz¹tku bêdzie skazana na niepowodzenie.

Kolejny argument przemawiaj¹cy za rekomendowan¹ lokalizacj¹ tej tra-
sy to wzglêdy ekonomiczne. Jak wykaza³y wstêpne analizy, stopieñ skompli-
kowania budowy obu tras jest porównywalny, ale koszt budowy wariantu
e³ckiego jest ni¿szy.

Za budow¹ trasy przebiegaj¹cej przez E³k przemawia równie¿ kszta³t ju¿
istniej¹cej infrastruktury kolejowej. W Korszach istnieje du¿y wêze³ kolejo-
wy, a po³¹czenie kolejowe z obwodem kaliningradzkim i rosyjskimi portami,
pozwoli na rozwój handlu ze Wschodem. Linia biegn¹ca przez E³k pozwoli na
po³¹czenie Bia³egostoku z portami w Gdañsku i Gdyni oraz skomunikuje go
z obwodem kaliningradzkim, Litw¹, a tak¿e Olsztynem. Linia Bia³ystok – E³k
(ok. 103 km) jest ju¿ zelektryfikowana, co jest kolejnym wa¿nym argumentem
w przedmiotowej sprawie. Ponadto istniej¹ce torowisko umo¿liwi budowê
drugiego toru. Grunty w wiêkszoœci stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, co
pozwoli unikn¹æ problemów z ich ewentualnym wykupem.

Niew¹tpliwym atutem jest równie¿ ju¿ ustalony przebieg trasy Via Balti-
ca. Nie mo¿na dopuœciæ, aby te dwa tak wa¿ne dla naszego kraju i Europy
szlaki komunikacyjne rozmija³y siê. W celu ich optymalnego wykorzystania
konieczne jest zapewnienie spójnoœci wzajemnych powi¹zañ systemu trans-
portowego, co mo¿e zostaæ zrealizowane poprzez bliskie s¹siedztwo szlaków
Via Baltica i Rail Baltica.

Wierzê, ¿e równie¿ Pan Minister dostrze¿e przewagê argumentów prze-
mawiaj¹cych za decyzj¹ lokalizuj¹c¹ przebieg trasy Rail Baltica przez E³k.
Moim zdaniem, nie budzi to w¹tpliwoœci po dokonaniu ch³odnej kalkulacji
i merytorycznej oceny przebiegu tej trasy, po porównaniu jej z innymi rozwa-
¿anymi przez ministerstwo.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 21 grudnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez pana Senatora Marka Konopkê na

44. posiedzeniu Senatu w dniu 20 listopada br. i pismo pani Wicemarsza³ek Senatu
nr BPS/DSK-043-2168/09 z dnia 27 listopada br. w sprawie przebiegu szlaku kolejo-
wego „Rail Baltica” przez E³k, uprzejmie przekazujê poni¿sze stanowisko.

Polska, jako pañstwo cz³onkowskie Unii Europejskiej, jest zobligowana do zapew-
nienia tranzytowych po³¹czeñ transportowych z pañstwami s¹siaduj¹cymi (w tym
przypadku z Litw¹) o wysokich parametrach technicznych. Trudnoœci natury ekologicz-
nej i spo³ecznej zwi¹zane z tranzytem drogowym pojazdów ciê¿kich tym korytarzem s¹
powszechnie znane nie tylko w skali kraju, ale te¿ w Unii Europejskiej.

Wobec powy¿szego, docelowo w transporcie kolejowym upatruje siê szczególn¹ rolê
w obs³udze ruchu tranzytowego na tej trasie. W Master Planie dla transportu kolejowe-
go w Polsce do 2030 roku za³o¿ono przebieg linii kolejowej „Rail Baltica” przez Grajewo,
E³k i Olecko. Wariantu tego nie nale¿y jednak traktowaæ, jako ostatecznego. Szczegól-
nie problematyczny pozostaje odcinek E³k – Suwa³ki, z uwagi na koniecznoœæ zmiany
czo³a poci¹gu w Olecku i niekorzystn¹ geometriê istniej¹cego odcinka Olecko – Su-
wa³ki.

Ostateczne ustalenie przebiegu korytarza „Rail Baltica” na terenie Polski powinno
wynikaæ z aktualnie przeprowadzanego studium wykonalnoœci z terminem zakoñcze-
nia do grudnia 2010 roku. 26 listopada 2008 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, podpi-
sa³y z wykonawc¹ umowê na przygotowanie dokumentacji dla przedsiêwziêæ
wchodz¹cych w sk³ad projektu „Rail Baltica”. Wykonawca, w ci¹gu 24 miesiêcy od daty
zawarcia umowy, opracuje studium wykonalnoœci wraz z analiz¹ kosztów i korzyœci
oraz projekt wstêpny oraz wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla odcinka Su-
wa³ki – Trakiszki – granica z Litw¹. Przeanalizuje tak¿e oba warianty przebiegu koryta-
rza „Rail Baltica”, tj. Sokó³ka – Augustów oraz E³k – Olecko. Rezultat tego opracowania
bêdzie stanowi³ podstawê do podjêcia ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu tej trasy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Z informacji, jakie otrzyma³em z Okrêgowej Izby Lekarskiej, wynika, i¿
planuje siê przebudowê Traktu Królewskiego w Warszawie kosztem obiektu
G³ównej Biblioteki Lekarskiej przy ulicy Jazdów 1a.

Budynek ten zacz¹³ funkcjonowaæ jako oddzia³ szpitala chirurgicznego
w 1810 r., utworzony z czêœci koszar Gwardii Pieszej Litewskiej na Ujazdo-
wie. W 1832 r. zajê³y go wojska rosyjskie. Jego szczególna rola przypad³a na
okres II wojny œwiatowej. W tym czasie, pomimo okupacji i zniszczeñ, nadal
opiekowano siê tutaj chorymi, szkolono personel medyczny dla podziemia
i ukrywano zagro¿onych.

W latach 1981–1999 profesor Janusz Kapuœcik, pe³ni¹cy funkcjê dyrek-
tora G³ównej Biblioteki Lekarskiej, pozyska³ pawilon i zaadaptowa³ go na ce-
le biblioteki, przywracaj¹c zabytkowy charakter obiektowi. Rozbudowany
zosta³ Dzia³ Zbiorów Specjalnych zajmuj¹cy siê dziejami medycyny war-
szawskiej, gromadz¹cy spuœciznê lekarsk¹ oraz inne materia³y zwi¹zane
z histori¹ polskiej myœli medycznej.

Dziêki wyj¹tkowym zbiorom o wielkiej wartoœci G³ówna Biblioteka Lekar-
ska zosta³a na mocy rozporz¹dzenia ministra kultury i sztuki z dnia 24 listo-
pada 1998 r. zakwalifikowana do grupy bibliotek naukowych
dysponuj¹cych narodowym zasobem bibliotecznym. Dlatego biblioteka pro-
wadzi prace badawcze i dokumentacyjne, którymi zajmuje siê zespó³ fachow-
ców. Oprócz zadañ statutowych realizowane s¹ programy badawcze oraz
organizowane wystawy, benefisy lekarskie i sesje wspomnieniowe.

W swoich zbiorach biblioteka posiada bezcenne dokumenty i archiwa
ró¿nych instytucji i towarzystw. Zgromadzone s¹ tam pami¹tki po znanych
lekarzach warszawskich XIX i XX w. Zbiory muzealne i archiwalne, a tak¿e
ksi¹¿ki dotycz¹ce historii polskiej medycyny powinny pozostaæ nienaruszo-
ne. Sam budynek szpitalny stanowi bezcenny obiekt historyczny.

Proszê Pañstwa Ministrów o zainteresowanie siê t¹ spraw¹ oraz podjêcie
dzia³añ maj¹cych na celu zachowanie w nienaruszonym stanie dziedzictwa
polskiej medycyny oraz pozostawienie miejsca poœwiêconego nauce, historii
i tradycji lekarskiej.

Wnoszê równie¿ o dofinansowanie biblioteki oraz uczynienie jej istotnym
elementem Muzeum Historii Polski.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2009.12.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
uprzejmie dziêkujê za przekazane oœwiadczenie Pana Senatora Waldemara Kraski

dotycz¹ce obiektu G³ównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanis³awa Konopki, przy ulicy
Jazdów 1a, gdzie zlokalizowane s¹ zbiory specjalne.
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Jak to podnosi³em w piœmie do Pana Marsza³ka z dnia 9 listopada 2009 r., okolicz-
noœci sprawy zarówno z punktu widzenia merytorycznego jak i formalnoprawnego s¹
bardzo z³o¿one, dlatego te¿ zajêcie stanowiska przez w³adze resortu wobec oœwiadczeñ
Pani Senator Janiny Fetliñskiej i Pana Senatora Waldemara Kraski bêdzie mo¿liwe po
dokonaniu ostatecznych ustaleñ w sprawie, w tym otrzymania postanowienia S¹du
rozpatruj¹cego z powództwa G³ównej Biblioteki Lekarskiej prawa do obiektu.

Przedk³adaj¹c powy¿sze pragnê zapewniæ, ¿e w³adze resortu do³o¿¹ wszelkich sta-
rañ, aby problem zosta³ rozwi¹zany i zbiory o wielkim znaczeniu dla œrodowiska lekar-
skiego zosta³y zabezpieczone.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak

OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 15 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem (BPS/DSK-043-2169/09) pana Waldemara Kraski, se-

natora Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie G³ównej Biblioteki Lekarskiej przy ul. Jaz-
dów la w Warszawie, uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.

Budynek zajmowany obecnie przez Dzia³ Zbiorów Specjalnych G³ównej Biblioteki Le-
karskiej na Jazdowie jest w³asnoœci¹ Centrum Sztuki Wspó³czesnej, które mieœci siê w Za-
mku Ujazdowskim. G³ówna Biblioteka Lekarska zajmuje budynek, nie posiadaj¹c ¿adnej
umowy, ani nie ponosz¹c kosztów wynajmu i podatku gruntowego. Nie jest to sytuacja w³a-
œciwa i wymaga ona w przysz³oœci znalezienia stosownego rozwi¹zania. Tym bardziej, ¿e sie-
dziba G³ównej Biblioteki Lekarskiej mieœci siê przy ul. Chocimskiej. Zgodnie z ustaw¹ z dn.
25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej do organi-
zatora nale¿y zapewnienie œrodków niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci biblioteki
oraz do utrzymania obiektu, w którym ta dzia³alnoœæ jest prowadzona.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trosce o czêœæ Narodowego Zasobu Biblio-
tecznego, znajduj¹cego siê w GBL, z³o¿y³ Minister Zdrowia propozycjê przekazania kolekcji
rêkopisów, starych druków i czasopism znajduj¹cych siê w budynku na Jazdowie do Bib-
lioteki Narodowej, która posiada warunki do ich w³aœciwego przechowywania. Nale¿y tu
wspomnieæ o fragmencie s³ynnej kolekcji rodziny Schaffgotschów z Cieplic, z której ksi¹¿ki
medyczne zosta³y wydzielone po drugiej wojnie œwiatowej i przekazane do GBL, a wiêksza
czêœæ razem z inwentarzami zosta³a przekazana do Biblioteki Narodowej. Umiejscowienie
tych zbiorów w jednym miejscu, pozwoli³oby na ekspozycjê jednej z najbogatszych history-
cznych kolekcji bibliotecznych. Niepokój budzi równie¿ zabezpieczenie zbiorów GBL znajdu-
j¹cych siê na Jazdowie przed kradzie¿¹ wobec niepokoj¹cych informacji, w tym ostatnio
o z³o¿eniu jednemu z antykwariatów oferty zakupu bardzo cennej niemieckiej ksi¹¿ki me-
dycznej z koñca XVI w., jak siê okaza³o pochodz¹cej z GBL na Jazdowie.
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Odrêbnym tematem, w kontekœcie wspomnianej lokalizacji Dzia³u Zbiorów Spec-
jalnych GBL, jest Muzeum Historii Polski w Warszawie. Teren pod budowê Muzeum
oraz decyzje zwi¹zane z zagospodarowaniem alei Na Skarpie nale¿¹ do Miasta Sto³ecz-
nego Warszawy. 6 grudnia br. zosta³ rozstrzygniêty konkurs na projekt architektonicz-
ny g³ównej siedziby Muzeum. Bior¹c pod uwagê charakter i rodzaj prowadzonej
dzia³alnoœci przez Muzeum, nie jest zasadne w³¹czenie do Muzeum placówki o charak-
terze specjalistycznej biblioteki naukowej i zachowania jej dotychczasowej funkcji.
Mo¿na by jedynie rozwa¿yæ w przysz³oœci, w ramach organizowanych w Muzeum wy-
staw, zaprezentowanie zbiorów dotycz¹cych historii polskiej medycyny.

W zwi¹zku z powy¿szym, maj¹c na uwadze dotychczasow¹ dzia³alnoœæ i trudn¹ sy-
tuacjê G³ównej Biblioteki Lekarskiej, uprzejmie informujê, ¿e jest mo¿liwe dofinanso-
wanie tej placówki na zasadach ogólnych, okreœlonych w Regulaminach Programów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Informacje o programach zamieszczone
s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pragnê wyraziæ nadziejê, ¿e pan senator uzna powy¿sze wyjaœnienie za wystarczaj¹ce.

Pozostajê z szacunkiem

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
Tomasz Merta

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.04.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Kraskê podczas

posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r., dotycz¹cego dalszego funkcjono-
wania G³ównej Biblioteki Lekarskiej w czêœci zbiorów specjalnych zlokalizowanych
w Jazdowie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e zgodnie ze stanowiskiem
senackiej Komisji Zdrowia sformu³owanym na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2010 r.
resort zdrowia podejmuje wszelkie dzia³ania, aby we w³aœciwy sposób zabezpieczyæ
dziedzictwo polskiej medycyny.

Zgodnie z ustaleniami Kierownictwa resortu zasadnicze znaczenie w spra- wie ma
ostateczne rozstrzygniêcie przez w³aœciwe Organy co do u¿ytkowania wieczys- tego
pawilonu dawnego Szpitala Ujazdowskiego, które to postêpowanie jest w toku.

Nie w¹tpiê, ¿e ta niezwykle istotna sprawa znajdzie epilog satysfakcjonuj¹cy
wszystkich zainteresowanych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Dnia 3 listopada ponad czterysta tysiêcy uczniów przyst¹pi³o do próbnej
matury z matematyki. Poniewa¿ przedmiot ten bêdzie wprowadzony na eg-
zaminie maturalnym w 2010 r. jako obowi¹zkowy, by³a to dla nich znakomita
mo¿liwoœæ zapoznania siê z form¹ egzaminu i stawianymi wymaganiami.

Okaza³o siê, ¿e wiedz¹, któr¹ uczniowie wynios¹ z tego przedsiêwziêcia,
bêdzie informacja o liczbie punktów zdobytych na egzaminie. Arkusze matu-
ralne po sprawdzeniu przez zewnêtrznych egzaminatorów nie powróc¹ do
szkó³ i nie zostan¹ przekazane uczniom i nauczycielom w celu dok³adnego ich
omówienia. Zatem uczniowie nie dowiedz¹ siê, jakiego typu b³êdy pope³nili,
jakie zadania sprawi³y im problemy i które zagadnienia powinni powtórzyæ.

Chcia³bym zapytaæ, czy istnieje mo¿liwoœæ przekazania prac z powrotem
do szkó³ w celu umo¿liwienia ich szczegó³owej analizy i wyjaœnienia wszyst-
kich w¹tpliwoœci. Jestem przekonany, ¿e korzyœci p³yn¹ce z tego rozwi¹zania
bêd¹ nie do przecenienia dla przysz³orocznych maturzystów.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.10

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkow-

skiego na 44. posiedzeniu Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. w sprawie próbnego eg-
zaminu maturalnego z matematyki uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego reguluje rozporz¹dzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z póŸn. zm.).

W bie¿¹cym roku szkolnym absolwenci szkó³ ponadgimnazjalnych bêd¹ zdawali
egzamin maturalny w nieco zmienionej formule. Wszyscy przyst¹pi¹ do takich samych
przedmiotów obowi¹zkowych (jêzyk polski, jêzyk obcy nowo¿ytny oraz matematyka),
zdawanych na poziomie podstawowym (z wyj¹tkiem egzaminu w czêœci ustnej jêzyka
polskiego, dla którego nie okreœla siê poziomu). Aby uzyskaæ œwiadectwo dojrza³oœci
zdaj¹cy musi osi¹gn¹æ minimum 30% mo¿liwych do uzyskania punktów z tych przed-
miotów.

Bior¹c po uwagê fakt, ¿e matematyka jako przedmiot obowi¹zkowy wyst¹pi na eg-
zaminie maturalnym po 25 latach przerwy, Ministerstwo Edukacji Narodowej podej-
muje dzia³ania wspieraj¹ce uczniów i nauczycieli w jak najlepszym przygotowaniu do
tego egzaminu.

Temu celowi s³u¿y równie¿ zaplanowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu
maturalnego z matematyki, który odby³ siê 3 listopada 2009 r.

Próbny egzamin maturalny z matematyki zosta³ przeprowadzony w ramach projek-
tu IV „Pilota¿ nowych egzaminów maturalnych”, który jest wdra¿any w ramach Dzia³a-
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nia 3.2 Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Przyst¹pienie do
próbnego egzaminu maturalnego by³o ca³kowicie dobrowolne, szko³y indywidualnie
zg³asza³y udzia³ uczniów w tym egzaminie. Egzamin próbny przebiega³ w taki sam spo-
sób, jak egzamin maturalny przeprowadzany w maju ka¿dego roku:

– w szkole zosta³y powo³ane zespo³y nadzoruj¹ce przebieg czêœci pisemnej egzami-
nu maturalnego,

– uczniowie pisali egzamin z zachowaniem takich samych warunków, jakie obo-
wi¹zuj¹ przy w³aœciwym egzaminie maturalnym,

– po zakoñczonym egzaminie wype³nione arkusze zosta³y przekazane przez dyrek-
torów szkó³ do okrêgowej komisji egzaminacyjnej,

– arkusze egzaminacyjne zosta³y sprawdzone przez egzaminatorów zewnêtrznych
powo³anych przez dyrektorów okrêgowych komisji egzaminacyjnych.

W dniu 14 grudnia br. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
zostan¹ zamieszczone ogólne wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki
w postaci œredniej arytmetycznej uzyskanych wyników oraz odsetka uczniów, którzy
uzyskali co najmniej 30% mo¿liwych do uzyskania punktów. W tym samym dniu okrê-
gowe komisje egzaminacyjne przeœl¹ drog¹ elektroniczn¹ wyniki uczniów dyrektorom
szkó³ bior¹cych udzia³ w egzaminie, które nastêpnie trafi¹ do zainteresowanych ucz-
niów. Ka¿dy uczeñ otrzyma szczegó³owy wynik uzyskany z ka¿dego rozwi¹zywanego
zadania. Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie internetowej zamieœci równie¿
szczegó³owe zasady punktowania odpowiedzi, dziêki którym ka¿dy nauczyciel bêdzie
móg³ przeanalizowaæ wyniki uzyskane przez swoich uczniów w ka¿dym zadaniu, a ka¿-
dy uczeñ bêdzie móg³ poznaæ uzasadnienie otrzymanej liczby punktów.

Zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi na w³aœciwym egzaminie maturalnym, uczeñ
bêdzie móg³ dokonaæ wgl¹du do w³asnego arkusza egzaminacyjnego, przechowywane-
go w terytorialnie w³aœciwej okrêgowej komisji egzaminacyjnej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uwa¿a, ¿e zakres merytoryczny informacji uzys-
kanych przez uczniów i nauczycieli na temat wyników z próbnego egzaminu matural-
nego z matematyki, w zupe³noœci pozwoli na uzyskanie pe³nej informacji na temat ich
przygotowania do w³aœciwego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Z wyrazami szacunku

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Lilla Jaroñ
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Ko³odziejskiego

W trakcie dy¿urów senatorskich wielokrotnie pytano mnie o program tele-
wizyjny „Pegaz”. W marcu 2009 r. wróci³ on na antenê Programu 1 TVP. Nie-
stety, w³adze telewizji podjê³y decyzjê o ponownym zdjêciu tego programu
z anteny.

„Pegaz” zadebiutowa³ na ekranie piêædziesi¹t lat temu i jest najstarszym
programem TVP maj¹cym promowaæ oraz krzewiæ wysok¹ kulturê. Doskona-
le zatem wpisuje siê w misjê telewizji publicznej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Przewodnicz¹cego z pytaniem
o przyczyny zdjêcia z anteny telewizji publicznej programu kulturalnego „Pe-
gaz”.

Krzysztof Kwiatkowski

Stanowisko

Warszawa, 29 stycznia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem, z³o¿onym przez senatora Krzysztofa

Kwiatkowskiego podczas 44. posiedzenia Senatu RP, 20 listopada 2009 roku
(BPS/DSK-043-2172/09) uprzejmie informujê, ¿e zwróci³em siê do prezesa Telewizji
Polskiej SA o poinformowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyczynach za-
przestania emisji w programie TVP SA magazynu kulturalnego pt. „Pegaz”.

Po otrzymaniu stanowiska w tej sprawie, z jego treœci¹ zapoznam Pana Marsza³ka
odrêbnie.

Z powa¿aniem

Witold Ko³odziejski

OdpowiedŸ

Warszawa, 31 marca 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
W zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem, z³o¿onym przez senatora Krzysztofa

Kwiatkowskiego podczas 44. posiedzenia Senatu RP, 20 listopada 2009 roku uprzej-

94 44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r.



mie informujê, ¿e stanowisko Telewizji Polskiej SA w sprawie zaprzestania emisji ma-
gazynu kulturalnego pt. „Pegaz” przekaza³ p. Romuald Orze³, prezes Zarz¹du TVP SA.

W za³¹czeniu przekazujê treœæ tych wyjaœnieñ.

Z powa¿aniem

Witold Ko³odziejski

Za³¹cznik
Pismo
PREZESA ZARZ¥DU TVP SA

Warszawa, 3 marca 2010 r.

Pan
Witold Ko³odziejski
Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy,
w odpowiedzi na pismo WSW-051-974/2009/2 z dnia 25 stycznia 2010 r. w spra-

wie treœci oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na
44. posiedzeniu Senatu RP dotycz¹cego programu „Pegaz” uprzejmie informujê, ¿e pro-
gram ten zosta³ zdjêty z anteny poniewa¿ nie spe³nia³ w³aœciwych dla TVP standardów
warsztatowych, jego formu³a by³a przestarza³a i nie trafia³a do wspó³czesnego widza.
Fakt ten rzutowa³ na nisk¹ ogl¹dalnoœæ programu oraz, co za tym idzie, niskie wskaŸ-
niki efektywnoœci.

Obecnoœæ na antenie profesjonalnych i wartoœciowych programów jest dla nas
priorytetem dlatego te¿ w Programie 1 emitowane s¹ nastêpuj¹ce programy o tematyce
kulturalnej: „Weekendowy Magazyn Filmowy”, „Chopin 2010.pl”, „Hurtownia Ksi¹¿ek”
oraz „Errata do biografii”. Obecnie pracujemy nad programem muzycznym oraz maga-
zynem o poprawnej polszczyŸnie.

Z powa¿aniem

TELEWIZJA POLSKA SA
Romuald Orze³
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem przyj¹³em informacjê o uruchomieniu na stronach interneto-

wych us³ugi telekomunikacyjnej, która stwarza mo¿liwoœæ zafa³szowania in-
formacji o rzeczywistym inicjatorze po³¹czenia telefonicznego.

Internetowy serwis wykrecnumer.pl, poza mo¿liwoœci¹ dokonywania po-
³¹czeñ za poœrednictwem telefonii internetowej, udostêpnia bezp³atnie us³ugê
pozwalaj¹c¹ na wprowadzenie dowolnego numeru do obszaru protoko³u tele-
komunikacyjnego zawieraj¹cego informacjê o numerze inicjuj¹cym po³¹cze-
nie. Potencjaln¹ konsekwencj¹ takiej us³ugi mo¿e byæ utrudnienie identyfika-
cji numeru, gdy¿ jedyn¹ mo¿liwoœci¹ weryfikacji prawdziwoœci wykazów po-
³¹czeñ przychodz¹cych bêdzie ich zestawienie z rejestrem po³¹czeñ wycho-
dz¹cych ka¿dego numeru inicjuj¹cego po³¹czenie. Operacja taka jest czaso-
ch³onna i mo¿liwa do przeprowadzenia jedynie w przypadku numerów pozo-
staj¹cych w dyspozycji polskich przedsiêbiorców telekomunikacyjnych.

Maj¹c na uwadze wskazywane okolicznoœci, proszê o zajêcie stanowiska
i podjêcie wymaganych prawem czynnoœci celem ustalenia legalnoœci dzia³a-
nia wskazywanej strony internetowej oraz okreœlenia rozwi¹zañ prawnych,
które zapobieg³yby udostêpnianiu us³ugi „podmiany numeru”.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo BPS/DSK-043-2173/09 z dnia 27 listopada br. (data wp³y-

wu 30 listopada br.), do którego za³¹czona zosta³a treœæ oœwiadczenia Senatora Rafa³a
Muchackiego1 w sprawie funkcjonowania us³ugi2, która stwarza mo¿liwoœæ zafa³szo-
wania informacji o rzeczywistym inicjatorze po³¹czenia telefonicznego, przedstawiam
poni¿sze wyjaœnienia.

Na wstêpie pragnê zwróciæ uwagê, ¿e kwestia ta jest przedmiotem odpowiedzi na
interpelacjê Pani Pose³ Anny Sobeckiej z dnia 29 paŸdziernika br.3 w sprawie bezpie-
czeñstwa pañstwa. Zgodnie z treœci¹ pisma Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów –
Pana Tomasza Arabskiego z dnia 18 listopada4, upowa¿nionym do udzielenia odpowie-
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dzi na przedmiotow¹ interpelacjê (najpóŸniej do dnia 4 grudnia br.) zosta³ Pan Minister
Jacek Cichocki – Sekretarz Kolegium do Spraw S³u¿b Specjalnych.

W dniu 20 listopada br.5 Minister Infrastruktury zwróci³ siê do Prezesa Urzêdu Ko-
munikacji Elektronicznej (zwanego dalej „Prezesem UKE”) – pe³ni¹cego funkcjê regula-
tora rynku telekomunikacyjnego, który czuwa nad prawid³owym wykonywaniem
postanowieñ prawa telekomunikacyjnego – z proœb¹ o przedstawienie informacji na te-
mat podjêtych przez ten organ dzia³añ w przedmiotowej sprawie. Udzielone przez Pre-
zesa UKE6 wyjaœnienia zawarte zosta³y w odpowiedzi Ministra Infrastruktury7

skierowanej do Ministra Jacka Cichockiego – Sekretarza Kolegium do Spraw Specjal-
nych.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Prezesa UKE serwis internetowy „Wy-
krecnumer.pl” prowadzony by³ przez osobê fizyczn¹8 w ramach w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej pod firm¹ „Inter Group” z siedzib¹ w Nysie, wpisan¹ do rejestru przedsiê-
biorców telekomunikacyjnych. O dzia³alnoœci tego serwisu Prezes UKE zosta³ powia-
domiony pismem Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka w dniu 27 lipca 2009 r. Po
przeprowadzeniu analizy pisma Prezes UKE w dniu 14 sierpnia 2009 r. zawiadomi³ Ge-
neralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o mo¿liwym naruszeniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z póŸn. zm.) oraz w dniu 17 sierpnia 2009 r. zawiadomi³ Prokuratora
Rejonowego w Nysie o uzasadnionym podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa opisanego
w art. 269, a tak¿e 269a, 286 i 287 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.). W okolicznoœciach konkretnej sprawy re-
alizacja znamion czynów przestêpczych przez przedsiêbiorcê, który prowadzi dzia³al-
noœæ polegaj¹c¹ na wykonywaniu po³¹czeñ przy œwiadczeniu us³ugi prezentacji
dowolnego wybranego przez klienta numeru, wydaje siê byæ mo¿liwa (np. podk³adanie
na ¿yczenie klienta numeru alarmowego, maj¹cego du¿e znaczenie dla bezpieczeñstwa
publicznego; podk³adanie innego numeru dla klienta chc¹cego zg³osiæ fa³szywy alarm
s³u¿bom powo³anym do niesienia pomocy, typu: zawiadomienie o wypadku, po¿arze
etc.; wprowadzenie w b³¹d, poprzez prezentacjê innego numeru np. numeru pracowni-
ka banku obs³uguj¹cego abonenta wywo³ywanego, osoby posiadaj¹cej w tym banku
rachunek bankowy i sk³onienie tej osoby do wydawania dyspozycji powoduj¹cych stra-
ty na jej rachunku bankowym).

W dniu 8 wrzeœnia 2009 r. do Prezesa UKE wp³yn¹³ wniosek Szefa Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego w sprawie podjêcia dzia³añ kontrolnych na mocy art. 202
ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171,
poz. 1800 z póŸn. zm.). W ww. piœmie ABW wskaza³a, ¿e dzia³alnoœæ podmiotu mo¿e do-
prowadziæ do utraty znaczenia bilingu po³¹czeñ telefonicznych jako dowodu w postê-
powaniu przygotowawczym i procesie s¹dowym oraz utrudniaæ dzia³ania Centrum
Antyterrorystycznego ABW poprzez uniemo¿liwienie szybkiej identyfikacji abonenta
inicjuj¹cego po³¹czenie.

Równolegle Prezes UKE wszcz¹³ procedurê kontroln¹ wobec przedsiêbiorcy. Aktu-
alnie prowadzone jest postêpowanie administracyjne w tej sprawie maj¹ce na celu za-
stosowanie odpowiedniej sankcji.

W efekcie podjêtych dzia³añ w³aœciciel strony internetowej www.wykrecnumer.pl
postanowi³ zawiesiæ funkcjonowanie serwisu, co nast¹pi³o w dniu 5 listopada br.

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w chwili obecnej ww. strona internetowa nie funkcjonu-
je, Minister Infrastruktury nie jest w stanie dok³adniej zbadaæ kwestii nieprawid³owo-
œci w sposobie œwiadczenia us³ug przez w³aœciciela tego serwisu internetowego, jak
równie¿ – poza wskazanymi powy¿ej – nie posiada ¿adnych innych informacji w tej
sprawie. W œwietle powy¿szego warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e przedmiotowe oœwiad-
czenie Pana Senatora Rafa³a Muchackiego zosta³o z³o¿one ju¿ po zawieszeniu funkcjo-

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. 97

5 w piœmie £T1g-0701-6-1-09
6 w piœmie DDRT-WPK-0602-194/09(21) z dnia 25 listopada br.
7 w piœmie £Tlg-0701-6-2/09 z dnia 30 listopada br.
8 dane osobowe zosta³y usuniête



nowania serwisu internetowego „Wykrecnumer.pl”, co nast¹pi³o w rezultacie
wskazanych powy¿ej dzia³añ Prezesa UKE.

Wyra¿am nadziejê, i¿ udzielone wyjaœnienia bêd¹ dla Pana Marsza³ka satysfakcjo-
nuj¹ce.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Magdalena Gaj
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ireneusza Niewiarowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Od pewnego czasu docieraj¹ do mnie interwencje od mieszkañców powia-

tu kolskiego zaniepokojonych groŸb¹ likwidacji szpitalnego oddzia³u ratunko-
wego w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
Wynika to z decyzji Wielkopolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Poznaniu, który poinformowa³, i¿ z uwagi na brak od-
dzia³u intensywnej opieki medycznej w kolskim szpitalu powiatowym, nie pod-
pisze ze szpitalem kontraktu od 1 stycznia 2010 r. na œwiadczenia medyczne
szpitalnego oddzia³u ratunkowego. W tej sytuacji w szpitalu powiatowym
w Kole funkcjonowa³aby jedynie izba przyjêæ z wszystkimi wynikaj¹cymi z te-
go faktu ograniczeniami, maj¹cymi negatywny wp³yw na zapewnienie dostê-
pu do szybkiej pomocy medycznej dla osób jej potrzebuj¹cych.

Pragnê poinformowaæ Pani¹ Minister, ¿e szpitalny oddzia³ ratunkowy zo-
sta³ utworzony w roku 2002 w szpitalu powiatowym w Kole du¿ym nak³a-
dem œrodków finansowych pochodz¹cych zarówno z bud¿etu pañstwa, jak
i bud¿etów miejscowych samorz¹dów i przedsiêbiorstw. Wa¿nym aspektem
jego funkcjonowania jest tak¿e zapewnianie dostêpu do szybkiej pomocy me-
dycznej dla ponad osiemdziesiêciu tysiêcy mieszkañców powiatu oraz uczestni-
ków ruchu drogowego na autostradzie A2 Nowy Tomyœl–Stryków i drodze
krajowej nr 92 Poznañ–Warszawa.

Nie kwestionuj¹c wymagañ, jakie stawia przed publicznymi placówkami
ochrony zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia, zwracam siê do Pani Minister
z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci – z uwagi na znaczenie szpitalnego oddzia-
³u ratunkowego w Kole, jeœli chodzi o zabezpieczenie pomocy medycznej –
warunkowego zawarcia przez Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w Poznaniu kontraktu na œwiadczenia medyczne z za-
kresu szpitalnego oddzia³u ratunkowego dla SP ZOZ w Kole po zobowi¹zaniu
siê przez w³adze powiatu kolskiego, jako organu za³o¿ycielskiego dla SP ZOZ,
do utworzenia w ci¹gu roku 2010 oddzia³u intensywnej opieki medycznej
w miejscowym szpitalu powiatowym.

Z powa¿aniem
Ireneusz Niewiarowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.22

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Ireneusza Niewia-

rowskiego przes³ane przy piœmie z dnia 27 listopada 2009 r.; znak: BPS/DSK-043-
-2174/09, w sprawie likwidacji szpitalnego oddzia³u ratunkowego w Samodzielnym
Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Kole, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

W myœl art. 19 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Me-
dycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z póŸn. zm.) Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad
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systemem na terenie kraju, zaœ planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu
oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. Ponadto
na mocy art. 21 wojewoda sporz¹dza wojewódzki plan dzia³ania systemu Pañstwowe
Ratownictwo Medyczne, który podlega zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia. Zgodnie
z ust. 3 art. 21 wojewoda w uzgodnieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia umieszcza
w planie:

1) odpowiedni¹ do potrzeb liczbê szpitalnych oddzia³ów ratunkowych i okreœla ich
rozmieszczenie, kieruj¹c siê kryterium zapewnienia odpowiedniego czasu dotar-
cia z miejsca zdarzenia do szpitalnego oddzia³u ratunkowego oraz liczb¹ zdarzeñ;

2) wykaz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzie-
lania œwiadczeñ zdrowotnych niezbêdnych dla ratownictwa medycznego;

3) centrum urazowe wraz z informacj¹ o zakresie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, nie-
zbêdnych do realizacji jego zadañ, je¿eli centrum urazowe znajduje siê na obsza-
rze danego województwa.

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie szpitalne-
go oddzia³u ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365) okreœla szczegó³owe warunki jego or-
ganizacji. Podstawowym wymogiem jest posiadanie w strukturze szpitala, nastêpuj¹cych
komórek organizacyjnych:

1) oddzia³ chirurgii ogólnej z czêœci¹ urazow¹,
2) oddzia³ chorób wewnêtrznych,
3) oddzia³ anestezjologii z intensywnej terapii,
4) pracownia diagnostyki obrazowej,
5) medyczne laboratorium diagnostyczne umo¿liwiaj¹ce ca³odobowe prowadzenie

badañ diagnostycznych.
Rozporz¹dzenie nie przewiduje odstêpstw od tego wymogu.
Dyrektor szpitala przystêpuj¹c do budowy SOR powinien zapoznaæ siê wczeœniej

z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Natomiast mo¿liwoœæ dosto-
sowania istniej¹cych ju¿ pomieszczeñ i urz¹dzeñ ZOZ reguluj¹ zapisy rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia w sprawie wymagañ jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fa-
chowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej (Dz. U.
06, Nr 213, poz. 1568).

W zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia Wojewódzkim Planie Dzia³ania Systemu
Pañstwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2008–2010 dla województwa wielkopol-
skiego, w Rozdziale II „Informacje o liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa
jednostek systemu oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w za-
kresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych niezbêdnych dla ratownictwa medycznego”
w pkt 3 „Szpitalne oddzia³y ratunkowe – liczba i rozmieszczenie, rejony operacyjne”,
znajduje siê Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Kole, obs³uguj¹cy po-
wiat kolski i turecki. Jednak¿e do czasu spe³nienia przez szpital wymogów okreœlonych
w rozporz¹dzeniu o SOR, nie mo¿e on zawrzeæ kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia, na szpitalny oddzia³ ratunkowy.

W zwi¹zku z powy¿szym SOR w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdro-
wotnej w Kole pozostaje nadal w Planie, w rozdziale II pkt. 3, jako przewidziany do uru-
chomienia.

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Jana Olecha
i innych senatorów

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê z proœb¹ o szczegó³owe przeanalizowanie kwestii popra-

wek do prawa farmaceutycznego oraz marginalizacji i niechybnej likwidacji
punktów aptecznych, do których te zmiany niew¹tpliwie doprowadz¹.

Zakres produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecz-
nych jest mniejszy ni¿ w aptekach i regulowany jest wykazem zawartym
w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia. Pomimo tych ograniczeñ punkty apteczne
zosta³y uznane za konkurencjê dla aptek, które postanowi³y broniæ dostêpu do
rynku. Skutecznoœæ tych dzia³añ mo¿na oceniaæ poprzez pryzmat treœci przy-
wo³anego rozporz¹dzenia, drastycznie ograniczaj¹cego listê specyfików do-
stêpnych w sprzeda¿y w punktach aptecznych. Ze wstêpnych propozycji
zmian wynika, i¿ punkty apteczne maj¹ istnieæ do 2012 r., a do tej daty ich
mo¿liwoœci sprzeda¿y maj¹ zostaæ ograniczone do suplementów diety i kosme-
tyków. Dzia³ania takie nale¿y uznaæ za niezgodne z podstawowymi zasadami
pañstwa prawa, a tak¿e za niesprawiedliwe i krzywdz¹ce.

Zezwolenia na prowadzenie punktów aptecznych wyda³ ten sam nadzór
farmaceutyczny, który wydaje koncesje aptekom, zobowi¹zuj¹c je do zapew-
nienia odpowiedniego wyposa¿enia w meble, ch³odnie i inny niezbêdny sprzêt.
Znaczna liczba punktów aptecznych jest zorganizowana i prowadzona przez
techników farmacji z doœwiadczeniem zawodowym, którzy, anga¿uj¹c czêsto
dorobek ca³ej rodziny i bior¹c kredyty, zbudowali, kupili lub wynajêli odpowied-
ni lokal i wyposa¿yli go zgodnie z wymogami prawa, tworz¹c miejsce pracy.
Punkty apteczne wype³niaj¹ lukê zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w leki mieszkañc-
ów wsi, gdzie otwarcie apteki jest ekonomicznie nieop³acalne. Zosta³y bardzo
dobrze przyjête szczególnie przez ludzi starszych i chorych, którzy nie musieli
po ka¿dy lek czy opatrunek doje¿d¿aæ do odleg³ej apteki w mieœcie. Równie¿
skutecznoœæ leczenia w du¿ej mierze zale¿y od szybkoœci podania leku, np. an-
tybiotyku.

W kontekœcie przedstawionych uwag ogromne zaniepokojenie budzi
kwestia szybkoœci dzia³añ podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia
w celu uchwalenia zmian w rozporz¹dzeniu zawieraj¹cym wykaz leków do-
puszczonych do sprzeda¿y w punktach aptecznych. Konsekwencj¹ tego jest
pe³ne wad brzmienie przywo³anego aktu prawnego. Dopatrzyæ siê tam mo¿na
uregulowañ sprzecznych z prawem (m.in. z art. 92 ust. 2 konstytucji), a tak¿e
nielogicznych. W niejednym przypadku ze sprzeda¿y w punktach aptecznych
wy³¹czono konkretny produkt, jednoczeœnie pozostawiaj¹c inny, o innej na-
zwie, zawieraj¹cy tê sam¹ substancjê czynn¹. Przywo³any wykaz nierzadko
zawiera produkty, które s¹ ogólnie dostêpne w sklepach spo¿ywczych i na
stacjach benzynowych, np. Gripex, Ibuprom Zatoki, Modafen, Validol, mleko
w proszku dla ma³ych dzieci itp. Nowy wykaz zawarty w rozporz¹dzeniu ma
obecnie charakter tzw. listy pozytywnej, co oznacza, ¿e dopuszczone do
sprzeda¿y w punktach aptecznych s¹ tylko produkty w nim uwzglêdnione.
Ten stan ma takie znaczenie, i¿ przy obecnym rozwoju medycyny i farmacji,
a tak¿e z uwagi na szybkoœæ aktualizacji przedmiotowego rozporz¹dzenia,
ogranicza siê punktom aptecznym, a w konsekwencji pacjentom, dostêp do
leków nowoczesnych. Tworzone w ostatnich latach prawo dotycz¹ce punk-
tów aptecznych zamiast usprawniæ system, powoduje jego niewydolnoœæ
i doprowadza do powszechnie znanych patologii.

Mamy nadziejê, ¿e wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do ob-
rotu w punktach aptecznych zostanie przywrócony do stanu poprzedniego,
sprzed wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.

Z powa¿aniem
Jan Olech
Gra¿yna Sztark
Maciej Grubski

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. 101



OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.17

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Jana Olecha wraz z innymi

senatorami z dnia 27 listopada 2009 r. nr BPS/DSK-043-2175/09, uprzejmie infor-
mujê co nastêpuje.

W zwi¹zku z coraz czêœciej pojawiaj¹cymi siê stwierdzeniami o rzekomym d¹¿eniu
Ministra Zdrowia do likwidacji punktów aptecznych, pragnê stanowczo podkreœliæ, i¿
Minister Zdrowia nie proceduje nad projektami aktów normatywnych maj¹cych na ce-
lu zamkniêcie punktów aptecznych i sklepów zielarsko-medycznych.

W obecnym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach
aptecznych znajduje siê oko³o 18 tysiêcy pozycji produktów, co stanowi bardzo du¿y
asortyment. Ponadto przedmiotem obrotu w punktach aptecznych mog¹ byæ równie¿
kosmetyki i suplementy diety. Trudno tym samym mówiæ o bankructwie punktów ap-
tecznych z powodu mniejszego asortymentu.

Ograniczona lista produktów leczniczych sprzedawanych w punktach aptecznych
wynika przede wszystkim z dba³oœci o bezpieczeñstwo zarówno pacjentów jak i leków.
W trosce o bezpieczeñstwo produktów leczniczych oraz bezpieczeñstwo pacjentów ob-
rót lekami silnie dzia³aj¹cymi powinien byæ kontrolowany. W aptece gwarantem zacho-
wania bezpieczeñstwa jest magister farmacji z uzyskanym prawem wykonywania
zawodu – tylko on mo¿e mieæ dostêp do ca³ego asortymentu produktów leczniczych,
³¹cznie z lekami bardzo silnie dzia³aj¹cymi oraz lekami z wykazów œrodków psychotro-
powych i odurzaj¹cych. W punktach aptecznych nie ma wymogu zatrudniania farma-
ceuty, jedynie technika farmaceutycznego posiadaj¹cego trzyletni sta¿ pracy
w aptekach ogólnodostêpnych.

Wykszta³cenie farmaceuty oraz posiadana przez niego wiedza merytoryczna nie s¹
to¿same z wiedz¹ nabyt¹ w technikum policealnym, gdzie w wymaganiach dotycz¹cych
uzyskania tytu³u technika farmaceutycznego nie jest konieczna matura. Zakres tema-
tyczny realizowany w szko³ach dwuletnich, czêsto wy³¹cznie w soboty i niedziele, nie
mo¿e byæ porównywany z zakresem kszta³cenia na poziomie uniwersyteckim. W zwi¹z-
ku z tym nie mo¿na porównywaæ kompetencji, wiedzy oraz procesu kszta³cenia tych
dwóch zawodów, jak równie¿ poziomu odpowiedzialnoœci. Nawet w reklamach produk-
tów leczniczych OTC jest uwaga skierowana do pacjenta, aby swoje pytania i w¹tpliwo-
œci kierowa³ do lekarza lub farmaceuty – nie ma tu wzmianki o technikach farmacji.

Wejœcie w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu
w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 171,
poz. 1335) nast¹pi³o z dniem 14 paŸdziernika 2009 r., czyli z dniem og³oszenia
w Dzienniku Ustaw. Pozwolê sobie tak¿e poinformowaæ, i¿ podstaw¹ do wydania ni-
niejszego rozporz¹dzenia by³o rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone
do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U.
Nr 24, poz. 151 z póŸn. zm.) – tym samym kszta³t przedmiotowego wykazu by³ w zasa-
dzie znany od 8 miesiêcy. Ponadto w dniu 2 listopada 2008 r. wygas³o rozporz¹dzenie
Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów lecz-
niczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych (Dz. U. Nr 130,
poz. 905 z póŸn. zm.) na podstawie art. 15 ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie
ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75,
poz. 492). Za wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia w dniu og³oszenia tego aktu w dzienniku
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urzêdowym przemawia³ wa¿ny interes pañstwa, czyli koniecznoœæ usuniêcia istnie-
j¹cego braku regulacji w przedmiotowym zakresie. Maj¹c powy¿sze na uwadze trudno
mówiæ o nadmiernej szybkoœci dzia³añ podejmowanych przez Ministerstwo w celu
uchwalenia ww. rozporz¹dzenia.

Podniesiony zarzut, i¿ przedmiotowe rozporz¹dzenie jest sprzeczne z Konstytucj¹
i regu³ami tworzenia prawa, jest b³êdny. Rozporz¹dzenie to, jak ka¿dy akt prawny, by³o
konsultowane tak¿e z innymi organami administracji publicznej, z których ¿aden nie
zg³osi³ uwagi o takiej treœci.

Jednak¿e pragnê podkreœliæ, i¿ w Ministerstwie Zdrowia, przede wszystkim z uwagi
na koniecznoœæ uwzglêdnienia dopuszczenia do obrotu nowych produktów leczniczych
i usuniêcia zg³oszonych b³êdów rozpoczêto prace legislacyjne maj¹ce na celu aktuali-
zacjê rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wyka-
zu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu
pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1335) wed³ug stanu ich
rejestracji na dzieñ 31 paŸdziernika 2009 r. Tak jak ka¿dy projekt, przedmiotowe roz-
porz¹dzenie bêdzie przedmiotem uzgodnieñ zewnêtrznych i konsultacji spo³ecznych,
w trakcie których ka¿dy zainteresowany bêdzie móg³ w przewidzianym terminie z³o¿yæ
swoje uwagi.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W ca³ej Polsce wœród uczniów ostatnich klas liceów i ich rodziców prowa-

dzona jest akcja protestacyjna przeciwko sposobowi, w jaki ma byæ przepro-
wadzony w tym roku szkolnym egzamin maturalny. Te kontrowersyjne,
zdaniem uczniów, zasady ustali³a Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Zgodnie z jej decyzj¹ od tego roku wszyscy chc¹cy zdawaæ maturê z jêzy-
ka angielskiego, jêzyka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym
musz¹ zdawaæ j¹ tak¿e na poziomie podstawowym. Co gorsza, z danego
przedmiotu matury na obu poziomach maj¹ siê odbywaæ tego samego dnia,
co daje szeœæ godzin egzaminów dzieñ po dniu przez trzy dni. Oznacza to, ¿e
zdaj¹cy w tym roku szkolnym egzamin maturalny bêd¹ musieli nastawiæ siê
na ogromny wysi³ek umys³owy. Tegorocznych zmian, których wynikiem s¹
opisane ra¿¹ce niedogodnoœci dla maturzystów, nie mog¹ t³umaczyæ ani ko-
szty, ani chêæ niedopuszczenia do g³êbszej dezorganizacji pracy dydaktycz-
nej w szko³ach.

Zwracam siê do Pani Minister o wyjaœnienie, czy Ministerstwo Edukacji
Narodowej wie o tym problemie, jeœli tak, to jakie podjê³o dzia³ania w celu je-
go rozwi¹zania oraz czy istnieje szansa opracowania racjonalnego kalenda-
rza maturalnego, tak by uczniowie mieli na przyk³ad chocia¿ dzieñ przerwy
miêdzy egzaminami z trzech najwa¿niejszych przedmiotów albo miêdzy eg-
zaminami na ró¿nych poziomach.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.09

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Bohdana Paszkow-

skiego na 44. posiedzeniu Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. w sprawie harmonogra-
mu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2010 r. uprzejmie wyjaœniam, co
nastêpuje.

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego reguluje rozporz¹dzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z póŸn. zm.).

W bie¿¹cym roku szkolnym absolwenci szkó³ ponadgimnazjalnych bêd¹ zdawali
egzamin maturalny w nieco zmienionej formule. Wszyscy przyst¹pi¹ do takich samych
przedmiotów obowi¹zkowych (jêzyk polski, jêzyk obcy nowo¿ytny oraz matematyka),
zdawanych na poziomie podstawowym (z wyj¹tkiem egzaminu w czêœci ustnej jêzyka
polskiego, dla którego nie okreœla siê poziomu). Aby uzyskaæ œwiadectwo dojrza³oœci
zdaj¹cy musi osi¹gn¹æ minimum 30% mo¿liwych do uzyskania punktów z tych przed-
miotów.
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Egzamin maturalny w zakresie przedmiotów obowi¹zkowych w maju 2010 r. sta-
wia wiêc przed wszystkimi zdaj¹cymi jednakowe wymagania w d¹¿eniu do uzyskania
œwiadectwa dojrza³oœci, podstawowego warunku ubiegania siê o mo¿liwoœæ nauki
w szkole wy¿szej.

Ka¿dy absolwent przystêpuj¹cy do egzaminu maturalnego mo¿e zdawaæ do szeœciu
przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Taka mo¿li-
woœæ zaistnia³a dziêki zmianie przepisów w ww. rozporz¹dzeniu, które obowi¹zuj¹ od
bie¿¹cego roku szkolnego. Daje to wiêksze mo¿liwoœci zdaj¹cym na sprostanie wyma-
ganiom rekrutacyjnym na upragniony kierunek studiów, szczególnie w przypadku
osób bardzo uzdolnionych, które chcia³yby podj¹æ naukê równolegle na dwóch,
nierzadko bardzo ró¿ni¹cych siê kierunkach.

Zwiêkszenie liczby mo¿liwych do zdawania przedmiotów na egzaminie maturalnym
zwiêkszy³o te¿ liczbê koniecznych do zaplanowania terminów ich zdawania.

Zgodnie z § 61 ust. 2 ww. rozporz¹dzenia, dyrektor Centralnej Komisji Egzamina-
cyjnej opracowa³ harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w którym 29
terminów egzaminów zosta³o roz³o¿onych na 15 dni trwania tego egzaminu. Przed³u¿e-
nie czasu trwania egzaminu maturalnego przed³u¿y³oby zak³ócenia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej szkó³ i przesunê³o termin wydawania œwiadectw dojrza³o-
œci. To z kolei kolidowa³oby z terminem rekrutacji do szkó³ wy¿szych.

Ka¿da zmiana w opracowanym przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ harmono-
gramie egzaminu maturalnego poci¹ga za sob¹ okreœlone skutki oraz inn¹ grupê nie-
zadowolonych uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.

W zwi¹zku z powy¿szym Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przewiduje zmiany
w harmonogramie przeprowadzania egzaminu maturalnego w bie¿¹cym roku szkol-
nym opracowanym przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Lilla Jaroñ
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Odnosz¹c siê do sporu zbiorowego, w którym bior¹ udzia³ zwi¹zki zawo-

dowe dzia³aj¹ce w spó³ce PKP Przewozy Regionalne, dotycz¹cego zwolnienia
z bia³ostockiego oddzia³u tej spó³ki a¿ 90 pracowników (spoœród 400) bez za-
gwarantowania im odpraw, chcia³bym siê dowiedzieæ, jakie dzia³ania podjê³o
Ministerstwo Infrastruktury w celu rozwi¹zania tego konfliktu, a tak¿e jakie
s¹ szanse na to, by nie dosz³o do a¿ tak du¿ych zwolnieñ w bia³ostockim od-
dziale PKP Przewozy Regionalne.

W moim przekonaniu, podjêcie dzia³añ przez Pana Ministra jest w tym
przypadku koniecznoœci¹, bowiem planowane zwolnienia dotycz¹ ponad 1/4
za³ogi oddzia³u, a – co niezwykle istotne – zdesperowani pracownicy bia³o-
stockiego oddzia³u ju¿ zapowiadaj¹ strajk, co mo¿e oznaczaæ parali¿ komuni-
kacyjny na kolei w tej czêœci Polski.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 grudnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

przy piœmie BPS/DSK-043-2177/09 z dnia 27 listopada 2009 r., z³o¿one podczas
44. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r. w sprawie zwolnieñ pracowni-
czych z bia³ostockiego oddzia³u Spó³ki PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., uprzejmie
informujê, co nastêpuje.

W wyniku usamorz¹dowienia Spó³ki PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR), które
nast¹pi³o w dniu 22 grudnia 2008 r., udzia³y w kapitale zak³adowym Spó³ki objê³y sa-
morz¹dy województw, staj¹c siê jednoczeœnie jej w³aœcicielami.

W zwi¹zku z powy¿szym, Minister Infrastruktury nie posiada wobec Spó³ki ¿a-
dnych uprawnieñ w³aœcicielskich i nie mo¿e ingerowaæ w bie¿¹ce zarz¹dzanie samo-
dzielnego podmiotu gospodarczego, jakim jest Spó³ka. Wszelkie decyzje z zakresu bie-
¿¹cego zarz¹dzania Spó³k¹ PR, le¿¹ w kompetencjach organów statutowych tej Spó³ki.

Niemniej jednak maj¹c na uwadze wagê problemów, poruszanych w oœwiadczeniu
Senatora Bohdana Paszkowskiego, zwróci³em siê do Zarz¹du Spó³ki PR o informacje
na temat planowanych zwolnieñ w bia³ostockim oddziale Spó³ki oraz dzia³añ maj¹cych
na celu rozwi¹zanie powsta³ego konfliktu i niedopuszczenia do akcji strajkowej.

Z uzyskanych od Zarz¹du Spó³ki PR informacji wynika, ¿e ze wzglêdu na trudn¹ sy-
tuacjê finansow¹ PR, w tym Podlaskiego Zak³adu PR w Bia³ymstoku, kierownictwo te-
go Zak³adu podjê³o decyzjê o koniecznoœci dostosowania zatrudnienia do aktualnych
potrzeb pracodawcy okreœlonych iloœci¹ pracy eksploatacyjnej oraz wdro¿onym rozk³a-
dem jazdy poci¹gów.
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Obecnie pracodawca prowadzi rozmowy ze stron¹ zwi¹zkow¹ w ramach dialogu
spo³ecznego respektuj¹c obowi¹zuj¹ce w tym zakresie uregulowania.

Zarz¹d Spó³ki PR dostrzega powagê poruszanych problemów pracowniczych i po-
dejmuje mo¿liwe dzia³ania na rzecz zagwarantowania stanowisk pracy. W tym celu,
miêdzy innymi, toczone s¹ rozmowy pomiêdzy PR a spó³k¹ PKP Intercity SA w sprawie
kontynuacji wspó³pracy w zakresie œwiadczenia wzajemnych us³ug rewidenckich
i utrzymania taboru.

Rozumiej¹c sytuacjê ekonomiczn¹ spó³ki PR oraz aspekt spo³eczny dalszego jej
funkcjonowania, uprzejmie informujê, i¿ ze strony resortu infrastruktury podejmowa-
ne s¹ inicjatywy zmierzaj¹ce do wzmocnienia ekonomicznego tej Spó³ki.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Wszystko wskazuje na to, ¿e 1 grudnia bie¿¹cego roku odbêdzie siê

w Warszawie ogólnopolska pikieta z udzia³em kilku tysiêcy funkcjonariuszy
Policji z ca³ego kraju oraz przedstawicieli Europejskiej Konfederacji Policji Eu-
roCOP. Pikieta ma byæ sprzeciwem policjantów wobec braku gwarancji rz¹do-
wych dotycz¹cych realizacji wyp³aty œwiadczeñ i nale¿noœci ustawowych
dla funkcjonariuszy Policji w 2009 r., obni¿enia bud¿etu Policji na rok 2010
o oko³o 500 milionów z³ oraz braku waloryzacji uposa¿eñ policjantów w roku
2010.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie,
czy Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji planuje jeszcze w tym
roku uregulowanie zaleg³ych œwiadczeñ dodatkowych na rzecz funkcjonariu-
szy Policji, tak by nie dosz³o do zapowiadanych protestów, oraz odpowiedŸ
na pytanie, jakie œrodki zabezpieczono na œwiadczenia i wynagrodzenia dla
Policji w 2010 r.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 27 listopada 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2178/09), przekazuj¹cego oœwiadczenie Senatora RP Pana Bohdana Paszkowskiego
z³o¿one podczas 44. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 roku w sprawie
sytuacji w Policji, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ z uwagi na trudn¹ sytuacjê ekonomiczn¹ i gospodar-
cz¹ kraju, spowodowan¹ ogólnoœwiatowym kryzysem gospodarczym, terminowa wy-
p³ata zaleg³ych œwiadczeñ dla funkcjonariuszy Policji, nie by³a mo¿liwa.

Niemniej jednak, kierownictwo resortu spraw wewnêtrznych i administracji oraz
Komendy G³ównej Policji czyni³o starania, aby w mo¿liwie najwy¿szym stopniu zabez-
pieczyæ i w jak najkrótszym czasie uruchomiæ œrodki na wyp³atê zaleg³ych œwiadczeñ.
Na skutek starañ o zwiêkszenie bud¿etu Policji w 2009 roku, Minister Finansów ni¿ej
wymienionymi decyzjami w sprawie zmian w bud¿ecie pañstwa na 2009 rok, dokona³
zwiêkszenia planu wydatków Policji o ³¹czn¹ kwotê 235.020 tys. z³, tj.:

– decyzj¹ z dnia 9 paŸdziernika 2009 roku – o kwotê 30 mln z³,
– decyzj¹ z dnia 18 grudnia 2009 roku – o kwotê 121.982 tys. z³,
– decyzj¹ z dnia 23 grudnia 2009 roku – o kwotê 53.118 tys. z³,
– decyzj¹ z dnia 29 grudnia 2009 roku – o kwotê 29.920 tys. z³.
Powy¿sze zwiêkszenie planu wydatków, pochodz¹ce ze œrodków rezerw celowych,

ujêtych w ustawie bud¿etowej na 2009 rok, przeznaczone jest na uregulowanie zobo-
wi¹zañ wymagalnych Skarbu Pañstwa z tytu³u ustawowo gwarantowanych œwiadczeñ
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dla funkcjonariuszy Policji oraz zobowi¹zañ wymagalnych w zakresie wydatków rze-
czowych Policji (29.920 tys. z³).

Ponadto informujê, i¿ Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji, w czêœci 42 –
Sprawy wewnêtrzne, w dziale 754 – Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿a-
rowa, dokona³ przeniesienia kwoty 1.103 tys. z³ oraz kwoty 1.400 tys. z³ z planu wydat-
ków na 2009 rok Zarz¹du Zasobów Mieszkaniowych MSWiA do planu Policji
z przeznaczeniem na wyp³atê funkcjonariuszom Policji zaleg³ych œwiadczeñ.

£¹czna kwota zwiêkszenia planu wydatków Policji powinna zaspokoiæ potrzeby Po-
licji w zakresie uregulowania zobowi¹zañ wymagalnych z tytu³u zaleg³ych œwiadczeñ
na rzecz funkcjonariuszy Policji oraz pozosta³ych zobowi¹zañ wymagalnych w zakresie
wydatków rzeczowych.

Jednoczeœnie informujê, i¿ zak³adany bud¿et Policji na 2010 rok – w porównaniu
do 2009 roku – jest mniejszy o ok. 5,7% (tj. o ok. 477.736 tys. z³). Powodem zmniejsze-
nia s¹ ni¿sze nak³ady na realizacjê ustawy z dnia 12 stycznia 2007 roku o ustanowie-
niu „Programu modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i Biura Ochrony Rz¹du w latach 2007– 2011” (Dz. U. Nr 35, poz. 213 z póŸn. zm.), w ra-
mach której planuje siê wydatki w kwocie 352.532 tys. z³. Bud¿et podstawowy, z które-
go finansowana jest bie¿¹ca dzia³alnoœæ, zosta³ zwiêkszony o 7,8%, pozwalaj¹c
realizowaæ obowi¹zki w zakresie bezpieczeñstwa publicznego.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilkunastu lat Uniwersytet w Bia³ymstoku organizowa³ dla swoich

studentów z Bia³orusi zajêcia w Grodnie. Oko³o trzydziestu wyk³adowców
z Bia³egostoku jeŸdzi³o do Grodna, gdzie odbywa³a siê wiêkszoœæ wyk³adów
i æwiczeñ. Organizowano je najpierw w szkole polskiej, a póŸniej w pomiesz-
czeniach udostêpnianych przez tamtejsze organizacje polonijne. Za meryto-
ryczn¹ czêœæ studiów odpowiada³ uniwersytet, kwestiami logistyczno-finanso-
wymi zajmowa³o siê g³ównie stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Jednak od
kilku miesiêcy wyk³adowcy z Uniwersytetu w Bia³ymstoku nie dostaj¹ bia³o-
ruskich wiz. Studenci musz¹ wiêc jeŸdziæ na wyk³ady i zajêcia do Polski. Nie-
stety, wielu z nich na to nie staæ, pomimo ¿e Uniwersytet w Bia³ymstoku
za³atwia studentom akademiki, a „Wspólnota Polska” zwraca im pieni¹dze
za bilety. Wed³ug posiadanej przeze mnie wiedzy, ca³a sytuacja z odmow¹
wydania polskim wyk³adowcom wiz jest, niestety, zgodna z bia³oruskim pra-
wem. Wczeœniej wizy wydawano wyk³adowcom na podstawie zaproszeñ
wysy³anych przez dzia³aj¹c¹ na Bia³orusi Polsk¹ Macierz Szkoln¹. Od jakie-
goœ zaœ czasu wizê dla wyk³adowcy mo¿na wystawiæ wy³¹cznie na podsta-
wie zaproszenia bia³oruskiego urzêdu. Macierz takim urzêdem nie jest. Ca³a
ta sytuacja nara¿a uniwersytet i studentów na dodatkowe koszty. W przy-
padku studentów mog¹ one w koñcu uniemo¿liwiæ kontynuacjê nauki.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie,
czy ministerstwo wie o tym problemie, i odpowiedŸ na pytanie, jakie dzia³a-
nia planuje podj¹æ polskie MSZ w MSZ Bia³orusi, by rozwi¹zaæ ten problem,
tak istotny dla Polaków mieszkaj¹cych na Bia³orusi.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 grudnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Bohdana Paszkowskiego (pismo nr

BPS/DSK-043-2179/09 z dnia 27 listopada br.) z³o¿onym podczas 44. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 20 listopada br. w sprawie odmowy wydania przez w³adze bia³oruskie
wiz dla nauczycieli akademickich z Uniwersytetu w Bia³ymstoku, uprzejmie informujê.

W odpowiedzi na wyst¹pienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych strona bia³orus-
ka poinformowa³a, ¿e zgodnie z prawem Republiki Bia³orusi dzia³alnoœæ oœwiatow¹
w tym kraju mog¹ prowadziæ wy³¹cznie podmioty posiadaj¹ce odpowiedni¹ licencjê.
Polska Macierz Szkolna takiej licencji nie posiada, nie mo¿e zatem organizowaæ zajêæ
i konsultacji dla studentów magisterskich studiów zaocznych. W³adze bia³oruskie
przewiduj¹ mo¿liwoœæ powrotu do rozmów o wydaniu wiz nauczycielom udaj¹cym siê
do Republiki Bia³orusi na zaproszenie Polskiej Macierzy Szkolnej w celu prowadzenia
dzia³alnoœci edukacyjnej tylko pod warunkiem uzyskania przez PMS odpowiedniej li-
cencji.
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Pragnê poinformowaæ, ¿e polskie urzêdy konsularne na Bia³orusi otrzyma³y polece-
nie sprawdzenia realnych mo¿liwoœci uzyskania stosownej licencji przez Polsk¹ Ma-
cierz Szkoln¹. Niezale¿nie od wyników tych dociekañ sprawa ta bêdzie przedmiotem
rozmów ze stron¹ bia³orusk¹ m.in. na kolejnym posiedzeniu grupy roboczej ds. mniej-
szoœci polskiej na Bia³orusi i mniejszoœci bia³oruskiej w Polsce.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przywi¹zuje du¿¹ wagê do rozwoju wspó³pracy
ze wschodnimi s¹siadami RP w ró¿nych sferach kontaktów, w tym tak¿e naukowych.
Chcia³bym wyraziæ nadziejê, ¿e podjête przez resort Spraw Zagranicznych dzia³ania
przyczyni¹ siê do rozwi¹zania tego problemu.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 94 dyrektywy 2007/64/WE, pañstwa cz³onkowskie,

w tym Polska, by³y zobowi¹zane wprowadziæ w ¿ycie przed dniem 1 listopa-
da 2009 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbêdne do
wykonania niniejszej dyrektywy. Za przygotowanie aktu prawnego imple-
mentuj¹cego zapisy dyrektywy 2007/64/WE do krajowego porz¹dku praw-
nego odpowiada Ministerstwo Finansów.

Do chwili obecnej ¿aden projekt ustawy o us³ugach p³atniczych imple-
mentuj¹cy zapisy dyrektywy 2007/64/WE nie zosta³ skierowany do parla-
mentu przez Ministerstwo Finansów.

Bior¹c pod uwagê dotychczasowe opóŸnienia w opracowywaniu aktów
prawnych implementuj¹cych postanowienia dyrektyw MiFID, CRD, a w tym
momencie kolejnej, PSD, zwracam siê do Pana Ministra o udzielenie mi nastê-
puj¹cych informacji.

1. Na jakim etapie w chwili obecnej znajduj¹ siê prace legislacyjne pro-
wadzone przez Ministerstwo Finansów nad projektem ustawy o us³ugach
p³atniczych implementuj¹cym dyrektywê 2007/64/WE?

2. Jaki jest przyjêty przez rz¹d harmonogram prac nad ustaw¹ o us³u-
gach p³atniczych?

3. Czy Ministerstwo Finansów przewiduje vacatio legis na dostosowanie
siê dostawców us³ug p³atniczych do wymogów ustawy o us³ugach p³atni-
czych? Jeœli tak, to jak d³ugie?

4. Czy Komisja Europejska zosta³a poinformowana o opóŸnieniach w pra-
cach Ministerstwa Finansów? Jaka jest deklaracja rz¹du co do daty wejœcia
w ¿ycie ustawy o us³ugach p³atniczych?

5. Czy Komisja Europejska na³o¿y na polski rz¹d karê za opóŸnienie
w implementacji dyrektywy 2007/64/WE i w jakiej wysokoœci?

Z powa¿aniem
Andrzej Person

OdpowiedŸ

Warszawa, grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odnosz¹c siê do oœwiadczenia Pana Senatora Andrzeja Persona z³o¿onego na
44. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 listopada 2009 r. (przeka-
zanego do Ministra Finansów przez Wicemarsza³ka Senatu w piœmie z dnia 27 listopa-
da sygn. BPS/DSK-043-2180/09), dotycz¹cego wprowadzenia w ¿ycie przed dniem
1 listopada 2009 r. przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych imple-
mentuj¹cych dyrektywê 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lis-
topada 2007 r. w sprawie us³ug p³atniczych w ramach rynku wewnêtrznego
zmieniaj¹c¹ dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchy-
laj¹c¹ dyrektywê 97/5/WE (Payment Services Directive (PSD), dotycz¹c¹ us³ug p³atni-
czych w ramach rynku wewnêtrznego, pragnê uprzejmie przekazaæ nastêpuj¹ce
informacje.
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Implementowana dyrektywa jest pioniersk¹ regulacj¹ w zakresie us³ug p³atniczych
zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym. Jej przedmiot, a wiêc okreœlenie praw
i obowi¹zków stron umowy o us³ugê p³atnicz¹ oraz zasad prowadzenia dzia³alnoœci
w zakresie œwiadczenia us³ug p³atniczych przez dostawców us³ug p³atniczych, w szcze-
gólnoœci dotycz¹cych przejrzystoœci warunków i wymogów w zakresie informowania
o us³ugach p³atniczych, a tak¿e zasad tworzenia, organizacji, nadzoru instytucji p³at-
niczych czy zasad wykonywania poœrednictwa w zakresie us³ug p³atniczych przez
agentów – wymaga regulacji ustawowej.

Podkreœlenia w tym miejscu wymaga równie¿ fakt, ¿e choæ dyrektywa PSD jest
w za³o¿eniu dyrektyw¹ pe³nej harmonizacji, przewiduje jednak 26 opcji narodowych,
których implementacja wzbudza wiele sporów i rozbie¿noœci przede wszystkim wœród
us³ugodawców rynku us³ug p³atniczych i innych przysz³ych adresatów ustawy.

Bior¹c pod uwagê przytoczone wy¿ej fakty, niezale¿nie od zrozumienia potrzeby
szybkiego wprowadzenia harmonizacji rynku us³ug p³atniczych w Unii Europejskiej,
dwuletni termin implementacji przedmiotowej dyrektywy okaza³ siê byæ terminem dra-
stycznie krótkim.

Ministerstwo Finansów dok³adaj¹c najwy¿szej starannoœci, w ramach Grupy Ro-
boczej ds. us³ug p³atniczych powo³anej przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego,
dzia³aj¹cej pod auspicjami Ministra Finansów, dokona³o bardzo szerokich, wstêpnych,
nieformalnych konsultacji projektu ustawy implementuj¹cej PSD, które poprzedzi³y
w³aœciwy proces legislacyjny i mia³y docelowo go przyspieszyæ poprzez wczesne uzgod-
nienie spornych stanowisk. W pracach Grupy uczestniczyli przedstawiciele admini-
stracji i inni interesariusze, w tym reprezentatywny sk³ad uczestników rynku finanso-
wego, przysz³ych adresatów projektu ustawy. Opcje przewidziane przez dyrektywê
PSD, podczas prac Grupy by³y bardzo szeroko dyskutowane (6 posiedzeñ oraz kolejne
3 posiedzenia ju¿ z wstêpnym projektem ustawy), niemniej jednak obserwuj¹c dysku-
sje w czasie uzgodnieñ miêdzyresortowych i konsultacji spo³ecznych nale¿y stwierdziæ,
i¿ nie wyeliminowa³y kontrowersji dotycz¹cych opcji narodowych, nawet tych, jakby
siê wydawa³o, wstêpnie uzgodnionych.

1. Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce etapu prac nad przedmiotowym projektem
ustawy w Ministerstwie Finansów, pragnê uprzejmie poinformowaæ Pana Senatora, i¿
bior¹c pod uwagê fakt, ¿e szybkie wejœcie w ¿ycie przepisów implementuj¹cych do pra-
wa polskiego zapisy dyrektywy, bêdzie korzystne zarówno dla konsumentów, jak i dla
dostawców us³ug p³atniczych w Unii Europejskiej i w Polsce oraz zwa¿aj¹c na termin
implementacji dyrektywy, ju¿ w 2007 r. zosta³y podjête, a w 2008 r. zintensyfikowane
prace nad krajow¹ ustaw¹ o us³ugach p³atniczych, w tym w formule korzystania z ww.
cia³a opiniodawczo-doradczego w postaci grupy roboczej ds. us³ug p³atniczych RRRF.

Projekt ustawy o us³ugach p³atniczych z dnia 25 wrzeœnia 2009 r. po uzgodnie-
niach wewn¹trzresortowych zosta³ umieszczony w dniu 9 paŸdziernika 2009 r. w Biu-
letynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów i w tym dniu rozpoczê³y siê
uzgodnienia miêdzyresortowe oraz konsultacje spo³eczne. W dniu 8 i 9 grudnia 2009 r.
odby³a siê konferencja uzgodnieniowa. W chwili obecnej projekt jest poprawiany zgod-
nie z ustaleniami i po rozstrzygniêciu niektórych pozosta³ych w¹tpliwoœci, kwestii tech-
nicznych oraz rozbie¿noœci przez Ministra Finansów, komitetów Rady Ministrów, a na-
stêpnie Rady Ministrów celem jego przyjêcia przez rz¹d przed skierowaniem do Sejmu.

Planowany termin przekazania projektu ustawy o us³ugach p³atniczych pod obra-
dy Komitetu Europejskiego Rady Ministrów to styczeñ 2010 roku. Po uzyskaniu ak-
ceptacji KERM projekt zostanie skierowany pod obrady kolejnego komitetu pomoc-
niczego RM – Komitetu RM ds. £¹cznoœci i Informatyzacji (KRMi£).

2. Odnosz¹c siê do pytania o harmonogram prac rz¹du nad przedmiotowym pro-
jektem ustawy uprzejmie informujê, i¿ harmonogram powy¿szy jest na bie¿¹co – zgod-
nie ze stanem zaawansowania prac nad ustaw¹ w Ministerstwie Finansów –
aktualizowany i przyjêcie projektu przez kolejne komitety pomocnicze Rady Ministrów
i Radê Ministrów planowane jest na pierwsze miesi¹ce 2010 roku.

3. Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce ustanowienia vacatio legis na dostosowanie
siê dostawców us³ug p³atniczych do wymogów przedmiotowej ustawy o us³ugach p³at-
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niczych, pragnê uprzejmie poinformowaæ, i¿ w chwili obecnej, w wyniku ustaleñ konfe-
rencji uzgodnieniowej, planowane jest wprowadzenie w ustawie vacatio legis w postaci
30 dni od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy (zamiast 14 dni przewidzianych w projekcie
z dnia 25 wrzeœnia 2009 r.).

Ponadto nale¿y uprzejmie wskazaæ, i¿ zarówno unijny jak i krajowy ustawodawca –
maj¹c za cel nieeliminowanie z rynku istniej¹cych podmiotów, przy jednoczesnym za-
pewnieniu nale¿ytej ochrony ludziom powierzaj¹cym swoje œrodki pieniê¿ne dostaw-
com us³ug p³atniczych – zapewnili, dziêki wprowadzeniu okresu przejœciowego
optymaln¹ i wystarczaj¹c¹ ochronê w postaci czasu na przystosowanie siê dla dotych-
czas istniej¹cych podmiotów.

Podmioty, które ju¿ prowadzi³y dzia³alnoœæ odpowiadaj¹c¹ dzia³alnoœci instytucji
p³atniczej, a niemaj¹ce zamiaru korzystania z zasady jednolitej licencji, bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ skorzystania z dobrodziejstwa przepisów przejœciowych, które wyd³u¿aj¹
okres dostosowawczy, w tym w zakresie formy prowadzenia dzia³alnoœci (mo¿liwoœæ
kontynuowania tej dzia³alnoœci bez zezwolenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 30 kwietnia 2011 r.).

Te mo¿liwoœci powinny pozwoliæ na sprawne i jak najmniej kosztowne odnalezienie
siê funkcjonuj¹cym podmiotom w nowej rzeczywistoœci prawnej, bowiem celem usta-
wodawcy zarówno europejskiego jak i polskiego, oprócz ochrony u¿ytkowników us³ug
p³atniczych, jest tak¿e utrzymanie na rynku podmiotów istniej¹cych.

4. Odnosz¹c siê do czêœci tego pytania dotycz¹cego poinformowania Komisji Euro-
pejskiej o przed³u¿aj¹cych siê pracach nad przedmiotowym projektem ustawy, pragnê
uprzejmie poinformowaæ, i¿ Komisja jest na bie¿¹co informowana o stanie zaawanso-
wania prac nad implementacj¹ dyrektywy PSD. Ministerstwo Finansów jest okresowo
pytane o stan prac nad implementacj¹ przedmiotowej dyrektywy oraz informuje o ich
zaawansowaniu drog¹ korespondencyjn¹ jak i na odpowiednich europejskich gre-
miach, w tym na spotkaniu plenarnym Payments Committee – komitetu Komisji Euro-
pejskiej, sk³adaj¹cego siê z przedstawicieli pañstw cz³onkowskich i Komisji.

Odpowiadaj¹c na drug¹ czêœæ tego pytania dotycz¹c¹ daty wejœcia w ¿ycie ustawy
o us³ugach p³atniczych uprzejmie przypominam, i¿ planowany termin przekazania
projektu ustawy o us³ugach p³atniczych pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Mi-
nistrów to styczeñ 2010 roku. Po uzyskaniu akceptacji KERM projekt zostanie skiero-
wany pod obrady kolejnego komitetu pomocniczego RM – Komitetu RM ds. £¹cznoœci
i Informatyzacji (KRMi£ a nastêpnie Rady Ministrów celem jego przyjêcia przez rz¹d
przed skierowaniem do Sejmu.

Na obecnym etapie prac trudno wiêc jest jednoznacznie wskazaæ dok³adny termin
pocz¹tku obowi¹zywania przedmiotowej ustawy w polskim systemie prawa.

Jakkolwiek Ministerstwo Finansów do³o¿y nale¿ytej starannoœci, by ustawa wesz³a
w ¿ycie nie póŸnej ni¿ w III kwartale 2010 r.

5. Odnosz¹c siê do pytania o karê za opóŸnienie w implementacji dyrektywy PSD ze
strony Komisji Europejskiej pragnê poinformowaæ, i¿ zgodnie z posiadan¹ przez Mini-
sterstwo Finansów wiedz¹ Komisja Europejska nie wnios³a dotychczas skargi przeciw-
ko Polsce przed Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci w trybie art. 226 TWE z tytu³u
opóŸnienia w implementacji dyrektywy PSD.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Dariusz Daniluk
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego nr 2 we W³oc³awku jest najwiêkszym

w Polsce zespo³em szkó³ dla doros³ych mieszcz¹cym siê na terenie zak³adu
karnego. S³uchaczami s¹ skazani odbywaj¹cy karê pozbawienia wolnoœci.
Szko³a istnieje od 1958 r., realizuj¹c edukacjê na poziomie gimnazjalnym, za-
sadniczym szko³y zawodowej, uzupe³niaj¹cym liceum ogólnokszta³c¹cego
oraz policealnym kszta³c¹cym w zawodach technik informatyk i technik bu-
downictwa. Do szko³y uczêszcza prawie 400 s³uchaczy.

CKU nr 2 we W³oc³awku jest jedn¹ z 50 placówek oœwiatowych dzia³a-
j¹cych w roku szkolnym 2007/2008 przy zak³adach karnych, obejmuj¹cych
nauczaniem 3 500 skazanych. Liczba skazanych objêtych nauczaniem
w szko³ach przywiêziennych od 2004 r. utrzymuje siê na sta³ym poziomie,
a liczba skazanych uczestnicz¹cych w kursach zawodowych organizowa-
nych w ramach ZK znacz¹co wzros³a – z 3 205 s³uchaczy w 2005 r. do 11 181
w 2008 r. Ogó³em w 2008 r. liczba skazanych objêtych nauczaniem w szko-
³ach przywiêziennych oraz nauczaniem kursowym stanowi³a oko³o 19,5%
w stosunku do liczby osadzonych w ZK w Polsce. Choæ znaczenie szko³y jako
œrodka wychowawczego jest czêsto niedoceniane, to w³aœnie nauka staje siê
najistotniejszym œrodkiem oddzia³ywania resocjalizacyjnego. Zatem szko³a
przywiêzienna jest nie tylko instytucj¹ dydaktyczn¹, ale i wychowawcz¹.

Badania przeprowadzone wœród ucz¹cych siê wiêŸniów pokazuj¹ wielk¹
potrzebê funkcjonowania szkó³ przy zak³adach karnych oraz korzyœci, jakie
p³yn¹ z kszta³cenia osób odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoœci. Wielu
skazanych podejmuje naukê, licz¹c na znalezienie pracy w wyuczonym za
murami wiêzienia zawodzie. Niejednokrotnie, uzupe³niaj¹c wykszta³cenie,
rozwijaj¹ siê intelektualnie, od nowa kszta³tuj¹c swoj¹ osobowoœæ.

Specyfika pracy dydaktycznej w wiêzieniu wynika z po³¹czenia do-
œwiadczeñ pedagogiki ogólnej i ortodydaktyki. Metody nauczania osób spo-
³ecznie niedostosowanych s¹ inne od stosowanych wobec jednostek prawid-
³owo socjalizowanych. Celem programów nauczania jest nie tylko kszta³cenie
i przygotowanie zawodowe, ale przede wszystkim pomoc wiêŸniom w read-
aptacji spo³ecznej.

Zwiêkszenie efektywnoœci nauczania jako œrodka oddzia³ywania reso-
cjalizacyjnego jest mo¿liwe dziêki zmianom, jakie dokonuj¹ siê w polskim
szkolnictwie przywiêziennym. Najwiêkszym problemem jest jednak jego fi-
nansowanie.

Szanowny Panie Ministrze! Czy istnieje mo¿liwoœæ wprowadzenia roz-
wi¹zañ prawnych porz¹dkuj¹cych i systematyzuj¹cych finansowanie dzia-
³alnoœci szkolnictwa przywiêziennego?

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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OdpowiedŸ

Warszawa, 17 grudnia 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia Pana Senatora Andrzeja Persona z³o¿onego w dniu

20 listopada 2009 r. dotycz¹cego szkolnictwa przywiêziennego uprzejmie informujê, ¿e
ukszta³towana sieæ szkó³ przywiêziennych zapewnia mo¿liwoœæ kszta³cenia, zarówno
skazanym nieletnim, którzy objêci s¹ nauczaniem obowi¹zkowym, jak i tym, którzy
z w³asnej inicjatywy ubiegaj¹ siê o podjêcie nauki. W roku szkolnym 2009/2010, przy
jednostkach penitencjarnych, funkcjonuj¹ 52 szko³y zorganizowane w 11 centrów
kszta³cenia ustawicznego i 9 zespo³ów szkó³. Ogó³em szko³y funkcjonuj¹ w 22 zak³a-
dach karnych i 2 aresztach œledczych.

Kszta³cenie skazanych organizuje siê na 5 poziomach edukacyjnych tj. podstawo-
wym, gimnazjalnym, zasadniczym, œrednim i policealnym.

Sieæ szkó³ przywiêziennych obejmuje: 3 szko³y podstawowe, 10 gimnazjów, 19 za-
sadniczych szkó³ zawodowych, 9 techników zawodowych, 9 liceów ogólnokszta³c¹cych
i 2 szko³y policealne. Ponadto, w zak³adach karnych, przy których funkcjonuj¹ oddzia-
³y aresztów œledczych, utworzono sieæ 16 szkó³ tzw. „pomocniczych”, które zapewniaj¹
realizacjê ustawowego obowi¹zku nauki osobom nieletnim tymczasowo aresztowa-
nym.

Przeciêtnie, w ka¿dym roku, naukê w formach szkolnych organizuje siê dla oko³o
3 500 osadzonych. Poddawani s¹ oni oddzia³ywaniom dydaktyczno-wychowawczym,
które stanowi¹ jeden z bardziej efektywnych elementów pracy resocjalizacyjnej. Ucz-
niowie szkó³ stanowi¹ oko³o 4,5% wszystkich osób osadzonych w aresztach œledczych
i zak³adach karnych. Najliczniejsz¹ grup¹ ucz¹cych siê w szko³ach s¹ skazani m³odo-
ciani i odbywaj¹cy karê pozbawienia wolnoœci po raz pierwszy. Stanowi¹ oni 66%
wszystkich uczniów szkó³ przywiêziennych.

Oferta nauki w szko³ach przywiêziennych ró¿nego typu skierowana jest przede
wszystkim do skazanych m³odocianych. Nie ogranicza siê jednak dostêpu do nauki
szkolnej skazanym doros³ym, je¿eli chc¹ oni kontynuowaæ przerwan¹ naukê w for-
mach szkolnych.

Przy planowaniu sieci szkó³ przywiêziennych k³adzie siê przede wszystkim nacisk
na zapewnienie skazanym mo¿liwoœci ukoñczenia szko³y podstawowej i gimnazjum.
Gdy¿ bez ukoñczenia tych szkó³ dalsza nauka nie jest mo¿liwa. Liczba miejsc w tych
szko³ach zapewnia mo¿liwoœæ objêcia nauczaniem wszystkich wymagaj¹cych kszta³ce-
nia na tym poziomie.

Nastêpnym wa¿nym etapem kszta³cenia jest nauka zawodu organizowana w zasadni-
czych szko³ach zawodowych. W 19 szko³ach tego typu uczy siê zawodu, œrednio w ka¿-
dym roku, oko³o 2 tys. skazanych. Nauka organizowana jest w takich zawodach, które
daj¹ szansê na zatrudnienie po opuszczeniu zak³adu karnego. S¹ to przede wszystkim
zawody us³ugowe poszukiwane na rynku pracy, takie jak: kucharz ma³ej gastronomii,
malarz-tapeciarz, glazurnik, posadzkarz i wiele innych z tej grupy zawodów. W grupie
zawodów przemys³owych szko³y przygotowuj¹ do takich zawodów jak: mechanik, mon-
ter maszyn i urz¹dzeñ, œlusarz, obuwnik, elektromechanik.

Skazani, którzy s¹ zainteresowani dalszym kszta³ceniem zawodowym mog¹ ubie-
gaæ siê o przyjêcie do technikum uzupe³niaj¹cego. W 9 szko³ach tego typu w ka¿dym
roku podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przeciêtnie oko³o 500 skazanych. Kszta³c¹
siê oni w takich zawodach jak: technik ¿ywienia, technik budownictwa, technik tech-
nologii drewna, technik poligraf.

Dla skazanych, którzy uzyskali ju¿ œrednie wykszta³cenie, a nie posiadaj¹ zawodu,
utworzone zosta³y szko³y policealne, jedna przy Zak³adzie Karnym we Wroc³awiu
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kszta³c¹ca w zawodzie – informatyk, druga przy Zak³adzie Karnym we W³oc³awku
kszta³c¹ca w zawodzie – informatyk i technik budownictwa.

W kszta³ceniu zawodowym skazanych du¿y nacisk k³adzie siê na jakoœæ szkolenia
praktycznego. Jego efektywnoœæ weryfikowana jest w trakcie zewnêtrznych egzaminów
zawodowych przeprowadzanych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne. Bardzo wa¿-
ne jest zatem, aby skazani koñcz¹cy naukê w szko³ach zawodowych mieli mo¿liwoœæ
przyst¹pienia do egzaminu zawodowego. Wszystkie szko³y zawodowe prowadzone przy
zak³adach karnych uzyska³y od okrêgowych komisji egzaminacyjnych upowa¿nienia
do przeprowadzania takich egzaminów.

Przeprowadzane od kilku lat zewnêtrzne egzaminy zawodowe potwierdzaj¹ dobre
przygotowanie uczniów koñcz¹cych naukê w szko³ach przywiêziennych. Œrednia zda-
walnoœæ egzaminów zawodowych kszta³towa³a siê na poziomie 80%. Uzyskiwane,
w wyniku zdanego egzaminu, zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce nabyte umiejêtnoœci za-
wodowe stanowi¹ powa¿ny atut przy ubieganiu siê o pracê po odbyciu kary pozbawie-
nia wolnoœci.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze fakty nale¿y stwierdziæ, ¿e szko³y przywiêzienne pomi-
mo licznych braków w wyposa¿eniu dydaktycznym, które dostrzega równie¿ Pan Pose³,
realizuj¹ z powodzeniem swoje zadania statutowe.

Odnosz¹c siê do uwag dotycz¹cych sposobu finansowania i wysokoœci nak³adów
na szkolnictwo przywiêzienne nale¿y stwierdziæ, ¿e istniej¹cy system finansowania
szkó³ nie budzi zastrze¿eñ, z punktu widzenia efektywnoœci wydatków ponoszonych na
ten cel. Ograniczenia, dotycz¹ce wydatków na szko³y przywiêzienne, m.in. na zakupy
pomocy dydaktycznych, s¹ wynikiem trudnej sytuacji ogólnej bud¿etu pañstwa i doty-
kaj¹ wszystkich zadañ, realizowanych przez wiêziennictwo. Nale¿y przy tym nadmie-
niæ, ¿e na prowadzenie szkó³ przywiêziennych resort sprawiedliwoœci nie otrzymuje
dodatkowych œrodków w formie subwencji oœwiatowej.

Szko³y przywiêzienne nie posiadaj¹ odrêbnoœci organizacyjnej. Ich wyodrêbnienie,
nie tylko nie gwarantowa³oby zwiêkszenia nak³adów na t¹ sferê dzia³alnoœci, lecz skut-
kowa³oby koniecznoœci¹ poniesienia przez zak³ady karne dodatkowych kosztów rze-
czowych i osobowych na wydzielenie wydatków funkcjonowania szkó³, mieszcz¹cych
siê w budynkach zakwaterowania osadzonych i nieposiadaj¹cych odrêbnych Ÿróde³ za-
silania w energiê elektryczna, wodê, ogrzewanie itp.

Wydaje siê wiêc, ¿e z punktu widzenia bud¿etu pañstwa wyodrêbnienie szkó³ jest
rozwi¹zaniem bardzo drogim, zwiêkszaj¹cym koszty funkcjonowania placówek oœwia-
towych o wydatki, zwi¹zane z administrowaniem odrêbnym podmiotem prawnym.
W rezultacie, przy takim zwiêkszeniu wydatków, bez gwarancji zasilenia bud¿etu wiê-
ziennictwa dodatkowymi œrodkami finansowymi, jedynym efektem by³oby tylko prze-
suniêcie limitów z jednego rozdzia³u tj. z 75512 „Wiêziennictwo” do innego tj. 80144
„Inne formy kszta³cenia osobno niewymienione”.

Konkluduj¹c, pragnê podziêkowaæ Panu Senatorowi za zainteresowanie siê sytua-
cj¹ materialn¹ szkó³ przywiêziennych, ale muszê równie¿ stwierdziæ, i¿ finansowa efek-
tywnoœæ funkcjonowania szkó³ przywiêziennych zale¿y przede wszystkim od wielkoœci
œrodków przeznaczonych na wiêziennictwo.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Zdzis³awa Pupy
oraz senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Kieruj¹c siê dobrze pojêtym interesem œrodowiska akademickiego Poli-

techniki Rzeszowskiej, pragniemy niniejszym przedstawiæ sprawê o istotnym
znaczeniu nie tylko dla uczelni, lecz tak¿e dla bezpiecznej eksploatacji
wspó³czesnych samolotów komunikacyjnych w Polsce. Wi¹¿e siê to z fak-
tem nieuzasadnionego obni¿enia w 2008 i 2009 r. o oko³o 20% dotacji pod-
miotowej dla Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej,
który jest jedynym certyfikowanym i uprawnionym do prowadzenia szkole-
nia lotniczego oœrodkiem szko³y wy¿szej w Polsce.

System profesjonalnego kszta³cenia pilotów na potrzeby polskiego lotnictwa
komunikacyjnego istnieje od roku 1976. Wczeœniej jedyny polski przewoŸnik
w owych latach, PLL „Lot”, pozyskiwa³ kadrê pracowników legitymuj¹cych siê
zawodow¹ licencj¹ pilota samolotowego spoœród grona instruktorów Aeroklubu
PRL b¹dŸ spoœród emerytowanych pilotów wojskowych. Wobec rosn¹cych wy-
mogów w zakresie kwalifikacji pilotów, wynikaj¹cych z perspektywy zakupu
przez PLL „Lot” samolotów nowej generacji Boeing 767, ówczesne kierownictwo
PLL „LOT” zwróci³o siê do Politechniki Rzeszowskiej z propozycj¹ rozpoczêcia
kszta³cenia in¿ynierów pilotów, których kwalifikacje odpowiada³yby stosow-
nym wymogom. Wymogi te nie ogranicza³y siê do posiadania licencji zawodo-
wej, gdy¿ ten warunek spe³niali dot¹d pozyskiwani kandydaci. Intencj¹ PLL
„Lot” by³o rozwi¹zanie systemowe problemu polegaj¹ce na pozyskaniu kandy-
datów na profesjonalnych pilotów, gwarantuj¹cych wysoki stopieñ bezpieczeñ-
stwa w trakcie eksploatacji nowoczesnego, bardzo drogiego sprzêtu
u¿ytkowanego w przestrzeni kontrolowanej, obejmuj¹cej wszystkie lotniska
œwiata.

Wybór Politechniki Rzeszowskiej jako uczelni, której zaproponowano tak
odpowiedzialne przedsiêwziêcie, wynika³ z faktu, i¿ zadania tego móg³ siê
podj¹æ wy³¹cznie oœrodek akademicki, który kszta³ci³ kadrê dla potrzeb lotnictwa,
a ponadto w zasiêgu którego znajdowa³o siê w pe³ni wyposa¿one lotnisko ko-
munikacyjne, dostêpne dla procesu kszta³cenia.

Œwiadoma ogromu prac, jakie warunkuj¹ pomyœln¹ realizacjê propono-
wanego zadania, Politechnika Rzeszowska podjê³a siê wówczas jego realiza-
cji. W wyniku owych dzia³añ ju¿ w czerwcu roku 1981 mury uczelni opuœcili
pierwsi absolwenci, którzy oprócz dyplomu magistra in¿yniera specjalnoœci:
lotnictwo otrzymywali licencjê zawodow¹ pilota II klasy. Zgodnie z ¿yczenia-
mi PLL „Lot” program studiów zosta³ tak skonfigurowany, by absolwenci
oprócz podstawowej wiedzy in¿ynierskiej legitymowali siê g³êbok¹ wiedz¹
z zakresu aerodynamiki, mechaniki lotu, podstaw wytrzyma³oœci konstrukcji
lotniczych, awioniki, nawigacji, zasad eksploatacji sprzêtu lotniczego oraz
bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego, w tym równie¿ anglojêzycznej fra-
zeologii proceduralnej. Nie bez znaczenia dla PLL „Lot” by³ fakt, i¿ absolwent
zatrudniany jako pilot w razie okresowej lub trwa³ej niedyspozycji by³ w sta-
nie niezw³ocznie podj¹æ siê realizacji odpowiedzialnych prac w s³u¿bach na-
ziemnych.

W okresie trzydziestu trzech lat doskonalono system edukacji, zarówno
w sferze kszta³cenia politechnicznego, jak i kwalifikacji licencjonowanego
personelu dla lotnictwa cywilnego. W roku 1990 Politechnika Rzeszowska
przejê³a bêd¹cy wczeœniej w³asnoœci¹ ówczesnego Ministerstwa Komunika-
cji (egzystuj¹cy na prawach szko³y zawodowej) Oœrodek Szkolenia Personelu
Lotniczego (OSPL), powo³uj¹c w to miejsce Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej, jednoczeœnie poszerzaj¹c jego funkcje o zajmowa-
nie siê zagadnieniami naukowo-badawczymi, w tym badaniami w locie, ko-
responduj¹ce z innymi specjalnoœciami lotniczymi oraz zadaniami
naukowymi wielu jednostek organizacyjnych uczelni. Poszerzono równie¿ za-
kres kszta³cenia personelu lotniczego o kszta³cenie licencjonowanych mecha-
ników obs³ugi.
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Absolwenci Politechniki Rzeszowskiej ze specjalnoœci¹: pilota¿, w liczbie
prawie piêciuset, zatrudniani s¹ przez linie lotnicze wielu krajów, nie tylko
europejskich. Od wielu lat stanowi¹ oni równie¿ zasadniczy trzon kadry pilo-
tów PLL „Lot” oraz EuroLot. Liczne fakty œwiadcz¹ o s³usznoœci przyjêtej
i wci¹¿ doskonalonej koncepcji kszta³cenia. Jako przyk³ad mo¿na przytoczyæ
fakt uzyskiwania najwy¿szych ocen w trakcie szkolenia w Seattle (centrum
szkolenia Boeing).

Nowe realia dyktuj¹ nowe wyzwania szeroko pojmowanej edukacji. Bez-
sprzecznie odnosz¹ siê one równie¿ do problemu coraz lepszego kszta³cenia,
w tym równie¿ in¿ynierów pilotów w Politechnice Rzeszowskiej, przecho-
dz¹cych wielostronn¹ selekcjê kwalifikacyjn¹. Ten sprawdzony system uza-
sadniony jest wzglêdami ekonomicznymi, ale przede wszystkim wzglêdami
bezpieczeñstwa operacji lotniczych i eksploatacji sprzêtu.

Niepokoj¹cy jest fakt, i¿ w ostatnim okresie pojawia siê w kraju alternatywna
mo¿liwoœæ uzyskiwania specjalnoœci lotniczych, w tym licencji pilota, uprawnia-
j¹cych do podjêcia pracy zarobkowej w tym zawodzie. Chodzi o prywatne
oœrodki szkolenia lotniczego, których egzystencja w warunkach gospodarki
rynkowej jest rzecz¹ naturaln¹, niemniej jednak w znakomitej wiêkszoœci
przypadków kandydaci do szkolenia kwalifikowani s¹ bez wzglêdu na sto-
pieñ osobistych predyspozycji do tego rodzaju profesji. Sytuacja taka mo¿e
w przysz³oœci stwarzaæ ogromne zagro¿enie dla bezpiecznego podró¿owania,
równie¿ dla lotnictwa komunikacyjnego. Podnosimy tê kwestiê z tego powo-
du, i¿ czêœæ dotacji z bud¿etu pañstwa przeznaczonej na kszta³cenie licencjo-
nowanych kadr lotnictwa cywilnego transferowana jest do pañstwowych
zawodowych szkó³ wy¿szych, które nie posiadaj¹c w³asnej bazy, powierzaj¹
proces szkolenia wspomnianym oœrodkom prywatnym. Praktyka ta spowo-
dowa³a obni¿enie wysokoœci dotacji dla Politechniki Rzeszowskiej, która jako
jedyna szko³a wy¿sza posiada certyfikowany przez Urz¹d Lotnictwa Cywil-
nego Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego.

Kontynuowanie i doskonalenie procesu kszta³cenia pilotów w Oœrodku
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, co wymaga finansowania
zapewniaj¹cego akceptowalny poziom bezpieczeñstwa operacji lotniczych
i eksploatacji sprzêtu, uwa¿amy za absolutnie konieczne. Niedoinwestowa-
nie by³oby równoznaczne ze zniszczeniem ponadtrzydziestoletniego dorobku
w tak newralgicznym obszarze kszta³cenia.

Œrodowisko akademickie Politechniki Rzeszowskiej, kieruj¹c siê poczuciem
wielkiej odpowiedzialnoœci za funkcjonowanie jedynego w Polsce i jednego z nie-
licznych w Europie oœrodka kszta³cenia pilotów lotnictwa komunikacyjnego bê-
d¹cego w strukturze wy¿szej uczelni politechnicznej, podejmuje wysi³ek
dotycz¹cy przywrócenia finansowania Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego do po-
ziomu zapewniaj¹cego wype³nianie statutowej dzia³alnoœci, zwracaj¹c siê z pro-
blemem do przedstawicieli w³adz i parlamentarzystów.

Dofinansowanie zapobiegnie zniszczeniu mozolnie wypracowanego, dob-
rze funkcjonuj¹cego, sprawdzonego systemu kszta³cenia, a tak¿e zniwecze-
niu rozwoju naukowego kierunku: lotnictwo i kosmonautyka w Politechnice
Rzeszowskiej.

Panie Ministrze! Pragnê w szczególnoœci podkreœliæ, ¿e:
— dotychczasowa dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na zadania

zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ lotnicz¹ jest niewystarczaj¹ca i nie zapewnia bez-
piecznego prowadzenia szkolenia lotniczego studentów w Oœrodku Kszta³ce-
nia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej;

— w okresie ostatnich dziesiêciu lat, to jest od 1999 r., dotacja dla Oœrod-
ka Kszta³cenia Lotniczego praktycznie kwotowo nie uleg³a zmianie, a jej
wzrost w tym czasie od 3.082.671 z³ w 1999 r. do 3.243.000 z³ w roku 2008,
czyli wynosz¹cy 5,2%, nie pokrywa³ inflacji oraz nie uwzglêdnia³ bardzo du-
¿ego kilkuletniego wzrostu cen paliwa lotniczego, wprowadzonych nowymi
przepisami obowi¹zkowych i wy¿szych stawek ubezpieczenia OC dzia³alno-
œci lotniczej, ubezpieczenia statków powietrznych oraz wzrostu wynagro-
dzeñ;

— brak prawid³owej dotacji dla OKL, która naszym zdaniem powinna
wynosiæ oko³o 7 milionów z³ w skali roku, przy ustawicznym deficycie œrod-
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ków finansowych grozi pogorszeniem bezpieczeñstwa prowadzonych szko-
leñ lotniczych;

— w roku 2009 Ministerstwo Infrastruktury podjê³o decyzjê z narusze-
niem obowi¹zuj¹cych rozporz¹dzeñ o obni¿eniu dotacji dla Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego do kwoty 2,6 miliona z³, co jest zagro¿eniem dla bez-
pieczeñstwa szkolonej m³odzie¿y.

W zwi¹zku z tym uzasadnieniem opisane obni¿anie na przestrzeni ostat-
nich dziesiêciu lat dotacji dla Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej z 3.082.671 z³ w 1999 r. do 2.600.000 z³ w 2009 r. oznacza
dramatyczne obni¿enie dotacji kosztem bezpieczeñstwa szkolenia lotniczego
studentów i mo¿e spowodowaæ likwidacjê jedynego certyfikowanego oœrod-
ka szkolenia lotniczego w szko³ach wy¿szych.

Dodatkowo w latach 2008 i 2009 nast¹pi³o niezgodne z obowi¹zuj¹cym
prawem finansowanie przez Ministerstwo Infrastruktury szkolenia lotniczego
kadr lotniczych dla lotnictwa cywilnego w wy¿szych szko³ach zawodowych,
które nie posiadaj¹ w³asnego certyfikowanego oœrodka szkolenia lotniczego.
Nastêpuje b³êdne ko³o podzia³u tej samej i realnie coraz mniejszej dotacji po-
miêdzy coraz liczniejsze szko³y wy¿sze zamiast zwiêkszenia dotacji ca³kowi-
tej na ten cel wobec gwa³townego rozwoju komunikacji lotniczej w Polsce
i budowy nowych lotnisk na terenie naszego kraju.

Ze szczególn¹ trosk¹ musimy zaprotestowaæ przeciw planowanemu
wprowadzeniu odp³atnego kszta³cenia studentów na stacjonarnym kierun-
ku: pilota¿, sprowadzaj¹cemu siê do propozycji pozyskiwania kredytów
w bankach przez studentów studiów dziennych w celu ponoszenia op³at za
szkolenie lotnicze. Taka propozycja ma szereg dyskwalifikuj¹cych j¹ wad,
a s¹ to:

— niekonstytucyjnoœæ ponoszenia kosztów kszta³cenia przez studentów
specjalizacji: pilota¿;

— koniecznoœæ zwrotu czêœci lub ca³oœci dotacji z Unii Europejskiej przez
oœrodki lotnicze szkó³ wy¿szych, które otrzyma³y te dotacje na rozwój infra-
struktury lotniczej;

— koniecznoœæ ponoszenia identycznych op³at i zaci¹gania kredytów
przez studentów wy¿szych szkó³ morskich ze wzglêdu na uchwalenie wczeœ-
niej dla tych szkó³ przepisów prawa identycznych jak przepisy prawa dla
szkó³ kszta³c¹cych personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o wnikliwe i mo¿liwie szybkie rozpa-
trzenie zg³oszonych problemów i nieprawid³owoœci, i informacjê na temat
podjêtych dzia³añ w tym zakresie.

Zdzis³aw Pupa
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 grudnia 2009 r.

Wicemarsza³ek Senatu
Pani Krystyna Bochenek

Szanowna Pani Marsza³ek!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatorów Zdzis³awa Pupy i Tadeusza Gruszki

z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie dotacji dla Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Poli-
techniki Rzeszowskiej uprzejmie informujê co nastêpuje.

Minister Infrastruktury w zwi¹zku z zapisami art. 94 ust. 3 pkt 5) ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.)
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jest obowi¹zany uwzglêdniæ w swoim bud¿ecie œrodki na dotacjê podmiotow¹ dla pub-
licznych uczelni wy¿szych realizuj¹cych zadania zwi¹zane z utrzymaniem powietrznych
statków szkolnych i specjalistycznych oœrodków szkoleniowych kadr powietrznych. Od
dwóch lat prawo do ubiegania siê o œrodki z dotacji – poza dotychczasowym wy³¹cznym
beneficjentem Politechnik¹ Rzeszowsk¹ – uzyska³a druga szko³a wy¿sza realizuj¹ca
zadania zwi¹zane z kszta³ceniem personelu lotniczego dla potrzeb lotnictwa cywilnego
tj. Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Che³mie.

Zgodnie z powy¿szym w ustawie bud¿etowej zosta³y zabezpieczone œrodki w roku
2008 w wysokoœci 3.211 tys. PLN (dodatkowo zwiêkszone o 600 tys. PLN dla Poli-
techniki Rzeszowskiej), a w roku 2009 – 4.008 tys. PLN.

Œrodki dotacji dzielone s¹ zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do rozporz¹dzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podzia³u dotacji
z bud¿etu pañstwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. Nr 89, poz. 544),
w którym podstawowym kryterium podzia³u jest liczba studentów danej uczelni. Tak
wiêc ca³kowita kwota dotacji zapisana na dany rok w bud¿ecie dzielona jest na uczel-
nie proporcjonalnie do liczby studentów. Przy liczbie studentów podlegaj¹cych prze-
szkoleniu w roku 2008, w przypadku Politechniki Rzeszowskiej – 93 da³o dotacjê
w wysokoœci 2.643 tys. PLN, a w PWSZ – przy liczbie 20 studentów dotacja wynios³a
568 tys. PLN.

Kwota dotacji przewidziana w bud¿ecie pañstwa w 2009 r. na realizacjê ww. zadañ
w wysokoœci 4.008 tys. PLN zosta³a podzielona równie¿ zgodnie z powy¿szymi zasada-
mi tj. proporcjonalnie do liczby studentów. A liczba tych na Politechnice Rzeszowskiej
spad³a do 74 studentów, co da³o dotacjê w wysokoœci 2.648 tys. PLN. W Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Zawodowej w Che³mie liczba studentów wzros³a do 38 i dotacja wynios-
³a – 1.360 tys. PLN.

Jednoczeœnie muszê podkreœliæ, ¿e jakkolwiek wysokoœæ dotacji w przypadku Poli-
techniki Rzeszowskiej wzros³a w 2009 r. w stosunku do 2008 r. o 5 tys. PLN, to wyso-
koœæ dotacji w przeliczeniu na jednego studenta w 2009 r. wzros³a do 36 tys. PLN
z 28 tys. PLN w 2008 r.

Odnosz¹c siê do kwestii PWSZ w Che³mie informujê, ¿e Uczelnia ta realizuje swoje
zadania w oparciu o Program szkolenia personelu lotniczego dla lotnictwa cywilnego,
zgodny z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 wrzeœnia 2003 r. w sprawie
licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603 z póŸn. zm.), który zosta³
zatwierdzony przez Prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego. Uczelnia ta dotychczas reali-
zowa³a szkolenia praktyczne korzystaj¹c z oœrodków szkolenia lotniczego certyfikowa-
nych przez ULC zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie certyfikacji dzia³alnoœci w lotnictwie cywilnym, a jej absolwenci otrzymuj¹ li-
cencje/uprawnienia wydane przez w³adzê lotnicz¹ równowa¿ne z licencjami/upraw-
nieniami uzyskiwanymi przez absolwentów Politechniki. Od wrzeœnia bie¿¹cego roku
Uczelnia prowadzi szkolenia teoretyczne w oparciu o w³asny, certyfikowany przez ULC
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego w zakresie szkolenia teoretycznego do uzyskania li-
cencji pilota samolotowego.

Resort infrastruktury zdaj¹c sobie sprawê z niezadowalaj¹cego poziomu dofinan-
sowania szkolenia lotniczego – uwzglêdnienie kolejnego beneficjenta przy niewielkiej
podwy¿ce ³¹cznej wysokoœci dotacji w kolejnych latach – wyst¹pi³ w 2008 r. do Ministra
Finansów – w uzgodnieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego – o przyznanie
dodatkowych œrodków z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa w wysokoœci 600 tys. PLN
z przeznaczeniem dla Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.
Wniosek zosta³ uwzglêdniony i Uczelnia uzyska³a powy¿sze œrodki.

Równie¿ w roku bie¿¹cym w odpowiedzi na sygna³y z Politechniki Rzeszowskiej, ¿e
kwota dotacji przyznana w 2009 r. nie zaspokaja potrzeb Uczelni w zakresie kszta³ce-
nia personelu lotniczego, Minister Infrastruktury wyst¹pi³ z wnioskiem do Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego o zwiêkszenie dotacji podmiotowej dla Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Niestety z uwagi na fakt, i¿ œrodki
z rezerwy celowej zosta³y ju¿ rozdysponowane Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego nie mog³o pozytywnie rozpatrzyæ naszego wniosku.
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Odnosz¹c siê do kwestii udzielenia dodatkowego wsparcia w bie¿¹cym roku dla Po-
litechniki Rzeszowskiej, pragnê poinformowaæ, i¿ zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) dysponent czêœci bud¿etowej
tj. Minister Infrastruktury nie tworzy rezerw i w zwi¹zku z tym nie ma mo¿liwoœci
w trakcie roku bud¿etowego wydatkowania œrodków na zadania, które nie zosta³y ujête
w ustawie bud¿etowej na dany rok.

Chcia³bym tak¿e zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce istotne fakty, a mianowicie obo-
wi¹zuj¹ce przepisy prawa. I tak, przepisy w zakresie wymagañ dotycz¹cych wy-
kszta³cenia pilotów ubiegaj¹cych siê o poszczególne licencje nie warunkuj¹ nabycia
uprawnieñ pilota koniecznoœci¹ uzyskania wykszta³cenia wy¿szego: in¿yniera lub ma-
gistra. Zaœ podejmuj¹c jakiekolwiek dzia³ania w zakresie dotacji wydaje siê zasadnym
rozwa¿enie opinii w³adzy lotniczej, która uwa¿a, ¿e w œwietle równego dostêpu do ryn-
ku uczelnie kszta³c¹ce personel lotniczy i posiadaj¹ce w swoich strukturach oœrodki
szkolenia lotniczego powinny konkurowaæ na takich samych zasadach jak pozosta³e
podmioty gospodarcze œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie szkolenia lotniczego, a uprzywile-
jowanie ich poprzez dotowanie powoduje podwójne obci¹¿anie bud¿etu poprzez finan-
sowanie kszta³cenia praktycznego studentów-pilotów i równoczeœnie oœrodków
prowadz¹cych to szkolenie.

Maj¹c na uwadze krytyczne opinie dotycz¹ce zasad podzia³u dotacji dla uczelni re-
sort w najbli¿szym czasie podejmie prace – z udzia³em zainteresowanych œrodowisk –
nad kompleksow¹ zmian¹ zapisów Za³¹cznika nr 8 do rozporz¹dzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podzia³u dotacji z bud-
¿etu pañstwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Zwróci³a siê do mnie Pani dyrektor Iwona Bo³tuæ z Oœrodka Wychowaw-

czo-Rewalidacyjnego dla Dzieci i M³odzie¿y Niewidomej i S³abowidz¹cej
w Czêstochowie z proœb¹ o pomoc. Jest to placówka wspieraj¹ca rozwój
i edukacjê dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej wzrokowo z terenu Czêstocho-
wy i dawnego województwa czêstochowskiego. Obejmuje opiek¹ dwustu piê-
ciu wychowanków w wieku do dwudziestego czwartego roku ¿ycia, ucz¹cych
siê w szko³ach ogólnodostêpnych i specjalnych, w wiêkszoœci posiadaj¹cych
orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego z poradni psychologiczno-
-pedagogicznej oraz orzeczenia o niepe³nosprawnoœci i o stopniu niepe³no-
sprawnoœci. Oko³o piêædziesiêciu piêciu spoœród nich miesiêcznie systema-
tycznie uczestniczy w czasie roku szkolnego w zajêciach rewalidacyjnych
prowadzonych na terenie oœrodka. S¹ to zajêcia z zakresu rehabilitacji widze-
nia, orientacji w przestrzeni, nauki pisma Braille’a, nauki czynnoœci dnia co-
dziennego, terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, rehabili-
tacji ruchowej, obs³ugi specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
nauki korzystania z dostêpnego sprzêtu optycznego, nauki pos³ugiwania siê
informacj¹, kszta³cenia umiejêtnoœci korzystania z zasobów biblioteki ksi¹¿ki
mówionej, masa¿u leczniczego oraz rozwijania zainteresowañ. Oprócz bezpo-
œredniej pracy z wychowankami prowadzone s¹ równie¿ poradnictwo i grupy
wsparcia dla ich rodziców, nauczycieli i opiekunów.

Oœrodek realizuje te cele od momentu powstania, tj. od 1 wrzeœnia 1994 r.
Placówka funkcjonowa³a jako Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i M³odzie¿y Niewidomej i S³abowi-
dz¹cej PZN w Czêstochowie i mog³a udzielaæ pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej podopiecznym (oko³o szeœædziesiêciu osobom) w wymiarze jed-
nego etatu pedagogicznego, dzielonego przez pedagoga i psychologa, finanso-
wanego przez Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Czêstochowie, pod
nadzorem pedagogicznym sprawowanym przez to kuratorium, i jednego etatu
administracyjnego, finansowanego przez WOZiRON. Szybko okaza³o siê, ¿e
dzia³ania placówki znacznie wykraczaj¹ poza zadania poradni i w odpowiedzi
na zalecenia pokontrolne KO, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oœwiatowy-
mi, zosta³a ona przekszta³cona z dniem 1 stycznia 1997 r. w Oœrodek
Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i M³odzie¿y Niewidomej i S³abowi-
dz¹cej Zarz¹du Okrêgu PZN w Czêstochowie, przy czym nazwa ta nie odzwier-
ciedla typu placówki, a tylko profil jej dzia³alnoœci. Zatrudnienie w placówce by³o
identyczne jak przed przekszta³ceniem.

Po likwidacji województwa czêstochowskiego oœrodek podlega³ Wydzia-
³owi Zdrowia i Spraw Spo³ecznych UM w Czêstochowie. Œrodki na jego finan-
sowanie pochodzi³y z puli Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, tam te¿
przekazywano sprawozdania z dzia³alnoœci. W lutym 2003 r. ówczesny kie-
rownik oœrodka i jego twórca, pani Barbara £ukasik, z³o¿y³a wniosek o doko-
nanie wpisu placówki do rejestru placówek oœwiatowych, prowadzonego
przez prezydenta miasta Czêstochowy. Wpis ten oœrodek uzyska³ w dniu
19 marca 2003 r., przy czym informacja o wpisie nie zosta³a zg³oszona do ku-
ratorium oœwiaty w celu zorganizowania nadzoru pedagogicznego nad pla-
cówk¹. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem oœwiatowym po z³o¿eniu w marcu
2003 r. w Wydziale Edukacji zamówienia na dotacjê oœrodek j¹ uzyska³. Wy-
miernym skutkiem otrzymania sta³ego Ÿród³a finansowania by³o, zgodnie
z kodeksem pracy i ustaw¹ – Karta Nauczyciela, zatrudnienie pedagoga, psy-
chologa, rehabilitanta widzenia, tyflopedagoga, bibliotekarza oraz pracowni-
ków administracji i obs³ugi. Do 31 sierpnia bie¿¹cego roku oœrodek zatrudnia³
³¹cznie siedemnastu pracowników, w tym na podstawie umów o pracê: piêciu
pracowników pedagogicznych (3,25 etatu) i czterech pracowników admini-
stracji i obs³ugi (3,5 etatu), zaœ na podstawie umów-zleceñ oœmiu pracowni-
ków pedagogicznych (instruktorów i nauczycieli czynnych zawodowo)
w ³¹cznym wymiarze dwudziestu czterech godzin tygodniowo.
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W zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawozdawczoœci dla Systemu Informacji
Oœwiatowej od 2005 r. i jego doskonaleniem oraz zmian¹ prawa oœwiatowe-
go (rozporz¹dzenie MENiS z 7 marca 2005 r. o typach placówek) w zakresie
typu placówek oœwiatowych, ujêtych w rozporz¹dzeniach MEN, okaza³o siê,
¿e placówka nie kwalifikuje siê do ¿adnego z wyszczególnionych typów
wskazanych przez ministerstwo. W zwi¹zku z tym trudno by³o wskazaæ w³a-
œciw¹ klasyfikacjê w sprawozdaniach SIO. Zgodnie ze wskazaniami telefonicz-
nymi pracownika Wydzia³u Edukacji UM Czêstochowy we wrzeœniu 2007 r.
zmieniono w SIO typ placówki z oœrodka rewalidacyjno-wychowawczego na
specjalny oœrodek wychowawczy (karty specjalnego oœrodka wychowawcze-
go funkcjonowa³y jako druki zamówienia dotacji). Spowodowa³o to perturba-
cje i niejasnoœci w ministerstwie i kierowanie zapytañ do Wydzia³u Edukacji.
Po kilkukrotnych rozmowach telefonicznych z ministerstwem i osobistych
z naczelnikiem Wydzia³u Edukacji oraz po rozmowie z panem prezydentem
Tadeuszem Wron¹ przekszta³cono oœrodek w placówkê dzia³aj¹c¹ w obsza-
rze pomocy spo³ecznej i edukacji i realizuj¹c¹ powierzone jej zadania w³asne
powiatu w zakresie edukacji i wychowania osób niepe³nosprawnych. Tak¹
propozycjê, wraz z proœb¹ o jej prawne zaopiniowanie, przekazano równie¿
w czasie spotkania z pani¹ naczelnik Wydzia³u Edukacji UM w dniu 16 czerwca
2009 r., jednak nie otrzymano opinii co do takiej mo¿liwoœci.

W¹tpliwoœci zwi¹zane z typem placówki, jak¹ obecnie jest OWR PZN, spo-
wodowa³y wstrzymanie z dnia na dzieñ dotacji, która jest podstaw¹ funkcjo-
nowania oœrodka (w dniu 19 stycznia 2009 r. otrzymano decyzjê urzêdu
miasta o przyznaniu dotacji, co nast¹pi³o w wyniku analizy przekazanych do-
kumentów). Brak wp³ywu œrodków z dotacji i decyzja o ich wstrzymaniu spra-
wiaj¹, ¿e w chwili obecnej placówka nie mo¿e realizowaæ swoich celów
statutowych, a od koñca lipca 2009 r. nie ma œrodków na regulowanie bie-
¿¹cych wydatków czynszowych i zwi¹zanych z zaopatrzeniem w media oraz
zobowi¹zañ p³acowych wobec pracowników. Spowodowa³o to konsekwencje
wynikaj¹ce z kodeksu pracy, czyli zwolnienie pracowników etatowych (2x0,5
etatu i nieprzed³u¿enie umów o pracê na czas okreœlony bibliotekarzowi i pani
sprz¹taj¹cej). W tym czasie, wspólnie z urzêdem miasta, dokonano doprecyzo-
wania typu placówki tak, by by³ on zgodny z obowi¹zuj¹cym prawem oœwiato-
wym od dnia 1 wrzeœnia 2009 r. Odpowiedni wpis – pozaszkolna placówka
specjalistyczna – do ewidencji UM uzyskano w dniu 21 wrzeœnia 2009 r.

Te zmiany (ze wzglêdu na zmianê typu placówki) nie spowodowa³y przy-
wrócenia zawieszonej dotacji, zaœ wysokoœæ dotacji przys³uguj¹cej wed³ug
nowego typu wynosi oko³o 1 tysi¹ca 500 z³ miesiêcznie (przy zachowaniu licz-
by przyjmowanych systematycznie uczniów). Kwota ta pokrywa wydatki
zwi¹zane z czynszem, op³at¹ abonamentów telefonicznych i internetowych
oraz zu¿yciem wody.

Dodatkowo w ostatnich dniach czerwca uzyskano telefoniczn¹ informa-
cjê z Wydzia³u Komunalnego UM o koniecznoœci przeprowadzenia siê do inne-
go budynku ze wzglêdu na przekszta³cenia w³asnoœciowe dotycz¹ce
nieruchomoœci, w której placówka wynajmuje lokal. By³a to jedyna bezpoœrednia
informacja dotycz¹ca jakichkolwiek zmian lokalowych placówki. Mimo ¿e
dyrekcja posiada doœwiadczenie w pozyskiwaniu dodatkowych œrodków po-
zabud¿etowych, nie jest przygotowana do tego typu rozwi¹zania, tym bar-
dziej ¿e w bie¿¹cym roku ¿aden z programów nie uzyska³ dofinansowania.

W ramach regulacji finansowania placówki pani rektor podjê³a rozmowy
z Delegatur¹ Kuratorium Oœwiaty w Czêstochowie dotycz¹ce wpisu do ewi-
dencji nadzoru pedagogicznego, Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakre-
sie mo¿liwoœci otrzymania dotacji w roku nastêpnym oraz z Urzêdem Miasta
Czêstochowy w zwi¹zku z otrzymaniem wpisu do rejestru placówek
opiekuñczo-wychowawczych dzia³aj¹cych na terenie miasta Czêstochowa,
które otrzymuj¹ dotacjê ze œrodków pomocy spo³ecznej (placówka wsparcia
dziennego). Wszystkie te dzia³ania maj¹ na celu zapewnienie oœrodkowi
œrodków finansowych na stabilne funkcjonowanie w przysz³oœci. Jednak ta
niezapowiedziana zmiana (tj. wstrzymanie dotacji, której nie otrzymano do
dnia dzisiejszego) spowodowa³a, ¿e placówka nie posiada œrodków na bie-
¿¹ce wydatki, w tym pensje pracownicze od miesi¹ca sierpnia. W oœrodku
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ograniczono zatrudnienie etatowe (z dniem 1 paŸdziernika pracownicy peda-
gogiczni i administracyjni wyst¹pili o urlopy bezp³atne, oprócz tyflopedagoga
op³acanego ze œrodków PFRON i instruktorki do spraw rehabilitacji dzieci
i m³odzie¿y, która jest na L-4 ze wzglêdu na ci¹¿ê). W ten sposób ograniczono
wydatki oœrodka, które pozosta³y do poniesienia w bie¿¹cym roku. Kszta³tuj¹
siê one obecnie na poziomie 17 tysiêcy 787 z³ miesiêcznie, w tym 2 tysi¹ce
546 z³ to wydatki zwi¹zane z lokalem i mediami, zaœ 15 tysiêcy 341 z³ to
koszt wynagrodzeñ pracowników pedagogicznych i administracyjnych.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pani Minister o interwencjê
w zakresie zmiany zapisów w prawie oœwiatowym, które okreœlaj¹ typy pla-
cówek oœwiatowych mog¹cych otrzymywaæ dotacjê ze œrodków subwencji.
Dziêki temu niewidomi i s³abowidz¹cy podopieczni bêd¹ mieli zapewnion¹
specjalistyczn¹ opiekê, a teren dawnego województwa czêstochowskiego na-
dal bêdzie jedynym regionem w Polsce, w którym niewidomi i s³abowidz¹cy
uczniowie ucz¹ siê w szko³ach ogólnodostêpnych ró¿nego szczebla, zaœ nau-
czyciele i rodzice maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z profesjonalnej opieki
psychologiczno-pedagogicznej.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.16

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Czes³awa Ryszkê na 44. po-

siedzeniu Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r. w sprawie okreœlenia typów placó-
wek, które mog¹ funkcjonowaæ w systemie oœwiaty i otrzymywaæ œrodki finansowe na
dzia³alnoœæ oœwiatow¹, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Zadania oœwiatowe zwi¹zane z prowadzeniem (dotowaniem) szkó³ oraz placówek
oœwiatowych finansowane s¹ z dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego. Jed-
nym z dochodów samorz¹dów terytorialnych jest czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej.
Subwencja oœwiatowa przekazywana jest do jednostek samorz¹du terytorialnego z bud¿e-
tu pañstwa. Natomiast jednostka samorz¹du terytorialna jest zobowi¹zana do finanso-
wania (dotowania) szkó³ lub placówek oœwiatowych zgodnie z zasadami przyjêtymi
w ustawie z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 – z póŸn. zm.).

Podzia³ czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej pomiêdzy jednostki samorz¹du teryto-
rialnego dokonywany jest na podstawie:

• rozporz¹dzenia ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania w sprawie
sposobu podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego,

• danych statystycznych o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nau-
czycieli wykazywanych w Systemie Informacji Oœwiatowej.

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. 125



Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla ka¿dej jednostki samorz¹du terytorialnego
stanowi jedn¹ kwotê, a o sposobie jej wydatkowania – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U.
z 2008 r. Nr 88, poz. 539 – z póŸn. zm.) – decyduje organ stanowi¹cy jednostki samo-
rz¹du terytorialnego.

Pragnê zauwa¿yæ, ¿e system oœwiaty zapewnia w szczególnoœci realizacjê prawa ka¿-
dego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kszta³cenia oraz opiekê nad uczniami
niepe³nosprawnymi przez umo¿liwianie realizowania zindywidualizowanego procesu
kszta³cenia, form i programów nauczania oraz zajêæ rewalidacyjnych, odpowiednich do
wieku i osi¹gniêtego rozwoju. System oœwiaty obejmuje ró¿ne typy szkó³ i placówek,
w tym m.in.: szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne – ogólnodostêp-
ne, integracyjne, specjalne, sportowe i mistrzostwa sportowego, z oddzia³ami integra-
cyjnymi, specjalnymi, sportowymi, placówki oœwiatowo-wychowawcze, m³odzie¿owe
oœrodki wychowawcze, m³odzie¿owe oœrodki socjoterapii, specjalne oœrodki
szkolno-wychowawcze oraz specjalne oœrodki wychowawcze dla dzieci i m³odzie¿y wy-
magaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
a tak¿e oœrodki umo¿liwiaj¹ce dzieciom i m³odzie¿y z g³êbokim upoœledzeniem umys³o-
wym oraz dzieciom i m³odzie¿y z upoœledzeniem umys³owym i z niepe³nosprawnoœcia-
mi sprzê¿onymi realizacjê odpowiednio obowi¹zku rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki. Natomiast rodzaje i szczegó-
³owe zasady dzia³ania placówek publicznych okreœla rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad
dzia³ania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placów-
kach oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci
w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 – z póŸn. zm.).

Jednoczeœnie warto podkreœliæ, ¿e osoby prawne i fizyczne mog¹ zak³adaæ szko³y
i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego obowi¹zan¹ do prowadzenia odpowiedniego typu publicz-
nych szkó³ i placówek. Jednostka samorz¹du terytorialnego dokonuje wpisu do ewi-
dencji w ci¹gu 30 dni od daty zg³oszenia oraz z urzêdu dorêcza zg³aszaj¹cemu
zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji, które zawiera m.in. nazwê oraz typ i rodzaj szko³y
lub placówki, natomiast kopiê zaœwiadczenia przekazuje w³aœciwemu kuratorowi
oœwiaty oraz organowi podatkowemu. W momencie gdy organ, o którym mowa w art. 82
ust. 1 ww. ustawy o systemie oœwiaty, stwierdzi i¿ zg³oszenie nie zawiera danych wy-
mienionych w art. 82 ust. 2 ww. ustawy b¹dŸ statut szko³y lub placówki jest sprzeczny
z obowi¹zuj¹cym prawem i mimo wezwania nie zosta³o uzupe³nione, wówczas jedno-
stka samorz¹du terytorialnego mo¿e wydaæ decyzjê o odmowie wpisu do ewidencji.

Na podstawie informacji dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania omawianej
placówki (przekazanych przez Delegaturê Kuratorium Oœwiaty w Czêstochowie) oraz
przepisów ustawy o systemie oœwiaty i regulacji zawartych w § 2 i 3 ww. rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania pla-
cówek publicznych, warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz
wysokoœci i zasad odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych pla-
cówkach, stwierdziæ nale¿y ¿e niepubliczny Oœrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla
Dzieci i M³odzie¿y Niewidomej i S³abo Widz¹cej, prowadzony przez Polski Zwi¹zek Nie-
widomych, mo¿e byæ zaliczony do oœwiatowo-wychowawczych placówek wychowania
pozaszkolnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 3b ww. ustawy o systemie oœwiaty placówki niepubliczne,
o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10, mog¹ otrzymywaæ dotacje z bud¿etu powiatu.
Powy¿szy przepis daje wiêc mo¿liwoœæ dotowania ww. Oœrodka przez Miasto Czêsto-
chowa.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ww. ustawy o systemie oœwiaty organ stanowi¹cy jednostki
samorz¹du terytorialnego, zobowi¹zanej do dotowania uprawnionych szkó³ (placó-
wek), ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. la i 2a–3b, oraz
tryb i zakres kontroli prawid³owoœci ich wykorzystywania, uwzglêdniaj¹c w szczegól-
noœci podstawê obliczania dotacji, zakres danych, które powinny byæ zawarte we
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wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób roz-
liczenia dotacji.

Przedstawiaj¹c wyjaœnienia uprzejmie informujê, ¿e Minister Edukacji Narodowej
nie sprawuje nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jednostek samorz¹du terytorialnego oraz podmio-
tów – osób fizycznych i prawnych innych ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego – pro-
wadz¹cych szko³y i placówki oœwiatowe i otrzymuj¹cych dotacje z bud¿etów samo-
rz¹dów. Z ramienia Pañstwa kontrolê nad dzia³alnoœci¹ jednostek samorz¹du teryto-
rialnego z punktu widzenia legalnoœci sprawuje w³aœciwy wojewoda, a w zakresie go-
spodarki finansowej – regionalne izby obrachunkowe.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
Otrzymujê alarmuj¹ce pisma od studentów i absolwentów Uniwersytetu

Opolskiego z kierunku pedagogika opiekuñcza oraz pedagogika pracy socjal-
nej, którzy rozpoczêli studia po 1 paŸdziernika 2004 r. Prosz¹, aby Minister-
stwo Pracy i Polityki Spo³ecznej zmieni³o przepisy zawarte w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (DzU z 2008 r. nr 115, poz. 728
z póŸn. zm.).

Interpretuj¹c art. 116 ust. 1 pkt 3 wy¿ej wymienionej ustawy o pomocy
spo³ecznej, uwa¿aj¹, ¿e ukoñczona przez nich specjalnoœæ na kierunku peda-
gogika przygotowuje ich w pe³ni do zawodu pracownika socjalnego. Uwa¿aj¹
tak, poniewa¿ wspomniany zapis nie wskazuje wprost, ¿e po dwucz³ono-
wych nazwach specjalnoœci, w której jednym z cz³onów jest praca socjalna,
nie ma siê uprawnieñ do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Tymczasem nowy art. 116 ust. 1 pkt 3 traktuje wy³¹cznie o „specjalnoœci
przygotowuj¹cej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka spo³eczna,
e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie”, w zwi¹zku z czym wybrany
kierunek i specjalnoœæ spe³nia wy¿ej wymienione kryteria (w specjalnoœci
wystêpuje nazwa „praca socjalna”, dziêki czemu ta specjalizacja wed³ug po-
wy¿szego winna przygotowywaæ do zawodu pracownika socjalnego).

Pani Minister, proszê rozstrzygn¹æ, co jest meritum sprawy i wyznaczni-
kiem posiadanych uprawnieñ do wykonywania wspomnianego wy¿ej zawo-
du – i w³aœciwie ka¿dego innego: sama nazwa specjalnoœci czy przygotowa-
nie merytoryczne, metodyczne, zdobyta wiedza i umiejêtnoœci praktyczne.

Wspomniana specjalnoœæ na studiach dobrze przygotowuje pod wzglê-
dem merytorycznym i metodycznym do wykonywania zawodu pracownika
socjalnego. Uczestnictwo w zajêciach dydaktycznych, odbycie praktyk zawo-
dowych, praca woluntarystyczna oraz samorozwój id¹ w parze z motywacj¹
do wykonywania w³aœnie tego zawodu. Niestety, obecnie osoby te dowiaduj¹
siê, ¿e pomimo piêcioletniej edukacji kszta³c¹cej ich na pracowników socjal-
nych nie mog¹ realizowaæ w³asnych planów zawodowych i zainteresowañ.

Mo¿na odczuæ pewne za¿enowanie z tego powodu, ¿e osoby, które ukoñ-
czy³y studia o „prawid³owej”, wed³ug ministerstwa, nazwie specjalnoœci, wy-
konuj¹ wspominany zawód, mimo ¿e mog¹ mieæ niski poziom przygotowania.
Przyk³adem mog¹ byæ studia licencjackie na kierunku praca socjalna, które
choæ nie daj¹ odpowiedniego przygotowania do zawodu pracownika socjal-
nego, to dziêki nazwie w³aœnie s¹ wystarczaj¹cym kryterium posiadanych
kwalifikacji.

Wspomniani absolwenci i studenci pisz¹ do mnie, ¿e czuj¹ siê pokrzyw-
dzeni. Uwa¿aj¹, ¿e spotka³a ich ogromna niesprawiedliwoœæ wynikaj¹ca
z wprowadzonych przepisów prawa, to jest art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (DzU z 2008 r. nr 115, poz. 728 z póŸn.
zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o po-
mocy spo³ecznej (Dz U nr 48, poz. 320).

Pani Minister! Proszê zwróciæ uwagê na te przepisy i jeœli to mo¿liwe,
wprowadziæ zmiany do ustawy o pomocy spo³ecznej pozwalaj¹ce podj¹æ pra-
cê w zawodzie pracownika socjalnego osobom, które zdoby³y tê sam¹ wie-
dzê, która gdy jest okreœlona inn¹ nazw¹, daje uprawnienia do wykonywa-
nia zawodu pracownika socjalnego.

Z powodu braku uprawnieñ do wykonywania wyuczonego zawodu ab-
solwenci zamiast podj¹æ pracê, pozostaj¹ w gronie osób bezrobotnych, s¹
czêsto bez œrodków do ¿ycia i perspektyw na przysz³oœæ. Pragnê nadmieniæ,
¿e problem ten nie ogranicza siê wy³¹cznie do studentów i absolwentów
uczelni w Opolu.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 10 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na Pana pismo z dnia 27 listopada br., znak BPS/DSK-043-

-2184/09, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Czes³awa Ryszkê
w sprawie propozycji zmian w ustawie o pomocy spo³ecznej dotycz¹cych statusu pra-
cownika socjalnego podczas 44. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r.,
wyjaœniam co nastêpuje.

W dniu 1 maja 2004 roku wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). Na podstawie przepisu
art. 116 ust. 1 tej ustawy, prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego mog-
³y uzyskaæ osoby po ukoñczeniu okreœlonych kierunków studiów, w tym równie¿ po
pedagogice – jednak pod warunkiem ukoñczenia na tych studiach specjalnoœci pra-

ca socjalna, jak nazwa wskazuje, specjalnoœci wy³¹cznie zwi¹zanej z problematyk¹
pracy socjalnej. Okreœlenie przez ustawodawcê w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spo³ecznej konkretnej specjalnoœci o nazwie praca socjalna mia³o na celu ogra-
niczenie programu tej specjalnoœci do zagadnieñ zwi¹zanych bezpoœrednio z tematyk¹
pracy socjalnej, bez poszerzania o inne zagadnienia w³aœciwe tylko dla danego kierunku
studiów czy realizowanych typowych dla jego specyfiki – specjalnoœci zawodowych.

Informacje na temat uprawnieñ do wykonywania zawodu regulowanego pracowni-
ka socjalnego wynikaj¹cych z przepisów ustawy o pomocy spo³ecznej s¹ na bie¿¹co (je-
szcze przed dniem wejœcia w ¿ycie nowych przepisów) zamieszczane na stronie
internetowej Ministerstwa www.mpips.gov.pl, z uwzglêdnieniem zmian przepisów
ustawy o pomocy spo³ecznej, a tym samym szeroko dostêpne dla wszystkich osób oraz
uczelni wy¿szych zainteresowanych kszta³ceniem do zawodu pracownika socjalnego.
Informacja taka by³a zamieszczona na stronie internetowej wraz z wejœciem w ¿ycie
przepisów nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (tekst jedn.
Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

Nale¿y jednoczeœnie wskazaæ, ¿e specjalnoœæ praca socjalna na kierunkach upraw-
niaj¹cych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego by³a ju¿ prowadzona
w czêœci szkó³ wy¿szych przed wejœciem przepisów nowej ustawy o pomocy spo³ecznej,
tj. przed dniem 1 maja 2004 roku, zanim jeszcze zosta³ wprowadzony z dniem przepis
art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593, z póŸn. zm.) dotycz¹cy obowi¹zku ukoñczenia specjalnoœci praca socjalna.

Z kolei, w³¹czenie do wykazu kierunków studiów wy¿szych nowego, samodzielnego
kierunku o nazwie praca socjalna, spowodowa³o dalsze zmiany w przepisach ustawy
o pomocy spo³ecznej. Treœæ ww. przepisu art. 116 ust. 1 (przepis ten obowi¹zywa³ do
dnia 31 marca 2007 r.) dotycz¹ca obowi¹zku realizacji specjalnoœci praca socjalna zo-
sta³a przeniesiona do przepisu art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie
ustawy o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), która to ustawa wesz³a w ¿ycie
z dniem 1 kwietnia 2007 r.

Zgodnie z ww. przepisem art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie
ustawy o pomocy spo³ecznej, osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukoñczy³y
lub kontynuowa³y studia wy¿sze o specjalnoœci praca socjalna na jednym z kierun-
ków: pedagogika, politologia, polityka spo³eczna, psychologia, socjologia lub nauki
o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukoñczenia tych studiów mog¹ wykonywaæ zawód
pracownika socjalnego.

Przepis art. 5 ust. 3 dotyczy zatem osób, które do dnia 31 grudnia 2007 roku ukoñ-
czy³y studia o specjalnoœci praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, poli-
tyka spo³eczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, jak równie¿ osób, które
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w dniu 31 grudnia 2007 roku by³y dopiero w trakcie realizacji specjalnoœci praca so-
cjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka spo³eczna, psychologia, socjo-
logia lub nauki o rodzinie. Osoby te, z dniem uzyskania dyplomu ukoñczenia tych
studiów, nabywaj¹ prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz za-
trudnienia na tym stanowisku.

Tym samym, ukoñczenie (rozpoczêtych w paŸdzierniku 2004 roku, tj. ju¿ po wej-
œciu w ¿ycie przepisów nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej)
studiów wy¿szych na kierunku pedagogika o specjalnoœci pedagogika opiekuñcza oraz
pedagogika pracy socjalnej – nie uprawnia³o i nie uprawnia do wykonywania zawodu
pracownika socjalnego na podstawie powo³anego wy¿ej przepisu art. 5 ust. 3 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej.

Z kolei, przepis art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. la ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o po-
mocy spo³ecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z póŸn. zm.) wynika
z wprowadzenia rozporz¹dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia
13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838), nowe-
go kierunku studiów wy¿szych pierwszego stopnia o nazwie praca socjalna. Aby
umo¿liwiæ jeszcze przez jakiœ czas zdobycie kwalifikacji pracownika socjalnego na kie-
runkach pokrewnych (art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomo-
cy spo³ecznej wskazuje jednoznacznie tylko kilkuletni okres przejœciowy) –
rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku
w sprawie specjalnoœci przygotowuj¹cej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej
w szko³ach wy¿szych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz. 158 – data wejœcia rozporz¹dzenia
w ¿ycie – 1 paŸdziernika 2008 r.), podpisanym w porozumieniu z Ministrem Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, okreœlono „minimum” godzinowe przedmiotów (330 godzin)
oraz praktyk zawodowych (240 godzin), niezbêdne do realizacji podczas specjalnoœci
przygotowuj¹cej do zawodu pracownika socjalnego na poziomie studiów wy¿szych.

Przepis art. 116 ust. la stanowi upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia. Upowa¿-
nienie to ma charakter obligatoryjny, wiêc przepis art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy nie mo-
¿e byæ stosowany niezale¿nie od aktu wykonawczego. Przepis art. 116 ust. la ustawy
wprost odsy³a do kierunków studiów wymienionych w ust. 1, st¹d te¿ nie ma w¹tpliwo-
œci, ¿e rozporz¹dzenie wydawane na podstawie ust. la wykonuje w³aœnie ust. 1 pkt 3.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wykaz przedmiotów i praktyk zawodowych wraz z liczb¹ go-
dzin przeznaczonych na realizacjê specjalnoœci przygotowuj¹cej do zawodu pracowni-
ka socjalnego zosta³ opracowany we wspó³pracy ze szko³ami wy¿szymi, których
przedstawiciele s¹ miêdzy innymi cz³onkami Rady Pomocy Spo³ecznej oraz Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej ds. specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Prace
nad rozporz¹dzeniem trwa³y ponad rok, a tym samym wszystkie uczelnie, jak i osoby
zainteresowane kszta³ceniem pracowników socjalnych, ze znacznym wyprzedzeniem
w czasie mog³y siê zapoznaæ ze szczegó³owymi propozycjami treœci merytorycznych
wskazanych dla odnoœnej specjalnoœci, korzystaj¹c miêdzy innymi z informacji znaj-
duj¹cych siê na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa. Nazwê spe-
cjalnoœci przygotowuj¹cej do zawodu pracownika socjalnego ka¿da uczelnia okreœla
we w³asnym zakresie. Obowi¹zek realizacji minimum programowego, o którym mowa
w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku
w sprawie specjalnoœci przygotowuj¹cej do zawodu pracownika socjalnego realizowa-
nej w szko³ach wy¿szych, dotyczy studentów, którzy podjêli realizacjê tej specjalnoœci
pocz¹wszy od roku akademickiego 2008/2009, a ukoñcz¹ studia najpóŸniej do 31 grudnia
2013 roku.

Tym samym nale¿y jednoznacznie wskazaæ, i¿ powo³any wy¿ej przepis art. 116
ust. 1 pkt 3 i ust. la ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej w ogóle nie do-
tyczy wskazanej przez Pana Senatora grupy absolwentów Uniwersytetu Opolskiego,
którzy rozpoczêli studia w paŸdzierniku 2004 roku. Absolwenci ci mogli uzyskaæ uprawnie-
nia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wy³¹cznie w oparciu o przepis
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. Nr 48, poz. 320). Natomiast przepis art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. la ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, nak³adaj¹cy obowi¹zek zrealizowania minimum
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programowego wskazanego w ww. rozporz¹dzeniu, dotyczy tych studentów, którzy roz-
poczêli realizacjê specjalnoœci przygotowuj¹cej do wykonywania zawodu pracownika
socjalnego pocz¹wszy od dnia 1 paŸdziernika 2008 roku.

Zawód pracownika socjalnego w Polsce, podobnie jak i w wielu innych krajach, jest
zawodem regulowanym, a uprawnienia do jego wykonywania okreœlaj¹ przepisy usta-
wy o pomocy spo³ecznej. Zmiany przepisów zwi¹zanych z kszta³ceniem pracowników
socjalnych dokonywane s¹ w Polsce stopniowo, a wynikaj¹ one z koniecznoœci dosto-
sowania kwalifikacji do wymagañ zawodu, jak równie¿ standardów kszta³cenia przyjê-
tych w krajach Unii Europejskiej. W wiêkszoœci tych krajów praca socjalna jest
samodzieln¹ dyscyplin¹ naukow¹, a kszta³cenie pracowników socjalnych realizowane
jest w ramach odrêbnego kierunku studiów wy¿szych praca socjalna (na poziomie li-
cencjackim i magisterskim). Jak ju¿ nadmieniono powy¿ej tak¿e i w Polsce, rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838), zosta³ ju¿ wprowadzony
nowy kierunek studiów wy¿szych praca socjalna, na poziomie studiów wy¿szych pierwsze-
go stopnia. Standardy kszta³cenia dla tego kierunku zosta³y okreœlone w za³¹czniku
nr 84 do rozporz¹dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 12 lipca 2007 r.
w sprawie standardów kszta³cenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów
kszta³cenia, a tak¿e trybu tworzenia i warunków, jakie musi spe³niaæ uczelnia, by pro-
wadziæ studia miêdzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. nr 164, poz. 1166). W œlad
za tym ju¿ ponad dwadzieœcia szkó³ wy¿szych w Polsce uruchomi³o studia na kierunku
praca socjalna.

Konsekwencj¹ kszta³cenia pracowników socjalnych na odrêbnym kierunku praca
socjalna bêd¹ dalsze zmiany w ustawie o pomocy spo³ecznej w zakresie kwalifikacji wy-
maganych od pracowników socjalnych, wynikaj¹ce z przyjêtych standardów kszta³ce-
nia dla tego kierunku. Zmiany przepisów dotycz¹cych kwalifikacji pracownika
socjalnego maj¹ na celu stopniowe ujednolicenie standardów w zakresie kszta³cenia
do pracy socjalnej i uzyskiwanych kompetencji zawodowych. Umo¿liwi to osi¹gniêcie
porównywalnego przygotowania pracowników socjalnych na ró¿nych uczelniach, a ich
absolwenci bêd¹ mogli osi¹gn¹æ poziom przygotowania zawodowego pracowników so-
cjalnych wymaganego na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granic¹.

W przysz³oœci, pracownicy socjalni bêd¹ kszta³ceni tylko na studiach wy¿szych
o kierunku praca socjalna lub w trzyletnich kolegiach pracowników s³u¿b spo³ecznych.
Natomiast absolwenci innych kierunków studiów, takich jak pedagogika, psychologia,
socjologia, politologia, polityka spo³eczna czy nauki o rodzinie, bêd¹ podejmowaæ pra-
cê w swoim zawodzie, zgodnie z kwalifikacjami uzyskanymi w toku kszta³cenia i wska-
zanymi przez ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego w przepisach
dotycz¹cych standardów kszta³cenia odrêbnie dla ka¿dego kierunku studiów.

Przyk³adowo absolwenci studiów wy¿szych (licencjackich lub magisterskich) na
kierunku pedagogika posiadaj¹ odpowiednie kwalifikacje aby podj¹æ pracê na ró¿nych
stanowiskach w jednostkach organizacyjnych pomocy spo³ecznej, przyk³adowo w sek-
cji realizacji œwiadczeñ rodzinnych, a odpowiednio z trzyletnim lub piêcioletnim sta-
¿em pracy na stanowisku specjalisty lub starszego specjalisty pracy z rodzin¹. Ponadto
absolwenci kierunku pedagogika spe³niaj¹ wymogi kwalifikacyjne do podjêcia pracy
na stanowisku wychowawcy w placówce opiekuñczo-wychowawczej, a absolwenci tego
kierunku po studiach magisterskich i z trzyletnim sta¿em pracy mog¹ byæ zatrudnieni
na stanowisku pedagoga w placówce opiekuñczo-wychowawczej. Absolwenci pedago-
giki mog¹ te¿ podj¹æ pracê w szko³ach i placówkach oœwiatowych, zgodnie z kwalifika-
cjami uzyskanymi w toku kszta³cenia i wskazanymi w przepisach rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie okreœlenia
standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kszta³cenia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 116, poz. 1004, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kszta³cenia dla
poszczególnych kierunków oraz poziomów kszta³cenia, a tak¿e trybu tworzenia i wa-
runków jakie musi spe³niaæ uczelnia, by prowadziæ studia miêdzykierunkowe oraz ma-
krokierunki (Dz. U. nr 164, poz. 1166).

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. 131



Maj¹c na uwadze omówione wy¿ej kwestie, ewoluowanie zawodu regulowanego
pracownika socjalnego i jego dynamiczny rozwój w ostatnich latach, brak jest uzasad-
nienia dla obni¿enia wymagañ zwi¹zanych z dopuszczeniem do wykonywania tego za-
wodu wprowadzonych ustaw¹ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej w odnie-
sieniu do absolwentów kierunku pedagogika, którzy nie odbyli studiów na wskazanej
wprost w przepisie ustawy o pomocy spo³ecznej specjalnoœci praca socjalna, jak rów-
nie¿ w odniesieniu do studentów, którzy pocz¹wszy od paŸdziernika 2008 roku, nie re-
alizuj¹ na okreœlonych w ustawie kierunkach studiów specjalnoœci zgodnie
z minimum programowym szczegó³owo okreœlonym we wskazanym powy¿ej rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. przygotowu-
j¹cej do zawodu pracownika socjalnego w szko³ach wy¿szych.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ze zg³aszanych do mojego biura senatorskiego licznych próœb i postula-

tów rolników i mieszkañców gmin wiejskich wynika, ¿e og³oszone i wprowa-
dzone w roku 2009 programy dla œrodowisk wiejskich w ramach PROW
2007–2013, na przyk³ad dzia³anie 123 czy dzia³anie 312, okazuj¹ siê jed-
nym wielkim niewypa³em, by nie powiedzieæ oszustwem. W ka¿dym razie rol-
nicy pragn¹cy modernizowaæ gospodarstwa rolne czy te¿ osoby maj¹ce
zamiar podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pomimo ponoszonych kosztów w³as-
nych czuj¹ siê oszukani.

Jak wynika z przekazanych mi informacji, z niezwykle b³ahych i biuro-
kratycznych powodów odrzuca siê wnioski o modernizacjê gospodarstw rol-
nych – dzia³anie 123, a licz¹cy na pomoc w ramach dzia³ania 312, pragn¹cy
rozwin¹æ czy w ogóle za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bêd¹ musieli czekaæ
a¿ do roku 2010! W pokazanych mi kilkunastu pismach ma³opolskiego i œl¹s-
kiego oddzia³u ARiMR treœæ uzasadnienia by³a niemal identyczna: wniosek
o przyznanie pomocy z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter spra-
wy oraz koniecznoœæ rozpatrywania wniosków zgodnie z kolejnoœci¹ ustalo-
n¹ w drodze losowania zostanie rozpatrzony w terminie przed³u¿onym o trzy
miesi¹ce w stosunku do terminu zapisanego w § 19 ust. 14 cytowanego roz-
porz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 lipca 2008. Nawet laik
zauwa¿y, ¿e pismo przygotowywane jest wed³ug szablonu opracowanego
w centrali. Ponadto zamiast okazywania pomocy w wype³nianiu przez rolni-
ków dokumentacji, która nie jest przecie¿ ³atwa, pracownicy ARiMR bawi¹
siê niczym w programie „Mamy ciê”, przy³apuj¹c rolników na g³upich po-
my³kach i odrzucaj¹c sk³adane wnioski.

Wszystko to odbywa siê w czasie, gdy z oficjalnych danych ARiMR wyni-
ka, ¿e z³o¿one wnioski dotycz¹ce dzia³ania 123 czy dzia³ania 312 nie prze-
kroczy³y zaplanowanego limitu, a wrêcz stanowi³y jedynie kilkadziesi¹t
procent tego limitu!

Panie Ministrze, niew¹tpliw¹ przyczyn¹ takiego traktowania potencjal-
nych beneficjentów jest to, ¿e nabory wniosków przeprowadzone w kwietniu
2009 r., i to niemal równoczeœnie, doprowadzi³y do zakorkowania prac w od-
dzia³ach ARiMR. Ale czy do tego stopnia, aby w sytuacji zaledwie kilkudzie-
siêcioprocentowego zainteresowania przewlekaæ rozpatrywanie wniosków
przez rok?!

Powód, Panie Ministrze, jest dla mnie, a chyba dla Pana te¿, oczywisty.
Po prostu w bud¿ecie brakuje pieniêdzy. Ale proszê to powiedzieæ otwarcie
rolnikom, szczególnie tym, którzy poczynili ju¿ wydatki inwestycyjne, licz¹c
na unijn¹ pomoc, gdy¿ zapewniono ich, ¿e w sytuacji niewykorzystania limitu
ka¿dy, kto z³o¿y wniosek, pomoc otrzyma. W zamian dopuszczacie do wypi-
sywania przez ARiMR bzdur w uzasadnieniu przed³u¿enia rozpatrywania
wniosków b¹dŸ odmowy przyznania pomocy!

A swoj¹ drog¹ jest to kolejna ogromna dziura bud¿etowa – tym razem do-
tykaj¹ca rolnictwa!

Tadeusz Skorupa
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OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 28.12.2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/DSK-043-2185/09 z dnia 27 listopada br., prze-

kazuj¹ce oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy w sprawie dzia³añ Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013): „Modernizacja
gospodarstw rolnych” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”, z³o¿onego pod-
czas 44. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r., przekazujê co nastêpuje.

Pragnê zapewniæ Pana Senatora, ¿e Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR) weryfikuj¹c wnioski o przyznanie pomocy w ramach dzia³añ „Modernizacja
gospodarstw rolnych” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw” kieruje siê powszechnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, w tym przepisami wspólnotowymi. Dzia³anie
„Modernizacja gospodarstw rolnych” wdra¿ane jest zgodnie z rozporz¹dzeniem Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczegó³owych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z póŸn. zm.). Natomiast dzia³anie „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyzna-
wania oraz wyp³aty pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiêbiorstw” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883 z póŸn. zm.).

Ze wzglêdu na brak w oœwiadczeniu Pana Senatora konkretnych zarzutów co do
przyczyn odmowy przez ARiMR przyznania pomocy w ramach ww. dzia³añ, nie mogê
szczegó³owo odnieœæ siê do niniejszej kwestii. Zapewniam jednak, ¿e ARiMR rozpatruje
wnioski w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, w szczególnoœci ww. rozporz¹dzenia.

Sytuacje, w których ARiMR odmawia przyznania pomocy, s¹ wskazane w ww. roz-
porz¹dzeniach dla dzia³ania. Przyk³adowo, w przypadku dzia³ania „Modernizacja go-
spodarstw rolnych”, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia dla tego dzia³ania ARiMR
odmawia pomocy, je¿eli wniosek o przyznanie pomocy nie zosta³ z³o¿ony w terminie lub
nie zosta³ wype³niony we wszystkich wymaganych pozycjach, lub nie do³¹czono do nie-
go co najmniej jednego z dokumentów, których niedo³¹czenie skutkuje nieprzyzna-
niem pomocy. Wymagane pozycje wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty,
których za³¹czenie do wniosku jest wymagane, s¹ wyraŸnie wskazane w formularzu
wniosku oraz w instrukcji wype³niania przedmiotowego wniosku.

Pomocy w ramach omawianego dzia³ania odmawia siê równie¿, je¿eli wniosek nie
zostanie uzupe³niony w pozycjach innych ni¿ te, o których mowa powy¿ej, w terminie
i zakresie okreœlonym na podstawie § 14 ust. 3–5 ww. rozporz¹dzenia. Ponadto pomocy
odmawia siê, je¿eli wnioskodawca nie spe³nia warunków okreœlonych w § 2–5 ww. roz-
porz¹dzenia tj. na przyk³ad nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nie
jest posiadaczem gospodarstwa o wielkoœci ekonomicznej stanowi¹cej co najmniej
równowartoœæ 4 ESU lub podlega wykluczeniu z ubiegania siê o przyznanie pomocy na
mocy przepisów wspólnotowych.

Pomocy odmawia siê tak¿e, je¿eli operacja, która mia³aby byæ wspó³finansowana
w ramach przedmiotowego dzia³ania, nie spe³nia warunków okreœlonych w § 7 ww. roz-
porz¹dzania tj. nie jest uzasadniona ekonomicznie, bêdzie finansowana z udzia³em in-
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nych œrodków publicznych, nie przyczyni siê do poprawy ogólnych wyników
gospodarstwa lub spowoduje wzrost produkcji, dla której brak jest rynku zbytu.

Odnosz¹c siê do poruszonych przez Pana Senatora kwestii zwi¹zanych z dzia³a-
niem „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”, uprzejmie informujê, ¿e w przedmio-
towym dzia³aniu w zwi¹zku z naborem wniosków o przyznanie pomocy przeprowa-
dzonym w 2009 roku udostêpniono prawie 30% alokacji œrodków przewidzianej na to
dzia³anie na ca³y okres wdra¿ania PROW 2007–2013. Nabór wniosków o przyznanie
pomocy we wszystkich województwach odbywa³ siê w dniach 5–18.05.2009 r. Kwoty
pomocy, o które ubiegaj¹ siê wnioskodawcy, stanowi¹ 66% limitu œrodków dla przed-
miotowego dzia³ania, okreœlonego w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podzia³u œrodków PROW na lata 2007–2013 (Dz. U.
Nr 48, poz. 388 z póŸn. zm.).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e weryfikacja wniosków w ramach przedmiotowego dzia³ania
wi¹¿e siê ze szczegó³ow¹ ocen¹ zasadnoœci przedsiêwziêcia, zarówno pod wzglêdem
ekonomicznym, jak równie¿ z punktu widzenia technicznego. Proces ten wymaga od
Instytucji Wdra¿aj¹cej dokonania rzetelnej weryfikacji inwestycji, przy wykorzystaniu
analizy rynku dla danej bran¿y, co jest niezbêdne do prawid³owej oceny ekonomiczne-
go planu operacji.

Z informacji przekazanych przez ARiMR wynika, ¿e tempo rozpatrywania wniosków
o przyznanie pomocy sukcesywnie wzrasta. Na koniec listopada br. liczba wniosków po
weryfikacji (wnioski pozytywnie rozpatrzone oraz wnioski odrzucone) stanowi³a 27%
liczby z³o¿onych wniosków.

Odnosz¹c siê do zarzutu braku œrodków finansowych na realizacjê ww. dzia³añ
PROW 2007–2013, uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64,
poz. 427, z póŸn. zm.), minister w³aœciwy do spraw rozwoju wsi mo¿e okreœliæ, w drodze
rozporz¹dzenia, po zasiêgniêciu opinii komitetu monitoruj¹cego, podzia³ œrodków pro-
gramu w ramach okreœlonych dzia³añ na poszczególne województwa lub lata realizacji
programu.

Na podstawie powy¿szej delegacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda³ ww. roz-
porz¹dzenie w sprawie podzia³u œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013, w którym okreœli³ m.in. podzia³ œrodków na lata i województwa dla
dzia³añ: „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiê-
biorstw”.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie informujê, ¿e œrodki przeznaczone na realizacjê
przedmiotowych dzia³añ zosta³y okreœlone w ww. rozporz¹dzeniu oraz s¹ zabezpieczo-
ne w bud¿ecie pañstwa. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wszystkie poprawne wnioski (tj. m.in.
poprawnie wype³nione, z³o¿one w terminie, dotycz¹ce operacji, które mog¹ byæ wspó³fi-
nansowane, oraz z³o¿one przez podmioty, które mog¹ ubiegaæ siê o pomoc) zostan¹ sfi-
nansowane, je¿eli zapotrzebowanie na œrodki z nich wynikaj¹ce nie przekroczy limitów
okreœlonych w ww. rozporz¹dzeniu o podziale œrodków.

Takie przekroczenie mo¿e potencjalnie nast¹piæ jedynie w ramach dzia³ania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” w województwach: wielkopolskim, lubuskim i zachodnio-
pomorskim. Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e z uwagi na fakt, i¿ zapotrzebowanie na
œrodki zg³oszone we wnioskach nie przekroczy³o limitu œrodków dostêpnych dla dzia³a-
nia „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw” w 2009 r., wszystkie poprawne wnioski
w ramach ww. dzia³ania bêd¹ przyjête do finansowania.

Z powa¿aniem

PODSEKRETARZ STANU
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Dzieñ 1 stycznia 2010 r. bêdzie nie tylko dniem œwiêtowania Nowego Ro-
ku, ale równie¿ wprowadzenia nowych podwy¿ek cen ró¿nego rodzaju pro-
duktów, energii elektrycznej, gazu oraz akcyzy na niektóre towary.
Z informacji, które do mnie docieraj¹, wynika, ¿e na nadchodz¹cy 2010 r.
rz¹d planuje kolejne podwy¿ki paliw. Jak donosz¹ media, czeka nas od po-
cz¹tku 2010 r. wzrost cen oleju napêdowego oraz autogazu. Dodatkowe do-
chody wynikaj¹ce z podwy¿ek maj¹ zasiliæ krajowy bud¿et budowy dróg.
Przy tym wielu podkreœla, ¿e planowane podwy¿ki maj¹ swoje Ÿród³o w zapi-
sach wynikaj¹cych z traktatu akcesyjnego.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania.

1. Czym kierowa³ siê rz¹d, wybieraj¹c u¿ytkowników samochodów z sil-
nikiem Diesla oraz u¿ywaj¹cych instalacji gazowej, jako tych, których bêdzie
dotyczyæ podniesienie cen paliw transportowych?

2. Ile pieniêdzy ze sprzedanego paliwa trafi³o do bud¿etu w 2009 r. i jaka
czêœæ tej kwoty zosta³a przekazana na budowê dróg?

3. Jak efektywnie zosta³y wydatkowane wy¿ej okreœlone wp³ywy?
4. Które zapisy traktatu akcesyjnego maj¹ wp³yw na podnoszenie cen

paliw w Polsce?
5. Jak wiele takich podwy¿ek cen paliw, wynikaj¹cych z zapisów admi-

nistracyjnych pomiêdzy Polsk¹ a Wspólnot¹ Europejsk¹, czeka nas w przy-
sz³oœci?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 23 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem nr BPS/DSK-043-2186/09 z dnia 27 listopada br. Marsza³ka

Senatu RP, przy którym przekazano tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora
Wojciecha Skurkiewicza podczas 44. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r.,
dotycz¹cego podwy¿ek cen paliw w 2010 r., które nastêpnie Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów za pismem nr DSPA-4813-68-(1)/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. przes³a³a Mi-
nistrowi Finansów celem ustosunkowania siê do wniosków zawartych w ww. oœwiad-
czeniu, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

W grudniu br. Parlament RP przyj¹³ ustawê o zmianie ustawy o autostradach p³at-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami fi-
nansowymi. Przedmiotowa ustawa ma na celu wdro¿enie przepisów dyrektywy Rady
2003/96/WE z dnia 27 paŸdziernika 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnoto-
wych przepisów ramowych dotycz¹cych opodatkowania produktów energetycznych
i energii elektrycznej. Zgodnie z dyrektyw¹ i wynegocjowanym przez Polskê okresem
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przejœciowym – od dnia 1 stycznia 2010 r. poziom opodatkowania oleju napêdowego
nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 302 EUR za 1000 litrów. Minister Finansów uzgodni³ z Mini-
strem Infrastruktury, ¿e podwy¿ki stawek podatkowych dla oleju napêdowego bêd¹ siê
odbywaæ poprzez zmianê stawek op³aty paliwowej bez koniecznoœci podwy¿szania sta-
wek podatku akcyzowego. Stawka op³aty paliwowej dla oleju napêdowego po dniu
1 stycznia 2010 r. bêdzie wynosiæ 233,99 PLN za 1000 litrów. Przyjêto 1000 litrów jako
jednostkê do naliczania stawki op³aty paliwowej dla oleju napêdowego, w celu zacho-
wania zgodnych miar z zapisami dyrektywy 2003/96/WE oraz z zapisami ustawy
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z póŸn.
zm.). Podkreœlenia wymaga, i¿ zgodnie z wynegocjowanym przez Polskê okresem przej-
œciowym – od dnia 1 stycznia 2012 r. poziom opodatkowania oleju napêdowego nie mo-
¿e byæ ni¿szy ni¿ 330 EUR za 1000 litrów.

Ogó³em szacowany wzrost dochodów Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu
Kolejowego z tytu³u wzrostu op³aty paliwowej dla oleju napêdowego bêdzie wynosiæ ok.
2,2 mld PLN rocznie, przy podwy¿szeniu ceny 1 litra oleju napêdowego o ok. 16 gr. wraz
z podatkiem VAT tj. ok. 4% ceny paliwa.

W zakresie gazu LPG nie nast¹pi podwy¿ka stawki op³aty paliwowej od 2010 r. Na-
tomiast przyjêta przez Parlament RP ww. ustawa o zmianie ustawy o autostradach
p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, dla gazu ziemnego (mokrego) i pozosta³ych wêglowodorów gazowych oraz
gazowych wêglowodorów alifatycznych skroplonych i w stanie gazowym, przeznaczo-
nych do napêdu pojazdów samochodowych przyjmuje ju¿ zwaloryzowan¹ stawkê op³a-
ty paliwowej ustalon¹ na rok 2010. Po zastosowaniu wskaŸnika cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwarta³ów 2009 r. wynosz¹cego 3,5%
(og³oszony w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 14 paŸ-
dziernika 2009 r. w sprawie wskaŸnika cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w okresie
pierwszych trzech kwarta³ów 2009 r.) do obecnie obowi¹zuj¹cej stawki oraz po zao-
kr¹gleniu stawki w górê do pe³nych groszy – na rok 2010 stawka op³aty paliwowej wy-
nosiæ bêdzie 119,82 PLN za 1000 kg dla gazów przeznaczonych do napêdu pojazdów
samochodowych.

Wed³ug danych przekazanych przez Ministra Infrastruktury planowane wp³ywy do
Krajowego Funduszu Drogowego z op³aty paliwowej w 2009 r. wynosz¹ 1.353.000.000 PLN.
Natomiast wp³ywy do KFD z op³aty paliwowej wed³ug stanu na dzieñ 30 listopada br.
wynios³y 1.241.761.016 PLN. Œrodki z KFD przeznaczane s¹ na budowê i przebudowê
dróg krajowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Droga krajowa nr 9 Radom – Rzeszów – Barwinek jest zaliczana do pod-
stawowego uk³adu komunikacyjnego Polski oraz do sieci dróg miêdzynarodo-
wych, gdy¿ s³u¿y ruchowi na kierunku pó³noc – po³udnie. Droga ta stanowi
bardzo wa¿ne po³¹czenie miêdzyregionalnych i regionalnych oœrodków go-
spodarczych, administracyjnych i turystycznych oraz obs³uguje ruch miêdzy-
narodowy w kierunku przejœcia drogowego ze S³owacj¹ w Barwinku.

Niestety, zwiêkszaj¹ca siê z ka¿dym rokiem liczba samochodów powo-
duje, ¿e podró¿ t¹ drog¹ staje siê coraz bardziej niebezpieczna. Brak obwod-
nic takich oœrodków miejskich jak Skaryszew i I³¿a w sposób znaczny utrud-
nia ¿ycie mieszkañcom oraz sprawia, ¿e bardzo czêsto dochodzi tam do nie-
szczêœliwych wypadków.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania.

1. Czy jest planowana przebudowa drogi krajowej nr 9 i podniesienie jej
standardu do standardu drogi ekspresowej?

2. Czy planowana jest modernizacja drogi na odcinku od Radomia do
granicy województwa mazowieckiego?

3. Czy w planach inwestycyjnych GDDKiA na najbli¿sze lata s¹ uwzglêd-
niane budowy obwodnic Skaryszewa i I³¿y?

4. Czy Ministerstwo Infrastruktury lub GDDKiA przewiduje mo¿liwoœæ do-
finansowania remontu i modernizacji drogi krajowej nr 9 w granicach admini-
stracyjnych miasta Radomia ze œrodków unijnych lub bud¿etowych?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 27 listopada 2009 r. nr BPS/DSK-043-2187/09

w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Wojciecha Skurkiewicza, dotycz¹ce-
go przebudowy drogi krajowej nr 9, uprzejmie informujê, i¿ zadanie to nie zosta³o ujête
w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012, zatwierdzonym Uchwa³¹ Ra-
dy Ministrów nr 163/2007 z dnia 25 wrzeœnia 2007 r.

Jednoczeœnie informujê, i¿ ³¹czne potrzeby remontowe nawierzchni na drogach
krajowych, dziêki którym mo¿liwe by³oby wyeliminowanie wystêpowania na sieci dro-
gowej odcinków w stanie z³ym (3,7 tys. km) i niezadowalaj¹cym (4,5 tys. km) – bez bu-
dowy poboczy utwardzonych, obwodnic, drugich jezdni czy te¿ utrzymania
i modernizacji obiektów in¿ynierskich, poboczy nieutwardzonych oraz elementów od-
wodnienia dróg – wymagaj¹ nak³adów finansowych rzêdu 8 mld z³. Wed³ug raportu
z marca 2009 r. o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg
krajowych na koniec 2008 r. ponad 46,4% sieci dróg krajowych wymaga przeprowa-
dzenia ró¿nego rodzaju prac remontowych. Z uwagi na powy¿sze wykonanie wszyst-
kich niezbêdnych prac nie jest mo¿liwe.
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Jednak¿e Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad maj¹c na uwadze po-
prawê ¿ycia mieszkañców, podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do przygotowania budowy ob-
wodnicy I³¿y na drodze Nr 9. W zwi¹zku z powy¿szym, w przygotowaniu znajduj¹ siê
dokumenty, które bêd¹ stanowi³y podstawê podejmowania dalszych dzia³añ, w tym
wystêpowania o decyzje administracyjne, niezbêdne do rozpoczêcia robót budowla-
nych. Inwestycja polegaj¹ca na budowie obwodnicy I³¿y posiada ju¿ decyzjê o œrodo-
wiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia oraz decyzjê
lokalizacyjn¹.

Ponadto informujê, i¿ Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 nie
przewiduje budowy obwodnicy Skaryszewa.

Chcia³bym jednak zaznaczyæ, i¿ resort infrastruktury maj¹c na uwadze potrzeby
regionu przygotowuje realizacjê inwestycji „Budowa drogi S-7 Radom (Jedliñsk) – Jê-
drzejów”. 30 wrzeœnia br. og³oszony zosta³ przetarg na budowê ok. 25 km odcinka Ra-
dom (Jedliñsk) – Radom (S12, obwodnica). Data rozpoczêcia robót budowlanych
planowana jest w po³owie 2010 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny panie Ministrze!
W imieniu rolników i producentów rolnych zwracam siê do pana ministra

z proœb¹ o uporz¹dkowanie kwestii zwi¹zanych z pokrywaniem szkód, które
powoduje w uprawach rolnych zwierzyna, w tym zwierzêta ustawowo chro-
nione. Czêsto zdarza siê, ¿e szkody te obejmuj¹ znaczn¹ czêœæ plonów i doty-
cz¹ ró¿nych upraw na dzia³kach o zró¿nicowanej powierzchni. Z kolei
odszkodowania, które rolnicy otrzymuj¹ od obwodów ³owieckich, s¹ symbolicz-
ne i nie pokrywaj¹ poniesionych strat.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

Stanowisko
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2009.12.02

Pan
Maciej Nowicki
Minister Œrodowiska

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przesy³am, zgodnie z kompetencjami, oœwiadczenie Pana Eryka Smu-

lewicza Senatora RP dotycz¹ce szkód wyrz¹dzanych przez zwierzêta bêd¹ce pod ochro-
n¹, przekazane przy piœmie Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nr BPS/DSK-
-043-2188/09 z dnia 27 listopada 2009 roku.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 4 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo, znak: BPS/DSK-043-2188/09 z dnia 27.11.2009 r., prze-

kazuj¹ce oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza z³o¿one podczas 44. posiedzenia
Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r. dotycz¹ce szkód wyrz¹dzonych przez zwierzêta
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³owne oraz bêd¹ce pod ochron¹ gatunkow¹, przedstawiam poni¿ej stosowne informa-
cje.

Na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 28 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹ (Dz. U. Nr 220,
poz. 2237), Skarb Pañstwa odpowiada jedynie za szkody wyrz¹dzone przez ¿ubra, wil-
ka, rysia, niedŸwiedzia oraz bobra art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241). Oglêdzin i sza-
cowania szkód, a tak¿e ustalenia wysokoœci odszkodowania i jego wyp³aty, dokonuje
regionalny dyrektor ochrony œrodowiska, a na obszarze parku narodowego – dyrektor
tego parku (ust. 3).

Podstawowym elementem roszczenia za szkody wyrz¹dzone przez zwierzêta dzikie,
jest prawid³owe ustalenie rozmiarów szkody oraz jakiego rodzaju zwierzê wyrz¹dzi³o
szkodê. Zgodnie z postanowieniami art. 126 ust. 2 ustawy, odpowiedzialnoœæ za szko-
dy wyrz¹dzone przez zwierzêta okreœlone w art. 126 ust. 1 cyt. ustawy nie obejmuje
utraconych korzyœci, jakich poszkodowany móg³by siê spodziewaæ, gdyby szkoda nie
zosta³a wyrz¹dzona. Zatem wysokoœæ odszkodowania jest ustalona na podstawie fak-
tycznej szkody, bez uwzglêdniania utraconych korzyœci.

Podstaw¹ oszacowania szkody jest protokó³ z oglêdzin sporz¹dzany ka¿dorazowo
przez w³aœciwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska w obecno-
œci poszkodowanego. W oparciu o powy¿szy protokó³ jest ustalona propozycja wielkoœ-
ci odszkodowania. Suma odszkodowañ za zniszczenia, których dokonuj¹ dzikie
zwierzêta bêd¹ce pod ochron¹, z roku na rok roœnie proporcjonalnie do tego, jak szyb-
ko roœnie populacja bobrów, ¿ubrów czy wilków. Najwiêcej szkód czyni¹ bobry. Na od-
szkodowania za szkody spowodowane przez ten gatunek przeznacza siê niemal
80 proc. wszystkich œrodków wydatkowanych na rekompensaty za szkody wyrz¹dzone
przez zwierzêta okreœlone w art. 126 ust. 1 cyt. ustawy.

W planie wydatków bud¿etowych w roku 2009 na wyp³atê odszkodowañ za szkody
wyrz¹dzone przez zwierzêta objête ochron¹ gatunkow¹, zosta³y zabezpieczone œrodki
w wysokoœci 2 924 899 z³. Do sierpnia br. z kwoty tej wyp³acono ju¿ 2 422 460,86 z³ od-
szkodowañ. W zwi¹zku z czym, na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowis-
ka uruchomiono rezerwê celow¹ pn. „Zobowi¹zania wymagalne Skarbu Pañstwa”.
W chwili obecnej, wyp³acono odszkodowania w wysokoœci 5 076 009 z³. Z uwagi, i¿
wp³ywaj¹ nowe wnioski i straty w uprawach s¹ wci¹¿ szacowane, kwota odszkodowañ
wzroœnie, Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska zamierza wiêc ponownie wyst¹piæ
z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej.

Na podstawie art. 126 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody, w sprawach spornych
dotycz¹cych wysokoœci odszkodowania za szkody wyrz¹dzone przez zwierzêta objête
ochron¹ gatunkow¹ (ust. 1) orzekaj¹ s¹dy powszechne.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Mam pytania do Pana Ministra w zwi¹zku ze spotkaniem, które mia³em

okazjê odbyæ z mieszkañcami gminy I³ów w powiecie sochaczewskim.
Na jakim etapie jest proces ewentualnego ustanowienia na terenie wy¿ej

wymienionej gminy obszaru Natura 2000? Jak przebiega proces konsultacji
w przedmiotowej sprawie? Kiedy zostan¹ podjête ostateczne decyzje? Czy
by³y prowadzone konsultacje z przedstawicielami samorz¹du województwa
mazowieckiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnoœnie do
przedmiotowej kwestii?

Warto przypomnieæ, ¿e Rada Gminy I³ów po zapoznaniu siê z wyst¹pie-
niem Pana Ministra zajê³a takie stanowisko, ¿e ze wzglêdu na wa¿ny interes
spo³eczny nale¿y wy³¹czyæ proponowane obszary z sieci Natura 2000.
W swojej uchwale Rada Gminy wskazywa³a miêdzy innymi, ¿e na tych ob-
szarach prowadzona jest intensywna gospodarka rolna i dzia³alnoœæ gospo-
darcza oraz ¿e zlokalizowana jest droga wojewódzka nr 575, która bêdzie
w najbli¿szym czasie gruntownie modernizowana w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Rada Gminy I³ów
wskaza³a tak¿e, i¿ proponowany obszar Natura 2000 wp³ynie na wyd³u¿enie
czasu realizacji i podniesienie kosztów ró¿nego rodzaju inwestycji publicz-
nych zwi¹zanych z budow¹ dróg i wodoci¹gów z racji koniecznoœci spo-
rz¹dzania raportu na temat oddzia³ywania danej inwestycji na œrodowisko.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 15.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo znak: BPS/DSK-043-2189/09 z dnia 27.11.2009 r. prze-

kazuj¹ce oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza z³o¿one podczas 44. posiedzenia
Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r. dotycz¹ce ustanowienia na terenie gminy I³ów
obszaru Natura 2000, przedstawiam poni¿ej stosowne informacje.

Ministerstwo Œrodowiska w 2008 r., w celu zakoñczenia prac nad budowaniem sie-
ci Natura 2000, podjê³o wspó³pracê z wojewódzkimi konserwatorami przyrody, œrodo-
wiskiem naukowców, a tak¿e z pozarz¹dowymi organizacjami ekologicznymi.

Efektem tej wspó³pracy by³o zorganizowanie, w kwietniu 2008 r., prze³omowego
w dotychczasowym podejœciu krajowego seminarium, podczas którego – w oparciu
o wyniki przeprowadzonej w latach 2006 i 2007 inwentaryzacji przyrodniczej, czyli
w oparciu o najlepsz¹ wiedzê dotycz¹c¹ rozpoznania siedlisk przyrodniczych oraz ga-
tunków chronionych w ramach Dyrektywy siedliskowej – dokonano oceny kompletno-
œci sieci Natura 2000. Ocenie podlega³y wszystkie siedliska i gatunki roœlin oraz
zwierz¹t z za³¹cznika I i II Dyrektywy siedliskowej w obu regionach biogeograficznych,
czyli przeprowadzono tak¹ ocenê, jaka odbywa siê na seminariach biogeograficznych
organizowanych przez Komisjê Europejsk¹.
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Wyniki krajowego seminarium potwierdzi³y koniecznoœæ wyznaczenia kolejnych
specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 dla siedlisk przyrodniczych i ga-
tunków, którym dotychczas nie zapewniono w³aœciwej ochrony w sieci Natura 2000.
W celu unikniêcia wyznaczania obszarów bez dobrego rozeznania terenowego, G³ówny
Konserwator Przyrody wyst¹pi³ z proœb¹ do wojewodów o powo³anie wojewódzkich ze-
spo³ów specjalistycznych, w sk³ad których mieli wchodziæ lokalni eksperci z zakresu
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. W odpowiedzi na proœbê G³ównego Konserwato-
ra Przyrody wszyscy wojewodowie powo³ali wojewódzkie zespo³y specjalistyczne (WZS),
których zadaniem by³o opracowanie propozycji kolejnych obszarów Natura 2000.

Propozycje nowych obszarów powstawa³y w oparciu o prace terenowe maj¹ce na
celu potwierdzenie lub pozyskanie nowych informacji dotycz¹cych wystêpowania sied-
lisk przyrodniczych i gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000. Ponadto,
eksperci mieli przeprowadziæ konsultacje terenowe, w czasie których (podczas spotkañ
z miejscow¹ ludnoœci¹) wyjaœniane by³y za³o¿enia sieci Natura 2000 w odniesieniu do
konkretnych propozycji obszarów. Na spotkaniach tych, przy zachowaniu zasad two-
rzenia obszarów Natura 2000 i koniecznoœci ochrony siedlisk przyrodniczych i gatun-
ków roœlin i zwierz¹t, eksperci starali siê uzgadniaæ z zainteresowanymi stronami osta-
teczne granice obszarów. W³aœnie w tym momencie, na etapie planowania granic obsza-
rów, zainteresowane gminy i pozosta³e podmioty mog³y wyjaœniaæ swoje w¹tpliwoœci.

Przygotowane przez WZS propozycje obszarów zosta³y przekazane do Instytutu
Ochrony Przyrody w Krakowie w celu ich zweryfikowania i przygotowania pe³nej doku-
mentacji dla wszystkich propozycji obszarów Natura 2000, czyli map i standardowych
formularzy danych.

Pragnê podkreœliæ, ¿e granice obszarów Natura 2000 powinny obejmowaæ tereny
zapewniaj¹ce zarówno w³aœciw¹ ochronê wystêpuj¹cym na nich siedliskom przyrodni-
czym i gatunkom roœlin i zwierz¹t, jak równie¿ integralnoœæ obszaru. Oznacza to, ¿e
w wiêkszoœci przypadków granice obszarów nie powinny byæ jednoczeœnie granicami
siedlisk przyrodniczych czy stanowisk gatunków, ale winny obejmowaæ tereny przyleg-
³e, pozwalaj¹ce na stworzenie strefy buforowej tak, aby nale¿ycie zabezpieczyæ walory
przyrodnicze. Ponadto, granice obszarów Natura 2000 musz¹ byæ ³atwe do rozpozna-
nia w terenie, czyli powinny biec po elementach identyfikowalnych, takich jak np. dro-
gi czy granica lasu.

Stosownie do art. 27 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
Nr 92, poz. 880, z póŸn. zm.), Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska opracowuje
projekt listy obszarów Natura 2000, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.
Projekt ten wymaga zasiêgniêcia opinii w³aœciwych miejscowo rad gmin. Niez³o¿enie
opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uznaje siê za brak uwag. Minister
w³aœciwy do spraw œrodowiska, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, przekazuje Komi-
sji Europejskiej listê proponowanych obszarów maj¹cych znaczenie dla Wspólnoty
wraz z szacunkiem dotycz¹cym wspó³finansowania przez Wspólnotê ochrony obsza-
rów wyznaczonych ze wzglêdu na typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roœlin
i zwierz¹t o znaczeniu priorytetowym.

W obecnej turze przygotowywania propozycji obszarów siedliskowych, ³¹cznie do
konsultacji spo³ecznych z w³aœciwymi miejscowo radami gmin, w dniach 4–8 maja 2009 r.,
przekazano 478 nowych propozycji obszarów siedliskowych Natura 2000, które zajmo-
wa³y 910594,18 ha, co stanowi³o 2,91% powierzchni Polski. Dodatkowo do konsultacji
spo³ecznych przekazano równie¿ 88 obszarów siedliskowych, zg³oszonych do Komisji
Europejskiej we wczeœniejszych latach, w odniesieniu do których zaproponowano ko-
rekty przebiegu ich granic. £¹czna ich powierzchnia wynosi³a ok. 1251747,56 ha.

Propozycje nowych obszarów oraz zmian granic obszarów ju¿ zg³oszonych do Komi-
sji Europejskiej zosta³y przes³ane do 1274 w³aœciwych miejscowo rad gmin. Do Gene-
ralnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska wp³ynê³o 640 opinii dotycz¹cych poszczególnych
obszarów przekazanych do zaopiniowania, spoœród których ponad 380 opinii zawiera-
³o negatywn¹ ocenê proponowanych obszarów.

Wszystkie przekazane do GDOŒ opinie zosta³y przeanalizowane indywidualnie pod
k¹tem mo¿liwoœci ich uwzglêdnienia oraz w oparciu o kryteria wyznaczania obszarów
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Natura 2000. Zgodnie z informacj¹ przekazan¹ gminom, analizie poddane zosta³y
uwagi, które zawiera³y merytoryczne uzasadnienie proponowanych zmian, np. ze
wzglêdu na dane naukowe niepotwierdzaj¹ce walorów przyrodniczych danego terenu.

Przes³ane propozycje korekt granic obszarów analizowano z uwzglêdnieniem wie-
dzy na temat wystêpowania na tych terenach siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ga-
tunków fauny i flory z za³¹cznika I i II Dyrektywy siedliskowej, bêd¹cych przedmiotami
ochrony na poszczególnych obszarach Natura 2000. Wprowadzanie korekt mo¿liwe
by³o w przypadkach, kiedy nie mia³y one negatywnego wp³ywu na cel i przedmiot
ochrony danego obszaru. Takie podejœcie do przeprowadzania korekty granic obsza-
rów 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 przyczyny spo³eczno-ekonomiczne przedstawiane przez za-
interesowane 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). Nale¿y nadmieniæ, ¿e
opiniowanie jest form¹ wypowiedzenia siê danego podmiotu w sprawie, która ma cha-
rakter niewi¹¿¹cy dla organu rozstrzygaj¹cego. Oznacza to w praktyce, ¿e w przypad-
ku, kiedy przepisy prawa przewiduj¹ potrzebê uzyskania przez organ wydaj¹cy dany
dokument (rozstrzygaj¹cy, g³ówny) opinii innego organu lub podmiotu, organ g³ówny
przesy³a materia³y niezbêdne do przeprowadzenia procesu opiniowania. Podmiot opi-
niuj¹cy wydaje stosown¹ opiniê, natomiast obowi¹zkiem organu g³ównego (w³aœciwego
w wydaniu danego dokumentu) jest przeanalizowanie nades³anych opinii. Pamiêtaæ
jednoczeœnie nale¿y, ¿e to organ g³ówny jako w³aœciwy w sprawie podejmuje decyzjê, co
do zakresu, w jakim dana opinia zostanie uwzglêdniona (w przeciwieñstwie do uzgad-
niania maj¹cego charakter wi¹¿¹cy).

Na etapie opiniowania z art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, gmina I³ów wy-
razi³a swoj¹ piniê w formie uchwa³y z nr 123/XXXI/2009 Rady Gminy I³ów z dnia
19 maja 2009 r. Opinia ta zosta³a przeanalizowana na podstawie kryteriów opisanych
powy¿ej.

Na terenie proponowanym do wy³¹czenia stwierdzono wystêpowanie walorów przy-
rodniczych z z³¹cznika I Dyrektywy siedliskowej – ³¹k trzêœlicowych, nizinnych ³¹k koœ-
nych, gr¹dów oraz priorytetowych zbiorowisk ³êgowych. W zwi¹zku z powy¿szym nie
by³o mo¿liwoœci uwzglêdnienia uwag gminy.

W ca³ym procesie ww. opiniowania, ³¹cznie uwzglêdniono 120 propozycji przepro-
wadzenia korekty granic projektowanych obszarów, zg³oszonych przez w³aœciwe miej-
scowo rady gmin i inne zainteresowane podmioty. Ponadto, po analizie przes³anych
uwag, podjêto decyzjê, by na ówczesnym etapie prac zrezygnowaæ z przes³ania do KE
18 proponowanych obszarów Natura 2000 (w tym z 8 powiêkszeñ).

Informacje o uwzglêdnieniu b¹dŸ nieuwzglêdnieniu uwag gmin zosta³y umieszczo-
ne w formie tabelarycznej na oficjalnej stronie sieci Natura 2000, pod adresem:

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/.
Dnia 28 paŸdziernika br., po szeregu konsultacji, w tym z w³aœciwymi marsza³kami

i m.in. Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, proponowane obszary maj¹ce znacze-
nie dla Wspólnoty zosta³y przyjête przez Radê Ministrów i niezw³ocznie przes³ane do
Komisji Europejskiej. Na ostatecznej liœcie znalaz³o siê 531 proponowanych obszarów
maj¹cych znaczenie dla Wspólnoty, w tym obszary nowe i powiêkszenia ju¿ istnie-
j¹cych.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróci³a siê do mojego biura senatorskiego grupa mieszkañców gminy

Pabianice z proœb¹ o interwencjê w sprawie, ich zdaniem niejasnych, zasad
i trybu wyw³aszczeñ gruntów przeznaczonych pod budowê obwodnicy Pa-
bianic i autostrady A4 oraz, ich zdaniem niejasnego, trybu wyp³aty odszko-
dowañ za grunty, powoduj¹cego zasadne podejrzenie korupcji.

Z informacji przekazanych przez mieszkañców gminy wynika, i¿ raz
GDDKiA proponuje bardzo wysokie odszkodowanie, a w innym przypadku
za grunt o podobnym usytuowaniu, uzbrojeniu czy te¿ wartoœci u¿ytkowej
proponuje du¿o ni¿sz¹ cenê. Co wiêcej, niektórzy w³aœciciele nie otrzymuj¹ do
wiadomoœci operatów szacunkowych swoich dzia³ek, a w przypadku tych,
którzy otrzymuj¹, okazuje siê, i¿ przy wycenie nie uwzglêdniono wielu aspek-
tów maj¹cych ogromne znaczenie przy ustalaniu wartoœci gruntu, np. istnie-
j¹cego na dzia³ce drzewostanu, ogrodzenia, uzbrojenia dzia³ki, albo te¿ nie
wziêto pod uwagê faktu, ¿e w wyniku wyw³aszczenia w³aœciciele bêd¹ mieli
podzielone dzia³ki i do jednej z nich bêdzie utrudniony dojazd, przez co znacz-
nie obni¿y siê jej wartoœæ. Jednak¿e najwiêksze moje obawy budzi to, i¿ za-
proponowane ceny wykupu s¹ bardzo niskie, znacznie ni¿sze od cen
transakcji zawieranych w tym rejonie, co wiêcej ceny te s¹ ni¿sze od cen za-
proponowanych w³aœcicielom s¹siednich dzia³ek.

Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie obowi¹zuj¹cych zasad i trybu wy-
w³aszczeñ oraz przyznawania odszkodowañ za grunty przeznaczone pod
autostrady. Proszê tak¿e o informacje odnoœnie do przyjêtego trybu ustalania
i wyp³acania odszkodowañ w³aœcicielom dzia³ek po³o¿onych w miejscu,
w którym ma przebiegaæ obwodnica Pabianic. Czy zosta³a ustalona minimal-
na i maksymalna cena wykupu? Jeœli tak, to jaki jest ten przedzia³? Jaki jest
stan wyw³aszczeñ gruntów w gminie Pabianice w chwili obecnej? Czy s¹ ja-
kieœ spory z w³aœcicielami, którzy odmawiaj¹ sprzeda¿y? Jeœli tak, to proszê
o szczegó³owe informacje. Proszê tak¿e o informacje dotycz¹ce kwot wyp³aco-
nych odszkodowañ poszczególnym w³aœcicielom dzia³ek, jak równie¿
o szczegó³owe wyjaœnienie, z jakiego powodu nast¹pi³a zmiana pierwotnej lo-
kalizacji obwodnicy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 27 listopada 2009 r. nr BPS/DSK-043-2190/09

w sprawie oœwiadczenia senatora Grzegorza Wojciechowskiego, z³o¿onego podczas
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czterdziestego czwartego posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r., odnoœnie
do wykupu nieruchomoœci przeznaczonych na pas drogowy obwodnicy Pabianic oraz
pas drogowy autostrady A-1, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Dnia 24 listopada 2005 r. Wojewoda £ódzki wyda³ decyzjê nr 20/2005 o ustaleniu
lokalizacji obwodnicy Pabianic, w rezerwowanym korytarzu drogi krajowej nr 14 bis
(³¹cznik) i 514 na odcinku Ksawerów – Dobroñ. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wskazana przez
Wojewodê lokalizacja drogi jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego gminy Pabianice i nigdy nie ulega³a zmianom.

Na mocy ww. decyzji, na pas drogowy obwodnicy przeznaczone zosta³y dzia³ki po³o-
¿one na terenie £odzi, Pabianic oraz wsi w gminach Pabianice i Dobroñ. Poniewa¿ de-
cyzja o ustaleniu lokalizacji drogi zosta³a wydana dnia 24 listopada 2005 r., Dyrektor
GDDKiA Oddzia³ w £odzi zobowi¹zany by³ nabyæ dzia³ki w trybie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z póŸn. zm.), tzn. w drodze umo-
wy. Dyrektor GDDKiA Oddzia³ w £odzi proponowa³ zawarcie umów sprzeda¿y dzia³ek
za ceny ustalone w oparciu o sporz¹dzone przez rzeczoznawcê maj¹tkowego operaty
szacunkowe.

Pragnê podkreœliæ, ¿e rzeczoznawca maj¹tkowy dokonywa³ wyceny nieruchomoœci
oraz sporz¹dza³ operaty szacunkowe zgodnie z zasadami okreœlonymi w rozporz¹dze-
niu Rady Ministrów z dnia 21 wrzeœnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomoœci i spo-
rz¹dzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109, z póŸn. zm.). Podstawê
prawn¹ okreœlania wartoœci dzia³ek stanowi³ § 36 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia, zgodnie
z którym, przy okreœlaniu wartoœci rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajêtych pod
drogi publiczne stosuje siê podejœcie porównawcze, przyjmuj¹c ceny transakcyjne uzy-
skiwane przy sprzeda¿y gruntów odpowiednio przeznaczonych lub zajêtych pod drogi
publiczne. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zró¿nicowane wyceny poszczególnych dzia³ek s¹ kon-
sekwencj¹, oprócz odmiennej wartoœci samych gruntów, ró¿nej wartoœci naniesieñ bu-
dowlanych i nasadzeñ roœlinnych. Warto wyjaœniæ, ¿e na ró¿n¹ wartoœæ gruntów
wp³ynê³y m.in.: lokalizacja ogólna (np. m. £ódŸ a wieœ w gminie Dobroñ), lokalizacja
szczegó³owa (np. centrum jednostki osadniczej a peryferie), dostêpnoœæ komunikacyj-
na (np. przy drodze krajowej z bezpoœrednim wjazdem, a dzia³ki bez dojazdu), wyposa-
¿enie w infrastrukturê techniczn¹, zagospodarowanie dzia³ki (teren zabudowy
jednorodzinnej a teren rolny bez prawa zabudowy) oraz bezpoœrednie s¹siedztwo.
W zwi¹zku z powy¿szym, wyceny dzia³ek kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:

– w gminach Dobroñ i Pabianice dla terenów rolnych i leœnych 12–30 z³/m2,
– w gminie Dobroñ dla terenów zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej 41–78 z³/m2,
– w gminie Pabianice dla terenów zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej

53–90 z³/m2,
– w m. £ódŸ dla terenów pod zabudowê 98 z³/m2,
– w m. £ódŸ dla terenów rolnych 48 z³/m2.
Pragnê zapewniæ, ¿e GDDKiA Oddzia³ w £odzi nie dokonywa³a ¿adnych ustaleñ od-

noœnie do minimalnej lub maksymalnej ceny nabycia dzia³ek.
Uprzejmie informujê, ¿e wiêkszoœæ dzia³ek zosta³a nabyta przez Dyrektora GDDKiA

Oddzia³ w £odzi w drodze umowy, a tylko wobec nielicznych dzia³ek Wojewoda £ódzki
wszcz¹³ postêpowanie wyw³aszczeniowe. Jednoczeœnie wyjaœniam, ¿e zgodnie z art. 18
ww. ustawy, wysokoœæ odszkodowania za wyw³aszczon¹ nieruchomoœæ ustala siê we-
d³ug jej stanu na dzieñ wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i wed³ug jej warto-
œci rynkowej w dniu wydania decyzji o wyw³aszczeniu nieruchomoœci. Wartoœæ
nieruchomoœci okreœlaj¹ rzeczoznawcy maj¹tkowi. Odszkodowanie podlega waloryza-
cji na dzieñ wyp³aty, wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych w przypadku zwrotu wyw³aszczo-
nych nieruchomoœci.

Warto dodaæ, ¿e w okresie od dnia 27 maja 2009 r. do dnia 20 lipca 2009 r. dzia³a-
nia GDDKiA Oddzia³ w £odzi podejmowane w celu nabycia dzia³ek w drodze umowy
oraz postêpowania wyw³aszczeniowe prowadzone przez Wojewodê £ódzkiego by³y
przedmiotem kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli. Z protoko³u kontroli wynika, ¿e stwier-
dzone uchybienia nie rzutowa³y na prawid³owoœæ wycen nieruchomoœci.
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Odnosz¹c siê do kwestii nabywania nieruchomoœci przeznaczonych na pas drogo-
wy autostrady A-l, uprzejmie informujê, ¿e Wojewoda £ódzki wszcz¹³ postêpowanie
wyw³aszczeniowe 270 dzia³ek, których nie uda³o siê Dyrektorowi GDDKiA Oddzia³
w £odzi nabyæ w drodze umowy.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Czêsto mówi siê o zmowie cenowej zak³adów przetwórczych i innych pod-

miotów skupuj¹cych p³ody rolne od rolników oraz o niewystarczaj¹cym stop-
niu zrzeszania siê producentów rolnych. Czy konsolidacja zak³adów bran¿y
rolno-spo¿ywczej, o której Pan Minister tak wiele mówi i zapewne jest jej go-
r¹cym zwolennikiem, jest zdaniem Pana Ministra odpowiednim lekiem na nis-
kie ceny skupu na przyk³ad owoców i mleka? Wizja konsolidacji zak³adów
bran¿y rolno-spo¿ywczej jest piêkna, ale jak na razie nie ma ¿adnych mecha-
nizmów, które by tê konsolidacjê wspiera³y, co wiêcej, które by chroni³y przed
jej skutkami producentów rolnych. A jak wskazuj¹ podmioty rynkowe, jest to
proces bardzo kosztowny, wymagaj¹cy wiele pracy, i obarczony du¿ym ryzy-
kiem ze wzglêdu na niestabilnoœæ rynków rolnych.

Proszê tak¿e Pana Ministra o informacje, czy by³y podejmowane przez
Urz¹d Antymonopolowy czy inne instytucje polskie lub unijne dzia³ania ma-
j¹ce na celu zbadanie skutków konsolidacji (w kierunku monopolizacji) w po-
staci zmowy cenowej przy skupie p³odów rolniczych.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek
Senatu Rzeczypospolitej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Pana Marsza³ka z dnia 27 listopada br., znak: BPS/DSK-

-043-2191/09 przekazuj¹cego oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie wspó³pracy sektora prze-
twórczego z producentami rolnymi, przedk³adam Panu poni¿sz¹ informacjê.

Sytuacja na rynku rolnym, szczególnie w ostatnich dwóch latach, jest zdetermino-
wana nie tylko sytuacj¹ na rynku Unii Europejskiej, ale równie¿ sytuacj¹ na rynku
œwiatowym. Najbardziej widoczne by³o to zjawisko na rynku zbó¿ i mleka, ale dotyczy
to innych bran¿ chocia¿ w nieco mniejszej skali.

Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej w pewnym stopniu chroni producentów rol-
nych przed skutkami niekorzystnych zmian, niemniej jednak w okresach silnych kry-
zysów, przejawiaj¹cych siê np. gwa³townymi spadkami cen na produkty rolne,
instrumenty WPR nie zawsze s¹ w stanie sprostaæ oczekiwaniom producentów rol-
nych. Jak silne s¹ skutki wystêpuj¹cych zawirowañ na rynku rolnym zale¿y w du¿ej
mierze od struktury i organizacji tego rynku w poszczególnych krajach.

Polskie rolnictwo, o du¿ym potencjale produkcyjnym, szerokim zakresie produkcji
zarówno zwierzêcej, jak i roœlinnej, nadal charakteryzuje siê bardzo du¿¹ iloœci¹ pod-
miotów wprowadzaj¹cych swoje produkty na rynek. Iloœæ grup producentów rolnych
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jest niewspó³mierna z iloœci¹ i skal¹ podmiotów skupuj¹cych i przetwarzaj¹cych su-
rowce rolnicze. Tak wiêc w okresach znacznej nadprodukcji produktów rolnych i nie-
korzystnej sytuacji cenowej na rynkach miêdzynarodowych, przy takiej strukturze
rynku rolnego wystêpuje niekorzystna sytuacja dla producentów rolnych, przejawia-
j¹ca siê zarówno niskimi cenami, jak i trudnoœciami w zbycie.

W Polsce szczególnie odczuwalne zmiany na rynku rolnym dotyczy³y w ostatnich
latach bran¿y zbo¿owej, mleczarskiej czy producentów trzody chlewnej. Z problemami
zmagali siê równie¿ producenci owoców, przy czym by³y to problemy raczej na skalê
krajow¹ i dotyczy³y w kolejnych latach innych gatunków owoców (jab³ka, wiœnie, owo-
ce miêkkie).

Dla z³agodzenia skutków niekorzystnych zjawisk na rynku rolnym Ministerstwo
podejmuje szereg dzia³añ prowadz¹cych do powstawania rozwi¹zañ systemowych,
które gwarantowa³yby wiêksz¹ stabilnoœæ rynku rolnego, np.: zintensyfikowanie inte-
gracji pionowej producentów rolnych i przetwórstwa rolno-spo¿ywczego. Nieuniknione
jest, w pocz¹tkowej fazie tego procesu, ponoszenie kosztów i podejmowanie wysi³ków,
których efekty bêd¹ dostrzegalne dopiero po pewnym czasie.

Jednym z takich rozwi¹zañ jest zawieranie umów kontraktacyjnych, które pomaga
zapewniæ stabilnoœæ zbytu p³odów rolnych, przyczyniaj¹c siê tak¿e do zwiêkszenia
przewidywalnoœci produkcji, czy stabilnoœæ cen.

W celu u³atwienia rolnikom i przetwórcom skorzystania z wzorów takich umów,
z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano wspólnie z odpowied-
nimi organizacjami bran¿owymi przemys³u rolno-spo¿ywczego reprezentowanymi
przez Radê Gospodarki ¯ywnoœciowej wzory wieloletnich umów kontraktacyjnych. Na
stronie internetowej Rady Gospodarki ¯ywnoœciowej – www.rgz.org.pl – w zak³adce ko-
mitety s¹ zamieszczone propozycje umów kontraktacyjnych wraz z propozycjami odpo-
wiednich do nich aneksów. Stosowanie umów jest dobrowolne.

Ponadto, celem zachêcania przetwórców do zawierania umów kontraktacyjnych,
w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach dzia³ania „Zwiêkszenie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej”
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 przewiduje siê,
¿e refundacji podlega zasadniczo nie wiêcej ni¿ 40% kosztów kwalifikowalnych ponie-
sionych przez beneficjenta. W przypadku jednak beneficjenta, który co najmniej 25%
ogólnej iloœci produktów rolnych nabywa na podstawie umów zawartych na co naj-
mniej rok z grupami producentów rolnych, refundacji podlega do 50% kosztów kwalifi-
kowalnych.

Innym przyk³adem rozwi¹zañ promuj¹cych integracjê pionow¹ s¹ za³o¿enia zawar-
te w Programie wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemys³u miêsnego, ch³od-
nictwa sk³adowego i przetwórstwa jaj w Polsce zatwierdzonym przez MRiRW, zgodnie
z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó³owego
zakresu i kierunków dzia³añ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
sposobów ich realizacji (Dz.U. z 2007 r. Nr 77, poz. 514, z póŸn. zm.). W Programie tym
wprowadzono zapis, ¿e podmioty realizuj¹ce przedsiêwziêcia w zak³adach uboju zobo-
wi¹zane s¹ do wykorzystania w procesie produkcji surowca pozyskanego co najmniej
w 70% w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych. Warunek ten nie obowi¹zuje
zak³adu uboju posiadaj¹cego w³asn¹ bazê surowcow¹.

Ponadto, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspiera konsolidacjê producentów
poprzez tworzenie grup producentów. Producenci mog¹ organizowaæ siê w grupy pro-
ducentów rolnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. o grupach
producentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88,
poz. 983, z póŸn. zm.). Podstawowym celem za³o¿enia grupy jest podejmowanie wspól-
nych dzia³añ, dziêki którym mo¿liwe jest sprostanie wyzwaniom opartej na konkuren-
cyjnoœci gospodarki rynkowej. Odpowiednie zorganizowanie siê i dostosowanie
produkcji do wymagañ odbiorcy pod wzglêdem jakoœci, iloœci i asortymentu z jedno-
czesnym stosowaniem zasad ochrony œrodowiska na wszystkich etapach produkcji,
przechowywania i dystrybucji produktów rolnych, pozwala rolnikom uzyskaæ mo¿li-
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woœæ zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a tak¿e wy¿szych i stabilniejszych
dochodów, w szczególnoœci grupy mog¹ byæ równorzêdn¹ stron¹ w kontraktacji surow-
ca z zak³adami przetwórczymi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bêd¹c odpowiedzialnym za realizacjê wspólnej
polityki rolnej, której celem jest m.in. dostarczenie konsumentom wysokiej jakoœci
¿ywnoœci po rozs¹dnych cenach, podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy funkcjono-
wania ³añcucha ¿ywnoœciowego, m.in. wyst¹pi³ z inicjatyw¹ powo³ania Miêdzyresorto-
wego zespo³u do spraw zwiêkszenia przejrzystoœci rynku artyku³ów rolno-spo¿ywczych
i poprawy funkcjonowania ³añcucha ¿ywnoœciowego.

Inicjatywa powo³ania ww. Zespo³u uzyska³a aprobatê Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów i wpisuje siê w ca³y zestaw dzia³añ podjêtych przez instytucje Unii Europej-
skiej w zakresie poprawy funkcjonowania ³añcucha ¿ywnoœciowego.

Celem tworzonego Zespo³u bêdzie:
– po pierwsze: opracowanie koncepcji ci¹g³ego monitorowania wysokoœci cen

i mar¿ oraz przekazywania konsumentom informacji na ten temat jako wykonanie za-
lecenia Parlamentu Europejskiego oraz Grupy Wysokiego Szczebla ds. konkurencyjno-
œci przemys³u rolno-spo¿ywczego;

– po drugie: opracowanie koncepcji utworzenia platformy porozumienia i przygoto-
wania kodeksu dobrych praktyk handlowych.

Z uwagi na rozleg³y zakres problematyki w sk³ad Zespo³u zostan¹ w³¹czeni przed-
stawiciele: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministra Gospodarki; Ministra Finan-
sów, Ministra Skarbu Pañstwa, Ministra Spraw Zagranicznych, Sekretarza Komitetu
Integracji Europejskiej oraz Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taki
sk³ad Zespo³u ma gwarantowaæ w³aœciwe wykonanie zadañ na³o¿onych na Zespó³.

W³aœciwy do realizacji zadañ z zakresu konkurencyjnoœci i nieprawid³owoœci wy-
stêpuj¹cych w tym obszarze, tak¿e dla rynku rolnego, jest Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Zadania UOKiK realizuje w oparciu o ustawê z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.). Dla uru-
chomienia procedury wyjaœniaj¹cej np. zmowê cenow¹, niezbêdne jest zg³oszenie po-
dejrzeñ co do wystêpowania nieprawid³owoœci do UOKiK przez producentów, zwi¹zki
producentów, ich organizacje b¹dŸ administracjê. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wystêpowa³ wielokrotnie z wnioskiem o przeprowadzenie procedury wyjaœniaj¹cej, np.
dla rynku wieprzowiny czy rynku owoców. W do tej pory w prowadzonych postêpowa-
niach wyjaœniaj¹cych UOKiK nie stwierdzi³ zmowy cenowej na rynku produktów rol-
nych, o czym informowa³ ka¿dorazowo Ministra.

Aktualnie trwa jeszcze procedura wyjaœniaj¹ca zachowania zak³adów skupuj¹cych
¿ywiec wieprzowy w okresie 2006–2007.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sejmowa debata z dnia 6 listopada bie¿¹cego roku w sprawie sytuacji

polskich rolników potwierdzi³a moje informacje o pog³êbianiu siê dysproporcji
dochodów rolników w porównaniu do innych grup zawodowych i o ich dra-
matycznej sytuacji dochodowej w roku bie¿¹cym, która niestety tylko po-
twierdza ten stan. Moje obawy potwierdzaj¹ tak¿e wyniki badañ
przeprowadzonych we wrzeœniu w gospodarstwach województwa ³ódzkie-
go, miêdzy innymi w gospodarstwach, w których dominuje produkcja zbo¿o-
wa. I tak w przypadku pszenicy ozimej wartoœæ produkcji przy plonie 50 q
i cenie 48 z³ za 1 q ³¹cznie z dop³atami bezpoœrednimi to 3 009 z³. Koszty po-
œrednie, paliwa, ubezpieczenia, podatki i inne op³aty, nawozy, œrodki ochro-
ny roœlin, bez kosztów pracy rolnika, to 4 133 z³. Rolnik traci na 1 ha 1 124 z³.
W przypadku ¿yta jest to 1 384 z³ przy plonie 30 q i cenie 28 z³ za 1 q. W przy-
padku jêczmienia mamy stratê w wysokoœci 1 103 z³ przy plonie 40 q.

W zwi¹zku z powy¿szymi informacjami, które, jak wiem, nie s¹ odosob-
nione, pragnê zapytaæ Pana Ministra, czy zamierza wdro¿yæ plan dzia³ania
na rzecz zdjêcia nadwy¿ek zbó¿ poprzez przeznaczenie ich na bioetanol lub
zapasy pañstwowe. Jeœli tak, to kiedy? Bo jak na razie jedyn¹ „pomoc¹” dla
rolników w tej kwestii by³a rada, by czekali na lepsze ceny. Ale, póki co, nie
da³o to ¿adnych rezultatów, ¿adnych efektów. Czy polski rz¹d zamierza pod-
j¹æ, i kiedy to nast¹pi, akcjê zmierzaj¹c¹ do rzeczywistego wyrównania po-
ziomu dop³at dla rolników po 2013 r., co pozwoli³oby na czêœciowe
zmniejszenie dysproporcji dochodowych rolników w porównaniu do innych
grup zawodowych?

Proszê Pana Ministra o szczegó³owe odniesienie siê do kwestii dochodów
w rolnictwie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 27 listopada br., znak: BPS/DSK-043-2191/09,

przekazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego pod-
czas 44. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r., uprzejmie przekazujê po-
ni¿sze informacje.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o biokomponentach i bio-
paliwach ciek³ych, Rada Ministrów wyda³a Rozporz¹dzenie z dnia 15 czerwca 2007 r.,
w sprawie Narodowych Celów WskaŸnikowych na lata 2008–2013. Rozporz¹dzenie to
zobowi¹zuje, pod rygorem wysokich kar, podmioty wprowadzaj¹ce paliwa do obrotu do
uzyskania minimalnego udzia³u biokomponentów w ogólnej iloœci paliw ciek³ych i bio-
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paliw ciek³ych wprowadzanych do obrotu, oraz okreœla procentowy udzia³ biokompo-
nentów w rynku paliw ciek³ych na lata 2008–2013. Udzia³ biokomponentów
w paliwach ciek³ych dla roku 2009 zosta³ okreœlony na poziomie 4,6% wartoœci energe-
tycznej, dla roku 2010 – 5,75% i bêdzie wzrasta³ w kolejnych latach do osi¹gniêcia
w 2013 r. – 7,1%. Przyjêta w dniu 23 kwietnia 2009 r. przez Parlament Europejski i Ra-
dê Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmie-
niaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
zwiêksza do 10% minimalny udzia³ biokomponentów w paliwach transportowych jaki
powinien zostaæ osi¹gniêty do 2020 roku przez poszczególne kraje cz³onkowskie. Zobo-
wi¹zanie to bêdzie mia³o istotny wp³yw na rozwój rynku biopaliw w Polsce oraz wzrost
zapotrzebowania na biokomponenty, co winno przyczyniæ siê do wzrostu wykorzysta-
nia zbó¿ do produkcji bioetanolu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie informacji Prezesa Agencji Rynku
Rolnego, Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki oraz w³asnych, na bie¿¹co monitoruje
sytuacjê na krajowym rynku biokomponentów i biopaliw. W 2008 roku zu¿ycie bioeta-
nolu w rynku paliw transportowych znacznie wzros³o w porównaniu do lat poprzed-
nich i wynosi³o 185, 6 tys. ton.

Iloœæ biokomponentów wprowadzonych na rynek paliw ciek³ych
w latach 2004– 2009

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bioetanol – zu¿ycie w tys. ton 38,3 42,8 84,3 70,8 185,6 107,4

Estry – zu¿ycie w tys. ton 0,0 17,1 44,9 37,3 473,4 282,1

�ród³o: Raporty dla KE oraz raporty Prezesa URE i Prezesa ARR.
* – I pó³rocze 2009 r.

Ministerstwo Gospodarki w „Prognozach zapotrzebowania na paliwa i energiê do
2030 roku” stanowi¹cych za³¹cznik do dokumentu „Polityka energetyczna Polski do
2030 roku” okreœli³o, ¿e do 2020 roku zapotrzebowanie na bioetanol wzroœnie do pozio-
mu 667 tys. ton, a na estry do poziomu 774 tys. ton. Wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na
olej rzepakowy do celów energetycznych spowodowa³o wzrost powierzchni uprawy oraz
zbiorów rzepaku. Ten kierunek produkcji stanowi pewn¹ alternatywê dla czêœci produ-
centów zbó¿.

Resort rolnictwa prezentuje jednoznaczne stanowisko, i¿ rozwój rynku biopaliw wi-
nien byæ oparty na biokomponentach wytwarzanych w kraju z dostêpnych surowców
rolniczych pochodzenia krajowego, co daje gwarancjê realizacji nie tylko celów œrodo-
wiskowych, a przede wszystkim gospodarczych i spo³ecznych. Konsekwencj¹ tego sta-
nowiska s¹ podejmowane przez resort dzia³ania inicjuj¹ce i wspieraj¹ce dzia³ania
koordynatora tego rynku – czyli Ministra Gospodarki. Z inicjatywy Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na forum Rz¹du analizowana jest sytuacja na rynku biopaliw i biokom-
ponentów. W tym celu w resorcie rolnictwa przygotowano i przekazano pod obrady Ko-
mitetu Rady Ministrów, a nastêpnie Rady Ministrów „Kompleksow¹ informacjê na
temat realizacji Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawial-
nych na lata 2008–2014”. W materiale tym przedstawiona zosta³a analiza obecnej sy-
tuacji na krajowym rynku biokomponentów i biopaliw oraz ocena wp³ywu wdro¿onych
instrumentów prawnych na ten rynek. Po przyjêciu dokumentu, Rada Ministrów podejmie
decyzje co do dalszych dzia³añ zwi¹zanych z rozwojem krajowego rynku biopaliw.

Maj¹c na uwadze du¿e nadwy¿ki zbó¿ nieprzydatnych do celów konsumpcyjnych
oraz problemy z ich zagospodarowaniem, Minister Gospodarki, jako organ odpowie-
dzialny za rynek energii, przygotowa³ projekt zmiany rozporz¹dzenia z dnia 14 sierpnia
2008 roku, w sprawie szczegó³owego zakresu obowi¹zków uzyskania i przedstawienia
do umorzenia œwiadectw pochodzenia, uiszczenia op³aty zastêpczej, zakupu energii
elektrycznej i ciep³a wytworzonych w odnawialnych Ÿród³ach energii oraz obowi¹zku
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potwierdzania danych dotycz¹cych iloœci energii elektrycznej wytworzonej w odnawial-
nym Ÿródle energii. Projekt ten (dostêpny na stronie internetowej Ministerstwa Gospo-
darki) poszerza definicjê biomasy o ziarna zbó¿ niespe³niaj¹ce wymagañ jakoœciowych
w skupie interwencyjnym oraz usuwa w¹tpliwoœci interpretacyjne zwi¹zane z zalicze-
niem energii wytworzonej w wyniku spalania ziarna zbó¿ do energii pochodz¹cej ze Ÿró-
de³ odnawialnych. Zmiana rozporz¹dzenia u³atwi producentom zbó¿ zbycie tej czêœci
produkcji, która nie mo¿e byæ przeznaczona na cele konsumpcyjne, a przedsiêbior-
stwom energetycznym realizacjê miêdzynarodowych zobowi¹zañ w sprawie przeciw-
dzia³ania zmianom klimatu.

Nale¿y dodaæ, ¿e Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r.,
zobowi¹zuje jednostki wytwórcze do corocznego zwiêkszania wykorzystania biomasy
pochodzenia rolniczego w procesie spalania. W zale¿noœci od typu oraz wielkoœci insta-
lacji, udzia³ wagowy biomasy pochodzenia rolniczego w jednostkach wytwórczych
o mocy elektrycznej powy¿ej 5MW powinien wynosiæ od 25% w 2010 r. do 100% w 2017 r.,
natomiast w przypadku jednostek hybrydowych oraz spalaj¹cych wy³¹cznie biomasê
o mocy elektrycznej powy¿ej 20 MW, udzia³ ten powinien wynosiæ od 20% w 2010 r. do
60% w 2017 r., w ogólnej iloœci biomasy dostarczonej do procesu spalania.

Istotnym elementem systemu wsparcia krajowego oraz wspólnotowego rynku zbó¿
s¹ zakupy interwencyjne. Tworz¹ one swego rodzaju siatkê bezpieczeñstwa podtrzy-
muj¹c¹ dochody rolników w sytuacji pojawiania siê na rynku znacznych nadwy¿ek po-
woduj¹cych spadek cen rynkowych. Zmienione w ramach przegl¹du prawodawstwa
zasady interwencji, wprowadzi³y jako formê podstawow¹ realizacjê zakupów z zastoso-
waniem procedury przetargowej. W ramach przetargu oferent oferuje do sprzeda¿y
zbo¿e wskazuj¹c cenê, jak¹ chce za nie otrzymaæ. Bior¹c pod uwagê znaczne zró¿nico-
wanie regionalne wspólnotowego rynku zbó¿, Polska wnioskowa³a o wprowadzenie
mo¿liwoœci organizowania przetargów dla wybranych regionów. Zastosowanie takiego
podejœcia umo¿liwi realizacjê zakupów w regionach posiadaj¹cych nadwy¿ki zbó¿, jed-
nak niemog¹cych konkurowaæ cenowo np. z regionami posiadaj¹cymi sprzyjaj¹ce
warunki przyrodnicze i wy¿szy poziom p³atnoœci bezpoœrednich.

Na forum Komisji Europejskiej delegacja Polski wielokrotnie wskazywa³a na po-
trzebê wspierania rynku poprzez realizacjê przetargu na eksport zbó¿ z zastosowaniem
refundacji eksportowych. Wsparcie to powinno byæ wdra¿ane w regionach, w których
sytuacja rynkowa tego wymaga. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioskowa³ o wpro-
wadzenie takiego rozwi¹zania jedynie w krajach, w których ceny rynkowe s¹ na pozio-
mie lub poni¿ej poziomu ceny interwencyjnej. Przyjêcie takiego rozwi¹zania
zapobiegnie wdra¿aniu instrumentu wsparcia rynku w sytuacji, kiedy w danym kraju
taka potrzeba nie wystêpuje. Umo¿liwi równie¿ wspieranie rynku tam gdzie jest to wy-
magane. Zastosowanie tego rozwi¹zania skoordynuje dzia³ania prowadzone na rynku
wewnêtrznym Wspólnoty (zakupy interwencyjne) ze wsparciem eksportu.

Odnosz¹c siê do kwestii uruchomienia skupu zbó¿ z przeznaczeniem na uzupe³nie-
nie rezerw gospodarczych kraju, informujê ¿e stosowny wniosek Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi przekaza³ Prezesowi Agencji Rezerw Materia³owych oraz Ministrowi Go-
spodarki.

Zagadnienia dotycz¹ce sytuacji dochodowej w rolnictwie s¹ przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dochody rolnicze stano-
wi¹ bowiem jeden z kluczowych parametrów sprawnoœci sektora rolnego. Zapewnienie
godziwych dochodów jest jednym z g³ównych celów resortu, Rz¹du oraz Wspólnej Poli-
tyki Rolnej, któr¹ polskie rolnictwo objête jest od 2004 r.

Obecna sytuacja w polskim rolnictwie w zakresie op³acalnoœci produkcji i docho-
dów gospodarstw jest pod silnym wp³ywem spadku cen produktów rolnych na œwiato-
wych rynkach, a tak¿e spowolnienia wzrostu gospodarczego. Analizuj¹c sytuacjê
w poszczególnych sektorach produkcji rolnej trzeba stwierdziæ, i¿ w danym okresie po-
ziom op³acalnoœci produkcji jest zwykle zró¿nicowany i uzale¿niony od wielu czynni-
ków. Czêœæ z nich, jak np. warunki agrometeorologiczne s¹ niezale¿ne od cz³owieka,
ale maj¹ istotny wp³yw na wielkoœæ zbiorów a w efekcie równie¿ i na poziom cen oraz
op³acalnoœæ. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e poszczególne ga³êzie produkcji rolniczej
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s¹ ze sob¹ wzajemnie powi¹zane. Dla przyk³adu niskie ceny zbó¿ powoduj¹ spadek
op³acalnoœci ich uprawy, natomiast maj¹ pozytywne prze³o¿enie na op³acalnoœæ pro-
dukcji zwierzêcej. Z kolei wzrost pog³owia zwierz¹t powoduje zwiêkszone zapotrzebo-
wanie na pasze a tym samym mo¿e spowodowaæ wzrost cen zbó¿ i ich op³acalnoœæ.
Idea³em by³oby wzajemne zbilansowanie produkcji roœlinnej i produkcji zwierzêcej
z zapotrzebowaniem rynku, jednak w praktyce gospodarki rynkowej, szczególnie w wa-
runkach postêpuj¹cej globalizacji jest to raczej niemo¿liwe. St¹d te¿ wahania cen
i zró¿nicowanie op³acalnoœci produkcji rolnej bêdzie trudne do unikniêcia tak¿e
w przysz³oœci.

W ostatnich dwóch latach, po raz pierwszy tak wyraŸnie, obserwowany jest wp³yw
na nasze rolnictwo sytuacji na œwiecie. Pocz¹wszy od 2007 r. mieliœmy do czynienia
z gwa³townym wzrostem cen zbó¿ czy mleka. W 2008 r. na œwiecie i w Polsce ceny tych
produktów gwa³townie spad³y co mo¿e oznaczaæ, ¿e ich poziom by³ kszta³towany dzia-
³aniami spekulacyjnymi.

Dobre zbiory zbó¿ w 2008 r. oraz w 2009 r. (du¿o lepsze ni¿ w 2007 r. oraz w 2006 r.)
niew¹tpliwie przyczyni³y siê do spadku cen tych produktów, w kraju i na rynkach miê-
dzynarodowych. Spadkom cen, szczególnie zbó¿ w ostatnich dwóch latach, zarówno
w kraju jak i na œwiecie, towarzyszy³y podwy¿ki cen œrodków do produkcji, g³ównie na-
wozów mineralnych jak równie¿ œrodków ochrony roœlin. Os³abienie kursu z³otego pod
koniec 2008 r. i na pocz¹tku 2009 r. przyczyni³o siê do wzrostu kosztów importu œrod-
ków do produkcji rolnej, jak równie¿ surowców do ich produkcji, co w dalszym ci¹gu
sprzyja³o utrzymaniu wysokich cen. Obecnie przeciêtne ceny œrodków do produkcji
pozostaj¹ na poziomie wy¿szym od obserwowanego w latach 2006–2007, chocia¿ na
rynku nawozów mineralnych w ostatnich miesi¹cach obserwuje siê spadek o ok. 10%.
Niektóre zak³ady sygnalizuj¹ mo¿liwoœæ dalszych obni¿ek cen.

Aktualnie wy¿sze ni¿ rok temu s¹ ceny œwiñ, byd³a i drobiu, ni¿sze s¹ natomiast ce-
ny zbó¿ oraz mleka. Ma to wp³yw na wzrost przychodów producentów ¿ywca (przy ni¿-
szych cenach zbó¿ i pasz) oraz spadek przychodów producentów zbó¿ (przy wzroœcie
cen nawozów i œrodków ochrony roœlin) i mleka.

Pozytywny dla przychodów rolniczych efekt zmian kursu dotyczy wsparcia bezpo-
œredniego. Pomimo corocznego wzrostu p³atnoœci bezpoœrednich w euro aprecjacja z³o-
tego szczególnie od 2006 r. istotnie ogranicza³a ten wzrost wyra¿ony w z³otych. Zmiana
tej sytuacji nast¹pi³a w tym roku, kiedy to ze wzglêdu na du¿e os³abienie z³otego jedno-
lita p³atnoœæ obszarowa wzroœnie o ok. 50%. Maj¹c na uwadze fakt, i¿ p³atnoœci bezpo-
œrednie wci¹¿ stanowi¹ bardzo wa¿ny element dochodów rolniczych, szczególnie dla
najmniejszych gospodarstw rolnych, zwiêkszenie kwoty wsparcia bezpoœredniego za
2009 r. bêdzie odgrywaæ istotn¹ rolê w sytuacji dochodowej polskich rolników.

W zwi¹zku z kryzysem gospodarczym o zasiêgu œwiatowym, odczuwalnym równie¿
w produkcji i przetwórstwie rolno-spo¿ywczym, resort rolnictwa d¹¿y do przeciwdzia³a-
nia jego skutkom oraz zabezpieczenia skutecznej ochrony dochodów producentów
m.in. z tego te¿ wzglêdu w styczniu 2009 r. opracowano dokument pt. „Dzia³ania Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz stabilnoœci i rozwoju” (materia³ zamieszczo-
ny na stronie internetowej MRiRW), w którym przedstawiono propozycje dzia³añ
maj¹cych na celu wsparcie rolników, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, grup produ-
centów rolnych i spó³dzielni rolników, a tak¿e wsparcie eksportu rolno-spo¿ywczego
i przyspieszenie absorpcji œrodków Unii Europejskiej.

Ponadto, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi konsekwentnie podejmowa³ i podejmu-
je dzia³ania, aby w ramach obecnej Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnota aktywnie reali-
zowa³a dzia³ania interwencyjne maj¹ce na celu niwelowanie niekorzystnych zjawisk na
rynkach rolnych czy wczeœniejsze przeciwdzia³anie tym zjawiskom. W tym miejscu na-
le¿y przypomnieæ, i¿ wszystkie wynikaj¹ce ze Wspólnej Polityki Rolnej mechanizmy
rynkowe s¹ uruchamiane przez Komisjê Europejsk¹ na mocy przepisów wspólnoto-
wych, zatem poszczególne pañstwa UE, w tym Polska, nie maj¹ mo¿liwoœci samodziel-
nego wprowadzania innego rodzaju wsparcia dla rynków rolnych. W takiej sytuacji za
bardzo wa¿ne nale¿y uznaæ wnioski zg³aszane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na forum Wspólnoty. Za przyk³ad mo¿na podaæ wnioski w sprawie przywrócenia
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ochrony celnej wspólnotowego rynku zbó¿ czy przywrócenia refundacji wywozowych
do przetworów mlecznych.

Oprócz ww. kwestii, które by³y poruszane na posiedzeniach Rady Ministrów ds.
Rolnictwa i Rybo³ówstwa, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie przedstawia³
na posiedzeniach sprawy priorytetowe dla polskiego rolnictwa maj¹ce dodatkowo
wp³yw tak¿e na poziom dochodów rolników.

Odnoœnie do wyrównania poziomu dop³at bezpoœrednich po 2013 roku, które pozwoli-
³yby na zmniejszenie dysproporcji dochodowych rolników w porównaniu z innymi gru-
pami zawodowymi, uprzejmie informujê, ¿e polscy rolnicy objêci s¹ tymi samymi
rozwi¹zaniami Wspólnej Polityki Rolnej, które obejmuj¹ wszystkich rolników w ca³ej
UE. Czynnikiem maj¹cym kluczowe znaczenie dla osi¹ganych przez rolników docho-
dów jest wysokoœæ otrzymywanego przez nich wsparcia bezpoœredniego. Istniej¹ce ró¿-
nice w tym obszarze s¹ przedmiotem sta³ej krytyki ze strony niemal wszystkich pañstw
cz³onkowskich, które przyst¹pi³y do UE po 2004 roku.

Wyrównanie wysokoœci wsparcia bezpoœredniego do poziomu krajów „starej UE”
nale¿y rozpatrywaæ w kontekœcie: (i) zasady stopniowego dochodzenia do ich pe³nej wy-
sokoœci, zapisanej w Traktacie Akcesyjnym; (ii) perspektywy finansowej na lata
2007–2013, okreœlaj¹cej wysokoœæ œrodków z bud¿etu UE na wsparcie bezpoœrednie
we Wspólnocie; (iii) zró¿nicowania wysokoœci wsparcia bezpoœredniego w poszczegól-
nych krajach UE. Trzeba pamiêtaæ, ¿e dwa pierwsze czynniki zasadniczo determinuj¹
brak mo¿liwoœci wyrównania poziomu wsparcia bezpoœredniego polskich rolników do
poziomu „starej UE” przed 2013 r. Nale¿y podkreœliæ, ¿e kwestia zró¿nicowania p³atno-
œci w UE by³a wczeœniej wielokrotnie podnoszona przez Polskê w debacie na forum UE,
w tym przede wszystkim w ramach przegl¹du WPR przeprowadzonego w 2008 r. Dziêki
staraniom Polski, jednym z efektów zawartego porozumienia koñcz¹cego ten przegl¹d,
by³o zobowi¹zanie Komisji i Rady do przeanalizowania problemu du¿ego zró¿nicowa-
nia p³atnoœci bezpoœrednich w skali UE i jak najszybszego przedstawienia odpowied-
nich rozwi¹zañ. Choæ perspektywa finansowa na lata 2007–2013 blokuje mo¿liwoœci
wyrównania wysokoœci p³atnoœci bezpoœrednich, to w rezultacie starañ Polski przezna-
czono tylko dla „nowych” pañstw cz³onkowskich œrodki w wysokoœci 270 mln euro
(w tym dla Polski ok. 90 mln euro) na dodatkowe zasilenie kopert p³atnoœci bezpoœred-
nich w latach 2010–2012.

Polska, tak jak wiêkszoœæ „nowych” krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej (z wy-
j¹tkiem S³owenii i Malty), stosuje uproszczony system p³atnoœci bezpoœrednich (SAPS).
P³atnoœci te podlegaj¹ stopniowemu dochodzeniu do poziomu stosowanego w krajach
UE-15. W zwi¹zku z tym ich poziom wzrasta corocznie (do momentu osi¹gniêcia warto-
œci 100%, tj. do roku 2013) i pocz¹wszy od 2004 r. kszta³towa³ siê w sposób nastêpu-
j¹cy: 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, i w 2009 r., 60% poziomu p³atnoœci stosowanych
w Unii Europejskiej na dzieñ 30 kwietnia 2004 r. Zasada ta obowi¹zuje wszystkie „no-
we” pañstwa cz³onkowskie.

Korzystaj¹c z mo¿liwoœci przewidzianej prawem wspólnotowym, Polska stosuje
krajowe p³atnoœci uzupe³niaj¹ce, które mog¹ byæ stosowane w wysokoœci do 30% p³at-
noœci stosowanych w krajach UE-15 na dzieñ 30 kwietnia 2004 r. Oznacza to, ¿e
w 2009 r. ca³kowite p³atnoœci dla polskich producentów wynios¹ 90% (60% z bud¿etu
UE + 30% z bud¿etu krajowego) p³atnoœci stosowanych w UE-15, natomiast ju¿ w 2010 r.
ca³kowite wsparcie skierowane do polskich producentów (przy maksymalnym uzu-
pe³nieniu krajowym wynosz¹cym 30%) mo¿e wynieœæ 100% p³atnoœci stosowanych
w Unii Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2004 r. Pomimo, i¿ stosowanie wsparcia krajo-
wego w maksymalnej wysokoœci nie jest obowi¹zkowe dla pañstw cz³onkowskich,
w Polsce stosowano tê formê pomocy na najwy¿szym poziomie dopuszczonym Trakta-
tem Akcesyjnym. Nie jest to ³atwe w napiêtej sytuacji bud¿etu krajowego.

Podobnie jak w przypadku krajów „starej” UE, w nowych pañstwach cz³onkow-
skich podstaw¹ dla okreœlania kopert finansowych p³atnoœci bezpoœrednich by³ po-
ziom produkcji rolnej i jej intensywnoœæ w okresie referencyjnym (historycznym). W tej
sytuacji, ze wzglêdu na zró¿nicowanie tej intensywnoœci pomiêdzy „starymi” i „nowy-
mi” krajami, pomimo zastosowania takich samych jednostkowych stawek wsparcia

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. 155



dla wyliczenia ca³kowitych kopert finansowych dla p³atnoœci bezpoœrednich, stawki
„powierzchniowe” (na hektar u¿ytków rolnych) s¹ na ogó³ zdecydowanie wy¿sze w „sta-
rych” krajach UE ni¿ w pañstwach „nowych”.

Obecnie, system wsparcia bezpoœredniego w UE straci³ swoje powi¹zanie z rodza-
jem prowadzonej produkcji rolnej, a otrzymywanie przez rolników p³atnoœci bezpoœrednich
jest uwarunkowane przestrzeganiem przez nich pewnych wymogów z zakresu
ochrony œrodowiska, dobrostanu zwierz¹t oraz bezpieczeñstwa i higieny ¿ywnoœci.
Stanowi to podstawow¹ przes³ankê do odejœcia od istniej¹cego obecnie, wynikaj¹cego
z historycznej intensywnoœci produkcji, sposobu dystrybucji wsparcia bezpoœredniego
pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi, skutkuj¹cego jego wysokim zró¿nicowaniem.
Rz¹d RP dok³ada wszelkich starañ, aby ten stan rzeczy zmieniæ w kolejnej perspekty-
wie finansowej (od 2014 r.) i d¹¿y do wprowadzenia nowego systemu p³atnoœci, oparte-
go o nowe kryteria, zwi¹zane z nowymi celami WPR i wymogami nak³adanymi na
rolników, który umo¿liwi przede wszystkim znacz¹ce zmniejszenie lub zniwelowanie
ró¿nic w wysokoœci p³atnoœci pomiêdzy krajami UE-27. Znalaz³o to wyraz w przyjêtym
przez Radê Ministrów stanowisku Polski w sprawie przysz³oœci Wspólnej Polityki Rol-
nej po 2013 r., którego elementy by³y prezentowane przez Polskê w ramach dyskusji na
temat przysz³oœci p³atnoœci bezpoœrednich, zapocz¹tkowanej przez Prezydencjê Czesk¹
i by³y przedstawiane na nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybo³ówstwa w dniu 1 czerwca br. w Brnie, a tak¿e podczas posiedzenia tej Rady
w dniach 22–23 czerwca br. Poniewa¿ dyskusja w ramach Rady zosta³a zakoñczona
propozycj¹ konkluzji, które w opinii Polski w niewystarczaj¹cym stopniu odzwiercied-
la³y jej postulaty, Polska nie wyrazi³a poparcia dla tak sformu³owanych konkluzji i bê-
dzie dalej przekonywaæ inne pañstwa, w ramach kolejnych prezydencji Unii
Europejskiej, do zmiany obecnie obowi¹zuj¹cego systemu i odejœcia od rozwi¹zañ, któ-
re powoduj¹ du¿e zró¿nicowanie stawek p³atnoœci w poszczególnych pañstwach we-
wn¹trz Wspólnoty.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Program „Owoce w szkole” ma przeciwdzia³aæ oty³oœci dzieci i zapobiegaæ

chorobom powodowanym nieodpowiedni¹ diet¹, co jest zjawiskiem coraz po-
wszechniejszym we wspó³czesnej Europie, w tym niestety tak¿e w Polsce.
Taki program przygotowa³a Komisja Europejska. Bud¿et polskiego programu
opiewa w pierwszym roku realizacji a¿ na 12,3 milionów euro. Wydawa³o siê
wiêc, ¿e minister rolnictwa dostaje do rêki instrument, który z jednej strony
bêdzie wp³ywa³ na prawid³owe kszta³towanie nawyków ¿ywieniowych dzie-
ci, a w konsekwencji i ich rodziców, a z drugiej strony bêdzie powodowa³
zwiêkszone zapotrzebowanie na owoce i warzywa, co powinno s³u¿yæ pol-
skiemu rolnictwu, program bowiem obejmuje owoce i warzywa takie jak:
jab³ka, gruszki, truskawki, marchew, ogórki, rzodkiewki, paprykê s³odk¹,
a tak¿e soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne.

Niestety, jak wynika z dostêpnych informacji, realizacja programu prze-
biega fatalnie. W tym semestrze zosta³a nim objêta jedynie co czwarta szko³a,
która zg³osi³a siê do programu (zg³osi³o siê ich 9,5 tysi¹ca, a udzia³em w pro-
gramie objêtych jest 2,5 tysi¹ca), i tylko 300 tysiêcy dzieci, a wiêc zaledwie co
siódme dziecko z tych, które powinny byæ nim objête.

Panie Ministrze, co siê takiego dzieje, ¿e nie jesteœmy w stanie wydaæ
12 milionów euro na sensowny unijny program, który, jak widaæ, cieszy siê
ogromnym zainteresowaniem? Czy nie jest tak, ¿e dostawcom postawiono
zbyt du¿e wymagania, chc¹c p³aciæ za dostawy owoców symbolicznie
i z ogromnym opóŸnieniem?

Warzywa i owoce, co jest oczywiste, musz¹ byæ umyte, a niektóre, jak
marchewka, ogórek, papryka, pokrojone w s³upki i odpowiednio opakowane.
Dostawy do szkó³ musz¹ odbywaæ siê cztery razy w tygodniu, a warzywa
i owoce musz¹ spe³niaæ wszystkie normy sanitarne odpowiedniego przygoto-
wania i dostarczania produktów spo¿ywczych. Za takie wymagania trzeba
zap³aciæ, a Agencja Rynku Rolnego zaproponowa³a niewiele ponad 1 z³ za
jedn¹ porcjê, co powoduje wrêcz nieop³acalnoœæ tego przedsiêwziêcia. Druga
sprawa. Dostawcom zaproponowano terminy p³atnoœci, które maj¹ niewiele
wspólnego z regu³ami gospodarki rynkowej. Otó¿ dostawcy dostarczaj¹ wa-
rzywa i owoce przez ca³y semestr, a wiêc przez piêæ miesiêcy, i dopiero potem
mog¹ wyst¹piæ z wnioskiem o refinansowanie do ARR, zaœ agencja ma kolej-
ne trzy miesi¹ce na dokonanie p³atnoœci. A wiêc za dostawê w pierwszym
miesi¹cu semestru pieni¹dze wp³ywaj¹ dopiero po oœmiu miesi¹cach. Nieste-
ty, takie zasady tylko zniechêcaj¹ do przystêpowania do tego programu.

Czy realizuj¹c program w takim trybie, jesteœmy w stanie osi¹gn¹æ jego ocze-
kiwane cele? Mam tu na myœli zarówno kszta³towanie prawid³owych nawyków
¿ywieniowych, jak i zapewnienie dodatkowych rynków zbytu polskiemu rolniko-
wi. Na jakich szacunkach ARR opar³a swoj¹ ofertê cenow¹, wynosz¹c¹1 z³ za por-
cjê?

Wydawa³o siê, ¿e po pierwszych miesi¹cach realizacji tego programu,
w zwi¹zku z widocznymi go³ym okiem mankamentami, zreszt¹ powszechnie
zg³aszanymi przez potencjalnych dostawców, urzêdnicy sk³onni bêd¹ do do-
konania zmian, które w drugim semestrze pozwol¹ realizowaæ ten program
z wiêkszym rozmachem. Niestety, jest jeszcze gorzej, bo tylko zaostrzono za-
sady. Wnioski zwi¹zane z dostawami do szkó³ w drugim semestrze trzeba
sk³adaæ do 16 listopada, a warunki dostaw nie uleg³y zmianie ani na jotê.
Tak wiêc i w drugim semestrze program bêdzie realizowany tylko w odniesie-
niu do 16% dzieci, które mia³y byæ nim objête.

Podobne problemy w realizacji napotka³ program „Szklanka mleka”. Jego
bud¿et zosta³ radykalnie zmniejszony, w wyniku czego dzieci bêd¹ mog³y cie-
szyæ siê szklank¹ mleka w szkole tylko przez trzy dni w tygodniu i przez
osiem miesiêcy, a nie przez ca³y rok szkolny. Co wiêcej, coraz wiêcej mleczar-
ni bior¹cych dotychczas udzia³ w programie jest zniechêconych faktem prze-
d³u¿ania siê terminów p³atnoœci za produkty dostarczane do szkó³. Kolejnym
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ciosem dla funkcjonowania programu bêdzie prawdopodobnie zmniejszenie
dop³at do produktów o po³owê, mówi siê te¿ o prawdopodobieñstwie rezygna-
cji z dofinansowania. Jak wynika z informacji resortu rolnictwa, w roku
szkolnym 2009/2010 program „Szklanka mleka” mo¿e nie byæ realizowany,
jeœli ARR nie zgromadzi na ten cel wystarczaj¹cej iloœci œrodków finanso-
wych.

Panie Ministrze! Dlaczego rozwa¿a siê rezygnacjê z realizacji programów,
na które w znacznej wiêkszoœci otrzymujemy dofinansowanie z UE? Wielo-
krotnie mówi³o siê o tym, ¿e polskie spo³eczeñstwo nie nauczy³o siê jeszcze
korzystaæ z funduszy UE. Jednak, jak pokazuje realizacja programów „Owo-
ce w szkole” i „Szklanka mleka”, taki z³y przyk³ad idzie z samej góry, tj. od
rz¹du, który sam nie wykorzystuje przyznanych œrodków. Czy Pan Minister
nie dostrzega potrzeby wprowadzenia takich zmian, by programy te by³y rea-
lizowane bardziej efektywnie i by ich zasiêg by³ szerszy? Przecie¿ s¹ to pro-
gramy d³ugofalowe i ich rzeczywiste efekty bêd¹ widoczne dopiero za kilka
lat, gdy objête tymi programami dzieci zaczn¹ postêpowaæ w swoim doros³ym
¿yciu zgodnie z nabytymi nawykami i zwyczajami. A to oznacza zarówno ko-
rzyœci dla spo³eczeñstwa – zmniejszenie ryzyka chorób cywilizacyjnych – jak
i poprawê sytuacji w rolnictwie, bowiem wiêksze zapotrzebowanie na owoce,
warzywa i mleko na rynku krajowym jest równoznaczne z wiêksz¹ op³acal-
noœci¹ produkcji dla rolników zajmuj¹cych siê upraw¹ owoców i warzyw
oraz produkcj¹ mleka. Czy zdaniem Pana Ministra takimi dzia³aniami nie po-
kazujemy tylko, po raz kolejny zreszt¹, jak potrafimy marnowaæ stworzone
nam szanse?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿one

podczas 44. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 listopada br., dotycz¹ce realizacji pro-
gramów „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka” przekazujê Panu Marsza³kowi odpo-
wiedŸ na przedstawione w ww. oœwiadczeniu kwestie.

Dokonuj¹c oceny przebiegu realizacji programu w bie¿¹cym semestrze nale¿y
uwzglêdniæ fakt, ¿e jest to pierwszy semestr pierwszego roku implementacji programu
w Unii Europejskiej. Wed³ug informacji Agencji Rynku Rolnego, ogó³em w Polsce, umo-
wy na realizacjê dostaw owoców i warzyw udostêpnianych w I semestrze bie¿¹cego ro-
ku szkolnego, zawar³o 49 dostawców z 2 557 szko³ami podstawowymi. Oznacza to, ¿e
na koniec I semestru programem zostanie objêtych 297 546 uczniów co stanowi ok.
30% grupy docelowej obejmuj¹cej I 076 881 uczniów (a nie 1/7 jak stwierdzono
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w oœwiadczeniu). W³aœciwa jakoœæ i atrakcyjnoœæ programu zapewniona od samego po-
cz¹tku jego wdra¿ania, pozwala zak³adaæ, ¿e proces jego upowszechniania bêdzie bar-
dzo dynamiczny.

Przyk³adem ilustruj¹cym proces szybkiego upowszechniania siê tego rodzaju sys-
temów jest program dop³at do spo¿ycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach
oœwiatowych, popularnie nazywany „Szklank¹ mleka”, funkcjonuj¹cy w Polsce od ro-
ku szkolnego 2004/2005. W pierwszym roku szkolnym wdra¿ania tego programu licz-
ba szkó³ w nim uczestnicz¹cych wynosi³a 4,4 tys., a liczba uczniów 638 tys., natomiast
w roku szkolnym 2007/2008 odpowiednio 12 tys. szkó³ i 2 157 tys. uczniów. Oznacza
to, ¿e przy zachowaniu podobnego tempa wzrostu program „Owoce w szkole” w ci¹gu
4 kolejnych lat szkolnych ma szansê byæ skierowany do prawie ca³ej grupy docelowej.

Odnosz¹c siê do kwestii zbyt wysokich wymagañ, jakie musz¹ spe³niaæ dostarcza-
ne dzieciom owoce i warzywa oraz wynikaj¹cych z tych wymagañ problemów podmio-
tów dostarczaj¹cych produkty, nale¿y podkreœliæ, ¿e program „Owoce w szkole”
kierowany jest do bardzo wymagaj¹cych odbiorców tzn. dzieci. Priorytety polegaj¹ce na
zapewnieniu jak najwy¿szej jakoœci udostêpnianych produktów oraz jak najwiêkszej
ich ró¿norodnoœci zosta³y okreœlone ju¿ w Strategii Krajowej wdro¿enia w Rzeczypo-
spolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010, a nastêpnie
uwzglêdnione w rozwi¹zaniach przewidzianych rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
w sprawie realizacji przez Agencjê Rynku Rolnego zadañ zwi¹zanych z wdro¿eniem na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym
2009/2010. Ró¿norodne porcje, sk³adaj¹ce siê z atrakcyjnie podanych owoców i wa-
rzyw oraz soków owocowych i warzywnych bêd¹ stanowi³y podstawowy element po-
strzegania programu przez dzieci. Ma³o atrakcyjne, jednolite smakowo i wizualnie
porcje nie zapewniaj¹ odpowiedniej jakoœci programu i w d³ugiej perspektywie mog¹
przyczyniæ siê do uzyskania skutku odwrotnego do zamierzonego.

Na etapie przygotowywania projektu rozporz¹dzenia Rady Ministrów dla obu seme-
strów roku szkolnego 2009/2010 skalkulowano ca³kowit¹ maksymaln¹ wielkoœæ ko-
sztów, które mog¹ byæ pokryte z pomocy udzielanej w ramach programu,
w przeliczeniu na jedno dziecko. Wartoœæ ta zosta³a skalkulowana jako œrednia na pod-
stawie danych dotycz¹cych cen detalicznych owoców i warzyw uzyskiwanych w odpo-
wiednim sezonie w ci¹gu kliku ostatnich lat powiêkszona o 33% (czyli margines
zapewniaj¹cy spójnoœæ bud¿etu w przypadku znacznych wahañ cen dystrybuowanych
produktów). Pu³ap taki zapewnia op³acalnoœæ w przypadku dobrze zorganizowanych
podmiotów, które dziêki du¿ej skali prowadzonej dzia³alnoœci skutecznie racjonalizuj¹
i ograniczaj¹ koszty zwi¹zane z udostêpnianiem dzieciom odpowiednio przygotowa-
nych owoców i warzyw.

Terminy wyp³aty pomocy okreœlone zosta³y na poziomie przepisów wspólnotowych
tj. w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawia-
j¹cym szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w od-
niesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom
w placówkach oœwiatowych owoców i warzyw œwie¿ych i przetworzonych oraz produk-
tów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”. W art. 16 tego rozporz¹dzenia
Komisja przewidzia³a, ¿e wyj¹tkowo w przypadku programu realizowanego w roku
szkolnym 2009/2010, wyp³ata pomocy odbywa siê za poœrednictwem w³aœciwych
w³adz w ci¹gu czterech miesiêcy od dnia z³o¿enia prawid³owo wype³nionych wniosków
o pomoc. W kolejnych latach stosuje siê krótszy termin, okreœlony zgodnie z art. 11
ust. 2, czyli trzy miesi¹ce licz¹c od dnia z³o¿enia prawid³owo wype³nionego wa¿nego
wniosku o pomoc.

Niezale¿nie od powy¿szego, doœwiadczenia zebrane przez Agencjê Rynku Rolnego
w pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 pos³u¿y³y jako podstawa do opra-
cowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowelizacji ww. rozporz¹dzenia Ra-
dy Ministrów. Zaproponowane w ww. nowelizacji zmiany dotycz¹ uelastycznienia
sposobu udostêpniania owoców i warzyw. Jedna ze zmian przewiduje wprowadzenie
zamiast konkretnej liczby porcji zawieraj¹cych dany produkt maksymalnej liczby.
W konsekwencji szko³a oraz zatwierdzony podmiot w ramach zawieranej umowy mog¹
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ustaliæ, jakie produkty ostatecznie zostan¹ udostêpnione dzieciom, zachowuj¹c mak-
symalne limity udzia³u poszczególnych produktów w liczbie porcji. Podejœcie to
w okreœlonych przypadkach umo¿liwi ograniczenie dostaw lub wyeliminowanie produk-
tów, które przysparzaj¹ dostawcom najwiêcej problemów. Ponadto wyeliminowano
koniecznoœæ krojenia warzyw, tj. marchwi, ogórka i papryki, w s³upki – zgodnie z now¹
propozycj¹ produkty takie maj¹ byæ pokrojone na czêœci w sposób zapewniaj¹cy ich
swobodne spo¿ycie przez dzieci, bez koniecznoœci ich dodatkowego krojenia.

Program dop³at do spo¿ycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oœwia-
towych, popularnie nazywany „Szklank¹ mleka”, finansowany jest z trzech niezale¿-
nych Ÿróde³, tj. œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych
dla wszystkich dopuszczonych przepisami Unii Europejskiej placówek oœwiatowych,
œrodków Funduszu Promocji Mleczarstwa (pocz¹wszy od 2006 r.) przeznaczonych dla
przedszkoli i gimnazjów oraz dop³aty krajowej pochodz¹cej z bud¿etu pañstwa dla
szkó³ podstawowych (pocz¹wszy od wrzeœnia 2007 r.). Dziêki wprowadzeniu dop³aty
krajowej od wrzeœnia 2007 r. mleko bez dodatków smakowych udostêpniane jest dzie-
ciom w szko³ach podstawowych bezp³atnie. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ w przypadku rea-
lizacji programu „Szklanka Mleka” œrodki pochodz¹ce z bud¿etu krajowego stanowi¹
jego g³ówne Ÿród³o finansowania – w ogólnej kwocie œrodków jakie dotychczas zosta³y
przeznaczone na realizacjê programu œrodki bud¿etowe stanowi¹ 68%. Na dop³aty do
spo¿ycia mleka i przetworów mlecznych w szko³ach podstawowych z bud¿etu krajowe-
go Agencja Rynku Rolnego wyp³aci³a dotychczas ponad 271 mln z³, natomiast ze œrod-
ków UE w ramach ca³ego programu ok. 115 mln z³ i z Funduszu Promocji Mleczarstwa
ok. 10 mln z³. Dziêki wprowadzeniu dop³aty krajowej zainteresowanie programem
„Szklanka mleka” znacznie wzros³o, w zwi¹zku z czym od roku szkolnego 2007/2008
radykalnie zwiêkszy³a siê absorpcja œrodków pochodz¹cych z bud¿etu UE. Polska zaj-
muje pierwsze miejsce wœród pañstw UE pod wzglêdem wykorzystania unijnych œrod-
ków finansowych przeznaczonych na realizacjê dop³at do spo¿ycia mleka i przetworów
mlecznych w placówkach oœwiatowych. W roku szkolnym 2008/2009 wykorzystanie
œrodków unijnych na realizacjê programu ukszta³towa³o siê na poziomie 56,7 mln z³
w porównaniu z 8,7 mln z³ w roku szkolnym 2006/2007. Nie mo¿na zatem zgodziæ siê
z twierdzeniem, i¿ realizacja programu „Szklanka mleka” jest z³ym przyk³adem wyko-
rzystania funduszy unijnych. Obecnie w programie bierze udzia³ ok. 2,33 mln ucz-
niów, tj. prawie trzykrotnie wiêcej ni¿ przed uruchomieniem dop³aty krajowej do
spo¿ycia mleka i przetworów mlecznych w szko³ach podstawowych, natomiast liczba
placówek oœwiatowych realizuj¹cych program wzros³a w okresie ostatnich trzech lat
ponad dwukrotnie.

Nie jest równie¿ prawd¹, i¿ w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego
nie bêdzie realizowa³a programu „Szklanka mleka”. W celu dalszej realizacji programu,
w œwietle ograniczonych œrodków bud¿etowych, jakie mog¹ zostaæ przeznaczone na fi-
nansowanie dop³aty krajowej oraz w zwi¹zku z faktem, i¿ dop³ata krajowa stanowi g³ówne
Ÿród³o finansowania programu, od 1 grudnia br. wprowadzone zosta³y zmiany
w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu wyp³acania dop³aty krajowej oraz szczegó-
³owego zakresu kontroli wykorzystania tej dop³aty (Dz. U. Nr 201, poz. 1545). Zgodnie
z tymi przepisami dop³ata krajowa do spo¿ycia mleka i przetworów mlecznych w szko-
³ach podstawowych wyp³acana jest za trzy dni nauki szkolnej w okresie oœmiu miesiê-
cy roku szkolnego. Zmiany powy¿sze nie powoduj¹ jakichkolwiek ograniczeñ
w dostêpie uczniów do otrzymania dofinansowania do spo¿ycia mleka i przetworów
mlecznych w szko³ach podstawowych, jak równie¿ nie wprowadzaj¹ ograniczeñ odnoœ-
nie do ogólnej liczby dzieci jaka mo¿e braæ udzia³ w programie. Przez trzy dni w tygo-
dniu w okresie oœmiu miesiêcy roku szkolnego dzieci uczêszczaj¹ce do szkó³
podstawowych bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ bezp³atnego spo¿ywania mleka bezsmakowego.
Ponadto w ka¿dym dniu nauki szkolnej spo¿ycie mleka i przetworów mlecznych nadal
bêdzie dofinansowywane ze œrodków Unii Europejskiej.

Uwzglêdniaj¹c cel i rozwój programu „Szklanka mleka”, jak równie¿ maj¹c na uwa-
dze fakt, i¿ przez kilka lat Polska prowadzi³a zakoñczone sukcesem starania o rozsze-
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rzenie przez Komisjê Europejsk¹ listy produktów objêtych systemem dofinansowania
w ramach omawianego programu oraz uzyska³a pozycjê lidera wœród pañstw cz³on-
kowskich UE w zakresie absorpcji unijnych œrodków bud¿etowych na przedmiotowy
mechanizm, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwa¿a za celowe kontynuowanie
mechanizmu „Szklanka mleka”.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Chcia³bym siê zwróciæ do minister zdrowia, pani Ewy Kopacz, w sprawie
realizacji ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym. Ustawa ta prze-
widuje tworzenie medycznych centrów urazowych.

Chcia³bym przytoczyæ tu fragment stenogramu z szeœædziesi¹tego siód-
mego posiedzenia Komisji Zdrowia z 14 lipca 2009 r., na którym ten projekt
omawiano. Reprezentuj¹cy ministra zdrowia pan Marek Haber informowa³
wtedy o za³o¿eniach tworzenia medycznych centrów urazowych. Przytoczê tu
wiêc ze stenogramu jego s³owa: „Nie zak³adamy, ¿e w ka¿dym województwie
musi powstaæ centrum urazowe. Szacujemy, ¿e w pierwszej kolejnoœci powin-
no powstaæ dziesiêæ do dwunastu centrów. Po uzyskaniu pierwszych do-
œwiadczeñ, które te centra bêd¹ mia³y, mog¹ zapaœæ nastêpne decyzje,
mówi¹ce o tym, ¿e albo ta liczba jest wystarczaj¹ca, albo nale¿y ich liczbê
zmieniæ i zwiêkszyæ. Nie zamykamy tej liczby. Ona ma wynikaæ z potrzeb epi-
demiologicznych, z mo¿liwoœci systemu, jakie mamy w tej chwili u siebie. Jak
wspomnia³em, organizacja tych centrów ma byæ oparta o jednostki, które
funkcjonuj¹ w systemie”. Dalej pan minister Haber mówi³: „Liczba centrów
urazowych zale¿y od pewnych czynników, czyli przede wszystkim od
spe³nienia wszystkich warunków, które s¹ ustawowo zapisane. Mówiê tu
o wyposa¿eniu, interdyscyplinarnoœci, gotowoœci, posiadaniu specjalistów,
kadry itd. Ale równie¿ jest uwarunkowana liczb¹ mieszkañców, populacji.
Mówimy o tym, ¿e minimum milion, dwa miliony mieszkañców, ale to nie zna-
czy, ¿e niektóre z centrów nie mog¹ obejmowaæ swoj¹ opiek¹ i obszarem dzia-
³ania wiêkszej populacji, na przyk³ad piêciu milionów. Zak³adamy, ¿e tych
centrów powinno byæ w skali kraju oko³o dziesiêæ do dwunastu”.

Cytujê te s³owa ze stenogramu z posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia
w takim kontekœcie, ¿e pojawiaj¹ siê w publicznych wypowiedziach wicemi-
nistrów zdrowia informacje wyprzedzaj¹ce rozstrzygniêcia faktyczne. Nie ma
jeszcze, z tego, co mi wiadomo, decyzji, które by wskazywa³y lokalizacje po-
szczególnych centrów urazowych, tymczasem s¹ wypowiedzi wiceministrów
zdrowia odpowiadaj¹cych za ten zakres w Ministerstwie Zdrowia, sugeru-
j¹ce takie, a nie inne rozstrzygniêcia lokalizacyjne w tej kwestii.

Chcia³bym w tym kontekœcie zwróciæ siê do pani minister z nastêpuj¹cymi
zapytaniami. Jak wygl¹da stan przygotowañ i realizacji tego du¿ego projektu
tworzenia medycznych centrów urazowych? Jak postêpuj¹ prace? Na jakim
etapie formalnym znajduje siê to w ministerstwie? Jakie lokalizacje zosta³y
wstêpnie wskazane i wedle jakich kryteriów?

Nie mo¿na zgodziæ siê na to, by to nieformalne wypowiedzi, nawet tak
wysokich urzêdników pañstwowych jak podsekretarze stanu, a nie formalne
decyzje, kreowa³y rzeczywistoœæ.

Bêdê wdziêczny – a wystêpujê tu w imieniu spo³ecznoœci, któr¹ reprezen-
tujê – za wyczerpuj¹c¹ informacjê w zakresie tworzenia medycznych centrów
urazowych, w szczególnoœci w województwie lubuskim, z którego mam man-
dat.

Henryk WoŸniak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.03

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Henryka WoŸniaka przes³ane przy

piœmie znak: BPS/DSK-043-2192/09 z dnia 27.11.2009 r. uprzejmie wyjaœniam co
nastêpuje.

Centra urazowe zosta³y zaimplementowane do ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r.
o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z póŸn. zm.), zwa-
nej dalej „ustaw¹ o PRM”, moc¹ ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Pañ-
stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1007). Ustawa o PRM stanowi,
i¿ centrum urazowe:

1) zabezpiecza populacjê nie mniejsz¹ ni¿ 1 mln mieszkañców, zamieszkuj¹c¹ obszar po-
zwalaj¹cynadotarcie zmiejscazdarzeniadocentrumurazowegowci¹gu1,5godziny;

2) wspó³pracuje z publiczn¹ uczelni¹, o której mowa w art. 94 ust. 3 pkt 6 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z póŸn. zm.);

3) zapewnia dzia³anie w swojej strukturze specjalistycznych oddzia³ów zabiegowych
i pracowni diagnostycznych:
a) oddzia³u anestezjologii i intensywnej terapii, zapewniaj¹cego gotowoœæ co naj-

mniej dwóch stanowisk intensywnej terapii do udzielania œwiadczeñ zdrowot-
nych pacjentowi urazowemu,

b) bloku operacyjnego, zapewniaj¹cego sta³¹ gotowoœæ co najmniej jednej sali ope-
racyjnej do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych pacjentowi urazowemu,

c) pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynnej ca³¹ dobê,
d) oddzia³ów, w szczególnoœci:

– chirurgii ogólnej lub obra¿eñ wielonarz¹dowych,
– ortopedii i traumatologii narz¹du ruchu,
– neurochirurgii lub chirurgii ogólnej z profilem neurotraumatologii,
– chirurgii naczyñ lub chirurgii ogólnej z profilem chirurgii naczyñ;

4) zapewnia dostêp do pracowni diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, czynnej ca³¹
dobê;

5) zapewnia dostêpnoœæ do œwiadczeñ zdrowotnych udzielanych przez lekarza posia-
daj¹cego tytu³ specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii lub torakochirurgii w czasie
nie d³u¿szym ni¿ 30 minut od chwili stwierdzenia okolicznoœci uzasadniaj¹cych
udzielanie takich œwiadczeñ;

6) dysponuje l¹dowiskiem lub lotniskiem dla œmig³owca ratunkowego, zlokalizowa-
nym w takiej odleg³oœci, aby mo¿liwe by³o przyjêcie pacjenta urazowego, bez po-
œrednictwa specjalistycznych œrodków transportu sanitarnego.

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Me-
dycznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1007) w art. 3 przewiduje okres dostosowawczy dla nie-
których obszarów do koñca 2013 r. Ponadto przed uzgodnieniami zewnêtrznymi
znajduje siê projekt rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego,
przygotowany na podstawie delegacji zawartej w art. 39d ustawy o PRM. Rozporz¹dze-
nie to okreœli:

a) szczegó³owe wymagania organizacyjne centrum urazowego, w zakresie minimal-
nego wyposa¿enia diagnostycznego oraz technicznego,

b) minimalne zasoby kadrowe zespo³u urazowego,
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c) kryteria kwalifikacji osoby w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego do leczenia
w centrum urazowym,

d) sposób postêpowania z pacjentem urazowym,
– uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ zapewnienia pacjentowi urazowemu odpowiednich

œwiadczeñ opieki zdrowotnej.
W celu wytypowania szpitali, w których zostan¹ utworzone centra urazowe, Minis-

ter Zdrowia pismem z dnia 20 lipca br. wyst¹pi³ do wojewodów z proœb¹ o wype³nienie
ankiety zawieraj¹cej informacje dotycz¹ce struktury organizacyjnej szpitala, a tak¿e
posiadanej kadry medycznej oraz zaplecza diagnostycznego. Kierownictwo Minister-
stwa Zdrowia po szczegó³owej analizie ankiet, jak równie¿ po zasiêgniêciu opinii kon-
sultantów krajowych i przedstawicieli Sekcji Chirurgii Urazowej Towarzystwa
Chirurgów Polskich, oraz po uzyskaniu dodatkowych informacji z poszczególnych wo-
jewództw, zatwierdzi³o ostatecznie aneksy do Wojewódzkich Planów Dzia³ania Syste-
mu, akceptuj¹c 13 szpitali, w których zostan¹ utworzone centra urazowe, spe³niaj¹ce
wymagania zawarte w art. 39b ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym. Nale-
¿y podkreœliæ, i¿ prace nad wytypowaniem odpowiednich szpitali prowadzone by³y z za-
chowaniem wszelkich standardów jawnoœci procedowania w tej sprawie z uwzglêdnie-
niem bie¿¹cego informowania wojewodów, co do interpretacji warunków spe³nienia
wymogów. Poni¿ej przedstawiam wykaz zatwierdzonych zak³adów opieki zdrowotnej,
w których utworzone zostan¹ centra urazowe, w podziale na poszczególne wojewódz-
twa:

1. Dolnoœl¹skie: Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza we Wroc³awiu
2. Kujawsko-Pomorskie: Szpital Akademicki Nr 1 w Bydgoszczy
3. Lubelskie: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
4. Lubuskie: SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze
5. £ódzkie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w £odzi
6. Ma³opolskie: SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
7. Mazowieckie: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
8. Podlaskie: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia³ymstoku
9. Podkarpackie: Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie
10. Pomorskie: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdañsku
11. Œl¹skie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. œw. Barbary w Sosnowcu
12. Warmiñsko-Mazurskie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
13. Wielkopolskie: Zak³ad Opieki Zdrowotnej Poznañ – Stare Miasto, Szpital im.

J. Strusia.
Ustawa o PRM zdefiniowa³a pacjenta urazowego jako osobê w stanie nag³ego zagro-

¿enia zdrowotnego, spowodowanego dzia³aniem czynnika zewnêtrznego, którego na-
stêpstwem s¹ ciê¿kie, mnogie lub wielonarz¹dowe obra¿enia cia³a. Wed³ug wielolet-
nich badañ prowadzonych przez oœrodki akademickie lecz¹ce pacjentów z mnogimi ob-
ra¿eniami cia³a w Gdañsku, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, w Polsce 300 tys. osób
rocznie jest hospitalizowanych z powodu urazów, z tego 5–10% to pacjenci z mnogimi
obra¿eniami cia³a, co daje ³¹cznie 15–30 tys. chorych rocznie. Oznacza to, ¿e przy orga-
nizacji 13 centrów urazowych w kraju, bêd¹ one przyjmowa³y oko³o 3–4 pacjentów
dziennie, co stanowi optymalne zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie.

Nale¿y tak¿e wskazaæ, i¿ finansowanie wydatków inwestycyjnych zwi¹zanych z do-
posa¿eniem centrów urazowych odbywaæ siê bêdzie w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko –
Priorytet XII – Bezpieczeñstwo zdrowotne i poprawa efektywnoœci systemu ochrony
zdrowia. Koszt œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowany bêdzie przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia na podstawie umów zawartych z wytypowanymi szpitalami, w ramach
œrodków okreœlonych w planie finansowym NFZ.

Centra urazowe, dzia³aj¹ce w powi¹zaniu z systemem Pañstwowego Ratownictwa
Medycznego, oraz z pozosta³ymi jednostkami organizacyjnymi szpitali wyspecjalizowa-
nymi w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych niezbêdnych dla ratownictwa me-
dycznego, bêd¹ udziela³y œwiadczeñ na najwy¿szym w kraju mo¿liwym poziomie,
z zachowaniem standardów medycyny œwiatowej.
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Podsumowuj¹c, chcia³bym podkreœliæ, ¿e prace nad wytypowaniem szpitali preten-
duj¹cych do roli centrum urazowego by³y prowadzone przy zachowaniu jednakowych
kryteriów wyboru, a ich rozmieszczenie na terytorium kraju zapewni równomierny
i szybki dostêp do œwiadczeñ opieki zdrowotnej niezbêdnych dla pacjentów urazowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r. 165



Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Moje oœwiadczenie dotyczy budowy na terenie województwa podkarpac-
kiego autostrady A4 oraz budowy dodatkowego zjazdu z autostrady A4
w okolicach Pilzna.

Jednym z priorytetów inwestycyjnych na lata 2008–2012 przyjêtych
przez rz¹d premiera Jaros³awa Kaczyñskiego by³a budowa autostrady A4 na
odcinku Tarnów – Rzeszów – Korczowa. Droga ta ma szczególne znaczenie
dla dalszego rozwoju województwa podkarpackiego – chodzi o dostêp do te-
renów Polski po³udniowo-wschodniej oraz dogodne po³¹czenie z Ukrain¹.
Szybka realizacja budowy autostrady nabiera te¿ wagi w kontekœcie wspól-
nej organizacji przez Polskê i Ukrainê Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej Eu-
ro 2012. Autostrada A4 stanie siê dla setek tysiêcy kibiców g³ówn¹ arteri¹,
któr¹ bêd¹ chcieli udaæ siê z Europy Zachodniej i Polski na Ukrainê.

Wa¿n¹ kwesti¹ jest równie¿ zapewnienie dobrego po³¹czenia autostrady
A4 z sieci¹ dróg regionalnych i lokalnych w poszczególnych powiatach woje-
wództwa podkarpackiego. Zgodnie z przyjêtymi rozwi¹zaniami, na podkar-
packim odcinku autostrady A4 nie przewiduje siê usytuowania zjazdu
i wjazdu w okolicach Pilzna, tym samym brak jest zjazdu z autostrady w kie-
runku Jas³a, Krosna, Biecza i Gorlic. Brak takiego rozwi¹zania wywo³a ca³ko-
wit¹ marginalizacjê wymienionych miast, a w konsekwencji spowoduje
zmniejszenie atrakcyjnoœci gospodarczej i turystycznej powiatów jasielskie-
go, kroœnieñskiego i gorlickiego. Znacznie pog³êbia to wyj¹tkowo trudn¹ sy-
tuacjê komunikacyjn¹ tej czêœci województwa podkarpackiego i ma³opol-
skiego.

Niezwykle istotnym elementem przemawiaj¹cym za budow¹ dodatkowe-
go zjazdu jest te¿ u³atwienie ruchu tranzytowego i skrócenie trasy przejazdu
w kierunku Beskidu Niskiego oraz Bieszczadów. Niepodwa¿alne jest twier-
dzenie, ¿e jedynym racjonalnym i najszybszym sposobem po³¹czenia plano-
wanej autostrady A4 z powiatami po³udniowymi jest zlokalizowanie
dodatkowego zjazdu w wêz³ach JaŸwiny lub Borowa, usytuowanych na
pó³noc od Pilzna, umo¿liwiaj¹cego po³¹czenie z drog¹ krajow¹ nr 73 Wiœniów-
ka – Jas³o w kierunku po³udniowym. Do rozwa¿enia jest równie¿ koncepcja
wykonania na tym odcinku dodatkowych zjazdów poprzez planowane tzw.
MOP, czyli Miejsca Obs³ugi Podró¿nych. Za rozwi¹zaniem zak³adaj¹cym do-
datkowy zjazd z autostrady A4 w okolicach Pilzna opowiada siê samorz¹d
województwa podkarpackiego, jak równie¿ samorz¹dy powiatów jasielskie-
go i kroœnieñskiego. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e utrzymanie i realizacja zjaz-
dów z autostrady A4 w Krzy¿u ko³o Tarnowa i ¯yrakowie ko³o Dêbicy
przekreœla mo¿liwoœæ dogodnego po³¹czenia z autostrad¹ powiatów po³o¿o-
nych w po³udniowej czêœci województwa.

W zwi¹zku z przedstawionymi uwagami zwracam siê do Pana Premiera
z nastêpuj¹cymi zapytaniami.

1. Czy, zgodnie ze sk³adanymi deklaracjami, do 2012 roku zostanie wy-
budowana i oddana do u¿ytku autostrada A4 na odcinku podkarpackim, do
Korczowej (granica pañstwa)?

2. Czy mo¿liwe jest, a jeœli tak, to po spe³nieniu jakich warunków, usytuo-
wanie dodatkowego zjazdu z planowanej autostrady A4 w kierunku drogi
krajowej nr 73 Wiœniówka – Jas³o, celem zapewnienia dostêpu do autostrady
A4 miastom: Jas³o, Krosno, Biecz i Gorlice?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Zaj¹c
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OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 21 grudnia 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 grudnia 2009 roku, znak: DSPA-4813-66-(1)/09,
przy którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca na 44.
posiedzeniu Senatu RP w dniu 20 listopada 2009 r. w sprawie autostrady A4 oraz bu-
dowy dodatkowego zjazdu z autostrady A4 w okolicach Pilzna, uprzejmie przekazujê
informacje w przedmiotowej sprawie.

Ad 1
Zatwierdzony przez Radê Ministrów Program Budowy Dróg Krajowych na lata

2008–2012, zak³ada realizacjê podkarpackiego odcinka autostrady A4, od Tarnowa do
Korczowej w latach 2009–2012. W ramach przedmiotowego zadania przyjêto do realizacji:

– budowê autostrady Tarnów – Rzeszów o d³ugoœci 78,3 km, obejmuj¹c¹ podod-
cinki:

– Tarnów (wêze³ Krzy¿) – wêze³ Dêbica Pustynia, d³. 34,4 km,
– wêze³ Dêbica Pustynia – wêze³ Rzeszów Zachód, d³. 33,9 km,
– wêze³ Rzeszów Zachód – wêze³ Rzeszów Centralny, d³. 3,5 km,
– wêze³ Rzeszów Centralny – wêze³ Rzeszów Wschód, d³. 6,5 km.
– budowê autostrady Rzeszów – Korczowa o d³ugoœci 87,5 km, przewiduj¹c¹ rea-

lizacjê w latach 2010–2012, odcinków:
– Rzeszów (wêze³ Wschód) – Jaros³aw (wêze³ Wierzbna), d³. 40,7 km,
– Jaros³aw wêze³ Wierzbna (bez wêz³a) – Radymno (z wêz³em), d³. 24,9 km,
– Radymno (bez wêz³a) – Korczowa, d³. 21,9 km.
Ad 2
Odnoœnie do usytuowania dodatkowego zjazdu w rejonie Pilzna, chcia³bym poinfor-

mowaæ, i¿ zgodnie z opini¹ oraz zajêtym stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, istniej¹cy uk³ad dróg publicznych za poœrednictwem projektowa-
nych i przewidzianych do realizacji wêz³ów Tarnów – Krzy¿, Dêbica – ¯yraków oraz Dê-
bica – Pustynia, zapewni optymalne po³¹czenie gmin i powiatów po³udniowo-zachod-
niej czêœci województwa podkarpackiego z projektowan¹ autostrad¹ A4. Na przedmio-
towym odcinku autostrady, oprócz ww. wêz³ów zlokalizowane s¹ Miejsca Obs³ugi Po-
dró¿nych (MOP) a tak¿e Drogowy Odcinek Lotniskowy (km 519+400 – km 522+400).

Wstêpna analiza wykaza³a, ¿e wnioskowany dodatkowy wêze³, nie mo¿e byæ zlokali-
zowany pomiêdzy projektowanymi wêz³ami Tarnów – Krzy¿ i Dêbica – ¯yraków ze
wzglêdu na po³o¿enie ww. obiektów.

Okreœlenie kilometra¿u nowego wêz³a wymaga podjêcia niezbêdnych prac projek-
towych w tym:

– przeprowadzenia analizy ruchu na wêz³ach Tarnów – Krzy¿ i Dêbica – ¯yraków
oraz na drodze krajowej nr 4,

– przeprowadzenia analizy sytuacyjnej i wysokoœciowej przebiegu nowej drogi sa-
morz¹dowej, a tak¿e przeprowadzenia analizy wp³ywu nowego rozwi¹zania na uwarun-
kowania œrodowiskowe, w tym równie¿ w zakresie zmian na autostradzie,

– ustalenia typu wêz³a i klasy drogi samorz¹dowej,
– szczegó³owego rozpatrzenia mo¿liwoœci skoordynowania nowego wêz³a z projek-

tem autostrady, bez ingerencji w jej nawierzchniê oraz obiekty mostowe.
Opracowanie powy¿szych analiz mo¿liwe jest tylko przez projektanta przysz³ej dro-

gi samorz¹dowej.
Informujê ponadto, ¿e realizacja dodatkowego wêz³a, na przedmiotowym odcinku

autostrady A4, wymaga zawarcia porozumienia miêdzy zarz¹dcami dróg, dotycz¹cego
finansowania oraz przygotowania i realizacji inwestycji przez zarz¹dcê drogi wystêpu-
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j¹cego z inicjatyw¹ budowy nowego wêz³a (zgodnie z art. 25 pkt 4, ustawy o drogach
publicznych – Dz. U. z 1985 r. Nr 23, poz. 135, z póŸn. zm.).

W zwi¹zku z faktem, i¿ prace budowlane na autostradzie A4 s¹ zaawansowane, lo-
kalizacja dodatkowego wêz³a wymaga³aby zmiany ju¿ uzyskanych decyzji administra-
cyjnych, co spowodowa³oby opóŸnienia. Z uwagi na fakt, i¿ przedmiotowa inwestycja
jest niezbêdna w zwi¹zku z organizacj¹ przez Polskê Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej
w 2012 r. nie jest mo¿liwe dopuszczenie do sytuacji przesuniêcia harmonogramu reali-
zacji inwestycji. Jednoczeœnie chcia³bym podkreœliæ, i¿ resort infrastruktury zgodnie
z deklaracj¹ zbuduje przedmiotow¹ autostradê do 2012 r., w zwi¹zku z czym aktualnie
nie przewiduje siê dokonywanie tak istotnych zmian w dokumentacji projektowej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Do mojego biura senatorskiego, mieszcz¹cego siê w Jaœle przy ul. Jana
Paw³a II 35, wp³ynê³y stanowiska lokalnych samorz¹dów – Rady Powiatu
w Jaœle, Rady Miejskiej Jas³a oraz w³adz gmin Krempna i Nowy ¯migród –
w sprawie budowy zbiornika wodnego K¹ty-Myscowa na rzece Wis³oce. W jed-
nym z przes³anych dokumentów podkreœlono, ¿e „kieruj¹c siê trosk¹ o rozwój
miasta Jas³a i naszego regionu, Rada Miejska Jas³a zwraca siê z apelem
o ujêcie w ogólnokrajowych planach gospodarki wodnej budowy zbiornika
wodnego K¹ty-Myscowa oraz zabezpieczenie odpowiednich œrodków z bud-
¿etu pañstwa i Unii Europejskiej”. Samorz¹dy lokalne zaznaczaj¹, ¿e budo-
wa zbiornika wodnego K¹ty-Myscowa pozwoli na wyeliminowanie zagro¿e-
nia powodziowego dla mieszkañców, gospodarstw domowych, gruntów
rolnych, infrastruktury komunikacyjnej na obszarze miasta Jas³a i znacznych
obszarach naszego regionu poprzez retencjonowanie wody. W konsekwencji
w przysz³oœci wyeliminowana zostanie koniecznoœæ wydatkowania œrodków
na akcje ratownicze w trakcie powodzi oraz na usuwanie jej skutków. Wa¿-
nym czynnikiem przemawiaj¹cym za budow¹ zbiornika jest równie¿ zaspo-
kojenie iloœciowego i jakoœciowego zapotrzebowania na wodê pitn¹ dla Jas³a
i s¹siednich miast.

Pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e koncepcja budowy zbiornika wodnego
K¹ty-Myscowa powsta³a kilkadziesi¹t lat temu, a w ostatnich kilku latach po-
czynione zosta³y daleko posuniête przygotowania zmierzaj¹ce do budowy
zbiornika. Kwestia jej realizacji znalaz³a siê w „Programie ochrony przeciwpo-
wodziowej dorzecza górnej Wis³y”, którego celem jest zwiêkszenie bezpieczeñ-
stwa powodziowego w dorzeczu górnej Wis³y poprzez efektywne planowanie
i realizacjê œrodków ochrony. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e w realizacjê „Pro-
gramu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wis³y” wpisuje siê ca³y
system tworzonych i ju¿ zrealizowanych zabezpieczeñ przeciwpowodziowych
w po³udniowej czêœci Polski.

Budowa zbiornika K¹ty-Myscowa znalaz³a siê na liœcie podstawowych
projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œro-
dowisko” na lata 2007–2013, dotycz¹cych województwa podkarpackiego.
Projekt przeszed³ ca³¹ procedurê przewidzian¹ trybem ustawowym, a miano-
wicie uzyskano pozytywn¹ opiniê Ministerstwa Œrodowiska, wypowiedzia³
siê na ten temat wojewoda podkarpacki i zarz¹d województwa. Projekt otrzy-
ma³ te¿ opiniê Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów, przeprowadzone
zosta³y szerokie konsultacje spo³eczne, a Komisji Europejskiej przedstawiono
informacjê o projekcie. Jednak na pocz¹tku 2008 r. projekt budowy zbiornika
wodnego K¹ty-Myscowa usuniêto z listy podstawowych projektów indywi-
dualnych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” na lata
2007–2013.

Maj¹c na uwadze przedstawione kwestie, zwracam siê do Pana Premiera
z zapytaniem, czy rz¹d PO-PSL zamierza, a jeœli tak, to w jakim terminie, rea-
lizowaæ budowê zbiornika retencyjnego K¹ty-Myscowa, tak wa¿nego dla mie-
szkañców powiatu jasielskiego i dorzecza górnej Wis³y.

Stanis³aw Zaj¹c
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 30.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na pismo, znak: BPS/DSK-043-2193/09 z dnia 27.11.2009 r., prze-
kazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca na 44. posiedzeniu
Senatu w dniu 20.11.2009 r., przedstawiam poni¿ej nastêpuj¹ce stanowisko.

Prace przygotowawcze zwi¹zane z rozpoczêciem budowy zbiornika wodnego K¹ty-Myscowa
prowadzone s¹ w resorcie od wielu lat. Jego budowê przewidziano w ogólnopolskich planach
gospodarowania wodami, zgodnie z projektem Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami
2030 z uwzglêdnieniem etapu 2015, w dzia³aniach planowane do realizacji do 2015 r.

Obecnie g³ównym celem jest uzyskanie pozwolenia na budowê. Wymaga to uzyska-
nia w pierwszej kolejnoœci decyzji œrodowiskowej. Poniewa¿ Regionalny Zarz¹d Gospo-
darki Wodnej w Krakowie z³o¿y³ dokumenty wykonane wg wczeœniejszego ustawodaw-
stwa, Wojewoda Podkarpacki – wezwa³ do uzupe³nienia dokumentów, aby by³y zgodne
z obowi¹zuj¹cymi przepisami europejskimi. Dlatego w ramach tocz¹cego siê postêpo-
wania o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
zbiornika, Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie zosta³ zobligowany do
wykonania analizy wariantowej dwuetapowej:

– etap I – analiza rozwi¹zañ wariantowych (strona techniczna),
– etap II – inwentaryzacja przyrodnicza (rozszerzenie raportu), okreœlona po zakoñ-

czeniu etapu I.
Etap I zosta³ zrealizowany w ramach wykonania opracowania pn.: Wielowarianto-

we rozszerzenie studium wykonalnoœci – Kompleksowa rehabilitacja systemu gospoda-
rowania zasobami wodnymi w rejonie Jas³a i ochrony przeciwpowodziowej w zlewni
Wis³oki, jako instrument stymulacji rozwoju regionu, zawieraj¹cego 5 wariantów, z któ-
rych Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie wybra³a trzy. S¹ to:

1. budowa wielozadaniowego zbiornika wodnego K¹ty-Myscowa wraz ze zwi¹zan¹
z nim infrastruktur¹ techniczn¹,

2. rezygnacja z budowy wielozadaniowego zbiornika wodnego K¹ty-Myscowa na
rzecz nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: Modernizacja istniej¹cych i budowa nowych obwa³o-
wañ Wis³oki z rozpatrzeniem mo¿liwoœci budowy polderów przeciwpowodziowych, za-
pewnienie dodatkowych zasobów wodnych dla zaopatrzenia w wodê Jas³a i obszary
pomiêdzy Nowym ¯migrodem i Jas³em w oparciu o istniej¹cy zbiornik wodny,

3. rezygnacja z budowy wielozadaniowego zbiornika wodnego K¹ty-Myscowa na rzecz
nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: Zaniechanie u¿ytkowania terenów zalewowych do poziomu za-
lewu wod¹ o p=1%, likwidacja infrastruktury tego obszaru, zapewnienie dodatkowych za-
sobów wodnych dla zaopatrzenia w wodê Jas³a i obszarów pomiêdzy Nowym ¯migrodem
i Jas³em w oparciu o istniej¹cy zbiornik wodny lub nowy jednozadaniowy zbiornik wodny.

Etap II zrealizowany zostanie ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki.

Realizacja zbiornika wodnego w zakresie prac in¿ynieryjno-budowlanych planowa-
na jest na lata 2013–2019 pod warunkiem wczeœniejszego:

– uzyskania pozytywnej decyzji o finansowaniu,
– uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
– sporz¹dzenia dokumentacji projektowej,
– uzyskania pozwolenia na budowê.

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Proszê o udzielenie informacji w sprawie likwidacji zadaniowej formy fi-
nansowania œwiadczeñ pielêgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej
pod nazw¹ „pielêgniarska opieka domowa w POZ”.

Do mojego biura senatorskiego zwrócili siê przedstawiciele samorz¹du
zawodowego pielêgniarek i po³o¿onych z interwencj¹ dotycz¹c¹ problematyki
zwi¹zanej ze œwiadczeniami w ramach zadaniowej podstawowej opieki
zdrowotnej.

Zadaniowa forma finansowania œwiadczeñ pielêgniarskich w podstawo-
wej opiece zdrowotnej, nazywana pielêgniarsk¹ opiek¹ domow¹ w POZ,
wprowadzona zosta³a przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2008 r. Jej celem
by³o poszerzenie ograniczonej dostêpnoœci do opieki pielêgniarskiej pacjentom,
którzy do tej pory korzystali ze œwiadczeñ pielêgniarki œrodowiskowo-rodzinnej.

Obecnie pielêgniarka œrodowiskowo-rodzinna ma pod opiek¹ oko³o
dwóch tysiêcy siedmiuset piêædziesiêciu pacjentów. Ze wzglêdu na liczne
obowi¹zki wobec wszystkich pacjentów, a tak¿e niejednokrotnie rozleg³y te-
ren pracy, swoj¹ pomoc ob³o¿nie i przewlekle chorym zmuszona jest ograni-
czaæ tylko do wykonania zleceñ lekarskich, na przyk³ad iniekcji, kroplówek,
opatrunków. A pielêgniarka wykonuj¹ca œwiadczenia w ramach pielêgniar-
skiej opieki domowej w POZ mia³a pod swoj¹ opiek¹ od piêciu do oœmiu ciê¿ko
chorych pacjentów i mog³a tym samym poœwiêciæ im tyle czasu, ile go potrze-
bowali z uwagi na swoje problemy zdrowotne. Dziêki czêstym wizytom w do-
mu pacjenta mia³a równie¿ mo¿liwoœæ prowadzenia profilaktyki powik³añ
oraz szybkiego reagowania w przypadku pogorszenia siê stanu zdrowia pa-
cjenta. Ogromne znaczenie, nie tylko humanitarne, mia³a tak¿e pomoc œwiad-
czona opiekunom chorego, którzy maj¹c zapewnion¹ profesjonaln¹ pomoc
pielêgniarki, szybko w³¹czali siê w prawid³owy proces pielêgnowania cho-
rych cz³onków swoich rodzin. Bez w¹tpienia by³a to wiêc najtañsza forma
us³ug medycznych œwiadczonych przewlekle i ob³o¿nie chorym, nie tylko
dlatego, ¿e chory przebywa³ w swoim œrodowisku domowym i nie istnia³a ko-
niecznoœæ sprawowania ca³odobowej opieki medycznej, ale tak¿e dlatego, ¿e
efektem pracy pielêgniarek opieki domowej by³a mniejsza liczba ponownych
hospitalizacji wynikaj¹cych z pogorszenia siê stanu zdrowia i pog³êbiaj¹cej
siê niepe³nosprawnoœci.

Taki model opieki zosta³ bardzo dobrze przyjêty przez pacjentów i ich ro-
dziny, a tak¿e przez pielêgniarki, które upatrywa³y w nim mo¿liwoœæ samo-
dzielnoœci zawodowej i rozwoju zawodowego. Wiele pielêgniarek zdecydo-
wa³o siê na utworzenie w³asnych zak³adów opieki zdrowotnej, niejednokrot-
nie ponosz¹c przy tym du¿e nak³ady finansowe, zaci¹gaj¹c kredyty lub pozy-
skuj¹c na przyk³ad fundusze unijne, co wi¹za³o siê równie¿ z innymi,
dodatkowymi zobowi¹zaniami. Nale¿y nadmieniæ, ¿e pielêgniarki by³y do ta-
kich dzia³añ motywowane i nak³aniane przez ró¿ne organy pañstwowe, jak
na przyk³ad Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
oraz w³adze samorz¹dowe, zw³aszcza w odniesieniu do opieki nad pacjenta-
mi przebywaj¹cymi w domach pomocy spo³ecznej.

Obecnie ta forma opieki zosta³a pominiêta w rozporz¹dzeniu ministra zdro-
wia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakre-
su podstawowej opieki zdrowotnej. Takie rozwi¹zanie odbiera najbardziej
potrzebuj¹cym cz³onkom spo³eczeñstwa niezbêdn¹ dla nich formê opieki, a po-
nadto ogranicza zagwarantowan¹ ustawowo samodzielnoœæ zawodow¹ pielêg-
niarek, a wrêcz ich jej pozbawia.

Proponowane rozwi¹zania niezgodne s¹ tak¿e z ustaw¹ z 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych. Art. 231 przywo³anej ustawy mówi, ¿e fundusz zapewnia ci¹g³oœæ
udzielania œwiadczeñ zdrowotnych ubezpieczonym, tymczasem wprowadzo-
ne rozporz¹dzenie ministra zdrowia i decyzje Narodowego Funduszu Zdro-
wia odbieraj¹ mo¿liwoœæ udzielania œwiadczeñ tym pacjentom, u których
by³y one do tej pory realizowane.
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W konsekwencji zmiany te ogranicz¹ liczbê pacjentów, którzy dotychczas
korzystali z opieki zadaniowej POZ, bowiem wielu z nich w œwietle nowych
rozwi¹zañ nie bêdzie spe³niaæ przes³anek do zakwalifikowania do domowej
opieki d³ugoterminowej. W myœl rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia
30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiad-
czeñ pielêgniarskich i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej, prze-
pisy te znajd¹ zastosowanie jedynie wobec pacjentów, którzy w ocenie
opartej na skali Barthel otrzymali czterdzieœci punktów lub mniej i przez wiê-
cej ni¿ czternaœcie dni wymagaj¹ realizacji co najmniej jednego ze œwiadczeñ
okreœlonych w § 9 ust. 2 rozporz¹dzenia, to jest: kroplowego wlewu do¿ylne-
go wynikaj¹cego ze sta³ego zlecenia lekarskiego zwi¹zanego z prowadzonym
procesem leczenia; wykonywania opatrunków; karmienia przez zg³êbnik lub
przez przetokê; pielêgnacji przetoki; za³o¿enia i usuniêcia cewnika na podsta-
wie sta³ego zlecenia lekarskiego; p³ukania pêcherza moczowego; pielêgnacji
w zwi¹zku z za³o¿on¹ rurk¹ tracheotomijn¹.

Problem ten dotknie w du¿ej mierze tak¿e pacjentów z domów pomocy
spo³ecznej, bowiem tylko nieliczni bêd¹ siê kwalifikowaæ do opieki d³ugoter-
minowej, i tylko tacy zostan¹ objêci t¹ opiek¹.

Maj¹c na uwadze zapotrzebowanie spo³eczne na takie us³ugi, stwierdziæ
nale¿y, i¿ teraz opieka d³ugoterminowa nie zaspokoi wszystkich potrzeb
w zakresie zapewnienia pielêgnacji potrzebuj¹cym.

Proszê Pani¹ Minister o udzielenie informacji, czy rozwa¿ana jest mo¿li-
woœæ utrzymania w dotychczasowych przepisach wprowadzonej w 2008 r.
zadaniowej formy podstawowej opieki zdrowotnej, przy uwzglêdnieniu zapo-
trzebowania spo³eczeñstwa na tê us³ugê.

Proszê równie¿ o odpowiedŸ, czy w razie likwidacji zadaniowej formy
podstawowej opieki zdrowotnej przewidywana jest inna, alternatywna for-
ma opieki, która dawa³aby mo¿liwoœæ objêcia szerszej grupy pacjentów ko-
nieczn¹ pomoc¹ pielêgniarsk¹.

Stanis³aw Zaj¹c

Stanowisko

Warszawa, 2009.12.22

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Stanis³awa Zaj¹ca, przekazanym przy

piœmie z dnia 27 listopada 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-2194/09) w sprawie likwidacji
zadaniowej formy finansowania œwiadczeñ pielêgniarskiej opieki domowej w POZ,
uprzejmie proszê o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi na powy¿sz¹ interpelacjê.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ opóŸnienie w udzieleniu wyczerpuj¹cej odpo-
wiedzi wynika z koniecznoœci pozyskania informacji niezbêdnych do jej przygotowania
oraz zaznajomienia siê z wszystkimi faktycznymi i prawnymi okolicznoœciami sprawy,
szczególnie w zakresie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
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w zakresie: œwiadczenia pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz œwiadczeñ
pielêgnacyjnych i opiekuñczych realizowanych w ramach opieki d³ugoterminowej.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, pragnê poinformowaæ Pani¹ Marsza³ek, ¿e odpowiedŸ
zostanie udzielona w terminie do dnia 11 stycznia 2010 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.01.13

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Zaj¹ca, przekazane przy

piœmie z dnia 27 listopada 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-2194/09) w sprawie likwidacji
zadaniowej formy finansowania œwiadczeñ pielêgniarskiej opieki domowej w POZ,
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Uprzejmie wyjaœniam, ¿e w 2009 roku pielêgniarska opieka domowa w POZ, reali-
zowana by³a przez pielêgniarkê POZ w ramach zakresu œwiadczenia pielêgniarki POZ,
natomiast finansowanie œwiadczeñ pielêgniarki POZ realizowane by³o wed³ug wskaza-
nej przez œwiadczeniodawcê we wniosku o zawarcie umowy metody finansowania
œwiadczeñ, to jest metody zadaniowej lub kapitacyjnej. Natomiast liczba œwiadczenio-
biorców objêtych opiek¹ przez jedn¹ pielêgniarkê POZ nie powinna przekroczyæ 2 750
osób, w tym jedna pielêgniarka nie mo¿e obejmowaæ pielêgniarsk¹ opiek¹ domow¹
równoczeœnie wiêcej ni¿ 8 podopiecznych.

W nastêpstwie wydania przez Prezesa NFZ zarz¹dzenia Nr 36/2009/DSOZ z dnia
30 lipca 2009 r. zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa
opieka zdrowotna, metoda zadaniowa finansowania ww. œwiadczeñ zosta³a zlikwido-
wana. Do dnia 31 grudnia 2009 r. by³o utrzymane finansowanie œwiadczeñ pielêgniar-
skich w POZ, realizowanych na podstawie umów zawartych przed dniem 1 sierpnia
2009 r., dla których warunki umowy okreœla³y zadaniow¹ formê finansowania œwiad-
czeñ. Podjêta decyzja dotycz¹ca likwidacji zadaniowej metody finansowania œwiadczeñ
pielêgniarskich w POZ wynika z przyczyn ekonomicznych le¿¹cych po stronie Fundu-
szu, spowodowanych ni¿szymi od planowanych na 2009 r. oraz prognozowanymi na
2010 r. przychodami NFZ z tytu³u sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, co uniemo¿li-
wi³o w 2009 r. dyrektorom oddzia³ów Funduszu podejmowanie nowych zobowi¹zañ fi-
nansowych wobec œwiadczeniodawców.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y podkreœliæ, i¿ umowy o udzielanie œwiadczeñ
podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie œwiadczenia pielêgniarki POZ w kapitacyj-
nej i zadaniowej metodzie finansowania, merytorycznie, tj. pod wzglêdem zakresu za-
dañ oraz warunków dostêpnoœci do œwiadczeñ, nie s¹ zró¿nicowane. Jednoczeœnie
nale¿y wskazaæ, i¿ wiêkszoœæ umów (95,33%) zawartych w 2009 r. na œwiadczenia
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w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna – œwiadczenia pielêgniarki POZ by³a finanso-
wana metod¹ kapitacyjn¹. Pielêgniarki POZ w ramach zawartych umów zobowi¹zane
by³y i s¹ do sprawowania pielêgniarskiej opieki domowej w POZ, zgodnie z rozporz¹dze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 20 paŸdziernika 2005 r. w sprawie zakresu zadañ leka-
rza, pielêgniarki i po³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 816).

Dlatego te¿ w celu zapewnienia ci¹g³oœci opieki od dnia 1 stycznia 2010 roku do
dnia 28 lutego 2010 roku œwiadczenia bêd¹ udzielane w ramach pielêgniarskiej opieki
d³ugoterminowej domowej i œwiadczenia realizowane przez pielêgniarsk¹ opiekê domo-
w¹ w POZ finansowan¹ metod¹ zadaniow¹ – na zasadach obowi¹zuj¹cych w 2009 ro-
ku. Zabezpieczenie tych œwiadczeñ nast¹pi poprzez przed³u¿enie umów w zakresie
pielêgniarki POZ – zadaniowa metoda finansowania oraz umów o udzielanie œwiadczeñ
pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej – pielêgniarska
opieka d³ugoterminowa domowa.

Natomiast od dnia 1 marca 2010 r. œwiadczeniobiorcom udzielane bêd¹ œwiadcze-
nia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej, na podstawie umów
zawartych ze œwiadczeniodawcami po wczeœniejszym przeprowadzeniu postêpowañ
konkursowych. Postêpowania w sprawie zawarcia ze œwiadczeniodawcami umów
o udzielanie od dnia 1 marca 2010 r. œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ra-
mach opieki d³ugoterminowej bêd¹ uwzglêdnia³y zmiany w warunkach realizacji tych
œwiadczeñ, zawarte w rozporz¹dzeniu zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie œwiad-
czeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach
opieki d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 217, poz. 1688). Zmiany o których mowa powy¿ej,
dotycz¹ m.in. wykreœlenia z przepisu § 9 ust. 2 koniecznoœci realizacji, przez okres po-
wy¿ej 14 dni, co najmniej jednego ze œwiadczeñ pielêgniarskich, wymienionych w § 9
ust. 2 pkt 1–7 tego rozporz¹dzenia, np. pielêgnacji przetoki czy wykonywania opatrun-
ków. Ponadto okreœlono, i¿ pielêgniarka mo¿e jednoczasowo opiekowaæ siê nie wiêcej
ni¿ 6 œwiadczeniobiorcami przebywaj¹cymi pod ró¿nymi adresami i nie wiêcej ni¿ 12
œwiadczeniobiorcami przebywaj¹cymi pod tym samym adresem zamieszkania (np.
w domu pomocy spo³ecznej).

Nie wszyscy œwiadczeniobiorcy, którzy dotychczas korzystali z pielêgniarskiej opie-
ki domowej w POZ, bêd¹ kwalifikowani do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugotermino-
w¹ domow¹, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce kryteria. Pielêgniarska opieka domowa
w POZ realizowana przez pielêgniarkê POZ w domu lub w miejscu pobytu œwiadczenio-
biorcy, dotyczy³a wy³¹cznie tych œwiadczeniobiorców, u których stwierdzano ograni-
czenie sprawnoœci psychofizycznej spowodowane procesem chorobowym i których
ocena stanu samoobs³ugi, wed³ug skali opartej na skali Barthel, wynosi nie wiêcej ni¿
60 punktów. Natomiast do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugoterminow¹ domow¹ bêd¹
kwalifikowane osoby, u których ocena stanu samoobs³ugi, wynosi od 0 do 40 punktów
wed³ug skali opartej na skali Barthel. Powy¿sze nie oznacza jednak, i¿ osoby, które ze
wzglêdu na istniej¹ce problemy zdrowotne wymagaj¹ udzielania systematycznych
œwiadczeñ pielêgniarskich zostan¹ ich pozbawione. Pielêgniarka POZ realizowa³a
i w 2010 r. nadal bêdzie zobowi¹zana, na podstawie umowy zawartej z Funduszem, re-
alizowaæ kompleksow¹ i odpowiedni¹ do stanu zdrowia opiekê pielêgniarsk¹, zarówno
w warunkach ambulatoryjnych, jak i w warunkach domowych, na rzecz zadeklarowa-
nych do niej œwiadczeniobiorców.

W œwietle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych, osoby przebywaj¹ce w domach pomo-
cy spo³ecznej mog¹ korzystaæ z kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
œwiadczeñ opieki zdrowotnej na zasadach ogólnych, dotycz¹cych wszystkich œwiadcze-
niobiorców. Natomiast obowi¹zek umo¿liwienia i zorganizowania mieszkañcom DPS
pomocy w korzystaniu ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej przys³uguj¹cych im w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego pozostaje w gestii kierowników i pracowni-
ków tych domów, do czego zobowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy spo³ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, ze zm.).

Od 1 marca 2010 r. œwiadczenia podstawowej opieki zdrowotnej bêd¹ finansowane
wy³¹cznie w oparciu o roczn¹ stawkê kapitacyjn¹ korygowan¹ wspó³czynnikiem odpo-
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wiednim dla grupy wiekowej œwiadczeniobiorcy, tak jak mia³o to miejsce w 2009 roku.
Wspó³czynnik dla pensjonariuszy DPS wynosi 3,5. Oznacza to, ¿e stawka kapitacyjna
dla tych ubezpieczonych wynosi x 3,5. Ponadto zgodnie z warunkami zawierania i rea-
lizacji umów w omawianym zakresie okreœlonymi przez Prezesa NFZ sprawowanie
przez pielêgniarkê POZ opieki nad zadeklarowanymi œwiadczeniobiorcami bêd¹cymi
podopiecznymi DPS ma obejmowaæ:

– wspó³udzia³ w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespó³ opiekuñczo-terapeutyczny
DPS indywidualnych planów opieki dla jego mieszkañców;

– edukacjê personelu DPS w zakresie wynikaj¹cym z potrzeb ustalonych planami
opieki;

– realizacjê œwiadczeñ pielêgnacyjno-leczniczych i leczniczych wynikaj¹cych z dia-
gnozy pielêgniarskiej oraz zleceñ lekarskich.

Ponadto nadmieniam, i¿ pielêgniarki/po³o¿ne mog¹ byæ zatrudnione w domach po-
mocy spo³ecznej na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorz¹dowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398), jak
równie¿ mog¹ œwiadczyæ us³ugi opiekuñcze, wynikaj¹ce z ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, ze zm.) oraz wydanego
na jej podstawie rozporz¹dzenia Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 22 wrzeœnia 2005
roku w sprawie specjalistycznych us³ug opiekuñczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598),
okreœlaj¹cego rodzaje us³ug specjalistycznych œwiadczonych przez osoby ze specjali-
stycznym przygotowaniem zawodowym.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, i¿ wszyscy œwiadczenio-
biorcy, w tym równie¿ mieszkañcy domów pomocy spo³ecznej, którzy dokonali wyboru
pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie deklaracji wyboru, niezale¿-
nie od przyjêtej w umowie przez œwiadczeniodawcê metody finansowania œwiadczeñ,
powinni byæ objêci kompleksow¹ i odpowiedni¹ do stanu zdrowia opiek¹ pielêgniar-
sk¹, zgodnie z zakresem kompetencji pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Na-
tomiast wobec osób wymagaj¹cych wzmo¿onej opieki bêd¹ realizowane œwiadczenia
pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej realizowanej w domu œwiadczeniobiorcy.

Ponadto osoby ubezpieczone zarówno przebywaj¹ce w domu rodzinnym, jak i w do-
mu pomocy spo³ecznej bêd¹ce w stanie wegetatywnym, bez ¿adnego kontaktu z otocze-
niem oraz wentylowane mechanicznie przy pomocy respiratora, którzy wymagaj¹
intensywnej opieki, w tym równie¿ pielêgniarskiej oraz sta³ego nadzoru lekarzy specja-
listów, mog¹ korzystaæ ze specjalistycznych œwiadczeñ zdrowotnych, fizjoterapii domo-
wej lub d³ugoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
i innych senatorów

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Oœwiadczenie w sprawie wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-

wieka w Strasburgu dotycz¹cego obecnoœci znaku krzy¿a w miejscach pu-
blicznych.

Senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci dziêkuj¹ panu prezydentowi, pro-
fesorowi Lechowi Kaczyñskiemu, za jednoznaczn¹ i zdecydowan¹ obronê
krzy¿a, zawart¹ w wypowiedzi w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 listopada
bie¿¹cego roku, a zw³aszcza za s³owa: „Nikt nie bêdzie w Polsce przyjmowa³
do wiadomoœci, ¿e w szko³ach nie wolno wieszaæ krzy¿y, nie ma na co liczyæ”.

Solidaryzuj¹c siê w pe³ni z wypowiedzi¹ pana prezydenta Lecha Kaczyñ-
skiego, jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci wyra¿amy zdecydowany
sprzeciw wobec treœci wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu z dnia 3 listopada 2009 r., zawieraj¹cego tezê, ¿e „wieszanie
krzy¿y w klasach szkolnych” stanowi „naruszenie prawa rodziców do wy-
chowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami” oraz zagra¿a „wolnoœci
religijnej uczniów”.

Sêdziowie trybuna³u odwo³uj¹ siê do neutralnoœci œwiatopogl¹dowej
pañstwa, a tak¿e powo³uj¹ siê na Europejsk¹ Konwencjê Praw Cz³owieka,
twierdz¹c, ¿e widok krzy¿a wyró¿nia tylko jednych rodziców w zakresie wy-
chowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, a innych nie.

Co do neutralnoœci œwiatopogl¹dowej pañstwa, to naszym zdaniem sê-
dziowie trybuna³u chc¹ z religii uczyniæ sprawê czysto prywatn¹, bez prawa
do obecnoœci w ¿yciu publicznym. Na to nie wolno siê zgodziæ. Taki model
neutralnoœci œwiatopogl¹dowej pañstwa jest ca³kowicie sprzeczny z Miêdzy-
narodowymi Paktami Praw Cz³owieka i z Europejsk¹ Konwencj¹ Praw Cz³o-
wieka.

W uzasadnieniu orzeczenia pojawia siê myœl o „stratach moralnych”, ja-
kie dziecko mo¿e ponieœæ wskutek spojrzenia na krzy¿. Takie rozumienie obec-
noœci znaku krzy¿a w miejscu publicznym jest wyj¹tkowym przejawem
absurdu. Znak ofiary, mi³oœci i oddania ¿ycia dla innych – bo to oznacza krzy¿
– nie uprawnia do wniosku o stratach czy o z³u moralnym. Do jakiej z³ej de-
cyzji i jakiego z³ego czynu nak³ania uczniów widok krzy¿a? Na czym konkret-
nie ta strata moralna ma polegaæ?

Nasz najwy¿szy niepokój budzi intelektualny ba³agan, który dotyczy ro-
zumienia wolnoœci religijnej przez sêdziów strasburskiego trybuna³u. Zasta-
nawia nas, z jakiego powodu w tej wysokiej instancji s¹dowej zapomniano
o Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka z 1948 r., w której znajdujemy czy-
telny zapis: „Ka¿da osoba ludzka ma prawo do wolnoœci myœli, sumienia i re-
ligii. Prawo to zak³ada wolnoœæ zmiany religii i przekonañ, jak równie¿
wolnoœæ ich manifestowania, indywidualnie czy spo³ecznie, publicznie czy
prywatnie, przez nauczanie, praktyki religijne, kult i wykonywanie rytów”.

W myœl tej deklaracji jako katolicy mamy niezbywalne prawo, aby we-
wnêtrzne akty religijne ujawniaæ na zewn¹trz, wyznawaæ je we wspólnocie
i manifestowaæ publicznie. Nie decyduje o tym nawet fakt, ¿e katolicy stano-
wi¹ wiêkszoœæ obywateli danego kraju, choæ jest to bardzo wa¿ny argu-
ment. Uwa¿amy, ¿e dla umieszczania znaku krzy¿a w miejscach
publicznych, w tym tak¿e w szko³ach, wystarczy szacunek dla wolnoœci su-
mienia i religii oraz prawo potwierdzone przez w³adze pañstwowe. Kara
wymierzona za zgodê na wieszanie krzy¿y w miejscach publicznych budzi
zgrozê, poniewa¿ przypomina lata walki komunistów z religi¹. Nasuwa siê
wniosek, ¿e komunizm leg³ w gruzach, ale idea walki z krzy¿em przybiera
nowe, niespotykane dotychczas rozmiary.

Taki wniosek nie jest pozbawiony podstaw, poniewa¿ obserwujemy coraz
wiêcej podobnie bulwersuj¹cych orzeczeñ trybuna³u w Strasburgu, zdradza-
j¹cych niepokoj¹c¹ ignorancjê w kwestii znaczenia chrzeœcijañstwa w dziejach
narodów i w kulturze europejskiej. Co wiêcej, podobne orzeczenia wyzwalaj¹
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nastêpnie bluŸniercze wypowiedzi w mediach, antykatolickie postawy, wszel-
kiego rodzaju nonsensy – jak to ma miejsce obecnie nawet w Polsce, miêdzy in-
nymi w demonstracyjnych wypowiedziach niektórych lewicowych polityków.
Ta propagandowa walka z Koœcio³em jest ju¿ nie tylko przejawem ostentacyj-
nego ateizmu, ale i agresywnego antyklerykalizmu.

Nie ukrywamy, ¿e wyrok Trybuna³u Praw Cz³owieka budzi w Polsce nie-
pokój. Wiele znacz¹cych osób wypowiedzia³o siê, ¿e to orzeczenie jest prece-
densowe i ten wyrok mo¿e stanowiæ podstawê do tego, aby w podobnych
sprawach na zasadzie naœladownictwa inni rodzice sprzeciwiaj¹cy siê te-
mu, aby ich dzieci ogl¹da³y w szkole krzy¿e, wnosili w przysz³oœci skargi do
s¹du. Jeœli to prawda, to czeka nas walka z Bogiem, bo przecie¿ znaki reli-
gijne to nie tylko krzy¿e w klasie – to tak¿e koœcio³y, sanktuaria, obrazy
w muzeach, literatura, to stroje zakonne czy sutanny kap³añskie na ulicach,
w miejscach publicznych. Ju¿ tak¹ bolesn¹ wojnê w latach PRL prze¿ywa-
liœmy. O ofiarach nie czas wspominaæ.

Dlatego apelujemy do instytucji Unii Europejskiej o poszanowanie religii
chrzeœcijañskiej, która jest istotnym elementem kultury europejskiej. Oddzie-
lenie religii od kultury, tak jak to uczyni³ swoim wyrokiem trybuna³ w Stras-
burgu, rani uczucia ludzi wierz¹cych, przekreœla powszechnie szanowane
prawa cz³owieka i w naszym przekonaniu jest niedopuszczalne.

Panie Premierze, senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci zwracaj¹ siê do
pana premiera o zajêcie stanowiska w Radzie Europy w sprawie obrony wol-
noœci sumienia i religii oraz systemu wartoœci stanowi¹cych wspólne dziedzictwo
chrzeœcijañskiej Europy.
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Z powa¿aniem
Stanis³aw Zaj¹c
Czes³aw Ryszka
Zdzis³aw Pupa
Bohdan Paszkowski
W³adys³aw Dajczak
Piotr Kaleta
Norbert Krajczy
Wojciech Skurkiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Bronis³aw Korfanty
Adam Massalski
Stanis³aw Gogacz
Krzysztof Majkowski
Tadeusz Skorupa
S³awomir Sadowski
Waldemar Kraska
Kazimierz Wiatr
Ryszard Bender

Janina Fetliñska
Piotr Andrzejewski
Zbigniew Romaszewski
Stanis³aw Karczewski
Grzegorz Wojciechowski
Wies³aw Dobkowski
Henryk Górski
Przemys³aw B³aszczyk
Tadeusz Gruszka
Witold Idczak
Stanis³aw Kogut
Kazimierz Jaworski
W³adys³aw Ortyl
Zbigniew Cichoñ
Jerzy Chróœcikowski
Grzegorz Banaœ
Jan Dobrzyñski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk



OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 28 grudnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Stanis³awa Zaj¹ca na

44. posiedzeniu Senatu RP w dniu 20 listopada br. ws. wyroku Europejskiego Trybuna-
³u Praw Cz³owieka w sprawie Lautsi przeciw W³ochom oraz dyskusji nad kwestiami wol-
noœci sumienia i religii na forum Rady Europy, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów,
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwoœci, Ministrem Edukacji Narodowej oraz
Ministrem Spraw Wewnêtrznych i Administracji, przedstawiam nastêpuj¹ce infor-
macje.

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, ¿e wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w sprawie Lautsi p. W³ochom jest nieprawomocny. W³adze w³oskie zapowiadaj¹ z³o¿e-
nie wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Wielk¹ Izbê Trybuna³u, do czego maj¹ prawo
w okresie trzech miesiêcy od dnia wydania wyroku. Istnieje prawdopodobieñstwo, i¿
wyrok Wielkiej Izby zmieni zaskar¿one orzeczenie, które uznawane jest za jeden z naj-
bardziej kontrowersyjnych wyroków Trybuna³u.

W Polsce, podobnie jak we W³oszech, nie ma religii pañstwowej ani uprzywilejowa-
nej prawnie (wszystkie koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe s¹ równoprawne). Ponadto w na-
szym kraju tak jak we W³oszech przyjêto zasadê przyjaznego rozdzia³u koœcio³ów od
pañstwa. Podkreœliæ nale¿y tak¿e, i¿ Konstytucja RP expressis verbis przewiduje bez-
stronnoœæ w³adz w sprawach przekonañ religijnych, œwiatopogl¹dowych i filozoficz-
nych, zapewniaj¹c swobodê ich wyra¿ania w ¿yciu publicznym.

Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e w systemie w³oskim kwestia umieszczania symboli religij-
nych w szko³ach zosta³a uregulowana odmiennie ni¿ w systemie polskim. We W³oszech
obowi¹zek wieszania krzy¿y ma Ÿród³o w obowi¹zuj¹cych nadal aktach prawnych wy-
danych w XIX w. a tak¿e w dyrektywie wydanej przez Ministra Edukacji. W Polsce nie
istnieje obowi¹zek zawieszania krzy¿y w szko³ach. Kwestiê tê reguluje § 12 Rozpo-
rz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r., które stanowi, ¿e w po-
mieszczeniach szkolnych mo¿e byæ umieszczony krzy¿. Ostateczna decyzja w tej
kwestii pozostawiona jest gestii dyrektora placówki i powinna byæ wynikiem wspól-
nych uzgodnieñ ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. Warto tak¿e wskazaæ, ¿e w opracowywa-
niu wskazanego przepisu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich koœcio³ów oraz
zwi¹zków wyznaniowych, które w tamtym czasie wyra¿a³y zainteresowanie naucza-
niem religii w szko³ach. Wart podkreœlenia jest tak¿e fakt wystêpowania pozytywnych
przyk³adów sytuacji, kiedy w klasach wieszanych jest kilka symboli religijnych
(np. krzy¿ i ikona grekokatolicka czy prawos³awna).

Od kilku ju¿ lat mo¿na zauwa¿yæ rosn¹ce zainteresowanie Rady Europy (RE) pro-
blematyk¹ religii (czy te¿ szerzej – kwestiami œwiatopogl¹dowymi) w kontekœcie jej
miejsca w przestrzeni publicznej. Polska aktywnie œledzi rozwój dyskusji w tych spra-
wach na forum RE. Do tej pory jednak nie pojawi³y siê w pracach Organizacji ¿adne
elementy, które ingerowa³yby w obowi¹zuj¹cy w Polsce stan prawny w tej dziedzinie.
Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e z czasem na forum RE zostanie przeniesiona dysku-
sja, w której pojawi¹ siê d¹¿enia do zakwestionowania obecnoœci w sferze publicznej
nie tylko krzy¿y, ale tak¿e istniej¹cego w Polsce modelu nauczania religii w szko³ach
(z powo³aniem siê na tzw. œwiecki model szkolnictwa, prawa cz³owieka, np. prawo ro-
dziców do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami, oraz potrzebê tole-
rancji i poszanowania ró¿norodnoœci kulturowej). Próbom takim Polska stanowczo siê
przeciwstawia i bêdzie to czyniæ w przysz³oœci.
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Nale¿y równie¿ odnotowaæ, ¿e Sekretariat RE podj¹³ w ramach tzw. dialogu miêdzy-
kulturowego dzia³ania w celu wypracowania formu³y nauczania nt. faktów religijnych
i œwiatopogl¹dowych, zbli¿onej do religioznawstwa. Jako uzasadnienie tych prac
wskazuje siê na koniecznoœæ promowania zrozumienia miêdzykulturowego. Przyspie-
szenie dzia³añ w tym kierunku nast¹pi³o w rezultacie dwóch „Spotkañ wymiaru religij-
nego dialogu miêdzykulturowego” w 2008 i 2009 roku, które by³y poœwiêcone tematowi
nauczania nt. faktów religijnych i œwiatopogl¹dów niereligijnych.

W toczonych na forum Rady Europy dyskusjach Polska podjê³a szereg dzia³añ ma-
j¹cych na celu zapewnienie poszanowania naszego modelu obecnoœci religii w szko-
³ach. Z uwagi na sprzeciw m.in. Polski wobec decyzji dotycz¹cych projektu dokumentu
ws. „Spotkania wymiaru religijnego dialogu miêdzykulturowego” w 2009 r., odst¹piono
od pierwotnie zak³adanej, obowi¹zkowej implementacji i monitoringu nowych roz-
wi¹zañ. Na wniosek Polski wprowadzono te¿ kilka klauzul maj¹cych chroniæ polskie
uregulowania wewnêtrzne (powo³anie siê na porz¹dki konstytucyjne i kompetencje
w³adz krajowych w zakresie regulowania spraw zwi¹zanych z edukacj¹), a tak¿e na po-
szanowanie prawa do nauczania religijnego w przypadkach, gdy jest ono uznane prawnie.

Polska zg³osi³a równie¿ inicjatywê zmiany tematu kolejnego „Spotkania wymiaru
religijnego dialogu miêdzykulturowego”, zaplanowanego na 2010 r., na temat doty-
cz¹cy wolnoœci wypowiedzi w mediach w kontekœcie poszanowania ró¿norodnoœci kul-
turowej i religijnej (pierwotnie temat spotkania w 2010 r. mia³ dotyczyæ, po raz kolejny,
nauczania nt. faktów religijnych i przekonañ, a podczas spotkania pañstwa mia³yby
przedstawiæ reprezentantom spo³eczeñstwa obywatelskiego informacje nt. podjêtych
dzia³añ). Zmiana tematu zapewni odpowiedni czas ekspertom rz¹dowym na przygoto-
wanie siê do dalszej dyskusji nad nowym projektem RE w zakresie nauczania nt. fak-
tów religijnych i przekonañ.

Inne zagadnienia odnosz¹ce siê do kwestii wolnoœci religii, takie jak np. zjawisko
dyskryminacji i naruszania praw mniejszoœci chrzeœcijañskich, pojawiaj¹ siê na forum
Rady Europy jedynie marginalnie. O problemach koœcio³ów chrzeœcijañskich w Turcji
traktuje raport Komisarza Praw Cz³owieka RE z wizyty w tym kraju w paŸdzierniku
2009 r. W dyskusji nad treœci¹ raportu Polska zwróci³a uwagê Komitetu Delegatów Mi-
nistrów RE, ¿e przy podejmowaniu problematyki dyskryminacji religii wiêksz¹ uwagê,
w sposób nieuzasadniony, zwraca siê na zjawisko islamofobii ni¿ na dyskryminacjê
chrzeœcijan.

Chcia³bym ponadto zauwa¿yæ, ¿e jednym z najwa¿niejszych forów RE, na którym
tocz¹ siê liczne dyskusje œwiatopogl¹dowe, jest Zgromadzenie Parlamentarne Rady
Europy, w którym zasiadaj¹ pos³owie i senatorowie RP. Maj¹c powy¿sze na uwadze,
MSZ deklaruje wolê kontynuowania wspó³pracy z polsk¹ delegacj¹ do Zgromadzenia
Parlamentarnego RE w zakresie wypracowywania ram polskiej aktywnoœci na tym, is-
totnym z punktu widzenia dyskusji nad kwestiami wolnoœci sumienia i religii, forum.

Jednoczeœnie pragnê zapewniæ, ¿e MSZ bêdzie w dalszym ci¹gu monitorowa³o dys-
kusjê w wy¿ej poruszonych kwestiach, bêd¹cych przedmiotem troski Senatu RP, oraz
aktywnie zabiega³o o uwzglêdnienie polskiego stanowiska w pracach Rady Europy.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Przed wojn¹ w Lesznie stacjonowa³ 55. Pu³k Piechoty oraz 17. Pu³k U³a-

nów. Tradycje tych jednostek kontynuuje 69. Leszczyñski Pu³k Przeciwlotni-
czy, który, jak poda³ do publicznej wiadomoœci pose³ Wies³aw Szczepañski,
ma zostaæ zlikwidowany.

Dziêki tej jednostce wojskowej wiele osób ma pracê, a dziêki niej – godzi-
w¹ egzystencjê w trudnych czasach. S¹ to zarówno szeregowi ¿o³nierze, jak
i bardzo dobrze wyszkolona kadra wy¿szego szczebla.

W zwi¹zku z niepokoj¹cymi sygna³ami nap³ywaj¹cymi od pos³a Szcze-
pañskiego zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpu-
j¹ce pytania.

1. Czy to prawda, ¿e 69. Leszczyñski Pu³k Przeciwlotniczy zostanie zlik-
widowany, oraz jakie s¹ przes³anki, które przemawiaj¹ za jego ewentualn¹
likwidacj¹?

2. Czy nie warto by³oby zastanowiæ siê nad innym rozwi¹zaniem tego
problemu? Dziêki tej jednostce wojskowej Leszno jest miastem o wiêkszym
presti¿u i, co najwa¿niejsze, pu³k ten zapewnia pracê wielu osobom, które ju¿
na sta³e zadomowi³y siê w Lesznie i u³o¿y³y sobie tutaj ¿ycie. Jeœli pu³k zosta-
nie zlikwidowany, zwiêkszymy bezrobocie w regionie leszczyñskim.

3. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej dostrzega powy¿sze problemy
i w jaki sposób ma zamiar je rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.22

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pani Senator Ma³gorzaty Adamczak, z³o¿one pod-

czas 45. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 grudnia 2009 r.
w sprawie 69. Leszczyñskiego Pu³ku Przeciwlotniczego (BPS/DSK-043-2196/09)
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Dzia³ania reorganizacyjne przeprowadzane w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej wynikaj¹ ze zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ i potrzeb obronnych naszego
kraju. Aktualnie w resorcie obrony narodowej wdra¿ane s¹ postanowienia „Programu
rozwoju Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2012” wraz z aneksami.
Znajduj¹ siê w nich zapisy dotycz¹ce przeformowania, rozformowania lub integracji
czêœci jednostek wojskowych, jak równie¿ sformowania nowych. Wdro¿ony zostanie
równie¿ nowy model organizacji i funkcjonowania jednostek przeciwlotniczych Wojsk
L¹dowych. Polega³ on bêdzie na zintegrowaniu szeœciu pu³ków przeciwlotniczych w ra-
mach trzech jednostek wojskowych tego typu. W tej grupie znajduje siê równie¿
69. pu³k przeciwlotniczy w Lesznie.
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Pragnê zapewniæ, ¿e wszystkie zmiany skutkuj¹ce przebudow¹ struktur organiza-
cyjnych rodzajów i komponentów Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poddawane
s¹ wszechstronnym analizom, ze szczególnym uwzglêdnieniem zasady „koszt-efekt”,
w kontekœcie potrzeb obronnych, wydatkowania œrodków finansowych z bud¿etu pañ-
stwa, a tak¿e skutków dla spo³ecznoœci lokalnych. Prowadzone w resorcie obrony na-
rodowej prace analityczno-planistyczne wskaza³y na koniecznoœæ zintegrowania
69. pu³ku przeciwlotniczego w Lesznie z 4. pu³kiem przeciwlotniczym w Czerwieñsku,
w ramach jednego 4. pu³ku przeciwlotniczego, dyslokowanego w dwóch garnizonach –
Czerwieñsk i Leszno.

Zgodnie z Planem zamierzeñ organizacyjnych i dyslokacyjnych Si³ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej na 2010 rok oraz g³ównymi kierunkami zmian organizacyjnych na
2011 rok wdra¿anie systemowych rozwi¹zañ w jednostkach przeciwlotniczych Wojsk
L¹dowych rozpocznie siê w 2010 r., a integracja wspomnianych wy¿ej pu³ków zostanie
przeprowadzona w 2011 r.

Odnosz¹c siê do skutków przedmiotowej decyzji uprzejmie informujê, i¿ znaczna
czêœæ ¿o³nierzy s³u¿¹cych w 69. pu³ku przeciwlotniczym pozostanie w dotychczaso-
wym garnizonie. Wynika to z faktu, i¿ dwa dywizjony przeciwlotnicze, stanowi¹ce trzon
omawianego pu³ku, nadal bêd¹ stacjonowaæ w garnizonie Leszno. W wyniku integracji
4. pu³k przeciwlotniczy przyjmie now¹ strukturê organizacyjn¹ i podniesie potencja³
bojowy.

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

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

w z. Stanis³aw J. Komorowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Bendera

skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego

Panie Prezydencie!
Wykorzysta³em dostêpne mi mo¿liwoœci zwrócenia siê do krêgów rz¹do-

wych w sprawie istotnej dla Polski, dotycz¹cej tradycji i to¿samoœci narodo-
wej Wojska Polskiego. Idzie o problem, który przynosi ujmê wojsku
Rzeczypospolitej Polskiej – o utrzymywanie sowieckich wyró¿ników stopni
oficerskich. Wprowadzi³ je marsza³ek Zwi¹zku Sowieckiego Konstanty Ro-
kossowski, narzucony Polakom przez Kreml. W niepodleg³ej Polsce podporucz-
nika wyró¿nia³a jedna gwiazdka, porucznika – dwie, kapitana – trzy.
Konstanty Rokossowski dostosowa³ dystynkcje do wzorów obowi¹zuj¹cych
w Armii Czerwonej. Na mocy jego rozkazu podporucznik w Polsce otrzyma³
dwie gwiazdki, jak w armii sowieckiej lejtnant, porucznik uzyska³ trzy gwiazdki,
jak sowiecki starszy lejtnant, a kapitan cztery gwiazdki.

Panie Prezydencie, te sowieckie dystynkcje do dziœ obowi¹zuj¹ w Wojsku
Polskim. W oœwiadczeniu skierowanym 1 lipca 2009 r. do ministra obrony na-
rodowej Bogdana Klicha apelowa³em o odejœcie od sowieckich wzorów,
o przywrócenie polskim oficerom tradycyjnych narodowych dystynkcji. Infor-
mowa³em, ¿e s¹ one identyczne z obowi¹zuj¹cymi w NATO. Podkreœli³em, ¿e
ich przywrócenie przyniesie jedynie oszczêdnoœci, gdy¿ mniej gwiazdek bê-
dzie na naramiennikach mundurów oficerskich.

W imieniu ministra Klicha w piœmie, które wp³ynê³o do Senatu 30 lipca
2009 r., odpowiedzia³ podsekretarz stanu Stanis³aw J. Komorowski. Nie
ustosunkowa³ on siê w ogóle do faktu, ¿e to sowiecki marsza³ek w mundurze
polskim Konstanty Rokossowski wprowadzi³ w Polsce w wojsku dystynkcje
wziête z Armii Czerwonej. Zapewni³ tylko, ¿e kwestiê dystynkcji MON rozpa-
trzy, poprzedziwszy to „szerokimi konsultacjami spo³ecznymi”, miêdzy inny-
mi z kombatantami. Czy¿by z kombatantami z Gwardii Ludowej, póŸniejszej
Armii Ludowej? Kombatantów z AK, NSZ, WiN takie konsultacje jedynie ura¿¹.

Panie Prezydencie, kilka tygodni póŸniej minister Klich w piœmie do mar-
sza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza, datowanym 28 wrzeœnia 2009 r.,
wrêcz odwo³a³ to, o czym wczeœniej informowa³ jego zastêpca. Stwierdzi³, ¿e
„zmiana oznak stopni wojskowych wygenerowa³aby znacz¹ce koszty”, jego
zdaniem siêgaj¹ce 36 milionów z³. Redukcja liczby gwiazdek na mundurach
oficerskich, nie jej zwiêkszanie, ma wygenerowaæ tak¹ kwotê? To¿ to zupe³ny
absurd!

Panie Prezydencie, nawet tê zawy¿on¹ sumê MON powinien przewidzieæ
w bud¿ecie, aby oficerów Wojska Polskiego uwolniæ od dystynkcji sowieckich
narzuconych przez marsza³ka Rokossowskiego. To wstyd, ¿e obowi¹zuj¹ one
nadal i bêd¹ utrzymane, co bez krzty za¿enowania oznajmia minister Klich.

Apelujê do Pana Prezydenta, wrêcz b³agam Pana Prezydenta o skorzy-
stanie z konstytucyjnych uprawnieñ przys³uguj¹cych najwy¿szemu zwierzch-
nikowi Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i sk³onienie rz¹du Rzeczypospo-
litej Polskiej, pana Donalda Tuska, chocia¿by w obraduj¹cej pod Pana
Prezydenta przewodnictwem Radzie Gabinetowej, do jak najszybszego usu-
niêcia sowieckich dystynkcji wojskowych narzuconych rozkazem Konstante-
go Rokossowskiego. Niech oficerowie Wojska Polskiego uzyskaj¹ wreszcie
polskie dystynkcje. Czas najwy¿szy, by tak siê sta³o.

Zechce Pan Prezydent przyj¹æ wyrazy szacunku za dobro, którego przy-
sparza Pan w Polsce.

Ryszard Bender
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OdpowiedŸ

Warszawa, 22 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Dziêkujê za przes³anie tekstu oœwiadczenia pana senatora Ryszarda Bendera z³o-

¿onego w dniu 3 grudnia 2009 roku, podczas 45. posiedzenia Senatu RP.
Odnosz¹c siê do treœci oœwiadczenia, proszê o przyjêcie nastêpuj¹cego stanowiska.

Kontynuacja szacownych tradycji Wojska Polskiego ma bardzo korzystny wp³yw na
kszta³towanie patriotycznej postawy ¿o³nierzy. Istot¹ tej postawy jest bowiem identyfi-
kacja z historycznie ukszta³towan¹ wspólnot¹ narodu – duma z jego dokonañ, z jego
w³asnej, oryginalnej kultury i jêzyka, z jego chlubnych tradycji orê¿a. To tak¿e szacu-
nek dla czczonych przez naszych przodków symboli narodowych oraz symboli i emble-
matów narodowych si³ zbrojnych.

Powrót do owych piêknych, przez lata celowo usuwanych w cieñ symboli, nazw, od-
niesieñ i zwyczajów rozpocz¹³ siê na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych i trwa do dzisiaj.
Poszczególne jednostki wojskowe deklaruj¹ siê jako spadkobiercy tradycji formacji
szczególnie zas³u¿onych w walce o niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹, przyjmuj¹ imiona osób
z nimi zwi¹zanych, przywracaj¹ pamiêæ o czynach bohaterów zrywów niepodleg³oœcio-
wych, legionistów, „¿o³nierzy wyklêtych”. W proces ten wpisuj¹ siê tak¿e inne dzia³a-
nia, które obejmujê moim patronatem: uto¿samianie jednostek wojskowych z jednost-
kami bojowymi odznaczonymi Orderem Wojennym Virtuti Militari czy wprowadzenie
patentów oficerskich.

Jako zwierzchnik Si³ Zbrojnych RP popieram wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do
przywracania Wojsku Polskiemu jego autentycznych tradycji i charakteru narodowe-
go. Dlatego zgadzam siê z tez¹, i¿ powrót do oznak stopni wojskowych z okresu II Rze-
czypospolitej znakomicie wpisa³by siê w ów proces, podkreœlaj¹c uwolnienie siê od
obcych wp³ywów i historyczn¹ ci¹g³oœæ wojskowych tradycji wolnej Polski.

W zwi¹zku z powy¿szym stojê na stanowisku, i¿ powinno siê podj¹æ dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do przywrócenia tradycyjnych oznak stopni wojskowych oficerów m³odszych.

Lech Kaczyñski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc w realizacji po-

stulatów rady so³eckiej i mieszkañców G³ogoczowa (powiat myœlenicki) doty-
cz¹cych budowy przejœæ dla pieszych w formie k³adek na tak zwanej
Zakopiance. Wyra¿aj¹c uznanie dla dzia³añ podejmowanych przez Pana Mi-
nistra i podleg³ych mu s³u¿b w zakresie poprawiania warunków jazdy i bez-
pieczeñstwa na jak¿e wa¿nej drodze krajowej nr 7, proszê, aby w ramach
ca³oœciowej wizji Zakopianki nie zapomniano o problemach mieszkañców G³o-
goczowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z moj¹
wiedz¹, opracowa³a koncepcjê techniczn¹ i uzyska³a pozwolenie na budowê
k³adek, jednak prace nie zosta³y rozpoczête. Niestety, w G³ogoczowie czêsto
dochodzi do wypadków i potr¹ceñ pieszych, w tym tak¿e ze skutkiem œmier-
telnym (do ostatniego wypadku dosz³o 6 paŸdziernika 2009 r.). Je¿eli warian-
tem bardziej oszczêdnym i szybszym ni¿ budowa k³adek jest przejœcie
techniczne pod mostem, to byæ mo¿e nale¿a³oby z niego skorzystaæ.

Brak rozwi¹zania tego problemu nie tylko stwarza zagro¿enie dla zdro-
wia i ¿ycia mieszkañców, ale równie¿ hamuje rozwój G³ogoczowa, wa¿nej
miejscowoœci le¿¹cej przy trasie zakopiañskiej.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Stanis³awa Bisztygi z dnia 3 grudnia

2009 r., przekazanego przy piœmie z dnia 10 grudnia 2009 r. znak: BPS/DSK-043-
-2198/09, w sprawie postulatów rady so³eckiej i mieszkañców G³ogoczowa (powiat
myœlenicki) dotycz¹cych budowy przejœæ dla pieszych w formie k³adek na drodze krajo-
wej nr 7, przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Odnosz¹c siê do oœwiadczenia Pana Senatora, uprzejmie informujê, i¿ GDDKiA po-
dejmuje na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 7 dzia³ania, maj¹ce na celu po-
prawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Jednym z dzia³añ podejmowanych w ramach
poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego jest separacja uczestników ruchu ko³owego
od pieszego.

Oddzia³ GDDKiA w Krakowie obecnie przygotowuje dokumentacjê projektow¹ dla
lokalizacji 5 k³adek dla pieszych w ci¹gu drogi krajowej nr 7 na odcinku Kraków – Myœ-
lenice w miejscowoœciach:

– Gaj – km 677+500,
– G³ogoczów – km 684+720, oraz – km 685+650,
– Jawornik – km 691+200, oraz – km 692+200.
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Dla wszystkich tych lokalizacji GDDKiA posiada opracowane Projekty Budowlane,
które s¹ w trakcie uzgodnieñ a na I pó³rocze 2010 r. planuje siê uzyskanie decyzji o ze-
zwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID).

Ponadto, uprzejmie informujê, i¿ GDDKiA dokona³o weryfikacji propozycji projek-
tów inwestycji drogowych do zg³oszenia na konkurs w ramach Dzia³ania 8.1 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko „Bezpieczeñstwo ruchu drogowego”. Wybra-
no 2 projekty z Oddzia³u GDDKiA w Krakowie: budowê k³adek w miejscowoœci G³ogo-
czów – km 685+650 oraz w miejscowoœci Jawornik – km 692+200. Projekty te bêd¹
stara³y siê o uzyskanie dofinansowania w ramach ww. Programu. Oddzia³ GDDKiA
w Krakowie zleci³ opracowanie Studium Wykonalnoœci dla ww. 2 k³adek oraz przygoto-
wuje wnioski o uzyskanie ich dofinansowania.

Przywo³any w oœwiadczeniu Pana Senatora wypadek œmiertelny, który zdarzy³ siê
w dniu 6 paŸdziernika 2009 r. w miejscowoœci G³ogoczów mia³ miejsce w rejonie pra-
wid³owo oznakowanego i oœwietlonego przejœcia dla pieszych w km 685+670, gdzie kie-
rowca jad¹cy lewym pasem ruchu w kierunku Krakowa potr¹ci³ piesz¹ przechodz¹c¹
przez oznakowane przejœcie. Wypadek ze skutkiem œmiertelnym w ci¹gu drogi krajowej
nr 7 w miejscowoœci G³ogoczów zdarzy! siê w miejscu planowanej k³adki dla pieszych
w km 685+650.

W zwi¹zku z powy¿szym, uprzejmie informujê, i¿ realizacja k³adek w tym miejscu
wp³ynie znacz¹co na poprawê sytuacji bezpieczeñstwa uczestników ruchu ko³owego
i pieszego.

Propozycja Pana Senatora wykorzystania istniej¹cego obiektu mostowego zlokali-
zowanego w ci¹gu miejscowoœci G³ogoczów w km 684+720 jako przejœcia technicznego
dla pieszych pod tym obiektem by³a analizowana w Oddziale GDDKiA w Krakowie, jed-
nak z uwagi na uwarunkowania i przepisy wodno-prawne przyjêto do dalszych prac
wykonanie przejœcia dla pieszych w formie k³adki.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o osobiste zaintereso-

wanie siê sytuacj¹ ma³opolskiego zak³adu PKP Cargo SA z siedzib¹ w Krako-
wie i procesem restrukturyzacji w tym zak³adzie.

Z informacji przedstawionych przez organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce
w spó³ce (w za³¹czeniu) wynika, ¿e zmiany nie id¹ w dobrym kierunku i realna
staje siê groŸba likwidacji zak³adu i zwolnieñ grupowych.

Uwa¿am, ¿e obowi¹zkiem wszystkich zainteresowanych jest podjêcie ta-
kich dzia³añ, które pozwol¹ ustabilizowaæ sytuacjê oraz zwiêkszyæ rolê za-
k³adu i utrzymaæ miejsca pracy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Warszawa, 11 stycznia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Bisztygi, przes³ane przy

piœmie BPS/DSK-043-2198/09 z dnia 10 grudnia 2009 r., z³o¿one podczas 45. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2009 r. w sprawie sytuacji ma³opolskiego zak³adu
PKP Cargo SA z siedzib¹ w Krakowie, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Dzia³ania reorganizacyjne zmierzaj¹ce do usprawnienia procesu zarz¹dzania jed-
nostkami organizacyjnymi PKP Cargo SA znajduj¹ siê w kompetencjach organów sta-
tutowych tej Spó³ki. Minister Infrastruktury nie posiada uprawnieñ do ingerowania
w dzia³ania, które znajduj¹ siê w kompetencjach organów statutowych spó³ki prawa
handlowego.

Kluczowym celem dzia³añ naprawczych i restrukturyzacyjnych, przeprowadzonych
w 2009 r. w PKP Cargo SA by³o przede wszystkim utrzymanie p³ynnoœci finansowej
oraz dostosowanie potencja³u Spó³ki do zmieniaj¹cych siê warunków zewnêtrznych.
W tym celu Zarz¹d Spó³ki, przy poparciu partnerów spo³ecznych, podj¹³ decyzjê
o zmianie struktury PKP Cargo SA z dniem 1 stycznia 2009 r., polegaj¹cej na ograni-
czeniu liczby zak³adów, z jednoczesnym przekazaniem im szerszych kompetencji biz-
nesowych. W miejsce dotychczasowych 42 zak³adów utworzono 16, które w nowych
obszarach dzia³ania po³¹czy³y i uporz¹dkowa³y funkcje handlowe, utrzymaniowe i eks-
ploatacyjne.

Zgodnie ze stanowiskiem Zarz¹du PKP Cargo SA, nie s¹ planowane dzia³ania
zwi¹zane z likwidacj¹ któregokolwiek zak³adu, gdy¿ przyjêta koncepcja okaza³a siê
trafna. Przeprowadzone dzia³ania, tj. ograniczenie liczby zak³adów oraz restrukturyza-
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cja zatrudnienia przynosz¹ efekty w postaci wzrostu masy przewo¿onych towarów oraz
sukcesywnego bilansowania kosztów operacyjnych przychodami.

Aktualnie trwaj¹ prace maj¹ce na celu uporz¹dkowanie i optymalizacjê potencja³u
PKP Cargo SA, w tym zaplecze utrzymaniowo-naprawczych, stosownie do potrzeb Spó³ki.
Podjête dzia³ania, zgodnie z informacjami Zarz¹du PKP Cargo SA, wynikaj¹ z faktu, i¿
Spó³ka posiada w swoich strukturach zbyt du¿¹ liczbê Punktów Utrzymania Taboru,
przez co koszt jednostkowy dzier¿awy i utrzymania zaplecza przypadaj¹cy na ka¿d¹
wykonywan¹ czynnoœæ utrzymaniow¹ jest stosunkowo wysoki.

Z przekazanych przez Zarz¹d PKP Cargo SA informacji wynika, ¿e dotychczasowe
funkcjonowanie Ma³opolskiego Zak³adu Spó³ki zwi¹zane by³o w g³ównej mierze z ob-
s³ug¹ lokomotywami i dru¿ynami trakcyjnymi poci¹gów pasa¿erskich. W 2008 r. zaso-
by te w czêœci zosta³y przekazane do spó³ek pasa¿erskich. W zakresie ruchu towa-
rowego, z uwagi na lokalizacjê kluczowych kontrahentów, w rejonie tym istnieje zapo-
trzebowanie g³ównie na masowe przewozy surowców, co uniemo¿liwia racjonalne
i ekonomiczne wykorzystanie lokomotyw przeznaczonych do obs³ugi lekkich poci¹gów.
Z tego wzglêdu czêœæ lokomotyw przekazano spó³kom obs³uguj¹cym ruch pasa¿erski,
natomiast na potrzeby Zak³adu Ma³opolskiego, w miejsce zabranych, przekazano 4 lo-
komotywy do obs³ugi ruchu towarowego serii ET22, stosownie do zmiany charakteru
pracy.

Powy¿sze dzia³ania Spó³ki mia³y na celu dostosowanie funkcjonuj¹cych obs³ug
trakcyjnych do faktycznych potrzeb eksploatacyjnych. W ocenie Zarz¹du PKP Cargo
SA, obecnie Zak³ad Ma³opolski posiada odpowiedni¹ liczbê lokomotyw (wraz z rezerw¹)
do obs³ugi poci¹gów uruchamianych z rejonu Krakowa.

Prowadzone w Ma³opolskim Zak³adzie PKP Cargo SA dzia³ania organizacyjne, jak
wynika z wyjaœnieñ Zarz¹du PKP Cargo SA, s¹ spójne z ogólnymi kierunkami restruk-
turyzacji Spó³ki i za³o¿eniami optymalizacyjnymi, których wdra¿anie trwa we wszyst-
kich zak³adach Spó³ki. S¹ to przedsiêwziêcia niezbêdne, przede wszystkim, dla popra-
wy wyników ekonomicznych, zachowania miejsc pracy i dalszego wychodzenia Spó³ki
z kryzysu.

Z powa¿aniem

PODSEKRETARZ STANU
Juliusz Engelhardt
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê na temat

dzia³añ podejmowanych przez resort w zakresie ograniczenia plagi dzikich
zwierz¹t, szczególnie dzików i ptactwa, które niszcz¹ i tak skromne uprawy
rolników na obszarach górskich w Ma³opolsce.

W trakcie spotkañ zg³aszano postulaty równie¿ pod adresem Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego dotycz¹ce odstrza³u dzików na szersz¹ skalê oraz zor-
ganizowania szerokiego skupu miêsa – dziczyzny.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

Stanowisko
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2009.12.16

Pan
Maciej Nowicki
Minister Œrodowiska

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przesy³am, zgodnie z kompetencjami, oœwiadczenie Pana Stanis³awa

Bisztygi Senatora RP dotycz¹ce szkód wyrz¹dzanych w uprawach rolników w Ma³opol-
sce przez ptaki bêd¹ce pod ochron¹ oraz dziki, przekazane przy piœmie Marsza³ka Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej nr BPS/DSK-043-2199/09 z dnia 10 grudnia 2009
roku.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zdaniem Ministra Rolnictwa celowe jest mo-
nitorowanie w Polsce liczebnoœci populacji dzików oraz ptaków, w tym równie¿ gatun-
ków objêtych ochron¹, oraz okreœlenie optymalnej liczebnoœci tych zwierz¹t dla
poszczególnych województw, a tak¿e podjêcie ewentualnych dzia³añ niezbêdnych do
ich redukcji w przypadku, gdy liczebnoœæ populacji w danym rejonie zostaje przekro-
czona.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 30.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z oœwiadczeniem, przes³anym Ministrowi Œrodowiska przy piœmie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2009 r., z³o¿onym przez senatora Sta-
nis³awa Bisztygê podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2009 r. w spra-
wie dzia³añ dotycz¹cych ograniczenia populacji dzików i ptactwa, które to zwierzêta
powoduj¹ straty w uprawach rolnych na terenie Ma³opolski, uprzejmie informujê, co
nastêpuje.

Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 22 wrzeœnia 2009 r. zmieniaj¹cym
rozporz¹dzenie w sprawie okreœlenia okresów polowañ na zwierzêta ³owne (Dz. U.
Nr 163, poz. 1303) wprowadzono ca³oroczny okres polowañ na dziki wszystkie z wyj¹t-
kiem loch.

Chcia³bym te¿ poinformowaæ o koñcz¹cych siê pracach legislacyjnych nad projek-
tem zmieniaj¹cym obecne rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 15 lipca 2002 r.
reguluj¹ce zakres sposobu szacowania szkód w uprawach i p³odach rolnych oraz wy-
p³aty odszkodowañ. Przewidziane w projekcie rozporz¹dzenia rozwi¹zania s¹ wynikiem
kilkumiesiêcznych prac zespo³u roboczego, w sk³ad którego weszli przedstawiciele Mi-
nistra Œrodowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowej Rady Izb Rolniczych,
Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwo-
we oraz eksperci z wy¿szych uczelni, zajmuj¹cy siê problematyk¹ szkód ³owieckich.
Wspólne ustalenia tego gremium zosta³y uwzglêdnione w projekcie rozporz¹dzenia,
który w najbli¿szych dniach zostanie przed³o¿ony do podpisu w³aœciwych ministrów.

Informujê tak¿e, ¿e pozyskanie zwierzyny, w tym dzików, jest zagadnieniem regulo-
wanym w ramach rocznych planów ³owieckich. Dokumenty te w procesie sporz¹dzania
i zatwierdzania s¹ opiniowane m.in. przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),
którzy maj¹c wiedzê na temat wielkoœci szkód ³owieckich na terenie swojej gminy, mo-
g¹ wystosowaæ okreœlone postulaty w zakresie zwiêkszenia pozyskania danego gatun-
ku zwierzyny.

Niezale¿nie od powy¿szego Minister Œrodowiska zwróci³ siê w tym roku (równie¿
w roku poprzednim) do Polskiego Zwi¹zku £owieckiego oraz Pañstwowego Gospodar-
stwa Leœnego Lasy Pañstwowe z zaleceniem weryfikacji dokonanych inwentaryzacji
i planów pozyskania zwierzyny pod k¹tem wielkoœci szkód ³owieckich na danym tere-
nie i rozwa¿eniem zwiêkszenia pozyskania w szczególnoœci dzików.

Ponadto z inicjatywy Polskiego Zwi¹zku £owieckiego funkcjonuje ju¿ konsorcjum
„Polska Dziczyzna”, które, jak nale¿y s¹dziæ, wp³ynie znacz¹co na poprawê obrotu dzi-
czyzn¹ na rynku krajowym.

Odnosz¹c siê do populacji ptaków ³ownych, ustanowione okresy polowañ umo¿li-
wiaj¹ce ich pozyskanie musz¹ byæ zgodne z postanowieniami dyrektywy Ptasiej. Obec-
nie Komisja Europejska prowadzi postêpowanie przeciwko Polsce w zakresie okresu
polowañ na gêsi.

Liczebnoœæ gatunków, bêd¹cych pod ochron¹ czêœciow¹ lub ca³kowit¹, mo¿e byæ
regulowana na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Stosowne zezwolenia
w tym zakresie wydaje odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska oraz Re-
gionalni Dyrektorzy Ochrony Œrodowiska.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Wyborcy z okrêgu katowickiego poinformowali mnie o problemach

zwi¹zanych z brakiem trybu odwo³awczego w sprawach dotycz¹cych pozys-
kiwania dofinansowania ze œrodków Unii Europejskiej i zwrócili uwagê na
niekonstytucyjn¹ regulacjê prawn¹ w tym zakresie.

Stosowane dla rozstrzygniêcia konkursu przepisy ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU nr 227 poz. 1658
z póŸn. zm.) obowi¹zuj¹ce na dzieñ og³oszenia konkursu, a szczególnie
art. 30 tej ustawy przed jej zmian¹, uwzglêdnia³y tylko jeden œrodek odwo-
³awczy w postaci protestu lub wniosku o ponowne rozpatrzenie.

Nowe przepisy, tj. art. 30c ustawy w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia
12 grudnia 2008 r., uwzglêdniaj¹ ju¿ œrodek odwo³awczy w postaci skargi do
wojewódzkiego s¹du administracyjnego.

Przepisy przejœciowe, tj. art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r.
o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wdra¿aniem funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójnoœci (DzU nr 216 poz. 1370), nie przewiduj¹ mo¿liwoœci
wniesienia skargi do wojewódzkiego s¹du administracyjnego odnoœnie do
konkursów og³oszonych przed dniem wejœcia w ¿ycie zmiany ustawy.

Zdaniem wyborców zosta³a tutaj naruszona zasada równoœci wobec prawa.
Uprzejmie proszê Pani¹ Minister o zainteresowanie siê t¹ spraw¹.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Krystyny Bochenek, z³o¿one podczas

45. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2009 r., przekazane przy piœmie Mar-
sza³ka Senatu RP z dnia 10 grudnia 2009 r., znak BPS/DSK-043-2200/09, dotycz¹ce
kwestii zwi¹zanych z procedur¹ odwo³awcz¹ w zakresie ubiegania siê o dofinansowa-
nie w ramach programów operacyjnych realizowanych z udzia³em œrodków europej-
skich, w kontekœcie zmian wprowadzonych w tej materii do ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84, poz. 712, z póŸn. zm.;
dalej: „uzppr”) na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw
w zwi¹zku z wdra¿aniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci (Dz. U.
Nr 216, poz. 1370; dalej: „ustawa horyzontalna”), poni¿ej przedstawiam stanowisko
w tym zakresie.

Przede wszystkim pragnê sprostowaæ informacjê zawart¹ w ww. oœwiadczeniu, zgod-
nie z któr¹: „stosowane dla rozstrzygniêcia konkursu przepisy ustawy z dnia 6 grudnia
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2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658 z póŸn. zm.)
obowi¹zuj¹ce na dzieñ og³oszenia konkursu, a szczególnie art. 30 tej ustawy przed jej
zmian¹, uwzglêdnia³y tylko jeden œrodek odwo³awczy w postaci protestu lub

wniosku o ponowne rozpatrzenie”. Zgodnie z art. 30 uzzpr w brzmieniu obowi¹zu-
j¹cym przed wejœciem w ¿ycie ustawy horyzontalnej, a wiêc przed dniem 20 grudnia
2008 r, wnioskodawca, którego projekt nie zosta³ wy³oniony do dofinansowania, ma
prawo do z³o¿enia pisemnego protestu, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia jego
protestu, ten sam wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
w powy¿szym zakresie, mo¿e skierowaæ do w³aœciwej instytucji wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Zatem przepisy uzppr w brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed dniem
20 grudnia 2008 r. uwzglêdniaj¹ nie jeden, lecz dwa œrodki odwo³awcze w postaci pro-
testu i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Œrodki te ograniczaj¹ siê do jednego
tylko w przypadku, gdy protest rozpatrzony zosta³ pozytywnie, a projekt zosta³ przy-
wrócony do oceny i tym samym nie by³o potrzeby dalszego kontynuowania procedury
odwo³awczej. Podkreœlenia przy tym wymaga, ¿e wnioskodawca, którego projekt w wy-
niku pozytywnego rozpatrzenia protestu przywrócony zosta³ do oceny i nastêpnie skie-
rowany do nastêpnego jej etapu (przyk³adowo – protest dotyczy³ oceny formalnej, po
czym – po uwzglêdnieniu protestu i przeprowadzeniu ponownej oceny formalnej pro-
jekt kierowany jest do oceny merytorycznej), ponownie mo¿e wnieœæ protest, a nastêp-
nie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku, je¿eli wyniki oceny ww.
kolejnego etapu oka¿¹ siê dla niego negatywne.

Dopiero art. 30b ust. 2 wprowadzony do uzppr daje mo¿liwoœæ, aby na poziomie sy-
stemu realizacji w³aœciwego dla danego programu operacyjnego na etapie przeds¹do-
wym procedury odwo³awczej przys³ugiwa³ wnioskodawcy tylko jeden œrodek odwo³aw-
czy (art. 30b ust. 2: „System realizacji programu operacyjnego musi uwzglêdniaæ co

najmniej jeden œrodek odwo³awczy przys³uguj¹cy wnioskodawcy w trakcie ubiega-
nia siê o dofinansowanie.”).

Trudno jest równie¿ zgodziæ siê z zarzutami o naruszeniu zasady równoœci wobec
prawa poprzez fakt, i¿ mo¿liwoœæ wniesienia skargi do s¹du administracyjnego wy-
³¹czona jest w przypadku wnioskodawców ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie w ra-
mach konkursów og³oszonych przed dniem 20 grudnia 2008 r. Otó¿ fakt, ¿e procedura
odwo³awcza uruchomiona w ramach tych konkursów odbywa siê na podstawie przepi-
sów obowi¹zuj¹cych przed dniem 20 grudnia 2008 r., a wiêc m.in. z wy³¹czeniem prze-
pisów z zakresu s¹downictwa administracyjnego, nie oznacza, ¿e wnioskodawca taki
zosta³ zupe³nie pozbawiony prawa do s¹du. Niezale¿nie bowiem od braku konkretnej
normy prawnej w tym zakresie sformu³owanej na poziomie uzppr, zastosowanie w tym
zakresie znajdzie domniemanie w³aœciwoœci s¹du powszechnego, wyra¿one w art. 177
Konstytucji RP, zgodnie z którym s¹dy powszechne sprawuj¹ wymiar sprawiedliwo-
œci we wszystkich sprawach, z wyj¹tkiem spraw ustawowo zastrze¿onych dla in-
nych s¹dów. A zatem wprowadzenie na mocy ustawy horyzontalnej nowego brzmienia
art. 37 uzppr1 ma takie znaczenie, ¿e wobec ustawowego zastrze¿enia w uzppr, i¿
w przedmiocie spraw w niej uregulowanych i na zasadach w niej okreœlonych w³aœciwe
s¹ s¹dy administracyjne, wy³¹czona w tym zakresie jest dotychczasowa w³aœciwoœæ
s¹dów powszechnych.

Wydaje siê, i¿ sygna³y docieraj¹ce do Pani Senator Krystyny Bochenek mog¹ braæ
siê st¹d, i¿ wielu wnioskodawców postrzega s¹d administracyjny, jako instytucjê w³ad-
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1 art. 37 uzppr w brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed 20 grudnia 2008 r.: „Do postêpowania w zakresie ubiega-
nia siê oraz udzielania dofinansowania na podstawie niniejszej ustawy ze œrodków pochodz¹cych z bud¿e-
tu pañstwa lub ze œrodków zagranicznych nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

– Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.4) oraz

przepisów dotycz¹cych postêpowania s¹dowo-administracyjnego.”.

art. 37 uzppr w brzemieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 20 grudnia 2008 r.: „Do postêpowania w zakresie ubie-
gania siê oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy ze œrodków pochodz¹cych z bud¿etu pañ-
stwa lub ze œrodków zagranicznych nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –

Kodeks postêpowania administracyjnego”.



n¹ do zakwalifikowania do dofinansowania, w ramach tocz¹cego siê przed nim postê-
powania, projektów, które nie przesz³y pozytywnie ich oceny w ramach systemu insty-
tucjonalnego przewidzianego dla danego programu operacyjnego, w tym równie¿
w ramach przeds¹dowego etapu procedury odwo³awczej. Podkreœlenia jednak¿e wy-
maga, ¿e nie jest tak, i¿ ka¿demu wnioskodawcy, który zg³osi projekt do dofinansowa-
nia, przys³uguje ono z samego tylko faktu poniesienia nak³adów na przygotowanie
projektu i zg³oszenia tego projektu w ramach konkursu. Udzielanie dofinansowania
w ramach programów operacyjnych odbywa siê na zasadach ustalonych przede wszyst-
kim na poziomie prawa Unii Europejskiej i zgodnie z podstawowymi dokumentami
programowymi, zatwierdzonymi przez Komisjê Europejsk¹. Dofinansowanie mog¹
otrzymaæ tylko te projekty, które spe³niaj¹ wymogi i kryteria obowi¹zuj¹ce w ra-
mach danego programu operacyjnego i zatwierdzone przez w³aœciwy komitet mo-
nitoruj¹cy. Ogóln¹ odpowiedzialnoœæ za prawid³owoœæ naboru projektów do dofinan-
sowania, w tym za to, aby nabór ten odbywa³ siê zgodnie z ww. kryteriami, i aby projek-
ty kwalifikowane do dofinansowania zgodne by³y z celami udzielanej pomocy i w jak
najwiêkszym stopniu pomaga³y te cele osi¹gn¹æ, ponosi w³aœciwa instytucja zarz¹dza-
j¹ca, przy czym odpowiedzialnoœæ ta jest ponoszona równie¿ wzglêdem Komisji Euro-
pejskiej. Ca³y proces wdra¿ania programów operacyjnych podlega kontroli, w tym ze
strony w³aœciwych organów w³aœnie Komisji Europejskiej. Je¿eli zatem oka¿e siê, i¿ ja-
kikolwiek projekt nies³usznie zosta³ dofinansowany, powstanie obowi¹zek zwrotu
przekazanych na ten cel œrodków, pocz¹wszy od beneficjenta po pañstwo cz³onkowskie
wzglêdem Komisji Europejskiej.

Tym samym nie jest mo¿liwe, aby jakikolwiek s¹d móg³ przej¹æ na siebie obowi¹zki
w zakresie oceny, czy dany projekt faktycznie siê do dofinansowania kwalifikuje czy te¿
nie. Ka¿dy z s¹dów, czy to powszechny, czy administracyjny, rozpatruje skierowane do
s¹du sprawy w zakresie mu przypisanym. O ile s¹d powszechny rozpatruje sprawy
w zakresie merytorycznym, stwierdzaj¹c zasadnoœæ roszczeñ zg³oszonych przez okreœ-
lone podmioty, których zdaniem ich interes prawny zosta³ naruszony poprzez okreœlo-
ne dzia³anie drugiej strony, o tyle s¹d administracyjny dokonuje oceny danej sprawy
pod k¹tem ewentualnego braku zgodnoœci z prawem dzia³añ podejmowanych przez
okreœlone instytucje. Na marginesie pragnê wskazaæ, ¿e m.in. w³aœnie powy¿szy
aspekt, tzn. zakres, w jakim ww. s¹dy rozstrzygaj¹ sprawy bêd¹ce przedmiotem ich
orzekania, zdecydowa³ o tym, i¿ w ramach nowelizacji uzppr przeprowadzonej na mocy
ustawy horyzontalnej wprowadzona zosta³a instytucja skargi do s¹du administracyj-
nego w miejsce istniej¹cego uprzednio domniemania w³aœciwoœci s¹du powszechnego.
Wykorzystuj¹c w tym zakresie sugestie m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich przyjêto,
i¿ z uwagi na potrzebê zapewnienia istnienia przede wszystkim szybko i sprawnie dzia-
³aj¹cego systemu wdra¿ania programów operacyjnych (nie nale¿y bowiem zapominaæ
o podstawowym celu, jakim jest jak najwy¿sza absorpcja przyznanych Polsce œrodków
unijnych, w sposób zapewniaj¹cy jak najlepszy rozwój naszego kraju) bardziej wskaza-
ne bêdzie w³¹czenie w ten proces s¹dów administracyjnych (na warunkach okreœlo-
nych w uzppr), które sprawuj¹ kontrolê z punktu widzenia zgodnoœci z prawem
przeprowadzonych czynnoœci, i których procedury s¹ sprawniejsze i szybsze, ani¿eli
s¹dów powszechnych.

Odnoœnie do samego przepisu przejœciowego ustawy horyzontalnej, tj. art. 14 sta-
nowi¹cego, ¿e przepisów uzppr w zmienionym brzmieniu nie stosuje siê do konkursów
og³oszonych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy horyzontalnej, a postêpowanie odwo-
³awcze toczy siê na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych w dniu ukazania siê og³osze-
nia o rozpoczêciu konkursu – pragnê podkreœliæ, ¿e wobec tak istotnej zmiany
procedury odwo³awczej, jaka mia³a miejsce na mocy ustawy horyzontalnej, konieczne
by³o zawarcie w niej przepisu przejœciowego. Jednoczeœnie z racjonalnego punktu wi-
dzenia, jak równie¿ bior¹c pod uwagê ogóln¹ zasadê niedzia³ania prawa wstecz, nie by-
³o mo¿liwe wprowadzenie powy¿szej zmiany z dat¹ wsteczn¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e do
czasu wejœcia w ¿ycie ustawy horyzontalnej zakoñczona zosta³a procedura odwo³aw-
cza dotycz¹ca ogromnej iloœci wniosków o dofinansowanie, a sytuacja prawna wielu
z wczeœniejszych wnioskodawców uleg³a w tym czasie zmianie. Umo¿liwienie wszyst-
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kim wnioskodawcom, w przypadku których wynik tej procedury by³ negatywny, wnie-
sienia skargi do s¹du administracyjnego oznacza³oby uruchomienie ogromnej iloœci
postêpowañ, co sparali¿owa³oby, a co najmniej znacznie obci¹¿y³o, zarówno s¹dy ad-
ministracyjne, jak te¿ przedstawicieli w³aœciwych instytucji, zaanga¿owanych we
wdra¿anie programów operacyjnych, a bêd¹cych stronami w tocz¹cych siê postêpowa-
niach. Rozwi¹zanie takie by³oby o tyle nieracjonalne, ¿e kontrola s¹dów administracyj-
nych ogranicza siê do oceny zgodnoœci z prawem procesu wyboru projektu do
dofinansowania. Oznacza to, ¿e je¿eli projekt nie zosta³ wy³oniony do dofinansowania
ze wzglêdów merytorycznych (brak spe³nienia kryteriów merytorycznych na wymaga-
nym poziomie), to nawet je¿eli s¹d administracyjny stwierdzi, i¿ w trakcie naboru pro-
jektu dosz³o do naruszenia prawa, nie musi to oznaczaæ, ¿e w wyniku ponownego
rozpatrzenia sprawy, o którym mowa w art. 30c ust. 3 pkt 1 uzppr2, dokonanego z usu-
niêciem uchybienia stwierdzonego przez s¹d administracyjny, ostateczny wynik oceny
bêdzie dla wnioskodawcy pozytywny.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, w trakcie prac na ustaw¹ horyzontaln¹ przyjêto roz-
wi¹zanie, w myœl którego dat¹ decyduj¹c¹ o tym, wed³ug jakich zasad powinna toczyæ
siê procedura odwo³awcza, powinna byæ data og³oszenia konkursu. Tylko takie roz-
wi¹zanie daje mo¿liwoœæ równego traktowania wnioskodawców znajduj¹cych siê
w analogicznej sytuacji prawnej, a mianowicie ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie na
tych samych warunkach, w ramach jednego konkursu.

I wreszcie, pragnê dodatkowo przywo³aæ postanowienie Wojewódzkiego S¹du Ad-
ministracyjnego z dnia 2 paŸdziernika 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 931/09, odrzuca-
j¹ce skargê wnioskodawcy, w odniesieniu do którego procedura odwo³awcza toczy³a
siê wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przed 20 grudnia 2008 r., a wiêc z wy³¹czeniem
s¹downictwa administracyjnego, i który to wnioskodawca argumentowa³, ¿e tak¿e
w przypadku wnioskodawców bior¹cych udzia³ w naborach wszczêtych przed wej-
œciem w ¿ycie ustawy horyzontalnej powinna im przys³ugiwaæ skarga do s¹du admini-
stracyjnego. W uzasadnieniu do ww. postanowienia WSA wskaza³ m.in. na fakt, ¿e
kwestia zgodnoœci art. 37 uzppr w brzmieniu przed nowelizacj¹ na mocy ustawy hory-
zontalnej, w zakresie w jakim wy³¹cza zastosowanie przepisów dotycz¹cych postêpo-
wania s¹dowo-administracyjnego do procedury ubiegania siê o dofinansowanie ze
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa lub ze œrodków zagranicznych oraz udziela-
nia takiego dofinansowania, z art. 45 ust. 1 i art. 184 Konstytucji by³a przedmiotem
rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 32/07 (z wniosku
Rzecznika Praw Obywatelskich), na mocy którego Trybuna³ umorzy³ postêpowanie
w tej sprawie. W uzasadnieniu do ww. orzeczenia Trybuna³ wskaza³, i¿ w wyniku nowe-
lizacji art. 37 uzppr zakwestionowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepis zy-
ska³ nowe brzmienie odpowiadaj¹ce w ca³oœci postulatom podniesionym w jego
wniosku3. Zdaniem WSA, w tej sytuacji nie ma on uprawnieñ do ponownego zwrócenia
siê do Trybuna³u Konstytucyjnego w tej sprawie.

Reasumuj¹c:
1) w ramach procedury odwo³awczej tocz¹cej siê na podstawie przepisów obowi¹zu-

j¹cych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy horyzontalnej, wnioskodawcy, nie li-
cz¹c pierwotnej oceny jego projektu przeprowadzonej w ramach konkursu, przy-
s³uguj¹ dwa œrodki odwo³awcze: protest, a nastêpnie, w przypadku negatywnego
rozpatrzenia protestu – tak¿e wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W sumie
zatem ocena projektu wnioskodawcy weryfikowana jest trzykrotnie, co daje mu
bardzo du¿¹ gwarancjê prawid³owego przeprowadzenia oceny z³o¿onego przez
niego wniosku o dofinansowanie;
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2 art. 30c ust. 3 pkt 1 uzppr: „W wyniku rozpatrzenia skargi, o której mowa w ust. 1, s¹d mo¿e: 1) uwzglêd-

niæ skargê, stwierdzaj¹c, ¿e ocena projektu zosta³a przeprowadzona w sposób naruszaj¹cy pra-

wo, przekazuj¹c jednoczeœnie sprawê do ponownego rozpatrzenia przez w³aœciw¹ instytucjê za-

rz¹dzaj¹c¹ lub poœrednicz¹c¹ (...)”.
3 Jednoczeœnie Trybuna³ nie zanegowa³ zgodnoœci z Konstytucj¹ art. 14 ustawy horyzontalnej, zgodnie z któ-

rym procedura odwo³awcza toczy siê wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych na dzieñ og³oszenia konkursu.



2) wnioskodawcy, którzy zg³osili projekty do dofinansowania w ramach konkursów
wszczêtych przed dniem 20 grudnia 2008 r., nie s¹ pozbawieni prawa do s¹du –
wobec braku odmiennego uregulowania w uzppr, zastosowanie znajduje konsty-
tucyjne domniemanie w³aœciwoœci s¹du powszechnego;

3) zachowana jest równoœæ wzglêdem prawa pomiêdzy wnioskodawcami zg³asza-
j¹cymi projekty do dofinansowania przed i po 20 grudnia 2008 r. – ka¿demu z nich
przys³uguje prawo do s¹du z tym, ¿e w odniesieniu do wnioskuj¹cych o dofinanso-
wania od dnia 20 grudnia 2008 r. jest to prawo do s¹du administracyjnego;

4) w wyniku zmian wprowadzonych na mocy ustawy horyzontalnej sytuacja prawna
¿adnego z wnioskodawców co do zasady nie ulega zmianie – ¿aden s¹d, ani po-
wszechny ani administracyjny, nie ma prawa „przyznawania dofinansowania” –
kompetencja taka, zgodnie z w³aœciwymi przepisami unijnymi, le¿y po stronie
w³aœciwej instytucji zarz¹dzaj¹cej;

5) równoœci wobec prawa poszczególnych wnioskodawców nie narusza równie¿
brzmienie art. 14 ustawy horyzontalnej – wnioskodawcy znajduj¹cy siê w analo-
gicznej sytuacji prawnej, a wiêc ubiegaj¹cy siê o dofinansowanie w ramach tego
samego konkursu, czyni¹ to na takich samych warunkach;

6) powy¿sze stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie tak¿e w zakresie istniej¹ce-
go orzecznictwa s¹dów administracyjnych. Oprócz przywo³anego wy¿ej postano-
wienia WSA w Warszawie, mo¿na dodatkowo wskazaæ m.in. na postanowienie
WSA w Olsztynie z dnia 18 paŸdziernika 2007 r., sygn. II SA/Ol 861/07, zgodnie
z którym: „1. Wy³¹cznie w¹tpliwoœci s¹du, a nie skar¿¹cego, mog¹ uzasadniæ
przedstawienie Trybuna³owi Konstytucyjnemu pytania prawnego, od odpowiedzi
na które zale¿y rozstrzygniêcie sprawy s¹dowo-administracyjnej. Dlatego te¿
skar¿¹cy nie ma uprawnienia do skutecznego domagania siê przed³o¿enia przez
s¹d pytania prawnego Trybuna³owi Konstytucyjnemu. 2. Skoro zgodnie z art. 37
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
Nr 227, poz. 1658 ze zm.) przepisy postêpowania s¹dowo-administracyjnego nie
maj¹ zastosowania w sprawie udzielania i ubiegania siê o dofinansowanie przed-
siêwziêcia realizowanego w ramach programu operacyjnego, o jakim mowa
w art. 28 ust. 1 tej ustawy, to sprawa ta nie nale¿y do w³aœciwoœci s¹du admini-
stracyjnego. W takiej sytuacji skargê, która takiej w³aœnie sprawy dotyczy, nale¿y
odrzuciæ na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.”.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozwalam sobie wyraziæ nadziejê, ¿e w stop-
niu wystarczaj¹cym umo¿liwi¹ one rozwianie w¹tpliwoœci co do s³usznoœci rozwi¹zañ
przyjêtych w ramach ustawy horyzontalnej w zakresie przepisów przejœciowych regu-
luj¹cych kwestie zwi¹zane z procedur¹ odwo³awcz¹, tocz¹c¹ siê na podstawie uzppr.

Z wyrazami szacunku

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

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy wznowienia zamówieñ dla wojska w lubel-

skiej fabryce produkuj¹cej pojazdy wojskowe Honker.
Zwracam siê o poparcie dla apelu wystosowanego w ostatnich dniach

przez parlamentarzystów oraz w³adze województwa lubelskiego. Chodzi
o powtórne przeanalizowanie mo¿liwoœci wznowienia zamówieñ w lubelskiej
fabryce honkera w przysz³ym roku. Zamówienia ze strony Ministerstwa Ob-
rony Narodowej s¹ podstaw¹ produkcji w tym zak³adzie. Ich brak poci¹gnie
za sob¹ upadek fabryki, a w konsekwencji oznacza likwidacjê wielu miejsc
pracy zarówno w tym miejscu, jak i w firmach wykonuj¹cych podzespo³y do
honkera. Dla Lubelszczyzny, która jest obszarem o bardzo du¿ym bezrobociu
i o niskim stopniu uprzemys³owienia, bêdzie to katastrofalne w skutkach.

Brak zamówieñ ze strony MON oznacza negatywne efekty dla naszego
województwa, i to nie tylko w wymiarze spo³ecznym. Jest to tak¿e, w mojej
opinii, niekorzystne ze wzglêdów logistycznych, likwidacja zak³adu uniemo¿-
liwi bowiem serwisowanie tych wojskowych pojazdów, które ju¿ teraz znaj-
duj¹ siê na wyposa¿eniu si³ zbrojnych.

Raz jeszcze wnoszê o podtrzymanie zamówieñ ze strony Ministerstwa
Obrony Narodowej i o uwzglêdnienie honkera w pakiecie sprzêtu polskich si³
zbrojnych.

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.17

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Grzegorza Czeleja pod-

czas 45. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 grudnia br. dotycz¹ce
zamówieñ przez Ministerstwo Obrony Narodowej pojazdów typu Honker
(BPS/DSK-043-2201/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz.
570 ze zm.) modernizacja techniczna jest sposobem podnoszenia zdolnoœci operacyj-
nych wojska. Procedury planowania modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej i powi¹zane z nimi zasady postêpowania w zakresie zakupów
uzbrojenia oraz sprzêtu wojskowego s¹ okreœlone w stosownych dokumentach normu-
j¹cych ten proces. Zawarte w nich regulacje nie przewiduj¹ mo¿liwoœci udzia³u przed-
siêbiorstw produkcyjnych w opracowywaniu tych planów, czy te¿ ujmowania
w planach nazw konkretnych wyrobów i ich producentów (np. zakup pojazdów Hon-
ker), chyba ¿e stanowi¹ kontynuacjê zawartych umów wieloletnich lub wynikaj¹ z po-
trzeby unifikacji uzbrojenia oraz sprzêtu wojskowego. Opracowywane w myœl wskaza-
nych norm i zasad plany uwzglêdniaj¹ wiêc jedynie ogólne potrzeby (np. zakup samo-
chodów osobowo-terenowych ogólnego przeznaczenia), których zabezpieczenie jest
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niezbêdne dla umo¿liwienia Si³om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej realizacji kon-
stytucyjnego obowi¹zku obrony kraju, wype³niania zobowi¹zañ sojuszniczych oraz
udzia³u w okreœlonych przez Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej misjach i zadaniach. Za-
kupy realizowane w ramach wspomnianych planów odbywaj¹ siê w oparciu o obo-
wi¹zuj¹ce w prawie polskim przepisy gwarantuj¹ce zachowanie zasad konkurencyj-
noœci i przejrzystoœci. Ich zadaniem jest wy³onienie najlepszej oferty spe³niaj¹cej
okreœlone wymagania taktyczno-techniczne.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e zakup samochodów osobowo-terenowych
dla Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w zwi¹zku z ograniczonymi mo¿liwoœciami
finansowymi resortu obrony narodowej, nie stanowi obecnie priorytetu i w zwi¹zku
z powy¿szym nie zosta³ ujêty w projekcie Planu modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010–2011. Tym samym nie jest mo¿liwa realizacja
wskazanych zakupów w przedmiotowym okresie.

Aktualnie w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej eksploatowanych jest po-
nad tysi¹c piêæset pojazdów typu Honker. Cechuj¹ siê one wysok¹ mobilnoœci¹, dobry-
mi warunkami trakcyjnymi oraz du¿¹ manewrowoœci¹. Niestety, ich istotnym
mankamentem jest brak w³aœciwej ochrony balistycznej podwozia oraz odpornoœci
nadwozia na ostrza³, co sta³o siê m.in. przyczyn¹ wycofania tych pojazdów z operacji
w Iraku i Afganistanie, wymuszaj¹c zarazem potrzebê zast¹pienia ich nowoczesnymi
pojazdami opancerzonymi, spe³niaj¹cymi oczekiwania Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Z tego te¿ powodu wstrzymano dalsze zakupy pojazdów Honker. Jednoczeœ-
nie, uwzglêdniaj¹c planowane w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zmiany
wynikaj¹ce z procesu profesjonalizacji (uzawodowienie, zmniejszenie struktur, zmiana
profilu zagro¿eñ itp.), posiadane zasoby pojazdów Honker uznano za wystarczaj¹ce.

Jednoczeœnie nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
stanê³y w obliczu œwiatowego kryzysu ekonomicznego i wynikaj¹cej z niego konieczno-
œci ograniczenia wydatków bud¿etowych. W takiej sytuacji wyst¹pi³a potrzeba zweryfi-
kowania priorytetów dotycz¹cych planowanych zakupów uzbrojenia oraz sprzêtu
wojskowego, na korzyœæ takiego, które umo¿liwia realizacjê zadañ bojowych zwi¹za-
nych z obron¹ granic kraju oraz wype³nianie zobowi¹zañ sojuszniczych. Priorytety te
odzwierciedlone zosta³y w Programie rozwoju Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
i centralnych planach rzeczowych.

Utrzymanie sprawnoœci uzbrojenia i sprzêtu wojskowego pozostaj¹cego na etacie
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowi kluczowy element systemu zabezpie-
czenia wojsk. Dlatego te¿ Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zainteresowane s¹
mo¿liwoœci¹ pozyskiwania czêœci zamiennych do pojazdów Honker.

Jednoczeœnie pragnê wyraziæ nadziejê, ¿e produkcja tych pojazdów nie zostanie
wstrzymana i znajd¹ one wielu odbiorców w innych s³u¿bach mundurowych oraz pod-
miotach gospodarczych.

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

Z powa¿aniem

w z. Czes³aw Pi¹tas
SEKRETARZ STANU
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja
i innych senatorów

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Z du¿¹ uwag¹ przeczyta³em opublikowany niedawno raport pt. „Innowacyj-

noœæ sektora MSP w Polsce. Rz¹dowe programy wsparcia a luka finansowa”,
przygotowany w ramach programu Ernst & Young – Sprawne Pañstwo. Mo¿na
z niego wyci¹gn¹æ kilka niepokoj¹cych wniosków, którymi chcia³bym siê podzieliæ.

Autorzy raportu zwracaj¹ uwagê na bardzo niski, znacznie ni¿szy od euro-
pejskich norm, stopieñ wykorzystania rz¹dowych programów wspieraj¹cych
ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. Dane pokazuj¹, ¿e jedynie 13% badanych
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw skorzysta³o z programów wspieraj¹cych
przedsiêbiorczoœæ, a oko³o 70% nie ma œwiadomoœci, ¿e takie programy w ogóle
istniej¹. Co wiêcej, raport ten ujawni³, ¿e dostêpne Ÿród³a finansowania nie s¹
przystosowane do potrzeb ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Dotyczy to zaró-
wno finansowania z rynków kapita³owych, jak i z programów rz¹dowych, co
do których funkcjonowania autorzy raportu maj¹ wiele zarzutów. Przede
wszystkim programy rz¹dowe charakteryzuj¹ siê bardzo du¿ym rozprosze-
niem. Jest ich oko³o czterdziestu, zarz¹dzane s¹ przez piêæ ministerstw, a koor-
dynowane w ich imieniu przez trzysta piêædziesi¹t instytucji rz¹dowych
i publicznych. Ponadto programy te, zw³aszcza maj¹ce podnosiæ innowacyj-
noœæ polskiej gospodarki, s¹ czêsto Ÿle adresowane; wiele z nich nie ma œciœle
okreœlonej grupy docelowej. Mog¹ z nich korzystaæ zarówno przedsiêbiorcy,
jak i placówki naukowe, oœrodki badawcze i instytucje pañstwowe. Niestety,
faktem jest – i jest to kolejny aspekt tego problemu – ¿e wiele z nich nie potrafi
póŸniej efektywnie skomercjalizowaæ swoich badañ.

Kolejnym spostrze¿eniem autorów raportu jest to, ¿e uzyskanie dofinansowa-
nia utrudniaj¹ ponadto skomplikowane procedury i wszechobecna biurokracja,
a uzyskane ostatecznie œrodki s¹ na ogó³ niewystarczaj¹ce na potrzeby wdra¿a-
nia innowacyjnych rozwi¹zañ w sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

W podsumowaniu raportu zawarte jest ostrze¿enie, ¿e spowodowana tym
niska dostêpnoœæ finansowa sprawia, i¿ firmy nie maj¹ œrodków na inwestycje
zwi¹zane z rozwojem i transferem wiedzy, badaniami czy innowacjami. Z kolei
brak innowacyjnych rozwi¹zañ wp³ywa na tempo wzrostu gospodarczego ca-
³ego kraju. Skala problemu jest o tyle istotna, ¿e firmy z sektora MSP stanowi¹
przecie¿ 99,8% wszystkich przedsiêbiorstw w Polsce, zatrudniaj¹ 70,1% pra-
cuj¹cych i generuj¹ 47,7% PKB. Z kolei innowacyjnoœæ jest jednym z najistot-
niejszych czynników kszta³towania nowoczesnej gospodarki, stanowi obecnie
jeden z g³ównych filarów narodowych i regionalnych strategii rozwoju. Jej
osi¹gniêcie jest priorytetem unijnej gospodarki finansowej, co ma odzwiercied-
lenie w obecnoœci licznych funduszy unijnych. Aby daæ polskim przedsiêbior-
com szanse na rozwój innowacyjnoœci, nie wystarcz¹ jednak same œrodki
z Brukseli. Niezbêdny jest polski wk³ad publiczny w postaci dostosowanych do
potrzeb przedsiêbiorców programów rz¹dowych.

Po takim nakreœleniu sytuacji chcia³bym zapytaæ, czy ministerstwo do-
strzega wyra¿ony we wspomnianym raporcie problem. Jakie konkretnie
dzia³ania zamierza podj¹æ w celu lepszego zbadania potrzeb przedsiêbiorców
oraz lepszej koordynacji dzia³añ zwi¹zanych z prowadzeniem i promocj¹
rz¹dowych programów?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
Maciej Klima
Witold Idczak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 6.01.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo nr BPS/DSK-043-2202/09 z dnia 10 grudnia 2009 r., przy

którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Czeleja
wspólnie innymi senatorami podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia
2009 r. dotycz¹ce funkcjonowania i promocji rz¹dowych programów wspieraj¹cych
ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w za³¹czeniu przedstawiam stanowisko Ministra Go-
spodarki, uwzglêdniaj¹ce informacje uzyskane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Gra¿yna Henclewska
Podsekretarz Stanu

Za³¹cznik

Stanowisko Ministra Gospodarki do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora
Grzegorza Czeleja wspólnie z innymi senatorami na 45. posiedzeniu Senatu

w dniu 3 grudnia 2009 r.

1. Pomimo, i¿ polskie przedsiêbiorstwa poprawiaj¹ swoj¹ konkurencyjnoœæ na ryn-
kach œwiatowych, o czym œwiadczy rosn¹cy udzia³ eksportu w PKB1, to wiêkszoœci
przedsiêbiorstw wci¹¿ brakuje doœwiadczenia we wdra¿aniu innowacji technologicz-
nych, co w konsekwencji powoduje, i¿ powoli wprowadzaj¹ nowe lub udoskonalo-
ne produkty i us³ugi. Badania prowadzone przez Polsk¹ Konfederacjê Pracodaw-
ców Prywatnych Lewiatan pokazuj¹, ¿e 64% polskich ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw postrzega cenê jako g³ówne Ÿród³o konkurencyjnoœci, a tylko 0,6% przed-
siêbiorstw postrzega innowacje jako wa¿ne Ÿród³o przewagi konkurencyjnej.
Polskie przedsiêbiorstwa, zw³aszcza MSP, nie s¹ sk³onne do prowadzenia dzia³al-
noœci badawczo-rozwojowej i wdra¿ania jej wyników ze wzglêdu na wi¹¿¹cy siê
z tym zbyt wysoki stopieñ ryzyka. Nie postrzegaj¹ tego rodzaju dzia³alnoœci jako
strategicznej dla swojego rozwoju, nie akceptuj¹ ryzyka i kosztów z ni¹ zwi¹za-
nych. Wynika to m.in. z utrzymuj¹cych siê barier utrudniaj¹cych przedsiêbior-
com, w tym szczególnie ma³ym i œrednim, wprowadzanie rozwi¹zañ innowacyj-
nych. Zaliczyæ do nich nale¿y:
• wysokie koszty opracowania i wdro¿enia innowacji, znacznie przekraczaj¹ce

mo¿liwoœci kapita³owe wiêkszoœci przedsiêbiorców, przy jednoczesnym utrud-
nionym dostêpie do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania, w tym wysoki koszt kre-
dytów;

• s³abo rozwiniêt¹ infrastrukturê komercjalizacji wyników prac B+R;
• zbyt wysokie ryzyko zwi¹zane z inwestowaniem w nowe technologie i tworzeniem

nowych przedsiêbiorstw opartych na tych technologiach;
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• trudnoœci w dostêpie do nowych innowacyjnych rozwi¹zañ wypracowywanych
przez sektor badawczo-rozwojowy oraz brak informacji o nowych technologiach
i mo¿liwoœciach rynkowych;

• niewielkie zainteresowanie instytucji badawczych wspó³prac¹ z gospodark¹;
• barierê socjalno-pracownicz¹ – nowe technologie s¹ zazwyczaj bardziej efektyw-

ne i w d³ugim okresie tañsze ni¿ wczeœniejsze rozwi¹zania, wymagaj¹ one jednak
gruntownego przeszkolenia za³óg lub przekwalifikowania pracowników;

• zbyt du¿e obci¹¿enia regulacyjne przedsiêbiorstw hamuj¹ce ich rozwój oraz pro-
wadzenie przez nich dzia³alnoœci innowacyjnej.

Wsparcie udzielane m.in. ze œrodków strukturalnych musi iœæ w parze ze œwia-
domoœci¹ przedsiêbiorców z korzyœci p³yn¹cych z ponoszenia prywatnych na-
k³adów na B+R. Nale¿y zatem podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu
zwiêkszenie zainteresowania dzia³alnoœci¹ innowacyjn¹ podmiotów sekto-
ra prywatnego, wyra¿onego nastêpnie wzrostem nak³adów na dzia³alnoœæ
B+R. Tworzenie gospodarki opartej na wiedzy jest mo¿liwe jedynie wtedy, gdy
w spo³eczeñstwie zbuduje siê powszechne przekonanie, ¿e innowacyjnoœæ jest
jednym z kluczowych czynników przyczyniaj¹cych siê do wzrostu dobrobytu eko-
nomicznego.
Zmiana sposobu myœlenia przedsiêbiorców oraz zwiêkszenie œwiadomoœci
znaczenia innowacji stanowi wyzwanie wymagaj¹ce nieustannego podejmo-
wania dzia³añ, pomimo ¿e ich skutek bêdzie widoczny dopiero w d³u¿szej
perspektywie.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, niezbêdne jest cykliczne przeprowadzanie kam-
panii spo³ecznych na rzecz promocji postaw innowacyjnych. W 2010 r. Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci planuje przeprowadziæ ogólnopolsk¹
kampaniê promocyjn¹ na rzecz kszta³towania postaw innowacyjnych.

2. Maj¹c na wzglêdzie sta³e polepszanie warunków, na jakich przedsiêbiorcy mog¹
korzystaæ z funduszy europejskich, potrzebê identyfikacji barier we wdra¿aniu
dzia³añ do nich skierowanych oraz uproszczanie procedur zwi¹zanych z pozyski-
waniem, realizacj¹ i rozliczaniem dotacji w ramach PO IG oraz 16 RPO, w ramach
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powo³ana zosta³a Grupa do spraw Przedsiê-
biorców wchodz¹ca w sk³ad Zespo³u ds. uproszczeñ systemu wykorzystania œrod-
ków funduszy UE. W ci¹gu dwóch ostatnich lat Grupa wypracowa³a szereg reko-
mendacji zarówno dla PO IG, jak i RPO. Prace Grupy s¹ na bie¿¹co relacjonowane
na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/proste_fundusze/Strony/
Grupa_ds_Przedsiebiorczosci_0609.aspx.
W 2010 r. Grupa bêdzie kontynuowa³a dzia³alnoœæ przenosz¹c uwagê z kwestii do-
tycz¹cych naboru i oceny projektów realizowanych przez przedsiêbiorców na etap
ich realizacji oraz rozliczania.
Ponadto, podejmowane s¹ decyzje zwiêkszaj¹ce pulê œrodków w ramach poszcze-
gólnych konkursów na realizacjê najbardziej popularnych dzia³añ, obejmuj¹cych
projekty zarówno przedsiêbiorców, jak i podmiotów sfery B+R. W 2008 i 2009 r. do-
datkowe œrodki pozwoli³y na dofinansowanie projektów o wartoœci oko³o 3,2 mld z³.
Ze wzglêdu na kryzys gospodarczy wprowadzona zosta³a równie¿ mo¿liwoœæ doko-
nywania zmiany terminów realizacji projektów.
Wprowadzono na szerok¹ skalê mo¿liwoœæ uzyskania zaliczki na finansowanie
projektu oraz z³agodzono wymogi dotycz¹ce zabezpieczenia przekazanej dotacji,
a tak¿e wprowadzono mo¿liwoœæ kwalifikowania kosztów zabezpieczenia. Uprosz-
czone i doprecyzowane zosta³y kryteria wyboru projektów, poprawiono system
oceny oraz wyboru projektów, wprowadzono u³atwienia w realizacji projektu w sy-
tuacji spowolnienia gospodarczego, skrócono terminy zwi¹zane z ocen¹ i wyborem
projektów przez administracjê.
Pragnê równie¿ zauwa¿yæ, i¿ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podejmuje sze-
reg dzia³añ, maj¹cych na celu upowszechnianie informacji o obowi¹zuj¹cych pro-
gramach rz¹dowych finansowanych ze œrodków funduszy strukturalnych.
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• PO IG jest najintensywniej promowanym programem operacyjnym w mediach. Do
tej pory odby³y siê dwie kampanie promocyjne poœwiêcone Programowi (przy czym
jedna – „Dotacje na innowacje” by³a dwuetapowa). Dodatkowo w okresie wrzesieñ
– paŸdziernik 2008 r. wyemitowano tablice sponsorskie dotycz¹ce PO IG przy pro-
gramach biznesowych w TVP (468 emisji billboardu promuj¹cego PO IG przed i po
audycjach „Serwis ekonomiczny”, „Kawa czy herbata?”) oraz zrealizowano 9 audy-
cji „Kawa czy herbata?” emitowanych w TVP 1 oraz 9 audycji „Serwis ekonomicz-
ny” w TVP Info, które by³y poœwiêcone PO IG.

• Kampania „Dotacje na innowacje” – mia³a na celu poinformowanie grupy docelo-
wej (przedsiêbiorcy i naukowcy) o istnieniu Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007–2013, celach na jakie przeznaczone s¹ œrodki, ich wysokoœci
oraz Ÿród³ach informacji. Dodatkowym celem by³o tak¿e wzmocnienie wizerunku
Programu. W pierwszym etapie (V–VII 2008) wykorzystano nastêpuj¹ce media: TV,
radio, prasa, internet. W drugim etapie XI–XII 2008 kampania by³a reklamowana
w TV i radio.

• W dniu 2 listopada 2009 r., pod has³em „Dotacje na innowacje. Myœlenie siê op³a-
ca”, ruszy³a ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna Programu Inno-
wacyjna Gospodarka 2007–2013. Celem kampanii, któr¹ realizowano do 31 grud-
nia 2009 r. by³o zwiêkszenie zainteresowania potencjalnych beneficjentów uzys-
kaniem dotacji z Programu skierowanego do innowatorów, wspieraj¹cego innowa-
cje i wynalazki oraz zwiêkszenie liczby osób i instytucji zainteresowanych szczegó-
³owymi informacjami o Programie, korzystaj¹cych ze strony Programu oraz upo-
wszechnienie wizerunku PO IG. Kreacja kampanii oparta by³a o polskie wynalazki.
Wielokana³owa kampania (dzia³ania realizowane w radio, telewizji, prasie, inter-
necie oraz z zastosowaniem reklamy zewnêtrznej) by³a adresowana do potencjal-
nych beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka (przedsiêbiorcy, œrodo-
wiska naukowe, instytucje otoczenia biznesu), jak i ogó³u spo³eczeñstwa.

• Instytucja Zarz¹dzaj¹ca przeprowadzi³a równie¿ cykl konferencji promocyjno-
-informacyjnych na temat Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pod has-
³em „Dotacje na innowacje”. Konferencje odby³y siê w okresie maj – czerwiec 2008 r.
w g³ównych miastach Polski: Warszawie, Wroc³awiu, Poznaniu, Katowicach, Lub-
linie, Gdañsku, Bia³ymstoku. W paŸdzierniku 2009 r. zorganizowana zosta³a kon-
ferencja podsumowuj¹ca pierwszy okres wdra¿ania Programu oraz informuj¹ca
o planach na rok 2010. Spotkania by³y adresowane do przedstawicieli przede
wszystkim przedsiêbiorców, ale równie¿ przedstawicieli nauki, instytucji otocze-
nia biznesu oraz wszystkich zainteresowanych PO IG.

• Dalsze dzia³ania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe, w tym kampanie
informacyjno-promocyjne s¹ realizowane corocznie i na bie¿¹co. Stale te¿ prowa-
dzone s¹ badania opinii publicznej na temat znajomoœci Programu, potrzeb komu-
nikacyjnych grup docelowych i skutecznoœci prowadzonych dzia³añ. Realizowane
bêdzie badanie o charakterze ewaluacyjnym dotycz¹ce oceny dzia³añ informacyj-
no-promocyjnych systemu wdra¿ania PO IG. Na bie¿¹co prowadzona i aktualizo-
wana jest g³ówna strona internetowa Programu: www.poig.gov.pl.

Ponadto, pragnê podkreœliæ, ¿e szczegó³owe informacje na temat instrumentów
bezpoœredniego wsparcia finansowego przedsiêbiorców w zakresie badañ i inwe-
stycji dostêpne s¹ równie¿ na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki:
www.mg.gov.pl. Zamieszczone na stronie MG informacje opisuj¹ instrumenty do-
stêpne zarówno w ramach programów operacyjnych, jak te¿ finansowane wy³¹cz-
nie ze œrodków krajowych, spoœród których wiêkszoœæ kierowana jest przede
wszystkim do sektora MSP (m.in. bon na innowacje, po¿yczka na realizacjê inwe-
stycji o charakterze innowacyjnym, kredyt technologiczny, zarz¹dzanie w³asno-
œci¹ intelektualn¹, wspieranie dzia³alnoœci gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej, wspieranie wdra¿ania elektronicznego biznesu typu B2B).

3. Wymienione w przedmiotowym raporcie programy rz¹dowe nie zamykaj¹ listy do-
stêpnych dla przedsiêbiorców programów wsparcia. Programy realizowane
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z udzia³em funduszy strukturalnych nie s¹ jedynymi dzia³aniami maj¹cymi przy-
czyniæ siê do rozwoju innowacyjnych przedsiêbiorstw.
Realizowane s¹ równie¿ pilota¿owe programy wsparcia finansowane tylko ze
œrodków krajowych. Nale¿¹ do nich, wdra¿ane w 2009 r. przez Polsk¹ Agencjê
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, programy: „Bon na innowacje” oraz „Innovation Ex-
press”.
Celem programu pilota¿owego „Bon na innowacje”, który bêdzie kontynuowany
w 2010 roku, jest zainicjowanie kontaktów mikro i ma³ych przedsiêbiorców ze sfe-
r¹ naukow¹. Przedsiêbiorca mo¿e uzyskaæ wsparcie w maksymalnej wysokoœci
15 000 z³. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów, od
2009 r. wsparciem w ramach bonu na innowacje mog¹ byæ objête nie tylko us³ugi
badawczo-rozwojowe (tak, jak to by³o w 2008 r.), lecz generalnie us³ugi w zakresie
innowacji – dotycz¹ce wdro¿enia lub rozwoju produktu lub technologii. Na realiza-
cjê programu „Bon na innowacje” w 2009 r. zaplanowano œrodki w wysokoœci
7,65 mln z³. Na 585 z³o¿onych wniosków do wsparcia rekomendowano 511 wnios-
kodawców. Umowy zosta³y zawarte z 458 beneficjentami na kwotê ok. 6,8 mln z³.
W 2010 r. planuje siê przeznaczyæ na „Bony na innowacje” ok. 10 mln z³.
Program pilota¿owy „Innovation Express” zapewnia wsparcie dla miêdzynarodo-
wej wspó³pracy klastrów z partnerem zagranicznym w zakresie badañ, rozwoju
technologicznego lub innowacji. Program jest realizowany wraz z partnerami zagra-
nicznymi w ramach projektu INNET finansowanego z 6. Programu Ramowego UE,
przy czym ka¿dy z partnerów finansuje klastry w swoim kraju/regionie. W 2009 r.
na ten cel przeznaczono œrodki w wysokoœci 3,15 mln PLN. Wsparcie uzyska³o
7 beneficjentów na ³¹czn¹ kwotê ponad 2,8 mln z³.
Ponadto aktualnie prowadzone s¹ prace nad wprowadzeniem nowego instrumen-
tu wsparcia dla przedsiêbiorców sk³adaj¹cych wnioski projektowe w ramach miê-
dzynarodowych programów innowacyjnych. Ze wzglêdu na nik³e uczestnictwo
polskich mikroprzedsiêbiorców, ma³ych i œrednich przedsiêbiorców w progra-
mach miêdzynarodowych, w szczególnoœci dofinansowuj¹cych wspó³pracê jedno-
stek badawczych i firm w zakresie badañ i kreowania innowacyjnych rozwi¹zañ,
Ministerstwo Gospodarki wraz z Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci przy-
gotowuje program „Granty na granty”, który bêdzie wdra¿any w latach 2010–2014
z planowanym bud¿etem w wysokoœci 8 mln z³. Przedsiêbiorca, który z³o¿y³ wnio-
sek projektowy w odpowiedzi na konkurs og³oszony w ramach miêdzynarodowego
programu innowacyjnego i otrzyma³ pozytywn¹ ocenê formaln¹ wniosku bêdzie
móg³ wyst¹piæ do PARP o wsparcie na uzyskanie grantu w celu pokrycia wydatków
zwi¹zanych z przygotowaniem tego wniosku. Program ma zachêcaæ MSP do
uczestnictwa w miêdzynarodowych programach innowacyjnych.
Mo¿liwoœci wsparcia dzia³alnoœci innowacyjnej zapewniaj¹ równie¿ programy
wspólnotowe, które uzupe³niaj¹ wsparcie oferowane przedsiêbiorcom na
szczeblu krajowym.
Jednym z nich jest Program ramowy na rzecz konkurencyjnoœci i innowacji (Com-
petitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), który ma na celu pro-
mowanie konkurencyjnoœci europejskich przedsiêbiorstw. Ministerstwo Gospo-
darki koordynuje dzia³ania zwi¹zane z zapewnieniem uczestnictwa Polski w tym
programie wspólnotowym. Program CIP stworzono przede wszystkim z myœl¹
o ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach. Jego zadaniem jest wspieranie dzia³alno-
œci innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostêpu
do œrodków finansowych oraz œwiadczenie na poziomie regionalnym us³ug wspar-
cia dla biznesu. Program CIP ma zachêcaæ do szerszego i lepszego wykorzystania
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagaæ rozwój spo-
³eczeñstwa informacyjnego. Promuje on równie¿ wykorzystanie energii odnawial-
nej i efektywnoœæ energetyczn¹. Program bêdzie realizowany do 2013 roku.
Bud¿et Programu CIP to ponad 3,6 mld euro. Nie jest on jednak podzielony na po-
szczególne kraje. O œrodki finansowe konkuruj¹ projekty sk³adane przez podmioty
ze wszystkich krajów uczestnicz¹cych w tym programie.
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Program CIP sk³ada siê z trzech programów szczegó³owych:
1) Program na rzecz przedsiêbiorczoœci i innowacji,
2) Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i ko-

munikacyjnych,
3) Program „Inteligentna Energia – Program dla Europy”.
Dla ka¿dego z ww. programów szczegó³owych oraz dodatkowo dla instrumentów fi-

nansowych oferowanych w ramach Programu CIP prowadzone s¹ krajowe punkty kon-
taktowe, które zapewniaj¹ dostêp do informacji o przedsiêwziêciach podejmowanych
w ramach programu CIP oraz o mo¿liwoœciach korzystania z oferowanych instrumen-
tów.

Punkty te s¹ prowadzone przez nastêpuj¹ce instytucje:
• Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA – punkt kontaktowy dla programu

szczegó³owego „Inteligentna Energia – Program dla Europy”,
• Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – Krajowy Punkt Kontaktowy

Programów Badawczych Unii Europejskiej – punkt kontaktowy dla programów
szczegó³owych: „Program na rzecz przedsiêbiorczoœci i innowacji” (z wy³¹czeniem
instrumentów finansowych dla MSP) oraz „Program na rzecz wspierania polityki
w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych”,

• Zwi¹zek Banków Polskich – punkt kontaktowy dla instrumentów finansowych dla
MSP oferowanych w ramach Programu CIP. Instrumenty te s³u¿¹ u³atwieniu MSP
dostêpu do finansowania w wybranych fazach ich rozwoju: przy zak³adaniu przed-
siêbiorstwa, w fazie startu, ekspansji oraz na etapie transferu przedsiêbiorstwa.
Skorzystaæ z nich mog¹ instytucje finansowe takie, jak banki, fundusze podwy¿-
szonego ryzyka, fundusze po¿yczkowe i porêczeniowe. Dziêki tym instrumentom
instytucje finansowe mog¹ rozwin¹æ ofertê dla MSP i zapewniæ bardziej atrakcyjne
warunki finansowe.

Ministerstwo Gospodarki finansuje dzia³alnoœæ ww. punktów kontaktowych od
2007 r. Od 2008 r. œrodki na dzia³alnoœæ krajowych punktów kontaktowych zosta³y za-
pewnione w ramach programu wieloletniego pod nazw¹ „Udzia³ Polski w Programie ra-
mowym na rzecz konkurencyjnoœci i innowacji, w latach 2008–2013”, który zosta³
przyjêty uchwa³¹ Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2007 roku. Jego celem jest zapew-
nienie udzia³u polskich instytucji i podmiotów w Programie CIP.

Punkty kontaktowe prowadz¹ promocjê instrumentów i przedsiêwziêæ oferowa-
nych w ramach Programu CIP wœród potencjalnych beneficjentów podczas konferen-
cji/seminariów/spotkañ, przygotowuj¹ materia³y informacyjne, organizuj¹ stoiska
informacyjne przy okazji ogólnokrajowych imprez dla przedsiêbiorców lub instytucji
wspieraj¹cych, a tak¿e wykorzystuj¹ do tego celu ró¿ne kana³y medialne.

W ramach ww. programu wieloletniego wsparcie finansowe otrzymuj¹ tak¿e pol-
skie konsorcja, które wesz³y w sk³ad nowej sieci utworzonej na bazie oœrodków Euro
Info oraz Innovation Relay Centre. Sieæ ta nosi nazwê „Enterprise Europê Network”
(EEN) i œwiadczy us³ugi wsparcia dla przedsiêbiorstw za poœrednictwem ok. 600 punk-
tów kontaktowych zlokalizowanych w 45 krajach.

W Polsce dzia³a 30 oœrodków zgrupowanych w czterech konsorcjach:
1. CP-BSN (Central Poland - Business Support Network) – 6 oœrodków na terenie

4 województw (mazowieckie, ³ódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie), koordy-
nator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci;

2. BISNEP (Business and Innovation Support for North-East Poland) – 6 oœrodków na
terenie 3 województw (podlaskie, warmiñsko-mazurskie, lubelskie), koordynator:
Uniwersytecki Oœrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego);

3. B2Europe West Poland – 9 oœrodków na terenie 5 województw (zachodniopomor-
skie, lubuskie, wielkopolskie, dolnoœl¹skie, opolskie), koordynator: Wroc³awskie
Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc³awskiej;

4. BSN South Poland – 9 oœrodków na terenie 4 województw (œl¹skie, ma³opolskie,
œwiêtokrzyskie, podkarpackie), koordynator: Centrum Transferu Technologii Poli-
techniki Krakowskiej.
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Dofinansowanie dzia³alnoœci oœrodków sieci EEN w Polsce odbywa siê za poœred-
nictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.

Sieæ EEN oferuje m.in. profesjonaln¹ pomoc firmom i instytucjom, które szukaj¹ za
granic¹ odbiorców dla swoich technologii i know-how lub które poszukuj¹ innowacyj-
nych rozwi¹zañ niedostêpnych na lokalnych rynkach. Klienci sieci EEN znajduj¹ part-
nerów do wspó³pracy technicznej, umów licencyjnych, umów joint-venture, umów
produkcyjnych, wspó³pracy techniczno-handlowej lub wspólnych dalszych badañ.
Dziêki europejskiemu zasiêgowi sieci i œcis³ej wspó³pracy poszczególnych oœrodków in-
formacja o ofercie lub potrzebach technologicznych dociera do firm w ka¿dej czêœci Eu-
ropy. Kojarzeniu partnerów s³u¿¹ intranetowa baza ofert i poszukiwañ technologii,
spotkania grup tematycznych, a tak¿e organizowane przy okazji targów i innych wyda-
rzeñ bran¿owych rozmowy brokerskie i misje firm. Klienci sieci EEN mog¹ liczyæ na po-
moc organizacyjn¹ jêzykow¹ i doradcz¹ w kontaktach z zainteresowanymi partnerami.
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja
i innych senatorów

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie mia³em okazjê zapoznaæ siê z wynikami badañ Pol-

skiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która wraz z GfK Polonia
analizowa³a klimat inwestycyjny wœród firm zagranicznych zrzeszonych
w izbach handlowych. Okaza³o siê w tych badaniach, ¿e inwestorzy oceniaj¹
warunki prowadzenia biznesu w Polsce lepiej ni¿ w ubieg³ych latach, pod-
kreœlaj¹c takie czynniki jak dostêp do rynku krajowego i unijnego czy wysoko
oceniane kwalifikacje i dostêpnoœæ si³y roboczej oraz stabilnoœæ polityczn¹
naszego kraju.

Wyniki te niew¹tpliwie ciesz¹, niemniej jednak zestawione z innymi ba-
daniami ukazuj¹ niepokoj¹ce zjawisko. Poprawa klimatu inwestycyjnego
w Polsce nie przek³ada siê na wysokoœæ zainwestowanych œrodków. Wed³ug
wstêpnych danych Narodowego Banku Polskiego do sierpnia bezpoœrednie
inwestycje zagraniczne siêgnê³y 4,5 mlda euro, co stanowi wynik du¿o gor-
szy ni¿ uzyskany w latach poprzednich. Rok temu w tym czasie by³o 7,4 mlda
euro, a w roku 2007 a¿ 11,2 mlda euro.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Polsk¹ Agencjê Informacji
i Inwestycji Zagranicznych problemem nie jest brak zainteresowania ze stro-
ny inwestorów zagranicznych, lecz w du¿ej mierze brak decyzji rz¹du o gran-
tach inwestycyjnych na tworzenie miejsc pracy. To one czêsto s¹ jednym
z kluczowych czynników decyduj¹cych o lokalizacji wielkich inwestycji. Ze
szczegó³owych danych wynika, ¿e skala problemu jest znaczna, gdy¿ obec-
nie dwudziestu czterech inwestorów zagranicznych chce stworzyæ w Polsce
dziesiêæ tysiêcy miejsc pracy i zainwestowaæ blisko 2,5 mlda z³.

Sytuacja jest, moim zdaniem, bardzo niepokoj¹ca, zw³aszcza w obliczu
wzrostu bezrobocia, w tym wœród wykszta³conych m³odych ludzi, którzy
mogliby liczyæ na zatrudnienie w zagranicznych firmach. Ponadto brak inwe-
stycji negatywnie wp³ywa na dobre wyniki polskiej gospodarki, a zaniedba-
nia rz¹du – na wizerunek Polski jako wiarygodnego partnera.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami.
1. Czym podyktowane s¹ opóŸnienia rz¹du w wydaniu decyzji doty-

cz¹cych grantów inwestycyjnych na tworzenie miejsc pracy i kiedy ostatecz-
nie zostan¹ one zatwierdzone?

2. Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ rz¹d, aby podkreœliæ to, co wynika
z badañ, czyli to, ¿e polska gospodarka radzi sobie w kryzysie lepiej ni¿
gospodarki krajów s¹siednich, a tym samym zabiegaæ intensywniej o pozys-
kanie zagranicznych inwestorów?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
Maciej Klima
Witold Idczak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 5 stycznia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo BPS/DSK-043-2202/09 z dnia 10 grudnia 2009 r., przy

którym przekazane zosta³o oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja, z³o¿one wspólnie
z senatorami Maciejem Klim¹ oraz Witoldem Idczakiem na 45. posiedzeniu Senatu
w dniu 3 grudnia 2009 r., uprzejmie wyjaœniam.

Ad 1 – Podstawowym narzêdziem bezpoœredniej interwencji rz¹du, pe³ni¹cym funkcjê
zachêty dla przedsiêbiorców zagranicznych w procesie podejmowania przez nich
decyzji lokalizacyjnych w odniesieniu do planowanych przez nich projektów inwesty-
cyjnych, jest mo¿liwoœæ udzielenia wsparcia finansowego bezpoœrednio z bud¿etu pañ-
stwa przedsiêbiorcom realizuj¹cym projekty inwestycyjne o istotnym znaczeniu dla
gospodarki polskiej. Wsparcie to udzielane jest w formie programów wieloletnich,
uchwalanych indywidualnie dla konkretnych projektów na podstawie przepisów o fi-
nansach publicznych. Zasady kwalifikowalnoœci projektów oraz wytyczne dla wyzna-
czania wysokoœci rekomendowanego wsparcia okreœla przyjêty przez Radê Ministrów
w dniu 23 wrzeœnia 2008 r. dokument pn. System wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie pod koniec 2008 r. nowelizacji ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, ka¿dy program wieloletni wsparcia finansowego projek-
tów inwestycyjnych uzyska³ rangê programu rozwoju (z ca³ymi konsekwencjami tego
rozwi¹zania, jak np. koniecznoœæ sporz¹dzania szerokich raportów ewaluacyjnych, ko-
niecznoœæ opiniowania przez Ministra Rozwoju Regionalnego pod wzglêdem zgodnoœci
ze œredniookresow¹ strategi¹ rozwoju kraju, czy te¿ koniecznoœci¹ rozbudowy kon-
strukcji samego programu). Zmiana ta spowodowa³a, ¿e Ministerstwo Gospodarki
skoncentrowa³o siê na przygotowaniu kompleksowego Programu wspierania inwestycji
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej, w oparciu o który przyjmowane mia³y byæ
poszczególne projekty wsparcia. Wykonano równie¿ Raport ewaluacyjny Programu.
Z uwagi na przed³u¿aj¹ce siê uzgodnienia Programu, w IV kwartale br. wznowiono
prace nad indywidualnymi programami wieloletnimi w oparciu o funkcjonuj¹cy do-
t¹d System wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej uzu-
pe³niaj¹c je o informacje wymagane znowelizowan¹ ustaw¹ o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.

W efekcie tych prac, w grudniu 2009 r. Rada Ministrów uchwali³a 9 nowych progra-
mów wieloletniego wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych oraz – w zwi¹zku
ze zg³aszanymi przez przedsiêbiorców, bêd¹cymi nastêpstwem ogólnoœwiatowego kry-
zysu gospodarczego, trudnoœciami w realizacji wspartych projektów inwestycyjnych –
dokona³a nowelizacji 14 z dotychczas funkcjonuj¹cych. Wszystkie p³atnoœci przewi-
dziane nowymi programami na rok 2009 zosta³y zrealizowane.

Ad 2 – Rok 2007 przyniós³ rekordowe inwestycje zarówno w skali œwiata jak
i Polski. W latach kolejnych wartoœæ globalnych przep³ywów kapita³u inwestycyjne-
go zaczê³a stopniowo zmniejszaæ siê. W 2008 r. nast¹pi³ spadek inwestycji o 14%,
wstêpne dane za I kwarta³ 2009 r. pokazuj¹ dalszy spadek przep³ywów o 44% rok do
roku. Wi¹¿e siê to niew¹tpliwie z globalnym kryzysem gospodarczym uznawanym za
najg³êbszy od czasów II wojny œwiatowej. Ocenia siê, ¿e po raz pierwszy od tamtego
czasu gospodarka œwiatowa skurczy siê. Sytuacja ta pocz¹wszy od drugiej po³owy
2007 r. przek³ada siê na wszystkie sk³adniki bezpoœrednich inwestycji zagranicz-
nych (BIZ).

Gospodarki krajów rozwiniêtych zosta³y dotkniête kryzysem najwczeœniej i najsil-
niej. W nap³ywie BIZ pocz¹wszy od 2007 r. oznacza³o to stopniowe ograniczanie liczby
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i wartoœci fuzji i przejêæ, a w pocz¹tkach 2008 r. w wyniku ograniczenia popytu, zwiêk-
szenia kosztów i ryzyka kredytowego – tak¿e inwestycji typu greenfield. Kraje rozwija-
j¹ce siê i transformuj¹ce, w tym Polska, odczu³y spadek BIZ nieco póŸniej – dopiero
w IV kw. 2008 i I kw. 2009 r. W przypadku Polski wynika³o to z niewielkiej skali fuzji
i przejêæ. Wartoœæ inwestycji w Polsce w pierwszych dziewiêciu miesi¹cach 2009 r.
spad³a w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku o ok. 39%, tj. z 8 mld
EUR do 4,9 mld EUR. Przeciêtny miesiêczny poziom BIZ w Polsce w 2009 r. spad³ do
550 mln EUR z ubieg³orocznego poziomu ok. 850 mln EUR, czyli o ok. 40%. Jednoczeœ-
nie nap³yw BIZ w kolejnych miesi¹cach 2009 r. charakteryzowa³ siê wiêksz¹ stabilno-
œci¹ ni¿ przed rokiem.

Na tle Grupy Wyszehradzkiej wyniki Polski s¹ korzystne. Nap³yw inwestycji w pierwszych
dwóch kwarta³ach 2009 r. zanotowa³y tylko Polska (2,6 mld EUR) i Czechy (1,7 mld EUR).
W tym samym okresie na S³owacji i Wêgrzech zanotowano dezinwestycje (po ok. –
0,2 mld EUR).

Sytuacjê Polski na œwiatowym rynku inwestycyjnym w 2009 r. nale¿y zatem oce-
niæ jako stabiln¹. Jest ona wynikiem m.in. dzia³añ promuj¹cych Polskê na arenie
miêdzynarodowej jako kraj skutecznie opieraj¹cy siê kryzysowi. W dzia³aniach tych
aktywnie uczestniczy, na zlecenie Ministra Gospodarki, Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych SA (PAIilZ), która w 2010 roku planuje realizacjê projek-
tów maj¹cych na celu wspieranie rozwoju gospodarczego Polski poprzez dzia³ania
zwiêkszaj¹ce nap³yw bezpoœrednich inwestycji zagranicznych oraz promocjê gospo-
darki, tj.:

• aktywny marketing inwestycyjny w sektorach generuj¹cych najwy¿sz¹ wartoœæ
dodan¹ oraz o najwy¿szym zaawansowaniu technologicznym,

• kompleksow¹ obs³ugê projektów inwestycyjnych,

• informacjê gospodarcz¹ na u¿ytek zagranicznych inwestorów, polskich przedsiê-
biorstw inwestuj¹cych za granic¹ i wspó³pracê z instytucjami i partnerami ze-
wnêtrznymi,

• promocjê polskiej gospodarki oraz wizerunku Polski jako kraju nowoczesnej
i szybko rozwijaj¹cej siê gospodarki oraz producenta wysokiej jakoœci towarów
i us³ug.

W ramach Krajowego Programu Reform na lata 2008–2013 na rzecz realizacji Stra-
tegii Lizboñskiej, Minister Gospodarki opracowuje system promocji Polski, w tym sys-
tem promocji gospodarki polskiej, którego efektem bêdzie miêdzy innymi wzmocnienie
wspó³pracy gospodarczej, a tak¿e zwiêkszenie nap³ywu do Polski bezpoœrednich inwe-
stycji.

W Dokumencie Implementacyjnym Krajowego Programu Reform na lata 2008–2011
na rzecz realizacji Strategii Lizboñskiej przewidziano m.in. nastêpuj¹ce dzia³ania w ra-
mach priorytetu Innowacyjna Gospodarka, które bêd¹ sprzyjaæ podniesieniu atrakcyj-
noœci inwestycyjnej Polski:

– zadanie 1.2. identyfikacja, pomiar i redukcja obci¹¿eñ administracyjnych nak³a-
danych przez prawo na przedsiêbiorców (odpowiedzialny za realizacjê Minister Go-
spodarki, w 2010 r. redukcja o 25% obci¹¿eñ w priorytetowych obszarach – prawie
dzia³alnoœci gospodarczej, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pra-
wie pracy, zabezpieczeniu spo³ecznym, ochronie œrodowiska, prawie probierczym
oraz us³ugach turystycznych),

– zadania 4.1. – 4.4. rozwój infrastruktury transportu drogowego, kolejowego, lotni-
czego i morskiego (odpow. MI, 2009–2011 r.),

– zadanie 4.6. likwidacja barier w procesie inwestycyjnym w telekomunikacji (od-
pow. MI, MSWiA, MŒ, 2009–2010 r.),

– zadanie 5.5. podniesienie dostêpnoœci us³ug telekomunikacyjnych w aspekcie
hurtowym (MI, UKE, 2009–2010 r.).

Dzia³ania te wyznaczaj¹ perspektywê warunków prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej w Polsce, w tym i dla inwestorów zagranicznych, stanowi¹c podstawê do
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konkurowania o kapita³ na miêdzynarodowym rynku w momencie gdy zostanie
przezwyciê¿ony kryzys globalny i poda¿ tego kapita³u wróci do poziomu sprzed kry-
zysu.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Rafa³ Baniak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Dajczaka

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Do mojego biura senatorskiego wp³ywaj¹ interwencje nauczycieli zajmu-
j¹cych stanowiska dyrektorskie w specjalnych oœrodkach szkolno-wycho-
wawczych. Sprawa dotyczy sposobu naliczania dodatku za pracê
w warunkach trudnych i uci¹¿liwych.

W ostatnim czasie niektóre starostwa bêd¹ce organem prowadz¹cym dla
tego typu szkó³ zmienia³y regulaminy i sposób naliczania tego dodatku. Sta-
rostwa przyjmuj¹, ¿e dyrektor placówki, maj¹cy zmniejszon¹ liczbê godzin
dydaktycznych z racji pe³nionej funkcji, powinien mieæ dodatek naliczany od
faktycznie przepracowanych godzin dydaktycznych, nie zaœ od pe³nego ich
wymiaru.

Proszê o informacjê, czy jest to zgodne z art. 34 Karty Nauczyciela? Czy
obni¿one na podstawie art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela pensum dyrektorów
szkó³ jest uzasadnieniem do niewyp³acenia im dodatków w pe³nej wysoko-
œci? Czy wprowadzenie takich zmian w regulaminach p³acowych przez samo-
rz¹dy powiatowe jest zgodne z prawem?

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora W³adys³awa Dajczaka z³o¿one na

45. posiedzeniu Senatu w dniu 3 grudnia 2009 r. w sprawie naliczania dla nauczycieli
zajmuj¹cych stanowiska dyrektorskie dodatku za pracê w warunkach trudnych
i uci¹¿liwych, pozwolê sobie wyraziæ nastêpuj¹c¹ opiniê.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.) minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania,
w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw pracy, okreœla w drodze rozpo-
rz¹dzenia wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy, stanowi¹cych podstawê do
przyznania z tego tytu³u dodatku za warunki pracy, bior¹c pod uwagê w szczególnoœci
stopieñ trudnoœci zajêæ realizowanych w warunkach trudnych i uci¹¿liwych.

Realizuj¹c powy¿sze upowa¿nienie Minister Edukacji Narodowej i Sportu wyda³
rozporz¹dzenie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z póŸn. zm.). Na podstawie § 8 pkt 15 ww. rozporz¹dze-
nia, zawieraj¹cego regulacjê w zakresie wskazanym przez art. 34 ust. 2 Karty Nauczy-
ciela, za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie przez nauczycieli zajêæ
wychowawczych bezpoœrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych oœrod-
kach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach).

Intencj¹ ustanowienia przepisów w tej treœci, by³o powo³anie prawa do dodatku za
warunki pracy dla nauczycieli zatrudnionych w specjalnych oœrodkach szkolno-wy-
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chowawczych, jako osobom prowadz¹cym te zajêcia, a zatem równie¿ dyrektorom oraz
innym osobom, którym powierzono stanowisko kierownicze.

W przypadku dyrektorów szkó³ (czy innych osób zajmuj¹cych stanowiska kierow-
nicze) w opinii Departamentu, dodatek za warunki pracy powinien przys³ugiwaæ
w pe³nej wysokoœci, niezale¿nie od realizowanego wymiaru pensum. Dodatek za wa-
runki pracy nie jest bowiem dodatkiem za realizacjê „pensum”. Prawo do dodatku jest
niezale¿ne od mo¿liwoœci zmniejszenia lub zwolnienia, na podstawie art. 42 ust. 6
ustawy – Karta Nauczyciela, dyrektora szko³y, wicedyrektora oraz innych nauczycieli
pe³ni¹cych stanowiska kierownicze z obowi¹zku realizacji tygodniowego obowi¹zkowe-
go wymiaru godzin zajêæ. Wynika to m.in. wprost z art. 42a ust. 2 ww. ustawy, gdzie
ustawodawca przes¹dzi³, i¿ obni¿enie tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ nie mo¿e spowodowaæ zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych
uprawnieñ nauczyciela. Gdyby przyj¹æ, i¿ zasada ta nie dotyczy dyrektorów szkó³ i placó-
wek, a tylko nauczycieli korzystaj¹cych z obni¿enia pensum na podstawie art. 42a
ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, nale¿a³oby stwierdziæ, i¿ powierzenie nauczycielowi
stanowiska kierowniczego nie wi¹¿e siê z awansem, a jedynie zwiêkszeniem odpowie-
dzialnoœci – w konsekwencji z pogorszeniem jego sytuacji w stosunku do innych
nauczycieli. Taka wyk³adnia prowadzi³aby w praktyce do sytuacji, w której ³¹czny
przychód ze stosunku pracy po objêciu funkcji móg³by byæ ni¿szy ni¿ przed jej objê-
ciem, bowiem wraz z prawem do pobierania dodatku funkcyjnego nauczyciel utraci³by
prawo do dodatku za warunki pracy. Je¿eli za³o¿yæ, i¿ dodatek funkcyjny by³by wy¿szy
ni¿ potencjalnie utracone przychody w zwi¹zku z pobieraniem dodatku za warunki
pracy – to nie sposób nie zauwa¿yæ, i¿ znaczna czêœæ dodatku funkcyjnego musia³aby
pe³niæ wówczas rolê wyrównawcz¹ i rekompensuj¹c¹ utracone dochody w wymiarze
³¹cznym. Takie dzia³anie by³oby niedopuszczalne i sprzeczne z treœci¹ art. 30 ust. 2
ustawy – Karta Nauczyciela, w myœl którego wysokoœæ dodatku funkcyjnego mo¿e zale-
¿eæ wy³¹cznie od powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji.

Nale¿y ponadto podkreœliæ, ¿e organy prowadz¹ce na mocy art. 30 ust. 6 pkt 1 ww.
ustawy uzyska³y stosowne kompetencje do ustalenia wysokoœci stawek dodatku za
warunki pracy oraz szczegó³owe warunki przyznawania tego dodatku. Natomiast sto-
sownie do treœci art. 91c ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, wystêpuj¹ce w¹tpliwoœci
w zakresie treœci i stosowania tych przepisów s¹ rozstrzygane przez w³aœciwe s¹dy pracy.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia, uprzejmie proszê Pana Marsza³ka o ich przy-
jêcie.

Z powa¿aniem

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

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Jak co roku, tak i obecnie, staje siê aktualna kwestia bezpieczeñstwa

energetycznego Polski w aspekcie negocjowanych z Rosj¹ kontraktów na do-
stawê gazu. Podobnie jak w przypadku innych pañstw europejskich, tak te-
raz wobec Polski Rosja u¿ywa tego argumentu do uzyskania wymiernych
korzyœci. W naszym wypadku dotyczy to kwestii umorzenia/redukcji d³ugu
za transfer gazu na Zachód oraz przejêcia kontroli nad spó³k¹ EuroPolGaz.
¯¹dania Rosji wynikaj¹ z jej silnej pozycji jako sprzedawcy gazu, jednak¿e
ich uwzglêdnienie wi¹za³oby siê dla Polski z powa¿nymi konsekwencjami.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o udzielenie odpo-
wiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Na jakim etapie znajduj¹ siê obecnie negocjacje Polski z Rosj¹ w spra-
wie podpisania nowego kontraktu na zakup gazu?

2. Jakie jest stanowisko polskiego rz¹du w sprawie stawianych przez
Rosjê ¿¹dañ i na jakie ewentualne ustêpstwa Polska jest w stanie pójœæ, tak
aby nie straciæ kontroli nad EuroPolGazem?

3. Kiedy zostan¹ zakoñczone negocjacje w sprawie nowych dostaw gazu
i kiedy zostanie podpisana umowa?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 10 grudnia 2009 r. (BPS/DSK-043-

-2204/09) przesy³aj¹ce oœwiadczenie Pana senatora Jana Dobrzyñskiego w sprawie
kontraktów na dostawy gazu ziemnego RP, przedstawiam poni¿sze informacje w spra-
wach poruszonych przez Pana senatora.

W listopadzie 2006 r. PGNiG SA zawar³ umowê kupna gazu ziemnego (pochodzenia
œrodkowoazjatyckiego) od firmy RosUkrEnergo. Umowa ta obowi¹zuje formalnie do
1 stycznia 2010 r. Roczna wielkoœæ dostaw gazu zgodnie z t¹ umow¹ wynosi 2,5 mld
m3/rok. Jednak w styczniu 2009 r., wskutek rosyjsko-ukraiñskiego kryzysu gazowe-
go, RosUkrEnergo wstrzyma³o dostawy gazu ziemnego do Polski. W zwi¹zku z tym, dla
zbilansowania dostaw gazu ziemnego do kraju, niezbêdne sta³o siê zapewnienie dodat-
kowych dostaw surowca. Z uwagi na obecny stan infrastruktury polskiego systemu
przesy³owego gazu ziemnego mo¿liwy jest odbiór surowca przez punkty zdawczo-od-
biorcze na granicy wschodniej.

Bezpoœrednio po kryzysie gazowym z pocz¹tku 2009 r., PGNiG SA niezw³ocznie
podjê³o rozmowy z mo¿liwymi dostawcami gazu ziemnego, których efektem mia³o byæ
podpisanie kontraktu na dostawy gazu ziemnego w iloœciach pozwalaj¹cych na zbilan-
sowanie krajowego zu¿ycia. Bior¹c pod uwagê istniej¹c¹ infrastrukturê przesy³ow¹
oraz to, ¿e oczekiwano zawarcia kontraktu na dostawy gazu z firm¹ o ugruntowanej
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pozycji na europejskim rynku gazowym, PGNiG SA podjê³o rozmowy z rosyjsk¹ firm¹
Gazprom.

Strona rosyjska, dostarczenie dodatkowych iloœci gazu (ponad te wynikaj¹ce z obo-
wi¹zuj¹cych kontraktów), uwarunkowa³a zawarciem aneksu do Porozumienia miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu
gazoci¹gów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, zawartego w dniu 25 sierp-
nia 1993 r. – z póŸniejszymi aneksami.

Negocjacje ze stron¹ rosyjsk¹ prowadzone s¹ na zasadach okreœlonych w ustawie
z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach miêdzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443) oraz
rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania nie-
których przepisów ustawy o umowach miêdzynarodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 981).

Negocjacje w sprawie dostaw gazu ziemnego rozpoczê³y siê w dniu 7 maja 2009 r.
w Moskwie. Kolejne rundy rozmów odby³y siê: 26 czerwca 2009 r. w Warszawie, 17 lip-
ca 2009 r. w Moskwie, 30–31 lipca 2009 r. w Warszawie, 26 listopada 2009 r. w War-
szawie oraz 10 grudnia 2009 r. w Moskwie.

W dniu 1 wrzeœnia 2009 r. problematyka dostaw gazu ziemnego do Polski pojawi³a
siê w rozmowach pomiêdzy Panem Premierem Donaldem Tuskiem i Panem Premierem
W³adimirem Putinem, a tak¿e w czasie spotkania Pana Premiera Waldemara Pawlaka
z Panem Siergiejem Szmatko, Ministrem Energetyki Federacji Rosyjskiej. W czasie
spotkañ w Moskwie w dniach 7 paŸdziernika i 26 paŸdziernika 2009 r. Pana Premiera
Waldemara Pawlaka z Panem Ministrem Szmatko kontynuowane by³y rozmowy
w sprawie dostaw gazu do Polski.

W czasie rozmów na poziomie korporacyjnym pomiêdzy PGNiG SA a Gazpromem
(28–29 paŸdziernika 2009 r.) uzgodniono szczegó³y wspó³pracy odnoœnie do dostaw ga-
zu do Polski. Firmy porozumia³y siê w sprawie zwiêkszenia dostaw, a tak¿e przed³u¿e-
nia istniej¹cego kontraktu do 2037 roku. Dodatkowo wypracowano kompromisowe
rozwi¹zania dotycz¹ce zarz¹dzania spó³k¹ EuRoPol GAZ SA i jej polityki taryfowej.

W czasie spotkania w Moskwie w dniu 10 grudnia 2009 r. strony osi¹gnê³y porozu-
mienie w g³ównych obszarach podejmowanych podczas rozmów tj. potwierdzono wczeœ-
niejsze ustalenia m.in. dotycz¹ce przed³u¿enia kontraktu na dostawy gazu do RP do
roku 2037, wielkoœci dostaw, wyd³u¿enia kontraktu na tranzyt gazu rosyjskiego do
Europy Zachodniej równie¿ do roku 2037, sposobu ustalania stawki taryfowej dla Eu-
RoPol Gaz SA oraz zasad zarz¹dzania spó³k¹ EuRoPol Gaz SA.

Uprzejmie informujê, ¿e przewodnicz¹ca polskiego zespo³u negocjacyjnego Pani
Joanna Strzelec-£obodziñska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz
przewodnicz¹cy rosyjskiego zespo³u negocjacyjnego Pan Anatolij B. Janowski Zastêp-
ca Ministra Energetyki uzgodnili merytoryczne postanowienia przedmiotowych anek-
sów, a w chwili obecnej trwaj¹ uzgodnienia tekstów pod wzglêdem jêzykowym.

Kolejnym krokiem procedury zmierzaj¹cej do podpisania niniejszej umowy jest
uzgodnienie jej treœci z w³aœciwymi ministrami, przed³o¿enie Radzie Ministrów wniosku
o jej zatwierdzenie, a nastêpnie jej podpisanie przez Prezesa Rady Ministrów b¹dŸ inn¹
upowa¿nion¹ osobê.

Jednak¿e, w zwi¹zku z faktem, i¿ postanowienia przedmiotowej umowy s¹ niero-
zerwalnie po³¹czone z rozmowami toczonymi na poziomie korporacyjnym tj. pomiêdzy
OAO Gazprom, OOO Gazprom Export, PGNiG SA oraz EuRoPol Gaz SA, a spó³ki te nie
osi¹gnê³y dotychczas ostatecznego porozumienia, Pan Waldemar Pawlak Wiceprezes
Rady Ministrów, Minister Gospodarki postanowi³, ¿e dalsze procedowanie w tej spra-
wie mo¿e nast¹piæ jedynie po wyjaœnieniu wszystkich rozbie¿noœci przez zainteresowa-
ne spó³ki.

Odnosz¹c siê do pytania Pana senatora dotycz¹cego funkcjonowania spó³ki EuRo-
Pol Gaz SA, pragnê zapewniæ, ¿e podejmowane w tej sprawie ustalenia ze stron¹ rosyj-
sk¹, poprzedzone s¹ dog³êbn¹ analiz¹ dokonywan¹ z udzia³em przedstawicieli
Ministra Skarbu Pañstwa oraz akcjonariuszem EuRoPol Gaz SA, jakim jest PGNiG SA.

Wyra¿am opiniê, ¿e ostateczne ustalenia w przedmiotowej sprawie ze stron¹ rosyj-
sk¹ pozwol¹ spó³ce EuRoPol Gaz SA unikn¹æ dotychczasowych sporów pomiêdzy pol-
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skim a rosyjskim akcjonariuszem, wprowadzaj¹c zasadê parytetowego sposobu
zarz¹dzania spó³k¹ w organach korporacyjnych. W tym miejscu zwracam uwagê Pana
senatora, ¿e porozumienie stron zak³ada powrót do przewidzianej w Porozumieniu miê-
dzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o budowie syste-
mu gazoci¹gów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 25 sierpnia 1993 r.
struktury w³aœcicielskiej EuRoPol Gaz SA tj. w po³owie w³aœcicielem spó³ki jest PGNiG SA,
a w po³owie OAO Gazprom.

Przedk³adaj¹c powy¿sze informacje wyra¿am przekonanie, ¿e bêd¹ one stanowi³y
wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na oœwiadczenie Pana senatora.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie wielokrotnie zwraca³em siê do Pani Minister z kwestia-

mi dotycz¹cymi œwiadczeñ finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Wskazuje to na wielorakie bol¹czki polskiego systemu zdrowia. Tym
razem chcia³bym poruszyæ kwestiê wprowadzanych od nowego roku zmian
w d³ugoterminowej obs³udze pielêgniarskiej osób ob³o¿nie chorych.

Obecnie w ramach tej opieki osoby ob³o¿nie chore s¹ odwiedzane w do-
mach przez pielêgniarki op³acane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. S¹ to
pielêgniarki zatrudnione albo w rejonowych przychodniach albo na prakty-
kach pielêgniarskich. Zajmuj¹ siê one regularn¹ opiek¹ nad osobami chory-
mi, dokonuj¹ zmiany opatrunków, aplikuj¹ zastrzyki i kroplówki, wykonuj¹
podstawowe zabiegi pielêgnacyjno-lecznicze tak¿e w stomiach, przetokach,
odle¿ynach, owrzodzeniach podudzi i trudno goj¹cych siê ranach. Zajmuj¹
siê tak¿e karmieniem chorych przez zg³êbnik i przez przetokê, p³ukaniem pê-
cherza moczowego, pielêgnacj¹ zwi¹zan¹ z rurk¹ tracheotomijn¹ oraz zak³a-
daniem i usuwaniem cewnika.

Pielêgniarka opieki d³ugoterminowej odwiedza chorego przez kilka dni
w tygodniu, niekiedy nawet codziennie. W razie potrzeby dostêpna jest rów-
nie¿ w niedzielê, œwiêta i dni wolne od pracy. Chory mo¿e liczyæ na pomoc
w zakresie toalety, higieny, pielêgnacji; pomoc w poruszaniu siê, podawaniu
posi³ków, zmianie opatrunków, dba³oœci o sprzêt. Opiekun uzyska od pielêg-
niarki istotne wskazówki, jak pielêgnowaæ chorego na co dzieñ.

Z przekazanych mi informacji wynika, i¿ od nowego roku osoby ob³o¿nie
chore mog¹ zostaæ pozbawione d³ugoterminowej opieki w domach. Wynika to
z decyzji Ministerstwa Zdrowia i wojewódzkich oddzia³ów Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, które nie chc¹ zakontraktowaæ od nowego roku us³ug œwiad-
czonych w domach. Powsta³ pomys³, by opiekê domow¹ sprawowa³y
pielêgniarki z zak³adów opieki, a firmy zajê³y siê domow¹ opiek¹ d³ugotermi-
now¹.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy zosta³y podjête ostateczne decyzje dotycz¹ce opisanych kwestii?

Je¿eli tak, to jakie?
2. Czy na wprowadzonych ewentualnie od stycznia 2010 r. zmianach nie

strac¹ pacjenci ob³o¿nie chorzy?
3. Czy fakt, i¿ fundusz w tym roku przeznaczy³ na opiekê d³ugotermino-

w¹ sumê 916 milionów z³, zaœ w przysz³ym – ju¿ tylko 888 milionów z³, ozna-
cza, ¿e czêœæ chorych, którzy obecnie korzystaj¹ z tak zwanej opieki
d³ugoterminowej zostanie jej pozbawiona? Jakie kryteria o tym zadecyduj¹?
Czy nie stanie siê to ze szkod¹ dla pacjentów?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.01.04

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Jana Dobrzyñskiego, przekazane przy piœ-

mie z dnia 10 grudnia 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-2205/09), w sprawie zmian w pie-
lêgniarskiej opiece d³ugoterminowej domowej wprowadzonych na 2010 rok, uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Uprzejmie wyjaœniam, i¿ w 2009 roku finansowanie œwiadczeñ pielêgniarki POZ re-
alizowane jest wed³ug wskazanej przez œwiadczeniodawcê we wniosku o zawarcie umo-
wy metody finansowania œwiadczeñ, to jest metody zadaniowej lub kapitacyjnej.
W nastêpstwie wydania przez Prezesa NFZ zarz¹dzenia Nr 36/2009/DSOZ z dnia
30 lipca 2009 r. zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa
opieka zdrowotna, metoda zadaniowa finansowania ww. œwiadczeñ zosta³a zlikwido-
wana. Na dotychczasowych zasadach zosta³o utrzymane – do dnia 31 grudnia 2009 r. –
finansowanie œwiadczeñ pielêgniarskich w POZ, realizowanych na podstawie umów
zawartych przed dniem 1 sierpnia 2009 r., dla których warunki umowy okreœlaj¹ zada-
niow¹ formê finansowania œwiadczeñ. Podjêta decyzja dotycz¹ca likwidacji zadaniowej
metody finansowania œwiadczeñ pielêgniarskich w POZ wynika z przyczyn ekonomicz-
nych le¿¹cych po stronie Funduszu, spowodowanych ni¿szymi od planowanych na
2009 r. oraz prognozowanymi na 2010 r. przychodami NFZ z tytu³u sk³adki na ubez-
pieczenie zdrowotne, co uniemo¿liwi³o w 2009 r. dyrektorom oddzia³ów Funduszu po-
dejmowanie nowych zobowi¹zañ finansowych wobec œwiadczeniodawców.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y podkreœliæ, i¿ obecnie obowi¹zuj¹ce umowy
o udzielanie œwiadczeñ podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie œwiadczenia pielêg-
niarki POZ w kapitacyjnej i zadaniowej metodzie finansowania, merytorycznie, tj. pod
wzglêdem zakresu zadañ oraz warunków dostêpnoœci do œwiadczeñ, nie s¹ zró¿nico-
wane. Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, i¿ wiêkszoœæ umów (95,33%) zawartych w 2009 r.
na œwiadczenia w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna – œwiadczenia pielêgniarki
POZ, by³a finansowana metod¹ kapitacyjn¹. Pielêgniarki POZ w ramach zawartych
umów zobowi¹zane by³y i s¹ do sprawowania pielêgniarskiej opieki domowej w POZ,
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 paŸdziernika 2005 r. w sprawie
zakresu zadañ lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.
Nr 214 poz. 816).

Odnosz¹c siê do kryteriów kwalifikuj¹cych œwiadczeniobiorców do pielêgniarskiej
opieki domowej, uprzejmie wyjaœniam, i¿ w celu zapewnienia ci¹g³oœci opieki od dnia
1 stycznia 2010 roku do dnia 28 lutego 2010 roku œwiadczenia te bêd¹ udzielane w ra-
mach pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej i œwiadczenia realizowane przez
pielêgniarsk¹ opiekê domow¹ w POZ finansowan¹ metod¹ zadaniow¹ – na zasadach
obowi¹zuj¹cych w 2009 roku. Zabezpieczenie tych œwiadczeñ nast¹pi poprzez przed³u-
¿enie umów w zakresie pielêgniarki POZ – zadaniowa metoda finansowania oraz umów
o udzielanie œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugotermi-
nowej – pielêgniarska opieka d³ugoterminowa domowa.

Natomiast od dnia 1 marca 2010 r. œwiadczeniobiorcom udzielane bêd¹ œwiadcze-
nia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej, na podstawie umów
zawartych ze œwiadczeniodawcami po wczeœniejszym przeprowadzeniu postêpowañ
konkursowych. Postêpowania w sprawie zawarcia ze œwiadczeniodawcami umów
o udzielanie od dnia 1 marca 2010 roku œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych
w ramach opieki d³ugoterminowej bêd¹ uwzglêdnia³y zmiany w warunkach realizacji
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tych œwiadczeñ, zawarte w rozporz¹dzeniu zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie
œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych
w ramach opieki d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 217, poz. 1688). Zmiany o których mowa
powy¿ej, dotycz¹ m.in. wykreœlenia z przepisu § 9 ust. 2 koniecznoœci realizacji, przez
okres powy¿ej 14 dni, co najmniej jednego ze œwiadczeñ pielêgniarskich, wymienio-
nych w § 9 ust. 2 pkt 1–7 tego rozporz¹dzenia, np. pielêgnacji przetoki czy wykonywa-
nia opatrunków. Ponadto okreœlono, i¿ pielêgniarka mo¿e jednoczasowo opiekowaæ siê
nie wiêcej ni¿ 6 œwiadczeniobiorcami przebywaj¹cymi pod ró¿nymi adresami i nie wiê-
cej ni¿ 12 œwiadczeniobiorcami przebywaj¹cymi pod tym samym adresem zamieszka-
nia. Celem wydania ww. rozporz¹dzenia jest objêcie pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugotermi-
now¹ domow¹ wiêkszej liczby œwiadczeniobiorców, w tym tych pacjentów, dla których
obecnie realizowane s¹ œwiadczenia w ramach pielêgniarskiej opieki domowej w POZ.
Nie wszyscy œwiadczeniobiorcy, którzy dotychczas korzystali z pielêgniarskiej opieki
domowej w POZ, bêd¹ kwalifikowani do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugoterminow¹
domow¹, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce kryteria. Pielêgniarska opieka domowa w POZ
realizowana przez pielêgniarkê POZ w domu lub w miejscu pobytu œwiadczeniobiorcy,
dotyczy³a wy³¹cznie tych œwiadczeniobiorców, u których stwierdzono ograniczenie
sprawnoœci psychofizycznej spowodowane procesem chorobowym i których ocena sta-
nu samoobs³ugi, wed³ug skali opartej na skali Barthel wynosi³a nie wiêcej ni¿ 60 punk-
tów. Natomiast do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugoterminow¹ domow¹ bêd¹ kwalifi-
kowane osoby, u których ocena stanu samoobs³ugi, wynosi od 0 do 40 punktów
wed³ug skali opartej na skali Barthel. Powy¿sze nie oznacza jednak, i¿ osoby, które ze
wzglêdu na istniej¹ce problemy zdrowotne wymagaj¹ udzielania systematycznych
œwiadczeñ pielêgniarskich zostan¹ ich pozbawione. Pielêgniarka POZ realizuje
i w 2010 r. nadal bêdzie zobowi¹zana, na podstawie umowy zawartej z Funduszem,
realizowaæ kompleksow¹ i odpowiedni¹ do stanu zdrowia opiekê pielêgniarsk¹, zarów-
no w warunkach ambulatoryjnych, jak i w warunkach domowych, na rzecz zadeklaro-
wanych do niej œwiadczeniobiorców.

Z informacji przekazanych przez Fundusz wynika, ¿e na 2010 rok zaplanowano
zwiêkszenie œrodków finansowych na œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ra-
mach opieki d³ugoterminowej, szczególnie na œwiadczenia pielêgniarskiej opieki d³u-
goterminowej realizowanej w domu œwiadczeniobiorcy.

Maj¹c na uwadze powy¿sze wyjaœnienia nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, i¿ w 2010 ro-
ku pacjenci ob³o¿nie chorzy bêd¹ mieli zapewnion¹ pielêgniarsk¹ opiekê domow¹ po-
przez œwiadczenia gwarantowane z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych
w ramach opieki d³ugoterminowej. Ponadto wszyscy œwiadczeniobiorcy, którzy doko-
nali wyboru pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie deklaracji wy-
boru, niezale¿nie od przyjêtej w umowie przez œwiadczeniodawcê metody finansowania
œwiadczeñ, powinni byæ objêci kompleksow¹ i odpowiedni¹ do stanu zdrowia opiek¹
pielêgniarsk¹, zgodnie z zakresem kompetencji pielêgniarki podstawowej opieki zdro-
wotnej.

Z powa¿aniem

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

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W marcu 2008 r. pani minister zdrowia Ewa Kopacz po ujawnieniu przez
media praktyki, jaka ma miejsce w Polsce w zakresie in vitro, zwróci³a siê
z dramatycznym apelem: „Zwracam siê z gor¹c¹ proœb¹ do wszystkich leka-
rzy, pielêgniarek, rodziców, aby w trakcie procedur zwi¹zanych z zap³odnie-
niem pozaustrojowym postêpowali z zarodkami ludzkimi w sposób zapew-
niaj¹cy im poszanowanie, a w szczególnoœci by ich nie niszczyli”. Zapewni³a
równie¿, ¿e zrobi wszystko, by ten koszmar siê skoñczy³. W podobnym duchu
wypowiada³ siê pan premier Donald Tusk. Niestety, od tych zapowiedzi up³y-
nê³y ju¿ niemal dwa lata, podczas których nic siê nie zmieni³o.

Forum Kobiet Polskich pragnie zwróciæ uwagê na nierozwi¹zany problem
procedury zap³odnienia in vitro. W naszym kraju, pomimo prawnej ochrony
ka¿dego ¿ycia ludzkiego, wyra¿anej dobitnie w Konstytucji RP i w innych ak-
tach prawnych, istnieje zupe³na dowolnoœæ w zakresie stosowania zap³od-
nienia pozaustrojowego – przeprowadza je wiele placówek, nad którymi nikt
nie sprawuje jakiejkolwiek kontroli. W wyniku stosowania tej procedury nisz-
czy siê wiêkszoœæ ludzkich zarodków powo³anych dziêki niej do ¿ycia. Kobie-
ty i matki z Forum Kobiet Polskich doskonale rozumiej¹ dramat bezp³odnoœci,
a tak¿e znaczenie zapewnienia w³aœciwego leczenia, które umo¿liwia urodze-
nie upragnionego dziecka, pragn¹ one jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e proce-
dura zap³odnienia in vitro niczego nie leczy, a stanowi zagro¿enie dla zdrowia
czy nawet dla ¿ycia kobiety. Ta sytuacja bulwersuje opiniê publiczn¹ i œwiad-
czy o ³amaniu podstawowych standardów ochrony praw cz³owieka.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana premiera o dotrzymanie obietnicy
rozwi¹zania problemu braku poszanowania dla zarodków ludzkich podczas
zap³odnienia pozaustrojowego i poinformowanie, jakie podj¹³ w tym zakresie
dzia³ania.

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.01.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

45. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia oraz przes³ane przy piœmie Pana Mar-
sza³ka z dnia 10 grudnia 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-2206/09), z upowa¿nienia Pre-
zesa Rady Ministrów, uprzejmie informujê.

Obecnie prowadzone s¹ prace maj¹ce na celu rozwi¹zanie zagadnieñ odnosz¹cych
siê do metod zap³odnienia pozaustrojowego, jest to jeden z wa¿nych problemów Rz¹du,
które wymagaj¹ rozwi¹zania. Zajêcie siê przez Rz¹d zagadnieniem dotycz¹cym proce-
dury „in vitro” wynika z koniecznoœci dostosowania polskiego prawa do przepisów pra-
wa Unii Europejskiej. Ca³oœæ spraw zwi¹zanych z dawstwem, pobieraniem i badaniem
tkanek i komórek ludzkich, w tym komórek rozrodczych i zarodków, jest regulowana
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dyrektyw¹ 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (Dyrektywa
2004/23/WE, w sprawie ustalenia norm jakoœci i bezpiecznego oddawania, pobiera-
nia, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek
i komórek ludzkich), któr¹ to dyrektywê Polska przyjê³a do implementacji. Zamiarem
Rz¹du jest wype³nienie luki w polskim systemie prawnym, obejmuj¹cych wiele kwestii
pojawiaj¹cych siê w zwi¹zku z bardzo szybkim rozwojem biomedycyny i biotechnologii.
Troska Pani Senator odnoœnie do koniecznoœci dzia³añ legislacyjnych jest uzasadnio-
na. W ostatnich 5 latach podejmowano w Polsce próby dzia³añ ustawodawczych zmie-
rzaj¹cych do wype³nienia zaleceñ dyrektyw unijnych.

Obecnie wyrazem zaanga¿owania Ministerstwa Zdrowia w sprawê regulacji rozro-
du wspomaganego medycznie jest zarz¹dzenie z dnia 23 paŸdziernika 2009 r. (Dz.Urz.
z 2009 r. Nr 10, poz. 45) w sprawie powo³ania „Zespo³u do spraw Konwencji o ochronie
praw cz³owieka i godnoœci istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowañ biologii i medy-
cyny: Konwencja o prawach cz³owieka i biomedycynie oraz implementacji przepisów
dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE, i 2006/86/WE dotycz¹cych bezpieczeñstwa
i jakoœci w zakresie pobierania, przechowywania i udostêpniania komórek rozrod-
czych, gonad, tkanek zarodkowych i p³odowych oraz narz¹dów rozrodczych lub ich
czêœci”. Pierwsze posiedzenie Zespo³u odby³o siê 1 grudnia 2009 r.

W odniesieniu do tezy Pani Senator, jakoby w polskich oœrodkach leczenia niep³od-
noœci dochodzi³o do niszczenia zarodków, proszê przyj¹æ nastêpuj¹ce informacje.
W trakcie zap³odnienia ustrojowego zap³adniane s¹ wszystkie lub okreœlona liczba ko-
mórek jajowych z uwagi na fakt ich ograniczonego potencja³u rozrodczego. Liczne ba-
dania naukowe oceniaj¹ ¿e jedynie 5–7% komórek jajowych posiada pe³en potencja³
rozrodczy co skutkuje pe³nym rozwojem zarodkowym i zdolnoœci¹ do implantacji oraz
urodzenia ¿ywego dziecka. Poniewa¿ nie istniej¹ pewne metody rozpoznania potencja-
³u rozwojowego komórek jajowych powszechnie stosowan¹ na œwiecie praktyk¹ jest za-
p³odnienie wiêkszej ich liczby oraz ocena rozwoju uzyskanych zarodków w ci¹gu 2–5
dni. Fakt obumierania znacznej liczby zarodków w trakcie ich wczesnego rozwoju jest
konsekwencj¹ zaburzeñ genetycznych powstaj¹cych na etapie I i II-go podzia³u reduk-
cyjnego komórek jajowych oraz wczesnych podzia³ów zarodka. St¹d te¿ zatrzymanie
rozwoju zarodkowego jest wyrazem biologicznych mechanizmów pozytywnej selekcji
wystêpuj¹cych zarówno w rozrodzie naturalnym jak i wspomaganym medycznie.

W nawi¹zaniu do stwierdzenia, i¿ procedura zap³odnienia in vitro niczego nie leczy
a stanowi zagro¿enie dla zdrowia, a nawet ¿ycia kobiety, uprzejmie nadmieniam, ¿e wg
Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Cz³owieka i Embriologii, zawartego w dokumen-
cie „Zalecane postêpowanie terapeutyczne w rozrodzie wspomaganym – stanowisko
ESHRE”, a tak¿e stanowiska Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicz-
nego z 1995 roku opracowanego przez ekspertów ró¿nych dziedzin medycyny zawarte-
go w dokumencie „Stanowisko polskiego towarzystwa ginekologicznego dotycz¹ce
technik wspomaganego rozrodu w leczeniu niep³odnoœci” techniki wspomaganego roz-
rodu, w tym zap³odnienie pozaustrojowe s¹ procedurami medycznymi o ustalonych
wskazaniach, standardach postêpowania oraz skutecznoœci i bezpieczeñstwie. Wiary-
godne dane medyczne uzyskane w ci¹gu ostatnich 25 lat ich stosowania za pomoc¹
EBM (Evidence Based Medicine) s¹ niepodwa¿alne. Pod pojêciem technik wspomaga-
nego rozrodu zawiera siê wiele procedur terapeutycznych takich jak: unasienienie do-
maciczne lub dootrzewnowe nasieniem mê¿a lub bezimiennego dawcy, indukcja
dojrzewania licznych pêcherzyków jajnikowych (poliowulacji) z nastêpowym pobra-
niem komórek jajowych, hodowla komórek jajowych w warunkach laboratoryjnych,
zap³odnienie pozaustrojowe, mikroinseminacja, transfer gamet lub zap³odnionej ko-
mórki jajowej oraz transfer zap³odnionych oocytów miêdzy kobietami. Podstawowym
wskazaniem do zastosowania techniki zap³odnienia pozaustrojowego jest nieodwra-
calna nieprawid³owoœæ w obrêbie jajowodów.

Podstawowym aktem prawnym odpowiednim do rozstrzygania kwestii, czy zap³od-
nienie pozaustrojowe jest procedur¹ lecznicz¹, czy te¿ nie, gdy¿ nie leczy przyczyny,
jest „Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych”. Z definicji zawartych w rzeczonej ustawie, zap³odnienie
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pozaustrojowe wype³nia wszelkie znamiona œwiadczenia zdrowotnego (dzia³anie s³u-
¿¹ce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz in-
ne dzia³anie medyczne wynikaj¹ce z procesu leczenia lub przepisów odrêbnych
reguluj¹cych zasady ich udzielania).

Ponadto pragnê poinformowaæ, ¿e zdrowie reprodukcyjne to stan pe³nego dobro-
stanu w aspekcie fizycznym, psychicznym i spo³ecznym, a nie wy³¹cznie brak choroby
lub niedomagañ, we wszystkich sprawach zwi¹zanych z uk³adem rozrodczym oraz jego
funkcjami i procesami. Zdrowie reprodukcyjne oznacza zatem, ¿e ludzie mog¹ prowa-
dziæ satysfakcjonuj¹ce i bezpieczne ¿ycie seksualne oraz ¿e maj¹ zdolnoœæ do repro-
dukcji, jak równie¿ swobodê decydowania o tym, czy, kiedy i ile chc¹ mieæ dzieci. Z tego
ostatniego warunku wynika prawo mê¿czyzn i kobiet do odpowiedniej informacji oraz
mo¿liwoœci korzystania z bezpiecznych, skutecznych, przystêpnych finansowo oraz
akceptowanych metod planowania rodziny, odpowiednich us³ug s³u¿by zdrowia,
zapewniaj¹cych kobietom bezpieczn¹ ci¹¿ê i poród, a parom najwy¿sz¹ szansê posiadania
zdrowego potomstwa. Tak definiuje zdrowie reprodukcyjne Program kairski przyjêty
w 1994 r. na Miêdzynarodowej Konferencji na rzecz Ludnoœci i Rozwoju. Definicjê tê
potwierdzaj¹ i rozbudowuj¹ kolejne dokumenty ONZ, Deklaracja pekiñska oraz Plat-
forma dzia³ania. Dokumenty te stwierdzaj¹, ¿e prawa seksualne kobiet, traktowane ja-
ko prawa cz³owieka, obejmuj¹ prawo kobiet do sprawowania kontroli nad w³asn¹
seksualnoœci¹ oraz do wolnych i odpowiedzialnych decyzji w tych sprawach, podejmo-
wanych bez przymusu, dyskryminacji i przemocy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Z informacji, jakie ostatnio docieraj¹ do Polski, wynika, ¿e oko³o dwustu
neobarokowych kamienic w Grodnie na Bia³orusi ma podobno ulec wyburze-
niu. Gdyby mia³o do tego dojœæ, by³oby to dewastacj¹ zabytkowej, pamiêta-
j¹cej polskie czasy dzielnicy Nowy Œwiat, gdzie znajduje siê wiele cennych
zabytkowych obiektów.

Zaniepokojone tak¹ ewentualnoœci¹ s¹ równie¿ œrodowiska naukowe,
czemu daj¹ wyraz w listach kierowanych do bia³oruskich w³adz. Gdyby mia-
³o dojœæ do zniszczenia zabytkowych kamienic w Grodnie, by³aby to olbrzy-
mia strata dla kultury polskiej, bia³oruskiej i europejskiej.

Dlatego proszê o informacjê, czy to jest prawda, a je¿eli tak, to jakie kroki
zamierza podj¹æ ministerstwo, aby do takich zdarzeñ nie dosz³o.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na Oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Gogacza, z³o¿one pod-

czas 45. posiedzenia Senatu RP w dn. 3 grudnia br. (pismo nr BPS/DSK-043-2207/09
z dn. 10 grudnia br.), dotycz¹ce zamiaru wyburzeñ oko³o dwustu kamienic w dzielnicy
Nowy Œwiat, z jakim nosiæ siê maj¹ w³adze Grodna (Republika Bia³oruœ), pragnê
uprzejmie przedstawiæ poni¿sze informacje.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od przesz³o trzech lat gromadzi in-
formacje o radykalnych zmianach w strukturze urbanistycznej historycznego centrum
Grodna, po³¹czonych z dewastacj¹ obiektów zabytkowych. Szczególnie jaskrawym
przyk³adem takich dzia³añ jest dokonana w 2006 r. przebudowa dawnego Rynku Sta-
romiejskiego (wspó³czeœnie Placu Sowieckiego) i pobliskiej, reprezentacyjnej ulicy Ste-
fana Batorego, przeprowadzona z brakiem elementarnego poszanowania dla tkanki
urbanistycznej. W jej trakcie zniszczeniu uleg³y m.in. archeologiczne relikty gmachu
ratusza oraz zespo³u pa³acowego Radziwi³³ów. W efekcie prac œcis³e, historyczne cen-
trum miasta przeciê³a kilkupasmowa ulica.

Z informacji pozyskanych przez Ministerstwo wynika, i¿ w centrum Grodna nadal
trwaj¹ (b¹dŸ s¹ planowane) zakrojone na szerok¹ skalê prace „rewaloryzacyjne”. Ich
urzeczywistnienie spowoduje bezpowrotn¹ utratê znacz¹cej czêœci substancji zabytko-
wej. Obecnie najbardziej zagro¿one s¹: kwarta³ zabudowy w pobli¿u historycznej rezy-
dencji w³adców Rzeczypospolitej (Starego Zamku Zygmunta Augusta i Stefana
Batorego oraz Nowego – rezydencji Stanis³awa Augusta Poniatowskiego) oraz tzw. „No-
wy Œwiat”, dzielnica szczególnie dynamicznie rozwijaj¹ca siê w okresie Drugiej Rzeczy-
pospolitej. Ocena prawdziwoœci zamiarów strony bia³oruskiej oraz stopnia jej
determinacji w realizacji powy¿szych projektów, o któr¹ zapytuje Pan Senator, pozo-
staj¹ trudne do weryfikacji.
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dok³ada starañ, by na bie¿¹co mo-
nitorowaæ i dokumentowaæ dzia³ania w³adz miasta Grodna i obwodu grodzieñskiego,
wspó³pracuj¹c w tej mierze z Konsulatem Generalnym RP w Grodnie oraz przedstawi-
cielami bia³oruskich organizacji pozarz¹dowych. W ostatnim czasie Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego mia³ równie¿ okazjê poruszyæ tê kwestiê w rozmowie z Pa-
nem Paw³em £atuszk¹, Ministrem Kultury Republiki Bia³oruœ.

Nale¿y przypuszczaæ, ¿e dzia³ania w³adz bia³oruskich wynikaj¹ w pierwszym rzê-
dzie z niezrozumienia historyczno-kulturowego potencja³u zabytkowego centrum mia-
sta – unikalnego zreszt¹ w skali Bia³orusi. Dotychczas nie zosta³ opracowany
jakikolwiek program rewitalizacji historycznego centrum Grodna. Jakkolwiek moty-
wowane, dzia³ania strony bia³oruskiej budz¹ zaniepokojenie i sprzeciw: aczkolwiek po-
dejmowane na terytorium suwerennego pañstwa, godz¹ w obiekty przynale¿ne do
spuœcizny historycznej Rzeczypospolitej – wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski
i Bia³orusi.

Problem niszczenia zabytków architektury Grodna by³ poruszany podczas dwóch
ostatnich posiedzeñ Polsko-Bia³oruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa Kul-
turalnego. Komisja jest zasadniczym forum wspó³pracy ze stron¹ bia³orusk¹ w sferze
ochrony dóbr kultury stanowi¹cych wspólne dziedzictwo; dzia³a na mocy Porozumienia
miêdzy Rz¹dem RP a Rz¹dem RB o wspó³pracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultu-
ralnego (podpisanego w marcu 1995 r.) i obejmuje swoj¹ w³aœciwoœci¹ problematykê
ochrony dziedzictwa kulturowego (okreœlanego zazwyczaj terminem „wspólnego dzie-
dzictwa”).

Wszelkie dzia³ania podejmowane przez stronê polsk¹ powinny uwzglêdniaæ projek-
ty rewitalizacji zabytków wspólnego dziedzictwa kulturowego, jakie – za zgod¹ w³adz
bia³oruskich s¹ lub bêd¹ realizowane przez polskich specjalistów w samym Grodnie
oraz na terytorium Republiki Bia³oruœ. Wœród najbardziej znacz¹cych projektów rewa-
loryzacyjnych (prac konserwatorskich, remontowo-budowlanych i zabezpieczaj¹cych),
jakie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowa³o w ostatnich trzech
latach na obszarze Bia³orusi, wskazaæ mo¿na, tytu³em przyk³adu, prace prowadzone
w: koœciele katedralnym (pojezuickim) p.w. œw. Franciszka Ksawerego w Grodnie, ko-
œciele franciszkañskim p.w. œw. Jana Chrzciciela w Holszanach, koœciele pojezuickim
p.w. Bo¿ego Cia³a w Nieœwie¿u czy koœciele rektorainym p.w. œw. Micha³a (tzw. farze
Witoldowej) w Nowogródku.

£¹czê wyrazy szacunku

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
Tomasz Merta
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Fabryka £o¿ysk Tocznych w Kraœniku znalaz³a siê w bardzo trudnej sy-
tuacji finansowej, co przejawia siê miêdzy innymi brakiem œrodków koniecz-
nych do funkcjonowania i utrzymania p³ynnoœci finansowej. Dla regionu
lubelskiego uratowanie tak du¿ej firmy przed upad³oœci¹, w sytuacji tak du-
¿ego bezrobocia w tym województwie oraz likwidacji tak wielu zak³adów, ma
kolosalne znaczenie. Brak interwencji maj¹cej na celu ratowanie F£T w Kraœ-
niku mo¿e doprowadziæ – oprócz ju¿ wymienionych nastêpstw – do jeszcze
wiêkszego oddalenia Polski Œrodkowo-Wschodniej od Warszawy.

Dlatego oczekujê, ¿e Pan Minister zrobi wszystko, aby nie dopuœciæ do za-
przestania dzia³alnoœci tej firmy. Proszê o poinformowanie mnie, co minister
Skarbu Pañstwa zamierza zrobiæ w obronie F£T w Kraœniku.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 stycznia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z Oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Stanis³awa Gogacza na

45. posiedzeniu Senatu w dniu 3 grudnia 2009 r. w sprawie sytuacji ekonomiczno-
-finansowej oraz restrukturyzacji Spó³ki Fabryka £o¿ysk Tocznych – Kraœnik SA,
uprzejmie informujê co nastêpuje.

Rada Ministrów, jak równie¿ Minister Skarbu Pañstwa podejmuje i realizuje szereg
dzia³añ maj¹cych na celu z³agodzenie skutków œwiatowego kryzysu ekonomicznego za-
równo w stosunku do pracowników, jak równie¿ przedsiêbiorców. Instytucj¹ szczegól-
nie zobowi¹zan¹ przez Radê Ministrów do czynnego wspierania polityki gospodarczo-
-spo³ecznej polskiego rz¹du, która ma podejmowaæ przedsiêwziêcia ukierunkowane na
przeciwdzia³anie negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego w kraju jest
Agencja Rozwoju Przemys³u SA (dalej: ARP SA) – jednoosobowa Spó³ka Skarbu Pañ-
stwa.

Odnosz¹c siê do dzia³añ podejmowanych w celu poprawy trudnej sytuacji
ekonomiczno-finansowej Spó³ki Fabryka £o¿ysk Tocznych – Kraœnik SA i utrzymania
zagro¿onych miejsc pracy pragnê zapewniæ, ¿e Minister Skarbu Pañstwa podejmuje
wszystkie, w granicach dozwolonych przez obowi¹zuj¹ce regulacje prawne, czynnoœci
maj¹ce na celu pomoc Spó³ce w pozyskaniu Ÿróde³ finansowania jej dzia³alnoœci.

W realizacjê przedsiêwziêæ maj¹cych na celu poprawê p³ynnoœci finansowej zaan-
ga¿owa³a siê ARP SA, która udzieli³a Spó³ce po¿yczkê. Dodatkowo Zarz¹d Spó³ki zdecy-
dowa³ o wyst¹pieniu do ARP SA o pomoc publiczn¹, pocz¹tkowo na ratowanie
a nastêpnie na restrukturyzacjê, na warunkach okreœlonych we wspólnotowych wytycz-
nych dotycz¹cych pomocy pañstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro¿onych
przedsiêbiorstw. Z wnioskiem do ARP SA o udzielenie pomocy publicznej na ratowanie
Zarz¹d Spó³ki zamierza wyst¹piæ w najbli¿szym czasie. Podejmowane s¹ równie¿ dal-
sze dzia³ania maj¹ce na celu zbycie aktywów trwa³ych nale¿¹cych do Fabryki £o¿ysk
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Tocznych – Kraœnik SA w postaci udzia³ów Spó³ki BUMAR Sp. z o.o. o ³¹cznej wartoœci
nominalnej 6.150.000 z³ na rzecz ARP SA.

Realizacja przedstawionych powy¿ej dzia³añ, w wykonanie których zaanga¿owa³ siê
Minister Skarbu Pañstwa, Wojewoda Lubelski, jak równie¿ parlamentarzyœci inicjuj¹c
i uczestnicz¹c w rozmowach i spotkaniach dotycz¹cych restrukturyzacji Spó³ki, po-
zwoli na redukcjê przeterminowanego zad³u¿enia oraz zakup materia³ów niezbêdnych
do zabezpieczenia produkcji.

Oczekuje siê, ¿e realizacja ww. dzia³añ stworzy szansê utrzymania i kontynuacji
produkcji, co pozwoli na zachowanie miejsc pracy oraz umo¿liwi funkcjonowanie
przedsiêbiorstwa.

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o dofinansowanie z bud¿etu Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promesa mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego” projektu „£ask – £ódŸ – Piotrków
Trybunalski – ku demokracji, humanizmowi, wielokulturowoœci – stworzenie
trzech centrów idei”, zarejestrowanego w Indykatywnym Wykazie Indywi-
dualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013 pod numerem IPI/40/2007. Be-
neficjentem projektu jest archidiecezja ³ódzka, która wraz ze swoimi partne-
rami rozpoczê³a ju¿ jego realizacjê.

Idea projektu jest nowatorska. Bazuje na wykorzystaniu potencja³u dziedzictwa
kulturowego miast oraz dorobku kulturalnego partnerów uczestnicz¹cych
w projekcie. Przedsiêwziêcie dotyczy nieruchomych dóbr kultury wpisanych do
rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie województwa ³ódzkiego. S¹ to:

— Rektorat Koœcio³a Akademickiego Panien Dominikanek pod wezwa-
niem Matki Bo¿ej Œnie¿nej w Piotrkowie Trybunalskim – koœcielna osoba prawna,

— Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny i Œwiêtego
Micha³a Archanio³a w £asku – koœcielna osoba prawna,

— Parafia œw. Stanis³awa Kostki w £odzi – koœcielna osoba prawna.
Pierwsze zadanie inwestycyjne realizowane bêdzie w barokowym zespo-

le poklasztornym w Piotrkowie Trybunalskim. Mocno zdewastowane pomie-
szczenia nie nadaj¹ siê obecnie do eksploatacji. Wymagaj¹ przebudowy
i renowacji. W poklasztornych pomieszczeniach bêd¹ wykonane prace kon-
serwatorsko-restauratorskie i budowlane, przystosowuj¹ce obiekt do tego,
aby móg³ pe³niæ funkcje kulturalne. Umo¿liwi to stworzenie Centrum Idei ku
Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim, które bêdzie organizowa³o wiele im-
prez kulturalnych, w tym wystawy, koncerty, wernisa¿e. Ponadto przebudo-
wany zostanie dziedziniec wewnêtrzny dawnego klasztoru, by móg³ spe³niaæ
funkcjê sceny i widowni podczas plenerowych imprez muzycznych i teatral-
nych organizowanych w okresie letnim. Powstanie równie¿ nowy budynek,
w którym mieœciæ siê bêdzie Centrum Informacji Kulturalnej. Oprócz funkcji
kulturalno-informacyjnej budynek bêdzie spe³nia³ rolê pomocnicz¹ dla Cen-
trum Idei ku Demokracji.

Drugie zadanie inwestycyjne dotyczy kolegiaty ³askiej, póŸnogotyckiego
koœcio³a pod wezwaniem Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
i œw. Micha³a Archanio³a w £asku. Zgodnie z za³o¿eniami projektu obiekt
oprócz funkcji sakralnej bêdzie pe³ni³ rolê kulturaln¹. W tym celu przeprowadzo-
ne zostan¹ prace adaptacyjne, zamieniaj¹ce istniej¹ce pomieszczenia na sa-
le wystawiennicze, oraz prace konserwatorskie polegaj¹ce na naprawie
zniszczonego lica œcian zewnêtrznych, osuszeniu zawilgocenia i naprawie
spêkañ konstrukcyjnych. Prace remontowe zostan¹ przeprowadzone rów-
nie¿ w skarbcu, który obecnie jest niedostêpny dla zwiedzaj¹cych. Po prze-
prowadzeniu remontu i prac adaptacyjnych podziemia i kaplicy œw. Anny
oraz zastosowaniu technik multimedialnych zbiory zgromadzone w skarbcu
udostêpnione bêd¹ zwiedzaj¹cym, w tym równie¿ osobom niepe³nospraw-
nym. Wnêtrza kolegiaty zostan¹ przystosowane do funkcjonowania Centrum
Idei ku Humanizmowi. Dziêki temu mo¿liwe bêdzie organizowanie wystaw,
koncertów, spektakli itp., co obecnie nie jest mo¿liwe z uwagi na to, ¿e braku-
je pomieszczeñ.

Kolejne zadanie inwestycyjne dotyczy archikatedry ³ódzkiej, najwy¿szego
budynku w £odzi i jednego z najwiêkszych koœcio³ów w Polsce. Dzia³aæ tu bê-
dzie Centrum Idei ku Wielokulturowoœci. W wyniku zrealizowania prac konser-
watorsko-restauratorskich oraz modernizacji i rozbudowy podziemi przyleg-
³ych do lewej nawy katedry zostan¹ udostêpnione w sta³ej ekspozycji obiekty
dziedzictwa kulturowego, które zaœwiadczaæ bêd¹ o ró¿norodnoœci wyznañ
i narodowoœci sk³adaj¹cych siê na historycznie ukszta³towany wizerunek mie-
szkañców £odzi. Sama œwi¹tynia jest widomym znakiem zgodnego wspó³dzia-
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³ania ludzi ró¿nych kultur i religii. To miejsce ³¹cz¹ce ludzi poprzez wspólne
obcowanie z kultur¹ i sztuk¹.

Dziêki utworzeniu trzech centrów projekt przyczyni siê do budowy
i kszta³towania to¿samoœci regionalnej oraz ochrony walorów architektonicz-
nego dziedzictwa kulturowego w regionie. Wp³ynie pozytywnie na otoczenie
spo³eczno-gospodarcze, poprawê dostêpu do kultury spo³ecznoœci regionu,
a poprzez wykreowanie produktu kulturowego trwale przyczyni siê do zwiêk-
szenia poda¿y us³ug kulturalnych na terenie województwa. W efekcie popra-
wi jego atrakcyjnoœæ i umocni wizerunek jako dobrego miejsca lokowania
inwestycji, a tym samym wymiernie prze³o¿y siê na powstanie nowych
miejsc pracy.

Odrestaurowane obiekty zabytkowe i nowo wybudowane budynki, które
powstan¹ w ramach projektu, bêd¹ mia³y publiczny charakter. Wszystkie po-
mieszczenia bêd¹ dostosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Wstêp
bêdzie bezp³atny. Projekt ma na celu w sposób kompleksowy dbaæ o rozwój
kultury. Dlatego te¿ oferta kulturalna przygotowywana bêdzie z ogromn¹ sta-
rannoœci¹. Charakteryzowaæ j¹ bêdzie ró¿norodnoœæ i bogactwo form wyrazu.

Przedmiotowy projekt jest niezwykle istotny dla województwa ³ódzkiego.
Jego realizacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kultury regionu. Projekt
popieraj¹ w³adze miasta £odzi i województwa ³ódzkiego oraz parlamentarzy-
œci ziemi ³ódzkiej. Skala przedsiêwziêcia i jego nowatorska idea przemawiaj¹
za realizacj¹ projektu.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, jeszcze raz uprzejmie proszê Pana Ministra
o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 grudnia 2009 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Grubskiego przekazane do

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem o sygnaturze BPS/DSK-043-
-2209/09 w dniu 15 grudnia 2009 r., w sprawie dofinansowania wniosku pn. „£ask –
£ódŸ – Piotrków Trybunalski – ku demokracji, humanizmowi, wielokulturowoœci –
stworzenie trzech centrów idei” z³o¿onego w ramach Programu Promesa Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego uprzejmie informujê, i¿ projekty z³o¿one w ramach Pro-
gramu Promesa MKiDN s¹ oceniane w trybie konkursowym. Tym samym wniosek musi
byæ poprawny formalnie, a w wyniku oceny w sumie uzyskaæ minimum 60 (ze 100)
punktów.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ wszystkie poprawne formalnie wnioski z³o¿o-
ne do Programu Promesa MKiDN podlegaj¹ ocenie organizacyjnej, spo³ecznej i meryto-
rycznej w oparciu o zapisane w regulaminie Programu kryteria.

Z powa¿aniem

Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przegl¹d dokumentów programowych dotycz¹cych lotnictwa, przygoto-

wywanych w ostatnich latach przez Pañski resort, tworzy nastêpuj¹cy obraz.
Dysponujemy obecnie sieci¹ lotnisk komunikacyjnych, funkcjonuj¹c¹

w prawie niezmienionej postaci od wielu lat, na któr¹ sk³adaj¹ siê, oprócz Okê-
cia i Rêbiechowa, lotniska wykorzystywane niegdyœ wspólnie przez wojsko
i PLL LOT, dziœ niekiedy przez jednostki wojskowe ju¿ opuszczone. Istnieje po-
nadto na terenie kraju sieæ kilkudziesiêciu lotnisk wojskowych, z których si³y
zbrojne wykorzystuj¹ tylko czêœæ. Pozosta³e, zwykle te zlokalizowane dalej od
miast, s¹ niekiedy traktowane przez miejscow¹ spo³ecznoœæ jako szansa na
powstanie w przysz³oœci komunikacji lotniczej. I wreszcie mamy w Polsce kil-
kadziesi¹t lotnisk od wielu dziesiêcioleci wykorzystywanych przez ma³e lotnic-
two, w tym przez aerokluby.

Komunikacja lotnicza koncentruje siê dziœ na kilku lotniskach ze sztucz-
n¹ nawierzchni¹ w tak zwanych portach lotniczych. Do tego ekskluzywnego
klubu usi³uj¹ do³¹czyæ inne, du¿e obiekty, jak na przyk³ad podwarszawski
Modlin. W najbli¿szym dziesiêcioleciu sieæ cywilnych portów lotniczych, jeœli
zachowane zostan¹ korzystne tendencje, powiêkszy siê mo¿e o kilka, mo¿e
o kilkanaœcie istniej¹cych lotnisk. Nie wydaje siê mo¿liwe, aby w przewidy-
walnej perspektywie do obs³ugi komunikacji zosta³a w³¹czona wiêkszoœæ
ma³ych lotnisk general aviation o trawiastych i betonowych drogach starto-
wych d³ugoœci poni¿ej 2000 m (cyfry kodu referencyjnego ICAO od 1 do 3).

Choæ obecnie samoloty komunikacyjne nie korzystaj¹ z takich lotnisk, na-
le¿y liczyæ siê z tym, ¿e w odleglejszej perspektywie ni¿ objêta strategiami
rozwoju lotnictwa komunikacja lotnicza wewn¹trz kraju znacznie siê rozwi-
nie, a wzglêdy ekonomiczne pozwol¹ na szersze zastosowanie w niej stat-
ków krótkiego startu i l¹dowania (STOL) lub œmig³owców. Wtedy lotnisko, na
którym TODA (take off distance available) wynosi oko³o 1000 m mo¿e staæ siê
obiektem w pe³ni u¿ytecznym do celów komunikacyjnych, zw³aszcza wów-
czas, gdy le¿y, jak wiele lotnisk aeroklubowych, wewn¹trz aglomeracji, blis-
ko jej centrum. Wtedy lotniska sportowe, dziœ mniej istotne, stan¹ siê cennym
elementem przestrzeni publicznej, pod jednym wszak¿e warunkiem, takim
mianowicie, ¿e uda siê zapewniæ bezpieczne procedury podejœæ do tych lot-
nisk poprzez zachowanie w ich rejonie stosownych ograniczeñ zabudowy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy w opinii
resortu obowi¹zuj¹ce obecnie zasady ustalania lokalizacji obiektów budow-
lanych w rejonie lotnisk sportowych gwarantuj¹ zachowanie ich cennej sub-
stancji dla lepszej, lotniczej przysz³oœci – wprost mówi¹c – dla przysz³ych
pokoleñ pasa¿erów.

Witold Idczak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo, znak: BPS/DSK-043-2210/09, w sprawie oœwiadczenia

z³o¿onego przez senatora Witolda Idczaka podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu
3 grudnia 2009 r., mniejszym przedstawiam stanowisko resortu wobec kwestii podjê-
tych w oœwiadczeniu.

1. Trafnie nakreœlony w oœwiadczeniu Pana Senatora Witolda Idczaka obraz infra-
struktury lotniskowej jest przedmiotem zainteresowania resortu w wytyczaniu
priorytetowych zadañ maj¹cych na celu poprawê i rozwój istniej¹cej infrastruktu-
ry lotniskowej w Polsce w œrednim (5 lat) i dalekim (20 lat) horyzoncie czasowym.
Realizowane programy i wytyczone cele zgodne s¹ ze strategicznymi dokumenta-
mi rz¹dowymi dotycz¹cymi transportu w ogólnoœci. Kierunkowym programem
dzia³ania Ministerstwa Infrastruktury w dziedzinie rozwoju infrastruktury lotnis-
kowej jest Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urz¹dzeñ Naziemnych przy-
jêty Uchwa³¹ Rady Ministrów w dniu 8 maja 2007 r.

a) W chwili obecnej w Polsce znajduje siê 10 aktywnie dzia³aj¹cych portów lotni-
czych znajduj¹cych siê na lotniskach: Warszawa – Okêcie, Kraków – Balice,
Gdañsk – Rêbiechowo, Katowice – Pyrzowice, Wroc³aw – Strachowice, Poznañ –
£awica, Rzeszów – Jasionka, Szczecin – Goleniów, Bydgoszcz – Szwederowo,
£ódŸ – Lublinek. Pierwszych 8 portów lotniczych nale¿y do podstawowej sieci
lotnisk w Polsce wkomponowanych w transeuropejsk¹ sieæ transportow¹
TEN-T. Lotniska znajduj¹ce siê w sieci TEN-T maj¹ zapewnione finansowanie
rozwoju z funduszy europejskich. Wszystkie powy¿sze lotniska maj¹ utwardzo-
ne (betonowe lub asfalto-betonowe) drogi startowe o TODA rzêdu 2,5 km. Wszyst-
kie te lotniska spe³niaj¹ funkcje lotnisk komunikacyjnych w po³¹czeniach
krajowych i zagranicznych, z Europ¹ i œwiatem (g³ównie na kierunku atlantyc-
kim). Za wyj¹tkiem Portu Lotniczego Warszawa – Okêcie im. F. Chopina za-
rz¹dzanego przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze” wszystkie po-
zosta³e porty lotnicze zarz¹dzane s¹ przez spó³ki prawa handlowego.

b) Na skutek realizacji zaprojektowanej przez Ministerstwo Infrastruktury ustawy
z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi sk³adni-
kami mienia Skarbu Pañstwa oraz Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 901) oraz Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojsko-
wych, które mog¹ byæ wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U.
z 2009 r. Nr 3, poz. 12) w chwili obecnej przyby³o kolejnych 9 lotnisk z utwardzo-
nymi drogami startowymi o TODA rzêdu 2,5 km i jedno lotnisko w Dar³owie
z pasem trawiastym o TODA równym 600 m. Nowymi lotniskami z utwardzony-
mi drogami startowymi s¹: Zielona Góra – Babimost, Bia³a Podlaska, Modlin,
Sochaczew, Radom – Sadków, Szczytno – Szymany, Gdynia – Kosakowo, Zegrze
Pomorskie k. Koszalina, Pi³a i Dar³owo. Lotnisko w Dar³owie spe³nia równie¿
bardzo istotn¹ rolê w systemie ratownictwa i poszukiwania ASAR, jednoczeœnie
na u¿ytek lotnictwa cywilnego i pañstwowego. Tych 10 lotnisk przekazane s¹
w³aœciwym samorz¹dom ze Skarbu Pañstwa w drodze darowizny lub u¿yczenia
na co najmniej 30 lat na skutek realizacji przywo³anej wy¿ej ustawy. Ustawa
przewiduje, ¿eby samorz¹dy (maj¹ce tytu³ prawny do u¿ytkowania lotnisk)
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przekazywa³y, w drodze umownej, zarz¹dzanie tymi lotniskami podmiotom ze-
wnêtrznym, czyli wyspecjalizowanym spó³kom prawa handlowego na zasadach
komercyjnych.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Ministerstwo Infrastruktury tworz¹c cywiln¹ sieæ lotnisk
komunikacyjnych przy pomocy obiektów pozyskanych dla samorz¹dów od Si³
Zbrojnych kieruje siê nie tylko w¹skim interesem wzbogacenia cywilnego zaso-
bu lotniskowego, lecz ustala priorytety strategiczne dla ca³ego pañstwa w sek-
torze lotniczym. Polega to na tym, ¿e ca³a tak wzbogacona sieæ lotnisk cywil-
nych udostêpniana jest Si³om Powietrznym Wojska Polskiego dla wzmocnienia
potencja³u obronnego Si³ Zbrojnych. Lotniska oddane samorz¹dom s¹ utrzy-
mywane na wysokim poziomie eksploatacyjnym, gdy¿ co pó³ roku zarz¹dzaj¹cy
lotniskami sk³adaj¹ (zgodnie z przepisami przywo³anej ustawy) Ministrowi In-
frastruktury raporty ze stanu zagospodarowania lotnisk i ich utrzymywania na
wysokim poziomie u¿ytkowym w trakcie bie¿¹cej eksploatacji. Swoje zadania
zarz¹dzaj¹cy lotniskami wykonuj¹ na w³asny rachunek dla utrzymania miê-
dzynarodowych standardów wymaganych normami Europejskiej Agencji Bez-
pieczeñstwa Lotniczego EASA i Zrzeszenia Miêdzynarodowego Lotnictwa Cy-
wilnego ICAO. Spe³nianie najwy¿szych norm eksploatacyjnych w cywilnej sieci
lotnisk jednoczeœnie zapewnia mo¿liwoœæ korzystania z tych lotnisk przez naj-
nowsze samoloty wojskowe skonstruowane i eksploatowane na wyrafinowa-
nym poziomie technologicznym dla treningu w ró¿norodnych warunkach loka-
lizacyjnych, ró¿nych od dobrze znanych w jednej tylko bazie Si³ Powietrznych.
Taka ró¿norodnoœæ mo¿liwoœci treningowych dla samolotów wojskowych
wzmacnia gotowoœæ i sprawnoœæ bojow¹ polskich Si³ Powietrznych na obec-
nym, zglobalizowanym teatrze dzia³añ wojskowych. Takie wzmocnienie zdolno-
œci bojowej lotnictwa wojskowego nie wymaga ponoszenia specjalnych i du¿ych
nak³adów finansowych ze strony Si³ Zbrojnych dla utrzymania swojego wyso-
kiego potencja³u bojowego. Taka strategia dzia³a korzystnie w dwie strony. Z jed-
nej strony mobilizuje cywilnych zarz¹dzaj¹cych lotniskami dla utrzymywania
wysokich standardów eksploatacyjnych (co poprawia bezpieczeñstwo cywil-
nych operacji lotniczych) a z drugiej strony pozwala na znaczn¹ oszczêdnoœæ
œrodków dla MON w celu utrzymania wysokiego poziomu gotowoœci bojowej, co
w konsekwencji przek³ada siê na wzrost bezpieczeñstwa pañstwa. Taka sym-
bioza interesu cywilnego i wojskowego stanowi interes korzystny obopólnie.
Samorz¹dy nie ponosz¹ dodatkowych obci¹¿eñ finansowych, gdy¿ i tak s¹ zo-
bowi¹zane ponosiæ niezbêdne nak³ady na utrzymanie wysokich miêdzynarodo-
wych standardów eksploatacyjnych. Wszelkie sprawy zwi¹zane ze wspó³u¿yt-
kowaniem lotnisk przez podmioty cywilne i wojskowe regulowane s¹ na zasa-
dzie bilateralnych umów operacyjnych pomiêdzy zarz¹dzaj¹cymi lotniskami
a stron¹ wojskow¹ w celu harmonijnej wspó³pracy, nieprowadz¹cej do uszczerbku
w dzia³alnoœci gospodarczej samorz¹dów. Interes gospodarczy samorz¹dów
kontrolowany jest przez Ministerstwo Infrastruktury poprzez zatwierdzanie ra-
portów nadsy³anych do resortu infrastruktury w odstêpach pó³rocznych. Taka
strategia resortu zaczyna byæ obecnie stosowana równie¿ coraz czêœciej na
œwiecie. W tym sensie Polska jest w czo³ówce prekursorów na œwiecie.

c) W ostatnim roku kalendarzowym sieæ lotnisk z utwardzonymi drogami starto-
wymi powiêkszy³a siê o 9 lotnisk i jedno lotnisko z pasem trawiastym. Na tych
lotniskach powstaj¹ nowe porty lotnicze (w chwili obecnej w fazie rozbudowy),
co stanowi, ¿e ³¹cznie w Polsce bêdzie sieæ 20 portów lotniczych przeznaczo-
nych do komunikacji miêdzynarodowej i regionalnej.

d) Œrednia iloœæ mieszkañców przypadaj¹ca na jedno lotnisko komunikacyjne
w Polsce w 2006 r. wynosi³a 3,18 mln osób, podczas gdy œrednia dla EU15 (kraje
o najbardziej rozwiniêtej sieci lotnisk komunikacyjnych w Europie) wynosi³a
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459202 osób. W chwili obecnej, po roku intensywnych prac w resorcie, w Polsce
œrednia iloœæ mieszkañców przypadaj¹ca na jedno lotnisko komunikacyjne wy-
nosi 1 907 400 osób, co stanowi poprawê o 67% w zakresie wzrostu dostêpnoœci
mieszkañców kraju do lotnisk komunikacyjnych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e stwo-
rzono szansê dostêpu ludnoœci do lotnisk komunikacyjnych w regionach do tej
pory izolowanych dla po³¹czeñ lotniczych regionalnych i zagranicznych – przy-
by³y 2 lotniska na izolowanym do tej pory œrodkowym wybrze¿u ba³tyckim oraz
2 lotniska na tzw. „Œcianie Wschodniej” – Szczytno – Szymany i Bia³a Podlaska.
Œrednia powierzchnia kraju przypadaj¹ca na jedno lotnisko komunikacyjne
wynosi³a w 2006 r. 26 881 km2, podczas gdy w chwili obecnej – 15 634 km2, co
stanowi poprawê o 72%. Rozk³ad sieci lotnisk w chwili obecnej jest bardziej
równomierny i zracjonalizowany. Oznacza to, ¿e niektóre lotniska komunikacyj-
ne zlokalizowane s¹ na przyk³ad w pobli¿u centrów przemys³u elektronicznego
– Pi³a (Philips – preferencja do lotów cargo), oœrodków turystycznych – Zegrze
Pomorskie k. Koszalina, Dar³owo, Gdynia – Kosakowo i Szczytno – Szymany.
Stwarza to szansê o¿ywienia gospodarczego dla regionów, w których te lotniska
s¹ zlokalizowane, co skutkuje mo¿liwoœci¹ pozyskania nowych miejsc pracy
w rejonach o du¿ym bezrobociu. Z kolei lotniska w Modlinie i Sochaczewie sta-
nowi¹ wêze³ lotnisk oko³owarszawskich stanowi¹cych lotniska zapasowe i od-
ci¹¿aj¹ce ruch dla lotniska Warszawa – Okêcie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e bardziej
gêsta i równomiernie roz³o¿ona sieæ lotnisk zwiêksza bezpieczeñstwo lotów pa-
sa¿erskich nad Polsk¹, gdy¿ zwiêksza siê iloœæ lotnisk zapasowych w przypad-
kach wy³¹czeñ pewnych du¿ych portów lotniczych czy to z powodu z³ych wa-
runków meteorologicznych czy z innych, technicznych powodów. W planach
inwestycyjnych nowo pozyskanych lotnisk komunikacyjnych przewidziane
jest instalowanie najnowszej generacji urz¹dzeñ nawigacyjnych wspomaga-
j¹cych l¹dowanie w ka¿dych warunkach meteorologicznych, w dzieñ i w nocy.
Do tej pory tylko na lotnisku Warszawa – Okêcie i tylko jedna droga startowa (na
kierunku 15–33) by³a dopuszczona do l¹dowania instrumentalnego (system
ILS) w kategorii 2 (tzn. w gorszych ni¿ zwykle warunkach meteorologicznych).
Obecnie, praktycznie ka¿de nowe lotnisko, ma mo¿liwoœæ instalacji systemu
ILS nowej generacji dopuszczonego technicznie do kategorii 2.

e) Poza sieci¹ 20 tzw. „du¿ych” lotnisk komunikacyjnych znajduj¹ siê jeszcze
32 lotniska aeroklubowe i coraz wiêcej prywatnych spe³niaj¹cych warunki do
lokalnej komunikacji lotniczej pasa¿erów, towarów i poczty. Lotniska te posia-
daj¹ utwardzone drogi startowe oraz trawiaste pasy startowe o TODA rzêdu
1000 m. W zakresie dostosowania tych lotnisk do lokalnej komunikacji pasa-
¿erskiej, lotów dyspozycyjnych oraz szerokiego zakresu us³ug lotniczych w sek-
torze lotnictwa ogólnego (General Aviation) rola resortu sprowadza siê przede
wszystkim do tworzenia systemu naprowadzania nawigacyjnego do lotnisk bez
ponoszenia przez nie du¿ych nak³adów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, jak
na skalê aktywnoœci tego rodzaju lotnisk. Z za³o¿enia lotniska powinny utrzy-
mywaæ siê z dzia³alnoœci na w³asny rachunek. Nadmierne obci¹¿ania finanso-
we lotnisk na etapie rozruchowym mog³oby prowadziæ do „zd³awienia” ich po-
tencja³u rozwojowego. Od 17 grudnia 2009 r. obowi¹zuje nowy podzia³ prze-
strzeni powietrznej w Polsce (w pocz¹tkowym etapie w TMA Warszawa i nastêp-
nie sukcesywnie w kolejnych sektorach przestrzeni powietrznej w rejonie infor-
macji powietrznej FIR Warszawa). Reorganizacja przestrzeni powietrznej nad
Polsk¹ jest niezbêdnym etapem do wprowadzenia nowego, bardziej ni¿ dotych-
czas, precyzyjnego systemu nawigacji terminalowej P-RNAV (przewidywany
rozruch techniczny w lutym 2010 r.). Jest to najnowszy system nawigacyjny
w oparciu o nawigacjê satelitarn¹ i specjalny uk³ad naziemnych pomocy radio-
nawigacyjnych. Koszty aplikacji systemu (nieznaczne w relacji do ceny samolo-
tu) dedykowane s¹ u¿ytkownikom statków powietrznych a nie lotniskom. Lot-
niska w zasadzie (poza kosztem zakupu map podejœcia oraz procedur do l¹do-
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wania i startu oraz ewentualnie kosztu instalacji œwiate³ podejœcia do l¹dowa-
nia) nie ponosz¹ istotnych kosztów a na pewno nie bêd¹ ponosiæ du¿ych kosz-
tów bie¿¹cej eksploatacji systemu nawigacji terminalowej. Te koszty wziê³o na
siebie pañstwo w celu stymulowania rozwoju lotnisk, zarówno du¿ych jak i ma-
³ych. Spowodowanie wiêkszej dostêpnoœci nawigacyjnej lotnisk aeroklubo-
wych i prywatnych wprowadzi je szerzej do przestrzeni publicznej. Nastêpnym
etapem jest pozyskanie mechanizmu finansowania dla niezbêdnych inwestycji
infrastrukturalnych na tych lotniskach, zale¿y to jednak od podmiotów za-
rz¹dzaj¹cych i programów istniej¹cych poza resortem. Powinny byæ tu zaanga-
¿owane Regionalne Programy Operacyjne oraz pozyskiwanie funduszy europej-
skich z programu wspierania ma³ej przedsiêbiorczoœci. Takie mechanizmy fi-
nansowania inwestycji na tzw. „ma³ych” lotniskach ju¿ s¹ wdra¿ane z powodze-
niem na niektórych lotniskach (np. Kaniów k. Czechowic – Dziedzic, Rzeszów –
Jasionka OKL). Lotniska te w wiêkszoœci realizowaæ bêd¹ cele publiczne, na
przyk³ad bêd¹ wykorzystywane do systemu ratownictwa medycznego lub do
akcji przeciwpo¿arowych przy gaszeniu kompleksów leœnych oraz ich dozoro-
wania przeciwpo¿arowego. S¹ równie¿ niezbêdne w sytuacjach klêsk ¿ywio³o-
wych. W g³ównej mierze wykorzystywane s¹ do szkolenia pilotów, co przy obec-
nej dynamice wzrostu ruchu lotniczego jest bardzo istotnym celem publicz-
nym, gdy¿ Polska jak i inne kraje na œwiecie w bliskiej przysz³oœci bêd¹ notowa-
³y braki wykwalifikowanych pilotów zawodowych.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wprowadzany obecnie w Polsce precyzyjny system nawiga-
cji terminalowej P-RNAV udostêpniony jest wszystkim u¿ytkownikom polskiej
przestrzeni powietrznej, w tym Si³om Powietrznym, bez ponoszenia kosztów ze
strony MON. Zwiêkszy to mo¿liwoœci operacyjne samolotów wojskowych. Sa-
moloty wojskowe najnowszej generacji maj¹ ju¿ fabrycznie zainstalowane kody
dostêpu do systemu P-RNAV, a zatem Si³y Powietrzne nie ponosz¹ ¿adnych ko-
sztów, wzrasta natomiast bezpieczeñstwo i skutecznoœæ operacji lotniczych,
gdy¿ system P-RNAV dzia³a „nak³adkowo” na œciœle wojskowe systemy nawiga-
cji. Polska nale¿y do czo³ówki krajów na œwiecie aplikuj¹cych system P-RNAV
w swojej przestrzeni powietrznej. Innym pozytywnym aspektem wprowadzenia
systemu P-RNAV jest zmniejszenie iloœci gazów cieplarnianych emitowanych
z silników lotniczych oraz mo¿liwoœæ tworzenia bardziej przyjaznych dla œrodo-
wiska naturalnego procedur podejœcia do l¹dowania. System P-RNAV pozwala
na odejœcie od „sztywnych” procedur instrumentalnego podejœcia do l¹dowania
(ILS) na rzecz ich uelastycznienia i omijania du¿ych skupisk ludnoœci oraz par-
ków narodowych. System ten bêdzie korzystnie odbierany przez mieszkañców
kraju, zw³aszcza w okolicach du¿ych aglomeracji miejskich, gdy¿ P-RNAV real-
nie ograniczy niekorzystny wp³yw ha³asu na jakoœæ ¿ycia mieszkañców.

f) Z inicjatywy Ministra Infrastruktury w roku 2009 znowelizowano ustawê – Pra-
wo energetyczne w zakresie podwy¿szenia górnej granicy wielkoœci rocznego
obrotu benzyn¹ lotnicz¹ na lotniskach do wysokoœci 1 mln Euro jako kwoty, dla
której nie jest wymagane posiadanie koncesji na sprzeda¿ benzyny lotniczej na
lotniskach. Przepis ten dotyczy w g³ównej mierze lotnisk aeroklubowych i in-
nych tzw. „ma³ych” lotnisk, dla których koszt pozyskania koncesji by³by ra¿¹co
niewspó³mierny do ma³ej w istocie wielkoœci obrotu benzyn¹ lotnicz¹. Przed ro-
kiem 2009 r. obce samoloty nie mog³y tankowaæ siê na lotniskach aeroklubo-
wych, gdy¿ te nie posiada³y koncesji na obrót benzyn¹ lotnicz¹ i jej sprzeda¿.
W konsekwencji zamar³ ruch turystyczny i dyspozycyjny krajowy oraz zagranicz-
ny na „ma³ych” lotniskach. Lotniska nie mia³y przychodów z tytu³u op³at za
l¹dowania, starty i parkingi samolotów turystycznych oraz dyspozycyjnych.
Zd³awienie ruchu pomiêdzy lotniskami aeroklubowymi nie dawa³o szans roz-
woju tych lotnisk. Po nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne zniesione zosta-
³y jedne z g³ównych barier ograniczaj¹cych swobodê dzia³alnoœci gospodarczej
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lotnisk aeroklubowych, co zwiêksza iloœæ operacji lotniczych w ruchu krajo-
wym i zagranicznym. Nale¿y równie¿ podkreœliæ aspekt wzrostu bezpieczeñ-
stwa lotów, gdy¿ pe³na dostêpnoœæ benzyny lotniczej na lotniskach nie prowo-
kuje decyzji o lotach na granicy dopuszczalnego zasiêgu statków powietrznych
bez w³aœciwego zapasu paliwa (by³o zanotowanych kilka wypadków i incyden-
tów lotniczych w przesz³oœci z tego powodu).

2. W kwestii obowi¹zuj¹cych obecnie zasad lokalizacji obiektów budowlanych w re-
jonie lotnisk sportowych w celu zagwarantowania ich cennej substancji dla lep-
szej, lotniczej przysz³oœci, stanowisko resortu jest jasno okreœlone: ustalanie lo-
kalizacji obiektów budowlanych w rejonie lotnisk, uzgadnianie planów zagospo-
darowania przestrzennego oraz ochrona powierzchni ograniczaj¹cych przeszkody
budowlane i inne nale¿y do kompetencji Prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego
zgodnie z przepisem ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r.
Nr 100, poz. 696, z póŸn. zm.) art. 21 ust. 2, pkt 28 oraz ust. 2a i tak¿e przepisu wy-
ra¿onego w brzmieniu art. 55 ust. 3 pkt 8 i 9. Minister w³aœciwy do spraw trans-
portu (obecnie Minister Infrastruktury) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzêdu
Lotnictwa Cywilnego zgodnie z brzmieniem przepisu wyra¿onego w art. 16 ust. 4
Prawa lotniczego. W trybie nadzoru nad Prezesem ULC Minister Infrastruktury
kontroluje, czy dzia³ania ULC s¹ zgodne z polityk¹ transportow¹ resortu w odnie-
sieniu do infrastruktury lotniskowej oraz ochrony lotnisk przed przenikaniem
otaczaj¹cej zabudowy przez powierzchnie (skoœne i przejœciowe) ograniczaj¹ce
przeszkody dla tych lotnisk.

Troska resortu o niedopuszczenie do sytuacji zagra¿aj¹cej istnieniu obecnych
i przysz³ych lotnisk oraz wzmocnienie ochrony prawnej ich rozwoju wyra¿a siê
w inicjatywie Ministra Infrastruktury zwi¹zanej z nowelizacj¹ ustawy – Prawo lot-
nicze (obecnie w toku prac sejmowych), polegaj¹cej na wprowadzeniu do Prawa
lotniczego instytucji planów generalnych dla lotnisk u¿ytku publicznego. Plany
generalne bêd¹ zatwierdzane przez ministra w³aœciwego do spraw transportu
w uzgodnieniu z Prezesem ULC. Zatwierdzanie planów generalnych przez mini-
stra w³aœciwego do spraw transportu obligatoryjnie wprowadzi wszelkie ograni-
czenia budowlane w rejonie lotnisk do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, gdy¿ przed zatwierdzeniem musz¹ byæ uzgadniane z miejscow¹
w³adz¹ administracyjn¹ w zakresie warunków zabudowy obecnie i w przysz³oœci.
Plany generalne bêd¹ obejmowaæ 25-letni horyzont czasowy z piêcioletni¹ aktua-
lizacj¹. Ten mechanizm ochrony prawnej rozwoju lotnisk jest obecnie ju¿ szeroko
stosowany na ca³ym œwiecie; stosowany wiêc bêdzie równie¿ w Polsce.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka
i innych senatorów

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Prosimy o wszelkie aktualne informacje zwi¹zane z ewentualn¹ budow¹

kopalni wêgla brunatnego pod Legnic¹. Szczególnie interesuje nas harmono-
gram dzia³añ z tym zwi¹zanych, sposób podejmowania decyzji w tej sprawie
oraz techniczny projekt przedsiêwziêcia. Czy koszt energii wyprodukowanej
z wêgla brunatnego bêdzie op³acalny przy uwzglêdnieniu limitów CO2?

Powy¿sza inwestycja budzi niepokój wielu mieszkañców regionu. Wszel-
kie rzeczowe i konkretne informacje na ten temat przyczyni¹ siê do wyjaœnie-
nia obecnej niejasnej sytuacji.

Z wyrazami szacunku
Witold Idczak
Grzegorz Czelej
Maciej Klima

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Witolda Idczaka wspól-

nie z innymi senatorami na 45. posiedzeniu Senatu w dniu 3 grudnia 2009 r., skiero-
wane do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka,
w sprawie kopalni wêgla brunatnego na z³o¿u „Legnica” (przes³anego pismem z dnia
10 grudnia 2009 r. znak: BPS/DSK-043-2211/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastê-
puj¹cego stanowiska.

Wykorzystanie wêgla brunatnego przyczynia siê w znacznym stopniu do zapewnie-
nia bezpieczeñstwa energetycznego Polski. Wydobycie tego paliwa i produkcja energii
elektrycznej na jego bazie skoncentrowane jest w czterech zag³êbiach górniczo-energe-
tycznych: adamowskim, be³chatowskim, koniñskim i turoszowskim. Szacuje siê, ¿e
zasoby wêgla brunatnego w istniej¹cych zag³êbiach mog¹ zapewniæ pokrycie prognozo-
wanego rocznego zapotrzebowania na to paliwo na poziomie ok. 60 mln ton do oko³o
2025 roku. W dalszych latach bez uruchomienia dodatkowych z³ó¿ poda¿ energii elek-
trycznej z wêgla brunatnego mo¿e spaœæ o ponad 50%.

Maj¹c na uwadze fakt, i¿ wêgiel brunatny jest obok wêgla kamiennego podstawo-
wym, a zarazem najtañszym noœnikiem energii w bilansie paliwowym Polski, inwesty-
cje w udostêpnienie z³ó¿ wêgla brunatnego, musz¹ byæ dok³adnie rozwa¿one, pod
wzglêdem ekonomicznym jak i spo³ecznym. Przy tak wielowymiarowych przedsiêwziê-
ciach jak budowa kopalni i/lub elektrowni wymagane jest uzyskanie wielu pozwoleñ
m.in. pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie do œrodowiska substancji lub
energii do wszystkich komponentów œrodowiska, przy zachowaniu wymogów ochrony
œrodowiska wed³ug zasad tzw. Najlepszych Dostêpnych Technik (BAT). Pozwolenie zin-
tegrowane wydawane jest m.in. w oparciu o wieloetapowe konsultacje spo³eczne spo-
rz¹dzonego uprzednio Raportu Oceny Oddzia³ywania na Œrodowisko (Raport OOŒ),
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w sk³ad którego wchodz¹ badania nad wp³ywem przedmiotowej instalacji na wszystkie
komponenty œrodowiska. Udzia³ spo³eczeñstwa odgrywa istotn¹ rolê przede wszystkim
w identyfikacji potencjalnych konfliktów (oddzia³ywañ), rozwi¹zañ alternatywnych
oraz œrodków minimalizuj¹cych potencjalne negatywne oddzia³ywania. Przygotowanie
raportu OOŒ z udzia³em spo³eczeñstwa sprawia, i¿ podjête decyzje zyskuj¹ na wiary-
godnoœci, akceptowalnoœci i s¹ lepiej uzasadnione. Pozwalaj¹ równie¿, potencjalnemu
inwestorowi zrozumieæ problemy i obawy lokalnych spo³ecznoœci, na które dana inwe-
stycja bezpoœrednio lub poœrednio bêdzie mia³a wp³yw. Minimalne standardy udzia³u
spo³eczeñstwa w procesie decyzyjnym, polegaj¹ na zapewnieniu wszystkim bezpoœred-
nio zainteresowanym (dotkniêtym potencjalnymi skutkami realizacji przedsiêwziêcia)
mo¿liwoœci wyra¿enia opinii dotycz¹cych planowanego przedsiêwziêcia oraz jego kon-
sekwencji przyrodniczych i spo³ecznych.

Niezale¿nie od tego, nale¿y jednak mieæ na wzglêdzie, ¿e aby udostêpnienie z³ó¿
wêgla brunatnego nawet w perspektywie po roku 2030 by³o mo¿liwe, to obecnie nale¿y
przygotowaæ i podejmowaæ dzia³anie dla zapewnienia ochrony prawnej tego z³o¿a kopa-
lin strategicznych, uwzglêdnienia ich w planach zagospodarowania przestrzennego
oraz niedopuszczenia do zabudowania infrastruktur¹ niezwi¹zan¹ z przemys³em wy-
dobywczym. Dzia³ania takie s¹ równie¿ zawarte w Programie dzia³añ wykonawczych
na lata 2009–2012 stanowi¹cym za³¹cznik 3. do dokumentu „Polityka energetyczna
Polski do 2030 roku” przyjêtego przez Radê Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r.

Na chwilê obecn¹ rozwa¿ane s¹ dopiero prace studialne nad mo¿liwoœci¹ udostêp-
nienia z³ó¿ w Województwie Dolnoœl¹skim (analizy ekonomiczne, techniczne, spo³ecz-
ne i ekologiczne). Po ich zakoñczeniu, mo¿liwe bêdzie sformu³owanie wniosków co do
efektywnoœci ekonomicznej, akceptowalnoœci spo³ecznej oraz kosztów ww. przedsiê-
wziêcia dla potencjalnych inwestorów, œrodowiska i lokalnych spo³ecznoœci.

Wymaga podkreœlenia, ¿e prowadzenie prac studialnych jest niezbêdne do podjêcia
w³aœciwie uzasadnionej decyzji strategicznej, nie mo¿e byæ jednak oceniane, jako poli-
tyczne przes¹dzenie lub jako decyzja o uruchomieniu z³o¿a w ogóle.

Aby uruchomiæ kopalniê odkrywkow¹ wêgla brunatnego, zgodnie z zapisami usta-
wy, z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. poz. 228,
nr 1947 j.t.) inwestor wystêpuje do Ministra Œrodowiska najpierw o koncesjê na roz-
poznanie z³o¿a, a nastêpnie o koncesjê na wydobywanie wêgla brunatnego ze z³o¿a.
Koncesjê na wydobywanie Minister Œrodowiska wydaje w uzgodnieniu z Ministrem Go-
spodarki.

Na chwilê obecn¹ ¿aden z potencjalnych inwestorów nie zg³osi³ siê z wnioskiem
o wydanie koncesji na rozpoznanie z³o¿a Legnica. Przy uzgodnieniu koncesji przez Mi-
nistra Gospodarki, pod uwagê brane s¹ wszystkie aspekty, na które potencjalna kopal-
nia bêdzie mia³a wp³yw, w tym opinia spo³eczna, wp³yw na œrodowisko naturalne oraz
wp³yw na bezpieczeñstwo energetyczne kraju.

Maj¹c na uwadze opiniê lokalnych spo³ecznoœci w lutym 2010 roku w Minister-
stwie Gospodarki planuje siê zorganizowanie seminarium poœwiêconego z³o¿u „Legni-
ca”, w którym udzia³ wezm¹ przedstawiciele w³adzy lokalnej, potencjalni inwestorzy
oraz gremium akademickie. Seminarium ma na celu wymianê informacji i pogl¹dów
ww. stron dot. przysz³oœci legnickiego z³o¿a.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia mam nadziejê, ¿e zostan¹ one przyjête jako
wyczerpuj¹ca odpowiedŸ na postawione pytanie.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka
i innych senatorów

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Prosimy o wszelkie aktualne informacje zwi¹zane z liczb¹ firm marketin-

gowych oraz public relations wynajêtych przez spó³ki Skarbu Pañstwa oraz
spó³ki z udzia³em Skarbu Pañstwa w uk³adzie: liczba (koszt)/spó³ka. Dla
kompletnoœci informacji prosimy o uwzglêdnienie spó³ek córek tych przedsiê-
biorstw oraz o przedstawienie formu³y prawnej wspó³pracy oraz sposobu jej
nawi¹zania (uwzglêdnienie np. przetargu itp.)

Z wyrazami szacunku
Witold Idczak
Maciej Klima
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Witolda Idczaka z³o¿one wspólnie z innymi

senatorami podczas 45. posiedzenia Senatu (BPS/DSK-043-2212/09) uprzejmie wy-
jaœniam, ¿e Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie zbiera ani te¿ nie przetwarza informacji
dotycz¹cych umów zawieranych przez spó³ki z udzia³em Skarbu Pañstwa (dotyczy to
równie¿ spó³ek zale¿nych) z firmami marketingowymi oraz public relations. Pragnê
zwróciæ uwagê, ¿e zawieranie takich umów nale¿y do czynnoœci bie¿¹cego zarz¹du spó³k¹,
st¹d te¿ nie ma potrzeby gromadzenia takich informacji.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o funduszach so³eckich jest dobrze oceniana przez œrodowiska

wiejskie. Na spotkaniach mieszkañcy podkreœlaj¹, ¿e stworzono ka¿demu
so³ectwu mo¿liwoœæ realizacji zadañ, na które maj¹ bezpoœredni wp³yw.

Pojawiaj¹ siê pytania dotycz¹ce mo¿liwoœci skorzystania z funduszu so-
³eckiego w ramach sk³adania wniosków o pozyskanie œrodków finansowych
z Unii Europejskiej czy te¿ innych Ÿróde³. Czy fundusz so³ecki mo¿e byæ wli-
czany jako wk³ad w³asny do aplikowania o inne œrodki finansowe?

Drug¹ spraw¹, jaka by³a poruszana, jest mo¿liwoœæ ³¹czenia œrodków
przez kilka so³ectw w celu wykonania wspólnego zadania.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 grudnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2213/09) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Stanis³awa
Jurcewicza podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2009 roku w sprawie
funduszu so³eckiego, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie podkreœlenia wymaga, i¿ ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o fundu-
szu so³eckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) nie zawiera enumeratywnego katalogu przedsiê-
wziêæ, które mog¹ zostaæ sfinansowane ze œrodków funduszu so³eckiego. Z ustawy
wynika, i¿ œrodki z przedmiotowego funduszu mog¹ zostaæ przeznaczone na realiza-
cjê wy³¹cznie tych przedsiêwziêæ, które s¹ zadaniami w³asnymi gminy, s³u¿¹ popra-
wie warunków ¿ycia mieszkañców i s¹ zgodne ze strategi¹ rozwoju gminy (vide: art. 1
ust. 3 ww. ustawy) oraz – zgodnie z art. 1 ust. 4 przedmiotowej ustawy – na pokrycie
wydatków na dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia skutków klêski ¿ywio³owej w rozu-
mieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klêski ¿ywio³owej (Dz. U. Nr 60,
poz. 558 z póŸn. zm.). Tym samym, ka¿dorazowo nale¿y rozstrzygn¹æ, czy zak³adane
przedsiêwziêcie mieœci siê w katalogu zadañ w³asnych gminy i spe³nia pozosta³e
ustawowe wymogi. Istotnym jest równie¿, aby przedmiotowa inicjatywa uwzglêdnia³a
prawne unormowania w zakresie finansowania przedsiêwziêæ z funduszu so³eckiego,
które zawarte s¹ zarówno w ustawie o funduszu so³eckim, jak równie¿ w ustawach:
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.).

Œrodki finansowe pochodz¹ce z funduszu so³eckiego mog¹ zostaæ przeznaczone, na
realizacjê tzw. „przedsiêwziêæ inwestycyjnych” [tj. np. na zakup materia³ów, zakup
us³ug, w tym na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika (np. murarza, elektryka),
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wykonanie projektu itd.], jak równie¿ na tzw. „przedsiêwziêcia nieinwestycyjne”
(spe³niaj¹ce jednak ustawowe warunki, w tym nakierowane na tworzenie wartoœci do-
danej w obszarze warunków ¿ycia mieszkañców). Za przedsiêwziêcia takie nie mog¹
byæ uznane inicjatywy o konsumpcyjnym charakterze.

Odnosz¹c siê do kwestii skorzystania z funduszu so³eckiego w ramach sk³adania
wniosków o pozyskanie œrodków finansowych z Unii Europejskiej, b¹dŸ te¿ innych Ÿró-
de³ pragnê poinformowaæ, i¿ œrodki z funduszu so³eckiego mog¹ byæ wykorzystane jako
jedno ze Ÿróde³ finansowania wiêkszego przedsiêwziêcia. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿
o przyznaniu dotacji z funduszy europejskich decyduj¹ w³aœciwe podmioty oceniaj¹ce
ka¿dy wniosek, które bior¹ pod uwagê szczegó³owe uregulowania prawne obowi¹zu-
j¹ce dla danej kategorii spraw.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ istnieje mo¿liwoœæ wspólnego finansowania
jednego przedsiêwziêcia ze œrodków kilku so³ectw w celu realizacji wspólnego dzia³a-
nia. Na marginesie wspomnieæ nale¿y, ¿e g³ównym celem ustawodawcy w trakcie prac
nad ustaw¹ o funduszu so³eckim, by³o stworzenie mo¿liwoœci finansowania drobnych,
ale wa¿nych z punktu widzenia spo³ecznoœci so³ectwa zadañ, dziêki którym nast¹pi is-
totny wzrost aktywnoœci spo³ecznej i inicjatyw obywatelskich.

Niezale¿nie od powy¿szego uprzejmie informujê, i¿ ocena funduszu so³eckiego bê-
dzie mo¿liwa dopiero po kilku latach funkcjonowania przedmiotowej ustawy, gdy¿
pierwsze fundusze so³eckie powstan¹ w bud¿etach gmin w 2010 roku. Z informacji po-
siadanych przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji wynika, ¿e w skali
ca³ego kraju uchwa³y o utworzeniu funduszu so³eckiego podjê³o 48% gmin.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego przychodzi coraz wiêcej

listów w sprawie zmiany zapisu w art. 27 pkt 1 projektu ustawy o zmianie
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych
innych ustaw z dnia 26 listopada 2008 r.

W uzasadnieniu proponowanej zmiany czytamy.
Umieszczenie dodatkowego zapisu w art. 27 pkcie 1 projektu ustawy

o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz
niektórych innych ustaw z dnia 26 listopada 2008 r. powinno umo¿liwiaæ
konkretyzacjê celu, na jaki organizacja po¿ytku publicznego zgodnie z zapi-
sami statutowymi oraz przepisami tej ustawy winna przeznaczyæ przekaza-
ny przez podatnika 1% podatku dochodowego.

Art. 27 pkt 1 nale¿y rozszerzyæ poprzez dodanie zapisu: „Podatnik ten
z zastrze¿eniem postanowieñ art. 27 pkt 2 mo¿e dokonaæ konkretyzacji celu,
na który organizacja po¿ytku publicznego winna przeznaczyæ przekazany
przez podatnika 1% podatku dochodowego od osób fizycznych”.

Organizacje po¿ytku publicznego czêœæ zgromadzonych œrodków finanso-
wych pochodz¹cych z przekazanego 1% podatku przeznaczaj¹ na leczenie
i rehabilitacjê dzieci niepe³nosprawnych. Polscy podatnicy s¹ coraz bardziej
œwiadomi mo¿liwoœci pomagania przez przeznaczenie tego 1% i chc¹ wie-
dzieæ, na co id¹ ich podatki, dlatego o wiele chêtniej przekazuj¹ œrodki, wie-
dz¹c, ¿e trafiaj¹ one na dzia³ania leczniczo-rehabilitacyjne dla konkretnego
dziecka, a nie do tak zwanego wspólnego worka, czyli tak naprawdê na sfi-
nansowanie czegoœ nieokreœlonego.

Rodzic, któremu pañstwo nie gwarantuje zaspokojenia nawet minimal-
nych potrzeb w zakresie rehabilitacji i leczenia dziecka, propaguje ideê „1%
podatku dla OPP”, gdy¿ pozyskane w ten sposób œrodki s¹ jedynym Ÿród³em
finansowania drogiej rehabilitacji i leków, które mog¹ uratowaæ ¿ycie lub
zdrowie jego dziecka.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy s¹
w tej chwili prowadzone przez ministerstwo prace nad zmian¹ zapisu w pro-
jekcie ustawy.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 15 grudnia 2009 r.

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy
i Polityki Spo³ecznej

Szanowna Pani Minister,
w zwi¹zku z pismem Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia

2009 r. Nr BPS/DSK-043-2214/09 odstêpujê w za³¹czeniu, zgodnie z w³aœciwoœci¹,
oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Pana Piotra Kaletê podczas 45. posiedzenia Sena-
tu w dniu 3 grudnia br. w sprawie zmiany zapisu w projekcie ustawy o zmianie ustawy
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o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw po-
legaj¹cego na umo¿liwieniu konkretyzacji celu, na jaki organizacja po¿ytku publiczne-
go winna przeznaczyæ zadeklarowan¹ przez podatnika kwotê w ramach 1%.

Jednoczeœnie zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przes³anie do wiadomoœci Minister-
stwa w Finansów kopii udzielonej odpowiedzi.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Pana Piotra Kalety z dnia 3 grudnia 2009 r.,

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie informujê.

Stosownie do art. 27 nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) podatnik po-
datku dochodowego od osób fizycznych mo¿e, na zasadach i w trybie okreœlonym
w przepisach odrêbnych, przekazaæ 1% podatku obliczonego zgodnie z odrêbnymi
przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji po¿ytku publicznego.

Otrzymane przez organizacje po¿ytku publicznego, œrodki finansowe pochodz¹ce
z 1% podatku nale¿nego, mog¹ byæ wykorzystane wy³¹cznie na prowadzon¹ dzia³al-
noœæ po¿ytku publicznego (art. 27 ust. 2 projektu).

Zgodnie natomiast z art. 4 omawianej ustawy, zmieniaj¹cym art. 45c ust. 5 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póŸn.
zm.), naczelnik urzêdu skarbowego przekazuje organizacji po¿ytku publicznego infor-
macjê m.in. o przeznaczeniu kwoty pochodz¹cej z odliczenia 1% podatku przez organi-
zacjê po¿ytku publicznego, wskazuj¹c cel szczegó³owy wskazany przez podatnika.

W zwi¹zku z tym, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych bêdzie móg³
jak dotychczas przekazaæ 1% podatku nale¿nego na rzecz organizacji po¿ytku publicz-
nego, wskazuj¹c jednoczeœnie jego przeznaczenie – cel szczegó³owy (np. imiê i nazwis-
ko dziecka, na rzecz którego chcia³by przekazaæ œrodki finansowe). Organizacja
po¿ytku publicznego samodzielnie jednak decyduje, nawet w przypadku dokonania
wp³at ukierunkowanych, na jaki cel zostan¹ przekazane œrodki uzyskane z 1% podat-
ku, oczywiœcie w ramach prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci statutowej. Na podsta-
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wie art. 1 pkt 25 nowelizacji, zmieniaj¹cy art. 23 ust. 1 ustawy, organizacja posiadaj¹-
ca status po¿ytku publicznego bêdzie zobowi¹zana do zamieszczenia w sprawozdaniu
merytorycznym ze swojej dzia³alnoœci informacji na temat wydatkowania œrodków po-
chodz¹cych z 1% podatku, co umo¿liwi podatnikom dokonanie weryfikacji, czy przeka-
zane przez nich œrodki zosta³y wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z szacunkiem

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

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie

w wielkopolskiej prasie artyku³y dotycz¹ce œmierci kpt. Daniela Ambroziñ-
skiego, który zgin¹³ 10 sierpnia bie¿¹cego roku w Afganistanie.

Polscy ¿o³nierze, udaj¹cy siê na misjê do Afganistanu, ze zrozumia³ych
wzglêdów mog¹ spodziewaæ siê wszystkiego co najgorsze. Maj¹ równie¿ pra-
wo oczekiwaæ jak najdalej id¹cej pomocy w wype³nianiu przyjêtych na siebie
obowi¹zków.

Wielki niepokój wzbudzi³a we mnie – jako w Polaku, senatorze Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a tym bardziej cz³onku senackiej Komisji Obrony Narodowej
– lektura „G³osu Wielkopolskiego” z dnia 24 listopada bie¿¹cego roku, a kon-
kretnie artyku³ „Œmieræ Daniela jest niewygodna”. W tym¿e artykule siostra
zastrzelonego oficera z Jarocina, kpt. Daniela Ambroziñskiego, oskar¿a do-
wództwo g³ównej bazy w Ghazni o próbê tuszowania pope³nionych b³êdów,
brak informacji o tocz¹cym siê œledztwie, o przyjazdach ludzi gen. Dariusza
Wroñskiego, a nawet samego genera³a z sugestiami, by nie udzielaæ wywia-
dów mediom, by je sp³awiaæ, a wrêcz wzywaæ policjê.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z nastêpuj¹cymi pyta-
niami.

1. Na jakim etapie znajduje siê przedmiotowe œledztwo?
2. Czy zrobiono wszystko, co mo¿na by³o zrobiæ, by tej œmierci mo¿na by³o

unikn¹æ?
3. Czy rodzina zabitego mo¿e liczyæ na pe³n¹ informacjê dotycz¹c¹ okolicz-

noœci œmierci?
4. Czy faktycznie nachodzono rodzinê i pada³y sugestie dotycz¹ce nie-

kontaktowania siê z mediami?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.31

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Piotra Kaletê podczas

45. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 grudnia br. dotycz¹ce okolicz-
noœci œmierci kpt. Daniela Ambroziñskiego (BPS/DSK-043-2215/09), uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w obliczu tragicznej œmierci kpt. Daniela Ambroziñskiego
zarówno rodzina zmar³ego, jak i opinia publiczna maj¹ prawo do uzyskania informacji
o tym zdarzeniu. Niezale¿nie od powy¿szego, wyjaœnienie wszelkich okolicznoœci
œmierci oficera le¿y tak¿e w interesie Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Kpt. Daniel Ambroziñski zgin¹³ uczestnicz¹c w dzia³aniach bojowych, realizowa-
nych w ramach mandatowych celów Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganista-
nie. Okolicznoœci i przebieg tego zdarzenia s¹ obecnie przedmiotem postêpowania
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prowadzonego przez Wojskow¹ Prokuraturê Okrêgow¹ w Warszawie oraz ¯andarmeriê
Wojskow¹. Œledztwo znajduje siê na etapie dokonywania weryfikacji przyjêtych wersji
okolicznoœci œmierci kpt. Ambroziñskiego, uwzglêdnia tak¿e aspekt mo¿liwoœci unik-
niêcia tego zdarzenia, w tym równie¿ pod k¹tem dope³nienia procedur zmierzaj¹cych
do pe³nego zabezpieczenia patrolu, w którym uczestniczy³ zmar³y oficer. Resort obrony
narodowej stoi na stanowisku, ¿e formu³owanie ocen w przedmiotowej sprawie powin-
no nast¹piæ dopiero po zapadniêciu odpowiednich rozstrzygniêæ procesowych.

Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej natychmiast po œmierci kpt. Daniela Ambro-
ziñskiego podjê³y dzia³ania na rzecz udzielenia jego rodzinie wszechstronnej pomocy
i wsparcia. Opiek¹ objête zosta³y ¿ona oraz matka zabitego oficera. Obok wyp³aty przy-
s³uguj¹cych rodzinie ¿o³nierza nale¿noœci finansowych, Minister Obrony Narodowej
podj¹³ decyzjê o przydziale ¿onie zmar³ego lokalu mieszkalnego. Ponadto, matka
kpt. Ambroziñskiego otrzyma³a poza kolejnoœci¹ skierowanie na pobyt w sanatorium.

Pragnê tak¿e poinformowaæ, ¿e ¿o³nierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej podjêli
szereg inicjatyw upamiêtniaj¹cych osobê kpt. Daniela Ambroziñskiego. W dniu 7 wrzeœ-
nia br. w sali tradycji 1. batalionu kawalerii powietrznej ods³oniêta zosta³a tablica pa-
mi¹tkowa poœwiêcona jego osobie, a w dniu 9 grudnia br. nazwano jego imieniem
jedn¹ z ulic na terenie garnizonu LeŸnica Wielka. Podjêto tak¿e inicjatywê nadania
imienia zmar³ego oficera pododdzia³owi, w którym pe³ni³ on s³u¿bê.

W odniesieniu do szczegó³owych kwestii zawartych w oœwiadczeniu Pana Senatora
Piotra Kalety uprzejmie informujê, ¿e przedstawiciele Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, a w szczególnoœci Dowództwa Wojsk L¹dowych, utrzymuj¹ sta³y kontakt z ro-
dzin¹ kpt. Daniela Ambroziñskiego. Bliskim udostêpniono wszelkie informacje o okolicz-
noœciach œmierci ¿o³nierza. Cz³onkom rodziny oficera umo¿liwiono tak¿e spotkanie
ze s³u¿¹cymi wspólnie z nim ¿o³nierzami pi¹tej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego po ich powrocie z Afganistanu. W grudniu br. odby³y siê tak¿e spotkania z dowód-
cami grupy oraz zespo³u tzw. OMLT, a nastêpnie z dowódc¹ pi¹tej zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W spotkaniach tych uczestniczy³y ¿ona,
matka i siostra poleg³ego oficera. Mia³y one mo¿liwoœæ poznania okolicznoœci œmierci
kpt. Daniela Ambroziñskiego oraz uzyskania odpowiedzi na zadane pytania. Tak¿e in-
formacje na temat przebiegu tocz¹cego siê w przedmiotowej sprawie œledztwa s¹ do-
stêpne dla rodziny zmar³ego na podstawie art. 156 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.).

Odnosz¹c siê do treœci artyku³u, jaki ukaza³ siê w dzienniku „G³os Wielkopolski”
w dniu 24 listopada br. pragnê poinformowaæ, ¿e z informacji przedstawionych przez
Dowódcê Wojsk L¹dowych i Dowódcê Operacyjnego Si³ Zbrojnych wynika, ¿e nie wyda-
wali oni swoim podw³adnym poleceñ czy te¿ wytycznych, sugeruj¹cych nak³anianie ro-
dziny poleg³ego oficera do ograniczenia kontaktów z mediami. W kontaktach
z przedstawicielami mediów ¿o³nierze Wojska Polskiego zobowi¹zani s¹ do przestrzega-
nia zasad okreœlonych w decyzji Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony
narodowej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 82). Tak¿e w toku prowadzonego w przedmiotowej
sprawie œledztwa nie zosta³y potwierdzone informacje dotycz¹ce rzekomych prób wp³y-
wania na rodzinê kpt. Daniela Ambroziñskiego w zakresie kontaktowania siê z mediami.

Przedstawiaj¹c powy¿sze informacje wyra¿am nadziejê, ¿e pe³ne wyjaœnienie okolicz-
noœci przedmiotowego zdarzenia przyniesie prowadzone w tej sprawie œledztwo.

Z powa¿aniem

w z. Stanis³aw J. Komorowski
PODSEKRETARZ STANU
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Ministerstwo Zdrowia od wielu lat stosuje przymus szczepieñ dzieci i m³o-

dzie¿y, nie bior¹c zupe³nie pod uwagê aktualnego stanu wiedzy na temat po-
wik³añ poszczepiennych ani te¿ skutku synergizmu tych szczepionek
w organizmie. Niestety ma³o znany jest fakt, ¿e skrajnie niebezpieczne szcze-
pionki zawieraj¹ce thimerosal (wagowo oko³o 49% rtêci) podawane s¹ dzie-
ciom w ramach szczepieñ obowi¹zkowych i dobrowolnych. „Rtêæ powoduje
zaburzenia rozwojowe u dzieci (autyzm, ADHD, upoœledzenie umys³owe, pa-
daczka i inne), a u doros³ych choroby neurodegeneracyjne (Parkinsona i Alz-
heimera).

Polskie niemowlêta w pierwszych osiemnastu miesi¹cach ¿ycia otrzymu-
j¹ szesnaœcie obowi¹zkowych szczepieñ przeciw dziesiêciu chorobom (gruŸli-
cy, ¿ó³taczce B, b³onicy, krztuœcowi, tê¿cowi, polio, odrze, ró¿yczce, œwince
i zaka¿eniom Haemofilus influenzae). Dodatkowo zalecane s¹ inne szczepie-
nia, co mo¿e podnieœæ ich liczbê do dwudziestu szeœciu w ci¹gu pierwszych
dwudziestu czterech miesiêcy ¿ycia. Wœród obowi¹zuj¹cych szczepieñ s¹
dwa (BCG i WZW B), które podawane s¹ ju¿ w pierwszej dobie ¿ycia dziecka.
Wiele wskazuje na to, ¿e szczepionka WZW B, która dostarcza jednorazowo
25 g Hg, co stanowi oko³o 8,3% g Hg/kg wagi cia³a, powoduje powa¿ne za-
gro¿enie dla ¿ycia i zdrowia dziecka. Ta iloœæ rtêci jest osiemdziesi¹t trzy razy
wiêksza od uwa¿anej za bezpieczn¹ (0,1 g Hg/kg/dzieñ) dla doros³ego cz³o-
wieka!

U noworodka bariera krew – mózg nie jest dobrze wykszta³cona, thimero-
sal wraz z antygenami i substancjami pomocniczymi szczepionek (m.in. wo-
dorotlenek glinu, 250 g) ³atwo przedostaje siê do mózgu, gdzie mo¿e
powodowaæ trwa³e uszkodzenia.

Zasadnoœæ obowi¹zkowych szczepieñ dzieci jest czêsto kwestionowana
przez rodziców. Prawo, które wymusza stosowanie szczepionek, wzmacnia-
ne jest przez lobbing firm farmaceutycznych. Rodzice, którzy œwiadomie re-
zygnuj¹ ze szczepieñ, obawiaj¹c siê powik³añ poszczepiennych, s¹ karani.
W krajach Europy Zachodniej szczepienia dzieci s¹ dobrowolne, w Polsce sto-
suje siê terror wobec rodziców, którzy œwiadomie nie chc¹ szczepiæ swych
dzieci. Gdy rodzice ¿¹daj¹ od lekarzy lub Sanepidu potwierdzenia na piœmie,
¿e bior¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za mo¿liwe okaleczenie lub uœmiercenie
dziecka szczepionk¹, wszyscy odmawiaj¹ im podpisania takiego dokumentu.

Niektóre kraje wycofa³y ju¿ z u¿ycia te szkodliwe specyfiki. Polska z upo-
rem pogr¹¿a siê w b³êdzie, za który p³ac¹ setki tysiêcy dzieci i ich rodziny,
a poœrednio ca³e spo³eczeñstwo.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z pytaniami.
1. Dlaczego dopuszczone s¹ do u¿ytku szczepionki zawieraj¹ce znaczn¹

zawartoœæ thimerosalu?
2. Do kogo maj¹ siê zwróciæ o odszkodowanie rodzice, u których dzieci

wyst¹pi¹ powik³ania poszczepienne, takie jak autyzm, padaczka, upoœledze-
nie umys³owe itd.?

3. Czy w poradniach pediatrycznych i w punktach szczepieñ jest prowa-
dzona ewidencja powik³añ poszczepiennych u dzieci? Jeœli tak, to jakie s¹
wyniki tej ewaluacji?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.01.06

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Piotra Kalety z³o¿one podczas 45. po-

siedzenia Senatu w dniu 3 grudnia 2009 r. przekazane przy piœmie znak: BPS/DSK-
-043-2216/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku, uprzejmie proszê Pana Marsza³ka o przy-
jêcie nastêpuj¹cych informacji.

Zgodnie z obecn¹ wiedz¹, Minister Zdrowia nie ma podstaw, aby s¹dziæ, ¿e istnieje
jednoznaczny zwi¹zek miêdzy podawanymi szczepieniami a wyst¹pieniem objawów
autyzmu u dzieci.

Autyzm jest uwa¿any przez wielu ekspertów za chorobê genetycznie uwarunkowa-
n¹, której wyst¹pienie mog¹ przyspieszyæ czynniki œrodowiskowe, w tym równie¿ dzia-
³aj¹ce w ¿yciu p³odowym. Nie wyklucza siê wspó³dzia³ania wielu czynników
jednoczeœnie. Spektrum zaburzeñ autystycznych obejmuje ³agodne objawy pocz¹wszy
od nieprawid³owej percepcji, zaburzeñ neurologicznych oraz zachowania do ciê¿kich
zaburzeñ autystycznych.

Wyjaœniaj¹c sporn¹ kwestiê dotycz¹c¹ toksycznoœci tiomersalu, uprzejmie infor-
mujê, ¿e na podstawie informacji z Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych wynika, ¿e w Europie minimalna skuteczna
iloœæ konserwantu zawartego w szczepionkach jest okreœlana w teœcie ochrony drobno-
ustrojowej (PH. Eur. 01/2008:50103), a jego zawartoœæ w szczepionkach jest œciœle
kontrolowana w procesie wytwarzania, jak równie¿ w badaniach przed zwolnieniem
ka¿dej serii przez niezale¿ne laboratoria (OMCL). Bior¹c pod uwagê przeprowadzane
testy, dopuszczenie do obrotu szczepionek zawieraj¹cych tiomersal w jednorazowej
(pojedynczej) dawce mo¿e nast¹piæ gdy iloœæ tiomersalu w 1 dawce nie przekracza
0,01% v/v leku. Ponadto Komitet ds. Produktów Leczniczych (CHMP) zweryfikowa³ lis-
tê produktów zawieraj¹cych tiomersal pod k¹tem mo¿liwoœci kumulacji zawartoœci
rtêci w organizmie.

Zgodnie z oœwiadczeniem Europejskiej Agencji ds. Leków z 1999 r. oraz z 2004 r.
w sprawie produktów leczniczych zawieraj¹cych tiomersal, podjêto dzia³ania maj¹ce
na celu usuniecie b¹dŸ zredukowanie zawartoœci tego zwi¹zku w szczepionkach. Kroki
te zastosowano jako prewencyjne, gdy¿ wyniki badañ klinicznych nie wskazywa³y na
istnienie innych ni¿ odczyny alergiczne reakcji niepo¿¹danych po zastosowaniu szcze-
pionek zawieraj¹cych dopuszczon¹ iloœæ tiomersalu. Ponadto badania dowiod³y, ¿e far-
makokinetyka etylenu rtêci wykaza³a, ¿e tiomersal jest wydalany w ca³oœci drog¹
jelitow¹ w ci¹gu ok. 7 dni.

Stanowisko CHMP (marzec 2004 r.) jednoznacznie wskazuje na znaczn¹ przewagê
korzyœci wynikaj¹cych ze szczepieñ nad ewentualnym, obecnie niepopartym dowoda-
mi naukowymi, ryzykiem stosowania szczepionek zawieraj¹cych tiomersal.

Stanowisko Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeñstwa Szczepieñ (GACVS), zawarte
w komunikacie z posiedzenia GACVS z dnia 18–19 czerwca 2008 r. WHO w Genewie,
jednoznacznie wskazuje na brak dzia³ania toksycznego tiomersalu podawanego w sto-
sowanych obecnie szczepionkach. Obecnie dostêpne s¹ wyniki badañ epidemiologicz-
nych zanalizowane przez CHMP, które wskazuj¹ na brak zwi¹zku pomiêdzy
szczepieniem szczepionkami zawieraj¹cymi tiomersal oraz brak wp³ywu ogólnej im-
munizacji organizmu na zaburzenia rozwojowe u dzieci, w tym autyzm czy wyst¹pienie za-
burzeñ autystycznych.

Odpowiadaj¹c na pytanie pierwsze zawarte w oœwiadczeniu pana Senatora, uprzej-
mie informujê, ¿e Program Szczepieñ Ochronnych jest opracowywany pod wzglêdem
merytorycznym przez G³ówny Inspektorat Sanitarny (GIS) na podstawie ustawy z dnia

45. posiedzenie Senatu w dniu 3 grudnia 2009 r. 245



5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi
(Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z póŸn. zm). Wszelkie decyzje w zakresie okreœlenia ostatecz-
nego kszta³tu Programu Szczepieñ Ochronnych, Minister Zdrowia podejmuje na pod-
stawie medycznych i epidemiologicznych wskazañ oraz rekomendacji Œwiatowej
Organizacji Zdrowia, a tak¿e w oparciu o merytoryczn¹ wyk³adniê dzia³aj¹cej przy
G³ównym Inspektoracie Sanitarnym Komisji Chorób ZakaŸnych Rady Sanitarno-Epide-
miologicznej i Pediatrycznego Zespo³u Ekspertów do spraw Programu Szczepieñ
Ochronnych. Bior¹c powy¿sze pod uwagê uprzejmie informujê, ¿e prowadzone na bie-
¿¹co analizy systemu szczepieñ obowi¹zkowych w Polsce wskazuj¹ na bezpieczeñstwo
oraz zasadnoœæ prowadzenia Programu Szczepieñ Ochronnych.

Minister Zdrowia, wype³niaj¹c obowi¹zek wynikaj¹cy z ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi (Dz. U.
Nr 234, poz. 1570 z póŸn. zm.), oraz maj¹c na wzglêdzie prowadzon¹ profilaktykê w za-
kresie chorób zakaŸnych zw³aszcza u dzieci, stoi na stanowisku, i¿ celem nadrzêdnym
w powy¿szym dzia³aniu jest zapewnienie bezpiecznej ochrony spo³eczeñstwa.

Dlatego te¿ wszystkie preparaty do szczepieñ stosowane w PSO musz¹ byæ zareje-
strowane w Polsce przez Urz¹d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych, b¹dŸ musz¹ posiadaæ certyfikat bezpieczeñstwa
i rejestracjê wydan¹ przez Europejsk¹ Agencjê Oceny Leków (EMEA). To oznacza, ¿e
ich skutecznoœæ oraz bezpieczeñstwo potwierdzono w badaniach klinicznych. Takie
preparaty nie mog¹ te¿ zawieraæ substancji, których u¿ywanie jest zabronione w Unii
Europejskiej lub wynika z przepisów obowi¹- zuj¹cych na terenie danego pañstwa.

Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na fakt, ¿e w Polsce autyzm, padaczka, upoœledzenie
umys³owe nie s¹ traktowane jako niepo¿¹dane odczyny poszczepienne w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo-
¿¹danych odczynów poszczepiennych (Dz.U. z 2005 r. nr 232, poz. 1973 z póŸn. zm.).

Analizuj¹c pytanie dotycz¹ce odszkodowañ przyznawanych rodzicom, których
dzieci zachorowa³y na autyzm, uprzejmie nadmieniam, ¿e o odpowiedzialnoœci za po-
gorszenie stanu zdrowia dziecka po zaszczepieniu, mo¿e orzec s¹d, analizuj¹c pe³n¹
dokumentacjê medyczn¹ pacjenta oraz okolicznoœæ procedury szczepienia i wykazuj¹c
zale¿noœæ przyczynowo skutkow¹ miêdzy podaniem dziecku szczepionki a wyst¹pie-
niem objawów chorobowych diagnozowanych przez lekarzy jako np. autyzm. Odnosz¹c
siê do pytania Pana Senatora, dotycz¹cego systemu monitorowania powik³añ poszcze-
piennych u dzieci uprzejmie informujê, ¿e Rejestr Odczynów Poszczepiennych istnieje
w Polsce od 1994 r. Na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych (Dz.U. z 2005 r. nr 232,
poz. 1973 z póŸn. zm.), G³ówny Inspektor Sanitarny upowa¿ni³ Zak³ad Epidemiologii
w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Pañstwowym Zak³adzie Higieny do
prowadzenia zbiorczego wykazu zg³oszeñ niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych
oraz do podawania do publicznej wiadomoœci zbiorczych informacji na temat niepo-
¿¹danych odczynów poszczepiennych zg³oszonych na terenie kraju. Powy¿szy wykaz
jest prowadzony na podstawie zbioru kopii formularzy zg³oszeñ lekarskich. Zak³ad
Epidemiologii w NIZP-PZH prowadzi nadzór nad niepo¿¹danymi odczynami poszcze-
piennymi (NOP). Ka¿dego roku po weryfikacji, NOPsy podlegaj¹ zg³aszaniu do WHO
i s¹ publikowane w biuletynie „Szczepienia ochronne”.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety
oraz senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na nasze rêce przekazane zosta³o stanowisko Zarz¹du Stowarzyszenia

na rzecz Jakoœci w Nauczaniu Jêzyków Obcych PASE w sprawie planowanej
przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o podatku od towarów
i us³ug, w której przewiduje siê objêcie niepublicznych szkó³ jêzykowych 22%
stawk¹ podatku VAT.

W uzasadnieniu czytamy:
Sytuacja na rynku szkó³ jêzykowych jest dziœ bardzo trudna, poniewa¿

kryzys ekonomiczny spowodowa³ drastyczne ciêcia wydatków na edukacjê.
Przeprowadzone przez Centrum Badañ Opinii Spo³ecznej niezale¿ne badania
dowodz¹, ¿e liczba osób inwestuj¹cych w naukê jêzyków obcych zmala³a
w ostatnim czasie o blisko 25%. Po wejœciu w ¿ycie proponowanych zmian spa-
dek ten bêdzie znacznie wiêkszy.

Wprowadzenie podatku VAT na us³ugi edukacyjne spowoduje upadek
wielu renomowanych placówek. Czêœæ z nich bêdzie zmuszona zrezygnowaæ
z dobrych, doœwiadczonych lektorów i nadzoru metodycznego, co spowoduje
znacz¹ce pogorszenie jakoœci us³ug edukacyjnych w Polsce. Wiêkszoœæ placó-
wek bêdzie zmuszona przerzuciæ dodatkowy koszt na s³uchaczy, dla których
ju¿ teraz inwestycja w kurs jêzykowy to ogromny wydatek. Konsekwencj¹ bê-
dzie rezygnacja z edukacji jêzykowej oraz wzrost szarej strefy us³ug edukacyj-
nych, od których do bud¿etu pañstwa nie zostan¹ odprowadzone ¿adne
podatki.

W obecnej chwili oferta szkó³ jêzykowych w znacznym stopniu zape³nia
lukê w szkolnictwie publicznym. Poza tym szko³y jêzykowe inwestuj¹ w naj-
nowsze programy i pomoce naukowe i podnosz¹ tym samym poprzeczkê, sta-
j¹c siê si³¹ napêdow¹ i wzorcem do naœladowania dla wielu placówek
oœwiatowych.

Uwa¿am, ¿e proponowane zmiany trwale zahamuj¹ rozwój jêzykowy
w Polsce i spowolni¹ pe³n¹ integracjê ze spo³ecznoœci¹ europejsk¹. Dodatkowo
uderz¹ w najbardziej potrzebuj¹ce wsparcia grupy spo³eczne, takie jak: m³o-
dzie¿, studenci czy rodzice inwestuj¹cy w edukacjê dzieci. Nauka jêzyków ob-
cych stanie siê towarem luksusowym dostêpnym tylko dla najbogatszych.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Ministra z zapytaniem. Czym
spowodowane s¹ tak dalece id¹ce zmiany w kwestii objêcia niepublicznych
szkó³ jêzykowych 22% stawk¹ podatku VAT?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
Tadeusz Gruszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 21 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 10 grudnia 2009 r. znak: BPS/DSK-

-043-2217/09, przy którym przekazane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora
Pana Piotra Kaletê oraz Senatora Pana Tadeusza Gruszkê na 45. posiedzeniu Senatu
w dniu 3 grudnia 2009 r., dotycz¹ce objêcia niepublicznych szkó³ jêzykowych 22%
stawk¹ podatku od towarów i us³ug, uprzejmie informujê.

G³ównym celem projektu nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.), przes³anego do uzgodnieñ miê-
dzyresortowych w dniu 2 lipca 2009 r. (projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i us³ug), jest „prze³o¿enie” wykorzystanej w za³¹cznikach do ustawy
klasyfikacji PKWiU z 1997 r. na klasyfikacjê PKWiU z 2008 r.

W projekcie ustawy przewiduje siê likwidacjê za³¹cznika nr 4, który okreœla³ zakres
zwolnieñ od podatku przy zastosowaniu klasyfikacji statystycznych i przeniesienie
uregulowañ dotycz¹cych tej tematyki do treœci ustawy. Wynika to z braku praktycznej
mo¿liwoœci „prze³o¿enia” obecnej klasyfikacji wykorzystanej w tym za³¹czniku, na kla-
syfikacjê PKWiU z 2008 r. w taki sposób, by zakres zwolnieñ by³ zgodny z przepisami
Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego sys-
temu podatku od wartoœci dodanej (Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej L 347/1
z póŸn. zm.). Przy okreœlaniu zakresu tych zwolnieñ uwzglêdnione zosta³y przepisy Dy-
rektywy 2006/112/WE Rady oraz orzecznictwo ETS.

Obecnie zak³ada siê, ¿e w zakresie us³ug edukacyjnych, zwolnieniem maj¹ byæ objête:
• us³ugi œwiadczone przez:

a) jednostki objête systemem oœwiaty, w rozumieniu przepisów o systemie oœwia-
ty; w zakresie kszta³cenia i wychowania,

b) uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
-rozwojowe – w zakresie kszta³cenia na poziomie wy¿szym

– oraz dostawa towarów i œwiadczenie us³ug œciœle z takimi us³ugami zwi¹zane;
• us³ugi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gim-

nazjalnym, ponadgimnazjalnym i wy¿szym, œwiadczone przez nauczycieli;
• us³ugi kszta³cenia zawodowego lub przekwalifikowania oraz œwiadczenie us³ug

i dostawa towarów œciœle z tymi us³ugami zwi¹zana, prowadzone w formach prze-
widzianych w odrêbnych przepisach;

• inne ni¿ wy¿ej wymienione us³ugi nauczania œwiadczone przez podmioty, które
uzyska³y akredytacjê w rozumieniu przepisów o systemie oœwiaty – wy³¹cznie
w zakresie us³ug objêtych akredytacj¹.

Zakres powy¿szego zwolnienia, adresowany jest m.in. do jednostek objêtych syste-
mem oœwiaty realizuj¹cych us³ugi kszta³cenia, do których zalicza siê równie¿ placówki
niepubliczne, które uzyska³y wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkê samo-
rz¹du terytorialnego.

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) osoby fizyczne i prawne mog¹ zak³adaæ pla-
cówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkê sa-
morz¹du terytorialnego obowi¹zan¹ do prowadzenia odpowiedniego typu placówek
publicznych.

Placówki niepubliczne mog¹ zatem byæ zak³adane i prowadzone przez osoby fizycz-
ne lub osoby prawne niebêd¹ce jednostkami samorz¹du terytorialnego.
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W zwi¹zku z powy¿szym szko³y jêzykowe prowadzone w formie placówek objêtych
takim wpisem korzysta³yby z tego zwolnienia.

Inn¹ mo¿liwoœci¹ korzystania ze zwolnienia od podatku bêdzie posiadanie akredy-
tacji w rozumieniu przepisów o systemie oœwiaty, o której mowa powy¿ej.

Ponadto zauwa¿am, i¿ odnoszenie zwolnienia do wszystkich podmiotów zajmu-
j¹cych siê nauczaniem, jeœli formy tego nauczania nie spe³niaj¹ kryteriów przewidzia-
nych w ustawie o systemie oœwiaty nie jest zasadne, gdy¿ trudno by³oby powi¹zaæ takie
zwolnienie ze zwolnieniem podmiotów dzia³aj¹cych w interesie publicznym, o którym
mówi rozdzia³ 2 „Zwolnienia dotycz¹ce okreœlonych czynnoœci wykonywanych w inte-
resie publicznym” Dyrektywy 2006/112/WE.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Pragnê przedstawiæ Panu Ministrowi problem zwi¹zany z ograniczeniem
mo¿liwoœci skutecznego karania osób, które w sposób nielegalny utylizuj¹
wyroby zawieraj¹ce azbest.

Funkcjonuj¹cy od kilku lat rz¹dowy „Program usuwania azbestu i wyro-
bów zawieraj¹cych azbest, stosowanych na terytorium Polski” zak³ada
ca³kowite usuniêcie azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z terytorium
Polski do roku 2032. Istotnym za³o¿eniem programu jest ustanowienie syste-
mu dop³at, dziêki którym podmioty chc¹ce zutylizowaæ posiadane wyroby za-
wieraj¹ce azbest mog¹ uzyskaæ nawet pe³n¹ refundacjê kosztów z tym
zwi¹zanych.

Mimo to nadal bardzo czêsto nap³ywaj¹ sygna³y o ujawnieniu nielegal-
nych wysypisk z produktami azbestowymi. Najczêœciej s¹ to pozosta³oœci eter-
nitowego pokrycia dachowego, których w sposób nielegalny pozby³ siê ich
w³aœciciel. Czêsto te¿ same firmy dokonuj¹ce prac utylizacyjnych (niektóre na-
wet bez stosowanych zezwoleñ) pozbywaj¹ siê odpadów azbestowych po-
przez wywiezienie ich na dzikie wysypisko.

Wydaje siê, ¿e dzia³ania takie mog¹ wynikaæ ze swego rodzaju poczucia
bezkarnoœci. W wielu przypadkach bowiem prokuratura prowadz¹ca postê-
powanie w sprawie kwalifikuje takie zachowanie jedynie jako wykroczenie,
nie dopatruj¹c siê wyczerpania znamion przestêpstwa polegaj¹cego na za-
nieczyszczaniu œrodowiska w sposób zagra¿aj¹cy ¿yciu lub zdrowiu wielu
osób lub powoduj¹cego zniszczenie w œwiecie roœlinnym lub zwierzêcym
w znacznych rozmiarach. Ponadto bardzo czêsto zdarzaj¹ siê przypadki
umorzenia postêpowania z uwagi na niemo¿noœæ ustalenia sprawcy. Taki
stan rzeczy zachêca osoby borykaj¹ce siê z problemem usuwania azbestu do
rozwi¹zania go w sposób nielegalny.

Istnieje jeszcze inna konsekwencja opisanej niskiej skutecznoœci w œciga-
niu podmiotów winnych dokonania nielegalnej utylizacji wyrobów zawiera-
j¹cych azbest. W przypadku, kiedy wina nie zostanie przypisana w³aœciwe-
mu sprawcy, obowi¹zek pozbycia siê takich odpadów spoczywa na w³aœci-
cielu nieruchomoœci, na terenie której ujawniono nielegalne wysypisko.

Trudno zgodziæ siê z podnoszon¹ czêsto w toku postêpowania argumen-
tacj¹, jakoby nielegalne sk³adowisko azbestu nie stanowi³o zagro¿enia dla
¿ycia i zdrowia ludzi. Azbest jest powszechnie uznawany za wyj¹tkowo groŸ-
ny dla zdrowia. Zagro¿enie to jest szczególnie du¿e, jeœli wyroby zawieraj¹ce
azbest s¹ kruszone, ³amane lub ciête, a wiêc równie¿ podczas nielegalnego
demonta¿u lub wywózki takich wyrobów bez zachowania nale¿ytych zasad
bezpieczeñstwa. Dlatego te¿ wyroby zawieraj¹ce azbest, w szczególnoœci po-
krycia eternitowe, winny byæ usuwane i sk³adowane – zgodnie z przepisami –
z zachowaniem szczególnych œrodków ostro¿noœci.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o doprecyzowanie
przepisów karnych dotycz¹cych przypadków ³amania prawa opisanych
w niniejszym oœwiadczeniu. W szczególnoœci proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci
wprowadzenia takich unormowañ, z których wynika³oby, ¿e zanieczyszcze-
nie œrodowiska wyrobami zawieraj¹cymi azbest traktowane winno byæ jak
przestêpstwo.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 11 stycznia 2010 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez pana senatora Ryszarda Knosalê,

w sprawie doprecyzowania przepisów dotycz¹cych przypadków ³amania prawa wsku-
tek zanieczyszczenia œrodowiska wyrobami zawieraj¹cymi azbest, przekazane przy
piœmie z dnia 10 grudnia 2009 r., BPS/DSK-043-2218/09, uprzejmie przedstawiam,
co nastêpuje.

W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjê³a opracowany przez Ministerstwo
Gospodarki „Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest stosowa-
nych na terytorium Polski”, do czego zobowi¹za³ j¹ Sejm rezolucj¹ z dnia 19 czerwca
1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373).
Program powsta³ w wyniku realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stoso-
wania wyrobów zawieraj¹cych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z póŸn. zm.).
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjê³a uchwa³ê w sprawie ustanowienia pro-
gramu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032”.
G³ówne cele Programu to:

– usuniêcie i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj¹cych azbest;
– minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnoœci¹

azbestu na terytorium kraju;
– likwidacja szkodliwego oddzia³ywania azbestu na œrodowisko.
Z treœci oœwiadczenia wynika, i¿ pomimo obowi¹zywania Programu, nadal ujawnia-

ne s¹ nielegalne sk³adowiska azbestu, zazwyczaj stanowi¹cego pozosta³oœci po usuniê-
ciu eternitowego pokrycia dachu.

W ocenie pana senatora takie zachowania maj¹ wynikaæ z niskiej skutecznoœci œci-
gania przez prokuratury sprawców tego rodzaju czynów oraz kwalifikowania ich za-
zwyczaj jako wykroczeñ. Rozwi¹zaniem powy¿szego problemu mia³oby byæ, zdaniem
autora oœwiadczenia, wprowadzenie unormowania, z którego wprost bêdzie wynikaæ,
¿e zanieczyszczanie œrodowiska wyrobami zawieraj¹cymi azbest wyczerpuje znamiona
przestêpstwa.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e azbest z uwagi na swoje w³aœciwoœci jest substancj¹ stwa-
rzaj¹c¹ szczególne zagro¿enie dla œrodowiska oraz zdrowia i ¿ycia ludzkiego, czemu da³
wyraz ustawodawca w art. 160 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œro-
dowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150), statuuj¹c zakaz jego wprowadzania do ob-
rotu lub ponownego jego wykorzystywania z wyj¹tkiem przypadków okreœlonych
w ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj¹cych az-
best (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20). Z³amanie powy¿szego zakazu skutkowaæ bêdzie
odpowiedzialnoœci¹ sprawcy za wykroczenie, bowiem w art. 344 Prawa ochrony œrodo-
wiska wprowadzono penalizacjê powy¿szego zachowania jako wykroczenia, zagro¿one-
go kar¹ aresztu, ograniczenia wolnoœci albo grzywny.

Równoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e ustawa Prawo ochrony œrodowiska przewiduje
odpowiedzialnoœæ za szereg innych zachowañ godz¹cych w ochronê œrodowiska
(art. 329–360) w trybie przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

Przede wszystkim nale¿y jednak wskazaæ na obowi¹zuj¹ce regulacje w Kodeksie kar-
nym, gdzie w art. 183 § 1 wprowadzono odpowiedzialnoœæ karn¹ za przestêpstwo polegaj¹ce
na sk³adowaniu, usuwaniu, przetwarzaniu, dokonywaniu odzysku, unieszkodliwianiu
albo transporcie wbrew przepisom odpadów lub substancji w takich warunkach lub
w taki sposób, ¿e mo¿e to zagroziæ ¿yciu lub zdrowiu wielu osób lub spowodowaæ
zniszczenie w œwiecie roœlinnym lub zwierzêcym w znacznych rozmiarach.
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Przyjêta w art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251) konstrukcja definicji „odpadu” nie odwo³uje siê do jego cech, ani nie
wskazuje na konkretne przedmioty, które tworz¹ odpady, lecz odwo³uje siê do wzorca
wskazanego w za³¹czniku do ustawy oraz do faktycznego, zamierzonego lub nakazane-
go postêpowania posiadacza substancji lub przedmiotu. W za³¹czniku nr 3 do powy¿-
szej ustawy zosta³ wskazany azbest jako sk³adnik odpadu, który kwalifikuje go jako
niebezpieczny. Substancje zaœ, o których mowa w art. 183 § 1 k.k., s¹ to wszelkie pier-
wiastki chemiczne oraz ich zwi¹zki, mieszaniny lub roztwory wystêpuj¹ce w œrodowis-
ku lub powsta³e w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka, mog¹ce zagra¿aæ ¿yciu lub zdrowiu
cz³owieka lub œrodowisku naturalnemu.

Przestêpstwo okreœlone w art. 183 § 1 zagro¿one jest kar¹ pozbawienia wolnoœci
w wymiarze od 3 miesiêcy do 5 lat. Odpowiedzialnoœæ za powy¿sze przestêpstwo ulega
zaostrzeniu, je¿eli jego nastêpstwem jest zniszczenie w œwiecie roœlinnym lub zwierzê-
cym w znacznych rozmiarach (kara pozbawienia wolnoœci w wymiarze od 6 miesiêcy do
8 lat – art. 185 § 1 k.k.). Dalej id¹ce zaostrzenie odpowiedzialnoœci, wywo³uje nato-
miast nastêpstwo w postaci œmierci cz³owieka lub ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu
wielu osób (kara pozbawienia wolnoœci w wymiarze od 2 do 12 lat – art. 185 § 2 k.k.).

Zauwa¿yæ jednoczeœnie nale¿y, ¿e cyt. powy¿ej ustawa o odpadach reguluje zasady
postêpowania z odpadami oraz szczególnie rygorystycznie traktuje kwestie ich ewiden-
cjonowania, selekcji, wykorzystywania i unieszkodliwiania. Przewiduje równie¿ penali-
zacjê wielu zachowañ (art. 70–78) oraz odpowiedzialnoœæ za nie na zasadach i w trybie
okreœlonym w Kodeksie postêpowania w sprawach o wykroczenia. Wskazaæ m.in. nale-
¿y na art. 70, w którym penalizacji podlega szereg okreœlonych zachowañ zwi¹zanych
z postêpowaniem z odpadami (tj. z ich mieszaniem, odzyskiem, unieszkodliwianiem,
magazynowaniem, sk³adowaniem, zbieraniem i transportem). Powy¿sze czyny zagro-
¿one s¹ kar¹ aresztu albo grzywny.

Ró¿nica jakoœciowa pomiêdzy wprowadzon¹ cytowanymi ustawami odpowiedzial-
noœci¹ za wykroczenia, a odpowiedzialnoœci¹ za przestêpstwo z art. 183 § 1 Kodeksu
karnego polega przede wszystkim na mo¿liwoœci wyst¹pienia – w przypadku przestêp-
stwa – okreœlonego skutku dzia³ania sprawcy, w postaci niebezpieczeñstwa dla ¿ycia
lub zdrowia wielu osób albo spowodowania zniszczenia w œwiecie roœlinnym lub zwie-
rzêcym w znacznych rozmiarach, podczas gdy w przypadku czynów stanowi¹cych wy-
kroczenia penalizowane jest samo niezgodne z przepisami dotycz¹cymi postêpowania
z odpadami zachowanie, a tym samym wykazuj¹ one znacznie ni¿szy stopieñ spo³ecz-
nej szkodliwoœci ni¿ czyn z art. 183 § 1 k.k.

Wydaje siê, ¿e takie ró¿nicowanie odpowiedzialnoœci za przestêpstwa i wykroczenia
jest uprawnione i wystarczaj¹ce dla zapewnienia prawnej ochrony œrodowiska oraz
zdrowia i ¿ycia ludzkiego.

Maj¹c na uwadze powy¿sze mo¿na wiêc zasadnie stwierdziæ, ¿e w aktualnym stanie
prawnym zachowania, o jakich mowa w oœwiadczeniu, nie pozostaj¹ bezkarnymi
i mo¿liwa jest odpowiedzialnoœæ ich sprawców nie tylko na podstawie prawa wykro-
czeñ, ale równie¿ na podstawie przepisów Kodeksu karnego.

Odmienn¹ natomiast kwesti¹ jest w³aœciwe stosowanie przepisów obowi¹zuj¹cego
prawa oraz praktyczne mo¿liwoœci wykazania wyczerpania przez konkretn¹ osobê zna-
mion przestêpstwa czy wykroczenia, co te¿ zosta³o zauwa¿one w oœwiadczeniu, po-
przez wskazanie wœród przyczyn umarzania postêpowañ okolicznoœci w postaci
niewykrycia sprawcy. Rozszerzenie penalizacji zachowañ, czy jeszcze wiêksza kazui-
styka przepisów przewiduj¹cych odpowiedzialnoœæ karn¹ za zanieczyszczenie œrodo-
wiska wyrobami zawieraj¹cymi azbest, w sposób automatyczny nie poci¹gnie za sob¹
zwiêkszenia wykrywalnoœci sprawców takich zachowañ.

Nie mo¿na zapominaæ, ¿e powy¿ej wskazane ustawa o odpadach i Prawo ochrony
œrodowiska, poza odpowiedzialnoœci¹ karn¹ wprowadzaj¹ szereg przepisów regulu-
j¹cych odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za szkody spowodowane oddzia³ywaniem na œrodo-
wisko (art. 322–328 Prawa ochrony œrodowiska), odpowiedzialnoœæ administracyjn¹
(art. 362–375 Prawa ochrony œrodowiska), czy okreœlaj¹cych sytuacje, w których mo¿-
liwe jest na³o¿enie na podmioty niewywi¹zuj¹ce siê z obowi¹zków przewidzianych
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przez te ustawy dolegliwych op³at sankcyjnych (art. 79a ustawy o odpadach). Wskaza-
ne rozwi¹zania sprawiaj¹, ¿e zachowania, o których mowa w oœwiadczeniu nie mog¹
byæ uznawane za pob³a¿liwie traktowane przez obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny.

Wszystkie przedstawione okolicznoœci uzasadniaj¹ wiêc ocenê, ¿e w chwili obecnej
nie zachodz¹ przes³anki przemawiaj¹ce za podjêciem prac legislacyjnych, w zakresie
nale¿¹cym do w³aœciwoœci Ministra Sprawiedliwoœci, prowadz¹cych do zmiany stanu
prawnego zgodnie z kierunkiem postulowanym w oœwiadczeniu. Obowi¹zuj¹ce unor-
mowania daj¹ mo¿liwoœæ w pe³ni skutecznego œcigania sprawców czynów zwi¹zanych
z zanieczyszczeniem œrodowiska azbestem, a tym samym efektywnego ograniczenia
powo³anych w oœwiadczeniu pana senatora wypadków ³amania prawa przy usuwaniu,
przewo¿eniu, sk³adowaniu i utylizacji wyrobów z azbestu.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z otrzymanymi przez Kuratorium Oœwiaty w Katowicach

grantami na realizacjê dwóch projektów „Leonardo da Vinci. Wymiana do-
œwiadczeñ na temat promocji i modernizacji kszta³cenia zawodowego ucz-
niów w województwie œl¹skim” oraz „Comenius Regio. Uczenie siê przez ca³e
¿ycie”, zaakceptowanymi przez Fundacjê Rozwoju Systemu Edukacji, zwra-
cam siê z proœb¹ o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii: jak¹ drog¹, zgodnie
z prawem, powinno otrzymaæ siê grant – bezpoœrednio od FRSE, czy za
poœrednictwem Ministerstwa Finansów; jaki rodzaj konta bankowego jest
w³aœciwy dla przyjêcia omawianych œrodków?

Ze wzglêdu na wymienione niejasnoœci niemo¿liwe jest zawarcie umów
na realizacjê projektów.

£¹czê wyrazy szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 grudnia 2009 r.

Pan Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na zapytanie Pana Senatora S³awomira Kowalskiego, z dnia 3 grud-

nia 2009 r., przes³anego przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 10 grudnia 2009 r.,
znak: BPS/DSK-043-2219/09, przedstawiam poni¿ej stosowne wyjaœnienia.

Rzeczpospolita Polska uczestniczy w programach Lifelong Learning Programme
(„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”) oraz Youth in Ation Programme („M³odzie¿ w dzia³aniu”),
ustanowionych decyzjami Parlamentu Europejskiego i Rady na lata 2007–2013.

Program „Uczenie sie przez ca³e ¿ycie”, w sk³ad którego wchodz¹ m.in. komponenty
„Leonardo da Vinci” oraz „Comenius” zosta³ ustanowiony decyzj¹ nr 1720/2006/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiaj¹c¹ program
dzia³añ w zakresie uczenia siê przez ca³e ¿ycie (Dz.U.UE Nr L 327 z 24.11.2006, ze zm.).
Program „M³odzie¿ w dzia³aniu” zosta³ ustanowiony decyzj¹ nr 1719/2006/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiaj¹c¹ program „M³o-
dzie¿ w dzia³aniu” na okres 2007–2013 (Dz.U.UE Nr L 327 z 24.11.2006, ze zm.).

W przypadku programu „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”, zgodnie z art. 6 decyzji
1720/2006/WE, Pañstwa Cz³onkowskie „ustanawiaj¹ lub wyznaczaj¹ i monitoruj¹
odpowiedni¹ strukturê s³u¿¹c¹ do skoordynowanego zarz¹dzania realizacj¹ dzia³añ
w ramach programu »Uczenie siê przez ca³e ¿ycie« na poziomie krajowym (agencje kra-
jowe), w tym zarz¹dzania bud¿etowego, zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporz¹dzenia
(WE, Euratom) nr 1605/2002 oraz art. 38 rozporz¹dzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002”.

W przypadku Programu „M³odzie¿ w dzia³aniu”, zgodnie z art. 8 ust. 6 lit. b decyzji
1719/2006/WE, „kraje uczestnicz¹ce musz¹ (...) utworzyæ/wyznaczyæ oraz monitoro-
waæ krajowe agencje w zwi¹zku z wykonywaniem dzia³añ w ramach Programu na p³a-
szczyŸnie krajowej, zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporz¹dzenia (WE, Euratom)
nr 1605/2002 (...)”. Ponadto, jak stanowi art. 14 ust. 6 decyzji, „zgodnie z art. 54 ust. 2
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lit. c) rozporz¹dzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 Komisja mo¿e powierzyæ zadania
w³adzy publicznej, w szczególnoœci zadania zwi¹zane z wykonaniem bud¿etu, struktu-
rom, o których mowa w art. 8 ust. 2 niniejszej decyzji” (nale¿y wnioskowaæ, i¿ chodzi tu
g³ównie – lecz nie tylko – o krajowe agencje), oraz art. 14 ust. 7 decyzji, „zgodnie
z art. 38 ust. 1 rozporz¹dzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 mo¿liwoœæ, o której mowa
w ust. 6 niniejszego artyku³u, ma równie¿ zastosowanie do struktur we wszystkich
krajach uczestnicz¹cych”.

Zgodnie z przywo³anym art. 54 ust. 2 lit. c rozporz¹dzenia 1605/2002, w ustano-
wionych granicach, „Komisja mo¿e, wykonuj¹c bud¿et poprzez poœrednie zarz¹dzanie
zcentralizowane lub zarz¹dzanie zdecentralizowane (...), przekazaæ zadania w³adzy
publicznej, a w szczególnoœci zadania zwi¹zane z wykonaniem bud¿etu krajowym lub
miêdzynarodowym organom sektora publicznego lub organom podlegaj¹cym prawu
prywatnemu, które wykonuj¹ zadania s³u¿by publicznej, zapewniaj¹ odpowiednie
gwarancje finansowe i stosuj¹ siê do warunków przewidzianych w zasadach wykonaw-
czych”. Natomiast na podstawie art. 38 ust. 1 rozporz¹dzenia 2342/2002, Komisja
mo¿e „zleciæ zadania obejmuj¹ce sprawowanie w³adzy publicznej miêdzynarodowym
organom sektora publicznego, [lub] krajowym organom sektora publicznego lub pod-
miotom prawa prywatnego, które wykonuj¹ zadania s³u¿by publicznej, je¿eli podlegaj¹
one prawu pañstwa cz³onkowskiego, pañstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) lub krajów kandyduj¹cych do cz³onkostwa w Unii Europejskiej, lub w stosow-
nym przypadku prawu innego pañstwa”.

Reasumuj¹c, nale¿y uznaæ, i¿ agencja krajowa wyznaczona w trybie powo³anych
przepisów (funkcjê tê pe³ni w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) ma upra-
w- nienia do skoordynowanego zarz¹dzania realizacj¹ dzia³añ w ramach programów
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” oraz „M³odzie¿ w dzia³aniu”, w tym zarz¹dzania bud¿e-
towego, czyli ma prawo (w powierzonym zakresie) wykonywania zadañ w³adzy publi-
cznej, a w szczególnoœci zadañ zwi¹zanych z wykonaniem bud¿etu ogólnego
Wspólnot Europejskich. Nie jest to zatem instytucja jedynie poœrednicz¹ca w przeka-
zywaniu wsparcia finansowego, ale bezpoœrednio wykonuj¹ca powierzone jej upraw-
nienia Komisji Europejskiej. W³aœciwe krajowe organy administracji publicznej
posiadaj¹ szereg uprawnieñ, w tym kontrolnych i nadzorczych wobec agencji krajowej
i ponosz¹ ostateczn¹ odpowiedzialnoœæ wobec Komisji za jej dzia³alnoœæ, jednak – jak
nale¿y wnioskowaæ z powy¿szych regulacji – nie s¹ bezpoœrednio zaanga¿owane
w proces dystrybucji œrodków.

W odniesieniu do programu „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” dodaæ nale¿y, i¿ zgodnie
z za³¹cznikiem do decyzji 1720/2006/WE – „Przepisy administracyjne i finansowe”,
„pomoc finansowa Wspólnoty udzielana jest na wsparcie dzia³añ agencji krajowych
ustanowionych b¹dŸ wyznaczonych przez pañstwa cz³onkowskie (...)”. Tak¿e przyzna-
nie pomocy finansowej oraz dotacji – jeœli nie jest dokonywane bezpoœrednio przez Ko-
misjê (jak w przypadku dzia³añ scentralizowanych) – jest powierzone agencjom
krajowym. Przepisy powy¿sze nie przewiduj¹ w realizacji powy¿szych dzia³añ udzia³u
innych ni¿ agencja krajowa organów administracji publicznej pañstw cz³onkowskich.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.), dalej: ustaw¹, œrodki udzielone w ramach programów „Ucze-
nie siê przez ca³e ¿ycie” oraz „M³odzie¿ w dzia³aniu” nale¿y zaliczyæ do „innych œrod-
ków”, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy (analogicznie w art. 5 ust. 3 pkt 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
dalej: nowej ustawy). Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy (art. 203 nowej ustawy), w opinii
Ministerstwa Finansów nale¿y uznaæ, i¿ œrodki te „stanowi¹ dochody jednostek samo-
rz¹du terytorialnego, przychody innych jednostek sektora finansów publicznych lub
jednostek spoza tego sektora”. Teza powy¿sza jest uzasadniona, gdy¿ spe³niaj¹ one
dwa warunki postawione przez niniejszy przepis. Pierwszy z tych warunków zak³ada, i¿
mo¿liwoœæ otrzymania tych œrodków nie wynika z umowy miêdzynarodowej lub poro-
zumienia pomiêdzy organem administracji rz¹dowej a dawc¹ œrodków – jest on spe³nio-
ny, gdy¿ œrodki te przyznawane s¹ na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego
i Rady. Drugi warunek zak³ada, i¿ œrodki te musz¹ byæ otrzymane bezpoœrednio od
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dawcy œrodków – co prawda w wypadku programów „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”
i „M³odzie¿ w dzia³aniu”, w ich udzielaniu bior¹ udzia³ agencje krajowe, ale (jak argu-
mentowano powy¿ej) wykonuj¹ one powierzone jej uprawnienia Komisji Europejskiej,
czyli dzia³aj¹ niejako w jej imieniu.

Konkluduj¹c, w œwietle powy¿szych argumentów wydaje siê, i¿ œrodki udzielane
w ramach wszystkich komponentów programu „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” (w tym
„Leonardo da Vinci” i „Comenius”), oraz w ramach programu „M³odzie¿ w dzia³aniu”,
powinny byæ przekazywane bez poœrednictwa Ministerstwa Finansów.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Sk³adam oœwiadczenie w sprawie przepisów prawnych dotycz¹cych bu-
dowy l¹dowisk i miejsc do l¹dowania dla helikopterów sanitarnych przy
szpitalnych oddzia³ach ratunkowych.

Rozporz¹dzenie ministra zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. zawiera zapis,
¿e SOR udziela œwiadczeñ opieki zdrowotnej polegaj¹cych na wstêpnej dia-
gnostyce oraz leczeniu w zakresie niezbêdnym do stabilizacji czynnoœci ¿y-
ciowych osobom, które znajduj¹ siê w stanie zagro¿enia zdrowotnego, a § 3,7
tego rozporz¹dzenia mówi, ¿e oddzia³ powinien dysponowaæ l¹dowiskiem
dla œmig³owca ratunkowego w takiej odleg³oœci, aby mo¿liwe by³o przyjêcie
osób bez poœrednictwa transportu sanitarnego.

Obecne przepisy, a konkretnie art. 93 ust. 4 prawa lotniczego, nie s¹ precy-
zyjne, nie wyczerpuj¹ wszystkich rozwi¹zañ, na jakie pozwala obecna techni-
ka budowlana, i nie ujmuj¹ wszystkich mo¿liwych lokalizacji l¹dowisk
œmig³owców. Rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z 24 lipca 2004 r. okreœla
tylko, co powinno byæ zabezpieczone ze wzglêdu na ochronê œrodowiska i bez-
pieczeñstwo lotnicze. Nie ma w ogóle w rozporz¹dzeniu mowy o l¹dowiskach
wyniesionych (na dachach szpitali) dla helikopterów sanitarnych. Nie ma
obecnie przepisów prawnych dla l¹dowisk wyniesionych, a przecie¿ nie tylko
szpital na Bielanach w Warszawie chce mieæ l¹dowisko na dachu szpitala, co
umo¿liwia Eurocopter EC-135.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wszczêcie procesu legislacyjne-
go, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, tak aby by³a mo¿liwoœæ budowy
miejsc do l¹dowania na przeznaczonych do tego konstrukcyjnie dachach, na
obiektach szpitalnych, przy SOR.

Czesi ju¿ dziesiêæ lat temu wprowadzili do prawa lotniczego pojêcie l¹do-
wiska wyniesionego dla helikopterów ratunkowych, korzystaj¹c z przepisów
i doœwiadczeñ Niemców. Mo¿e nale¿a³oby zrobiæ coœ podobnego.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Norberta Krajczego podczas

40. posiedzenia Senatu w dniu 23 wrzeœnia 2009 r., przekazane wg w³aœciwoœci przez
Ministerstwo Zdrowia do Ministerstwa Infrastruktury, oraz podczas 45. posiedzenia
Senatu RP w dniu 3 grudnia 2009 r. w sprawie mo¿liwoœci budowy l¹dowisk na obiek-
tach wyniesionych (pismo znak: BPS/DSK-043-2220/09 z dnia 10 grudnia 2009 r.)
uprzejmie przekazujê poni¿sze wyjaœnienia.

Obecnie obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny w Polsce nie przewiduje mo¿liwoœci zak³a-
dania lotnisk/l¹dowisk na obiektach wyniesionych. Bior¹c pod uwagê stanowisko re-
sortu zdrowia oraz wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych podmiotów
podjêto w resorcie infrastruktury prace w kierunku umo¿liwienia budowy l¹dowisk na
wzniesionej strukturze.

Z uwagi na fakt, i¿ l¹dowiska nadziemne wymagaj¹ spe³nienia innych, dodatkowych
warunków techniczno-budowlanych nie ma mo¿liwoœci wprowadzenia uproszczonej
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procedury zak³adania lotnisk nadziemnych czy te¿ tymczasowych rozwi¹zañ polega-
j¹cych np. na aplikacji warunków technicznych przewidzianych dla lotnisk gruntowych.

Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, i¿ buduj¹c l¹dowisko na konstrukcji nadziemnej
(tj. sztucznej) poza spe³nieniem ogólnych warunków formalnych wynikaj¹cych m.in.
z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póŸn.
zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póŸn. zm.), istnieje koniecznoœæ uwzglêdnienia rozwi¹zañ
dodatkowych problemów dotycz¹cych m.in.:

– zapewnienia ochrony przeciwpo¿arowej w sytuacji incydentu/katastrofy z udzia-
³em œmig³owca,

– ewakuacji w sytuacji awaryjnej personelu obs³uguj¹cego l¹dowisko, personelu za-
³ogi œmig³owca, przewo¿onych osób,

– zabezpieczenia przed oddzia³ywaniem podmuchów powodowanych ruchem wirni-
ków œmig³owca,

– dziennego i nocnego oznakowania lotniska,
– dostosowania okreœlonych typów œmig³owców (które bêd¹ korzysta³y z l¹dowiska

nadziemnego) i ich parametrów do konstrukcji wzniesionej, na której posadowio-
ne zostanie l¹dowisko,

– opracowania technologii procesu wy³adunku/za³adunku z/do œmig³owca trans-
portowanych osób, baga¿u, za³óg, itp. w godzinach dziennych, nocnych, a tak¿e
w z³ych warunkach atmosferycznych, szczególnie w czasie opadów atmosferycz-
nych (œnieg, deszcz, marzn¹ca m¿awka) i wiatrów o du¿ych prêdkoœciach.

Pomocne przy projektowaniu i realizacji lotniska na wzniesionej strukturze s¹
przepisy miêdzynarodowe dotycz¹ce Heliportów, okreœlaj¹ce miêdzynarodowe stan-
dardy i zalecane praktyki, opracowane przez Organizacjê Miêdzynarodowego Lotnic-
twa Cywilnego (ICAO), zawarte w Za³¹czniku 14 Tom II do Konwencji o miêdzynarodo-
wym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Tom II ww. Za³¹cznika uwzglêdnia specyfikê m.in. lotnisk wyniesionych, opisuj¹c
aspekty ich planowania, projektowania i eksploatowania. Za³¹cznik ten obejmuje wa-
runki techniczne okreœlaj¹ce m.in. charakterystykê fizyczn¹ l¹dowisk wyniesionych
(w tym obszary bezpieczeñstwa, drogi ko³owania œmig³owców po ziemi, w powietrzu oraz
trasy ko³owania po ziemi i w powietrzu, p³yty), wymagania w zakresie ograniczania prze-
szkód lotniczych, wzrokowe pomoce nawigacyjne (w tym wskaŸniki kierunku wiatru, ozna-
kowania, œwiat³a) oraz urz¹dzenia i s³u¿by techniczne funkcjonuj¹ce na takich lotniskach
(w tym s³u¿by ratownicze i przeciwpo¿arowe, œrodki gaœnicze, sprzêt ratowniczy).

W zwi¹zku z oœwiadczeniem rz¹dowym z dnia 22 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 146,
poz. 1413), w którym podano do wiadomoœci, ¿e RP jest zwi¹zana 18 za³¹cznikami do
Konwencji o miêdzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia
1944 r., przyjêtymi przez Organizacjê Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (Dz. U.
z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z póŸn. zm.), a teksty tych za³¹czników podlegaj¹ og³oszeniu
w dzienniku Urzêdowym Urzêdu Lotnictwa Cywilnego, Minister Infrastruktury zobo-
wi¹za³ Prezesa ULC do og³oszenia Za³¹cznika 14 tomu II w Dzienniku Urzêdowym ULC.
W wyniku powy¿szego Prezes Urzêdu obwieszczeniem Nr 17 z dnia 29 grudnia 2009 r.
og³osi³ tekst za³¹cznika 14 tomu II do Konwencji Chicagowskiej w Dzienniku Urzêdo-
wym ULC Nr 21 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Obwieszczenie Prezesa ULC oraz publikacja za³¹cznika umo¿liwia przyst¹pienie do ko-
lejnego i zarazem ostatniego etapu implementacji przepisów za³¹cznika 14 tomu II do pol-
skiego systemu prawa, dziêki czemu przepisy te stan¹ siê prawem powszechnie wi¹¿¹cym.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy Ministerstwo Zdrowia
monitoruje realizacjê ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojen-
nego oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
przys³uguj¹cych ze œrodków publicznych w zakresie uprawnieñ inwalidów
wojennych i wojskowych oraz kombatantów do korzystania poza kolejnoœci¹
ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Wed³ug przedstawicieli zarz¹dów Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych, ustawa ta nie jest przestrzegana w placówkach s³u¿-
by zdrowia. Dlatego proponuje siê, aby przy Ministrze Zdrowia powo³aæ
pe³nomocnika do spraw kombatantów.

Proszê o zajêcie stanowiska w tej sprawie.

Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Norberta Krajczego z³o¿one na 45. posie-

dzeniu Senatu w dniu 3 grudnia 2009 r., w przedmiocie monitorowania realizacji usta-
wy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Szczegó³owe unormowania prawne reguluj¹ce kwestie dostêpu do œwiadczeñ zdro-
wotnych zawiera ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn.
zm.). Ustawa ta realizuj¹c wyra¿ony w art. 68 Konstytucji RP obowi¹zek zapewnienia
obywatelom, niezale¿nie od ich sytuacji materialnej, równego dostêpu do œwiadczeñ
opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych opiera siê na zasadach równe-
go traktowania obywateli oraz solidarnoœci spo³ecznej. Zgodnie ze wskazan¹ zasad¹
solidarnoœci spo³ecznej wszyscy œwiadczeniobiorcy, tj. osoby ubezpieczone oraz inne
osoby, które spe³niaj¹ wskazane w ustawie wymogi, maj¹ prawo do takich samych
œwiadczeñ zdrowotnych, finansowanych ze œrodków publicznych. Zakres uprawnieñ
œwiadczeniobiorców do œwiadczeñ opieki zdrowotnej zosta³ uregulowany w przepisach
wskazanej ustawy, a w szczególnoœci w art. 15–17. Ustawa o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych przewiduje dla niektórych katego-
rii œwiadczeniobiorców szczególne uprawnienia do œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Taki-
mi kategoriami œwiadczeniobiorców s¹ honorowi dawcy krwi, inwalidzi wojenni,
ma³¿onkowie inwalidów wojennych pozostaj¹cy na ich wy³¹cznym utrzymaniu, wdowy
i wdowcy po poleg³ych ¿o³nierzach i zmar³ych inwalidach wojennych oraz osoby repre-
sjonowane. Zawarta w art. 5 pkt 5 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze œrodków publicznych, definicja inwalidy wojennego lub wojskowego swoim
zakresem podmiotowym nie obejmuje wszystkich osób, które s¹ uznawane za inwali-
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dów wojennych lub wojskowych na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 181 tekst jedn. z póŸn. zm.). W œwietle ustawy inwalid¹ wojennym lub woj-
skowym jest osoba, o której mowa w art. 6–8 lub w art. 30 ustawy o zaopatrzeniu inwa-
lidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Osobami represjonowanymi, w myœl
art. 5 pkt 22 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych, s¹ osoby, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego, tj. osoby, które zosta³y zaliczone do jednej z grup inwali-
dów wskutek inwalidztwa pozostaj¹cego w zwi¹zku z pobytem w miejscach, o których
mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bê-
d¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Z kolei zgodnie z przepisem
art. 45 ust. 1 i 6 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej osobom:

1) które s¹ inwalidami wojskowymi;
2) które dozna³y uszczerbku na zdrowiu w okolicznoœciach okreœlonych w art. 7 i 8

ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin i nie zosta³y zaliczone do ¿adnej z grup inwalidów,

3) wymienionym w art. 42 i 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwali-
dów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

4) które s¹ cywilnymi niewidomymi ofiarami dzia³añ wojennych
– przys³uguje bezp³atne zaopatrzenie w leki objête wykazami leków podstawowych

i uzupe³niaj¹cych. Osobom tym receptê mo¿e wystawiæ lekarz ubezpieczenia zdrowot-
nego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebêd¹cy leka-
rzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, je¿eli posiada uprawnienia do
wykonywania zawodu oraz zawar³ z oddzia³em wojewódzkim Funduszu umowê upo-
wa¿niaj¹c¹ go do wystawiania takich recept. Osoby, o których mowa s¹ obowi¹zane do
okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiaj¹cemu receptê dokumentu potwierdza-
j¹cego przys³uguj¹ce uprawnienie.

Ponadto zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze œrodków publicznych:

1) inwalidom wojennym,
2) ich ma³¿onkom pozostaj¹cym na ich wy³¹cznym utrzymaniu,
3) wdowom i wdowcom po poleg³ych ¿o³nierzach i zmar³ych inwalidach wojennych

uprawnionym do renty rodzinnej,
4) osobom represjonowanym,
– przys³uguje bezp³atne zaopatrzenie w leki spe³niaj¹ce ³¹cznie nastêpuj¹ce warun-

ki: oznaczone symbolem Rp w decyzji dopuszczaj¹cej do obrotu oraz wpisane do Reje-
stru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej. Wy¿ej wskazanym osobom receptê na wskazane leki mo¿e wystawiæ le-
karz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz al-
bo felczer niebêd¹cy lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, je¿eli
posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawar³ z oddzia³em wojewódzkim
Funduszu umowê upowa¿niaj¹c¹ go do wystawiania takich recept. Wskazane osoby,
zgodnie z brzmieniem przepisu zawartego w art. 46 ust. 4 ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej zobowi¹zane s¹ do okazania lekarzowi lub felczerowi dokumentu po-
twierdzaj¹cego przys³uguj¹ce uprawnienie. Równoczeœnie osoby te na podstawie
art. 46 ust. 5 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej zobowi¹zane s¹ do okazania
tego¿ dokumentu przy realizacji recepty.

Dodatkowo pragnê podkreœliæ, ¿e zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych inwalidom wojennym i woj-
skowym oraz osobom represjonowanym przys³uguje prawo do bezp³atnych wyrobów
medycznych bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi i œrodków pomocniczych. Art. 57
ust. 2 pkt 10 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych stanowi, ¿e ambulatoryjne œwiadczenia specjalistyczne finansowane ze
œrodków publicznych s¹ udzielane inwalidom wojennym i osobom represjonowanym
bez potrzeby posiadania przez nich skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotne-
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go. Oznacza to, ¿e wskazane osoby mog¹ korzystaæ z wizyt u lekarzy specjalistów bez
koniecznoœci posiadania skierowania, w odró¿nieniu od innych kategorii œwiadczenio-
biorców.

Okolicznoœci¹ wymagaj¹c¹ podkreœlenia jest równie¿ fakt, ¿e kombatanci niepodle-
gaj¹cy ubezpieczeniom spo³ecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobieraj¹cy
emerytury lub renty s¹ objêci obowi¹zkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie
art. 66 ust. 1 pkt 31 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych, a sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne s¹ op³acane za takie osoby ze
œrodków bud¿etu pañstwa przez Urz¹d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych. Tym samym równie¿ te osoby maj¹ prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych na zasadach okreœlonych w ustawie.

Jak wynika z powy¿szego zakres uprawnieñ przys³uguj¹cych wymienionym oso-
bom jest szeroki, przy czym ¿aden œwiadczeniodawca nie ma prawa odmówiæ realizacji
tych œwiadczeñ osobom uprawnionym, je¿eli spe³niaj¹ one wymagane warunki, o któ-
rych mowa wy¿ej.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, i¿ co do zasady monitorowanie realizacji ustawy
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z póŸn. zm.)
nale¿y do Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który zgodnie
z art. 7 ust. 1 ww. ustawy jest centralnym organem administracji rz¹dowej oraz Mini-
stra Pracy i Polityki Spo³ecznej, który zgodnie z § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Mini-
stra Pracy i Polityki Spo³ecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598). Nadzór zatem w zakresie
przestrzegania przepisów cyt. ustawy nale¿y przede wszystkim do tych organów. Nato-
miast zgodnie z ustaw¹ o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych minister w³aœciwy do spraw zdrowia wprawdzie sprawuje nadzór, jednak-
¿e z brzmienia art. 162 i nast. tej ustawy wynika, i¿ nadzór ten – przy zastosowaniu
kryterium legalnoœci, rzetelnoœci i celowoœci – obejmuje nadzór nad dzia³alnoœci¹:

1) Funduszu;
2) œwiadczeniodawców, w zakresie realizacji umów z Funduszem;
3) podmiotów, którym Fundusz powierzy³ wykonywanie niektórych czynnoœci;
4) aptek, w zakresie refundacji leków.
Jak wynika z powy¿szego nadzór w zakresie przestrzegania przepisów ustawy

o kombatantach (...) nie mieœci siê w ramach nadzoru ministra w³aœciwego do spraw
zdrowia. Jednoczeœnie nale¿y podnieœæ, i¿ brak jest mo¿liwoœci szczegó³owego zajêcia
stanowiska w przedmiocie naruszenia prawa ww. osób w zakresie uprawnieñ do korzy-
stania poza kolejnoœci¹ ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej, bowiem oœwiadczenie Pana
Senatora nie wskazuje, na czym mia³oby polegaæ owo nieprzestrzeganie cyt. ustaw,
w jakim zakresie oraz, które zak³ady opieki zdrowotnej nie czyni¹ zadoœæ tym przepi-
som. Prawid³owe i rzetelne natomiast wyjaœnienie podnoszonej sprawy wymaga posia-
dania niezbêdnych danych oraz wszelkich informacji (ze wskazaniem okreœlonych
faktów), które mog¹ przyczyniæ siê do wyjaœnienia sprawy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Z informacji, które otrzyma³em w trakcie dy¿urów senatorskich, wynika,
¿e w województwie ³ódzkim s¹ tylko dwa specjalistyczne ambulanse przy-
stosowane do przewozu osób na przyk³ad z rozleg³ym zawa³em serca.

Sytuacja taka sprawia, ¿e wielu pacjentów bêd¹cych w ciê¿kim stanie
i potrzebuj¹cych szybkiego przetransportowania do specjalistycznych klinik
znajduj¹cych siê w innych szpitalach jest zmuszonych czekaæ na przystoso-
wane do ich przewozu karetki nawet kilkanaœcie godzin. Zdarza³o siê, ¿e pa-
cjent w czasie oczekiwania na ambulans zmar³.

Z sygna³ów, które do mnie docieraj¹, wynika, ¿e tego typu pojazdów do
przewo¿enia chorych w ciê¿kim stanie brakuje w co najmniej kilku woje-
wództwach w Polsce.

Z tego powodu zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozwa¿enie zaku-
pu wiêkszej liczby specjalistycznych karetek dla województw, na terenie któ-
rych jest ich najmniej. Przyczyni³oby siê to do zmniejszenia czasu
oczekiwania na ambulans i zwiêkszy³oby szanse na prze¿ycie osób potrze-
buj¹cych pilnego transportu medycznego.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.01.06

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego prze-

s³anego przy piœmie z dnia 10 grudnia 2009 roku (nr BPS/DSK-043-2222/09) w spra-
wie rozwa¿enia zakupu wiêkszej liczby specjalistycznych karetek z przeznaczeniem na
wykonywanie transportu chorych dla niektórych województw uprzejmie informujê, co
nastêpuje.

Zespo³y ratownictwa medycznego, bêd¹ce jednostkami systemu Pañstwowe
Ratownictwo Medyczne, musz¹ spe³niaæ wymagania okreœlone w ustawie z dnia
8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,
z póŸn. zm.), w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie
œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 139, poz. 1137)
oraz w zarz¹dzeniu Nr 53/2009/DSM z dnia 28 paŸdziernika 2009 r. Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym zespó³ ra-
townictwa medycznego transportuje osobê w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego
z miejsca zdarzenia do najbli¿szego, pod wzglêdem czasu dotarcia, szpitalnego od-
dzia³u ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub le-
karza koordynatora medycznego. Od powy¿szego obowi¹zku ustawa przewiduje jeden
wyj¹tek. Na mocy art. 45 ust. 1 w przypadku, gdy u osoby w stanie nag³ego zagro¿enia
zdrowotnego zostanie stwierdzony stan, który zgodnie ze standardami postêpowania,
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o których mowa w art. 43 ustawy, wymaga transportu bezpoœrednio do jednostki orga-
nizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych
niezbêdnych dla ratownictwa medycznego lub, gdy tak zadecyduje lekarz systemu obec-
ny na miejscu zdarzenia, osobê tak¹ transportuje siê bezpoœrednio do wskazanej jed-
nostki (np. do oddzia³u kardiologii interwencyjnej lub hemodynamiki). W przypadku
transportu poza rejon dzia³ania dysponenta jednostki, transport koordynuje lekarz ko-
ordynator ratownictwa medycznego. Tak wiêc, zespó³ ratownictwa medycznego zosta³
na mocy przepisów ustawowych zobowi¹zany wy³¹cznie do realizacji transportu pa-
cjenta w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego, w zwi¹zku z wykonywaniem medycz-
nych czynnoœci ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych. Wykonywanie trans-
portów sanitarnych pomiêdzy zak³adami opieki zdrowotnej przez zespo³y ratownictwa
medycznego wyklucza³oby takie zespo³y z pozostawania w gotowoœci do udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych w przypisanych im rejonach operacyjnych. Transporty miêdzy
ZOZ-ami powinny byæ realizowane innymi œrodkami ni¿ te, które pozostaj¹ na wyposa-
¿eniu zespo³ów ratownictwa medycznego. W uzupe³nieniu informujê tak¿e, ¿e cz³onko-
wie zespo³u powo³anego przez Ministra Zdrowia zarz¹dzeniem z dnia 16.10.2008 r.
w celu opracowania projektu nowelizacji ustawy o PRM, w sk³ad którego weszli m.in.
przedstawiciele: œwiadczeniodawców z zakresu ratownictwa medycznego, towarzystw
naukowych, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych, którzy stali na stanowisku, i¿ wykluczone jest wykonywanie
transportów miêdzyszpitalnych przez zespo³y ratownictwa medycznego. Jednak¿e
w trakcie dalszych prac nad nowelizacj¹ ca³oœci ustawy o PRM, temat ten zostanie po-
nownie poddany pod dyskusjê.

Nale¿y wskazaæ, ¿e obowi¹zek wykonania transportu sanitarnego oraz sposób jego
finansowania okreœla ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027
z póŸn. zm.). Zgodnie z ww. ustaw¹ œwiadczeniem opieki zdrowotnej jest: œwiadczenie
zdrowotne, œwiadczenie zdrowotne rzeczowe oraz œwiadczenie towarzysz¹ce. Transport
sanitarny zgodnie z art. 5 pkt 38 ww. ustawy nale¿y do œwiadczeñ towarzysz¹cych. Do-
dam, ¿e umowy, jakie œwiadczeniodawcy zawieraj¹ z NFZ, dotycz¹ realizacji œwiadczeñ
opieki zdrowotnej, a wiêc kompleksowego zabezpieczenia potrzeb pacjenta.

Poza tym zgodnie z art. 70d ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póŸn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia
i zak³ad opieki zdrowotnej prowadzony w formie samodzielnego publicznego zak³adu
opieki zdrowotnej, jednostki bud¿etowej i zak³adu bud¿etowego, zawieraj¹ umowy
o wykonywanie us³ug transportu sanitarnego z podmiotami spe³niaj¹cymi wymagania,
o których mowa w art. 70a ww. ustawy. Umowy zawiera siê odpowiednio w trybie:

– ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych i

– art. 35 i 35a ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej.
Sposób realizacji transportów sanitarnych reguluje art. 41 ustawy o œwiadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz rozporz¹dzenia w spra-
wie œwiadczeñ gwarantowanych w poszczególnych dziedzinach, wydane na podstawie
art. 31d ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych. Zgodnie z art. 41 ust. 1j tej ustawy œwiadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przys³u-
guje bezp³atny przejazd œrodkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do naj-
bli¿szego zak³adu opieki zdrowotnej udzielaj¹cego œwiadczeñ we w³aœciwym zakresie,
i z powrotem, m.in. w przypadkach:

1) koniecznoœci podjêcia natychmiastowego leczenia w zak³adzie opieki zdro-
wotnej,

2) wynikaj¹cych z potrzeby zachowania ci¹g³oœci leczenia.
Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku dysfunkcji narz¹du ruchu uniemo¿liwia-

j¹cej korzystanie ze œrodków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do naj-
bli¿szego zak³adu opieki zdrowotnej udzielaj¹cego œwiadczeñ we w³aœciwym zakresie,
i z powrotem, œwiadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdro-
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wotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przys³uguje bezp³atny przejazd œrod-
kami transportu sanitarnego.

W innych przypadkach (niewymienionych powy¿ej) na podstawie zlecenia lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego œwiadczeniobiorcy
przys³uguje przejazd œrodkami transportu sanitarnego odp³atnie lub za czêœciow¹ od-
p³atnoœci¹.

Z kolei rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484)
mówi, ¿e „Œwiadczeniodawca, w ramach œrodków finansowych okreœlonych w umowie,
jest zobowi¹zany do zapewnienia us³ug transportu sanitarnego w przypadkach okreœ-
lonych w ustawie, z wyj¹tkiem œwiadczeniodawców udzielaj¹cych œwiadczeñ z zakre-
su podstawowej opieki zdrowotnej, o ile nie zawarli oni odrêbnej umowy w tym
zakresie”.

Z wyjaœnieñ z³o¿onych przez Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycz-
nego w £odzi – Pana Bogus³awa Tykê wynika, i¿ w oddzielnej komórce organizacyjnej
tego zak³adu zosta³y zabezpieczone zespo³y transportowe, wykonuj¹ce transporty sa-
nitarne miêdzy szpitalami. Ambulanse, które zosta³y wycofane z eksploatacji w ra-
mach systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne i wesz³y w sk³ad tej komórki, pod
nazw¹ „Kolumna Transportowa”. Pojazdy s¹ sprawne i posiadaj¹ wyposa¿enie niezbêd-
ne do transportu chorych, przewozu materia³ów i obs³ugi towarowej. W ramach tej
struktury wydzielono zespo³y przewozowe w standardzie odpowiadaj¹cym zespo³om P
i S (podstawowym i specjalistycznym) opisanym w ustawie o Pañstwowym Ratownic-
twie Medycznym. W praktyce do wykonywania transportów miêdzyszpitalnych kiero-
wane s¹ ambulanse, które w sposób naturalny wskutek ci¹g³ej rotacji zosta³y zast¹pio-
ne nowymi ambulansami zakupionymi na potrzeby ratownictwa medycznego.

Informujê jednoczeœnie, ¿e w bud¿ecie Ministra Zdrowia na rok 2010 nie przewi-
dziano œrodków na zakup ambulansów dla miêdzyszpitalnego transportu chorych. Na-
le¿y jednak podkreœliæ, ¿e dla zak³adów opieki zdrowotnej posiadaj¹cych w swoich
strukturach zespo³y ratownictwa medycznego, bêd¹ce jednostkami systemu Pañstwo-
we Ratownictwo Medyczne przewidziano znaczne wsparcie finansowe w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Program ten jest realizowany
w latach 2007–2013, a œrodki przewidziane na zakup ambulansów wynios¹ oko³o
170 mln z³. Powy¿sza kwota pozwoli na zakup oko³o 550 nowych ambulansów, co
umo¿liwi zaopatrzenie zespo³ów ratownictwa medycznego w specjalistyczne œrodki
transportu spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w Polskich Normach.

W podsumowaniu nale¿y wiêc stwierdziæ, i¿ Minister Zdrowia podejmuje wszelkie
dzia³ania zmierzaj¹ce do systematycznego odnawiania i unowoczeœniania ambulan-
sów pozostaj¹cych na wyposa¿eniu zespo³ów ratownictwa medycznego w ramach sys-
temu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne. Nowe pojazdy spe³niaj¹ wszelkie wymogi
opisane szczegó³owo w Polskich Normach – równie¿ w zakresie wyposa¿enia w sprzêt
medyczny. Powy¿sze nie zwalnia jednak zak³adów opieki zdrowotnej z obowi¹zku zapewnie-
nia realizacji transportu sanitarnego pacjentów pozostaj¹cych pod ich opiek¹.

W podsumowaniu trzeba stwierdziæ, ¿e koszt transportu sanitarnego mieœci siê
w cenie œwiadczeñ opieki zdrowotnej zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w danym zak³adzie opieki zdrowotnej. Kwalifikacja pacjenta do transportu
jest ka¿dorazowo poprzedzona ocen¹ jego stanu zdrowia przez lekarza zlecaj¹cego i to on
podejmuje decyzjê co do tego, w jakich warunkach transport powinien siê odbywaæ (np.
z lekarzem, czy bez lekarza, czy te¿ z u¿yciem okreœlonego sprzêtu medycznego). Za pa-
cjenta odpowiada szpital, on te¿ jest zleceniodawc¹ i p³atnikiem takiego transportu.

Z powa¿aniem

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

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Z informacji, które otrzyma³em w trakcie dy¿urów senatorskich, wynika, ¿e
we wszystkich najwiêkszych miastach w Polsce dzia³a lub nied³ugo zacznie funkcjo-
nowaæ Pozytonowa Tomografia Emisyjna – PET. Jest to technika obrazowa,
w której rejestruje siê promieniowanie powstaj¹ce podczas anihilacji pozytonów.

PET stosuje siê w medycynie nuklearnej g³ównie w badaniach mózgu,
serca oraz nowotworów. Umo¿liwia to wczesn¹ diagnozê wielu groŸnych cho-
rób. Zastosowanie PET wp³ynê³o na znaczne poszerzenie wiedzy w przypad-
ku choroby Alzheimera, Parkinsona i ró¿nych postaci schizofrenii. Dziêki
diagnostyce PET istnieje bardzo du¿e prawdopodobieñstwo rozpoznania no-
wotworów (w oko³o 90% badanych przypadków). PET pozwala czêsto wykryæ
przerzuty w innych narz¹dach, które s¹ niewidoczne za pomoc¹ ultrasono-
grafii, a nawet tomografii komputerowej. Szczególnie dotyczy to ognisk wtór-
nych umiejscowionych w wêz³ach ch³onnych.

Takiego wyniku nie daje siê osi¹gn¹æ przy pomocy ¿adnej innej techniki
obrazowania. PET daje tak¿e mo¿liwoœæ kontroli efektów terapeutycznych
w trakcie leczenia chorób nowotworowych.

Jednym z najnowszych osi¹gniêæ w dziedzinie obrazowania diagnostycz-
nego jest po³¹czenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografi¹ komputero-
w¹ (CT) zwane PET-CT. W Polsce do tej pory istnieje szeœæ dzia³aj¹cych
oœrodków PET-CT: w Bydgoszczy, Gliwicach, Warszawie, Wroc³awiu, w Kiel-
cach, w Poznaniu. Uruchomienie PET-CT planowane jest tak¿e w Krakowie
w Szpitalu Uniwersyteckim UJ i w Gdañsku.

Niestety oœrodek taki nie istnieje w województwie ³ódzkim. Pacjenci z li-
cz¹cego dwa i pó³ miliona mieszkañców województwa musz¹ na badanie
PET jeŸdziæ do innych miast, oddalonych o wiele kilometrów, które posiadaj¹
takie oœrodki.

Z tego powodu zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿li-
woœci utworzenia oœrodków PET w £odzi.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.01.07

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkow-

skiego na 45. posiedzeniu Senatu, przes³ane przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia
10 grudnia 2009 r. znak: BPS/DSK-043-2222/09, w sprawie funkcjonowania w £odzi
Oœrodka Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpu-
j¹cych informacji.
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W roku 2006 rozpoczê³a siê realizacja Narodowego programu zwalczania cho-
rób nowotworowych (NPZChN) na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o usta-
nowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowo-
tworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200, z póŸn. zm.).

Dziêki powy¿szemu w ramach Narodowego programu niemal¿e od podstaw tworzo-
na by³a w latach 2006–2009, miêdzy innymi: sieæ oœrodków PET w Polsce, w tym
w Warszawie, Gliwicach i Bydgoszczy powsta³y oœrodki pe³noprofilowe wyposa¿one
w skaner PET i cyklotron oraz oœrodki satelitarne, które utworzone zosta³y w Poznaniu,
Kielcach i Gdañsku wyposa¿one w skaner PET-CT. Oœrodki onkologiczne, w których
powsta³y pracownie PET to:

• CO – Instytut im. Marii Sk³odowskiej Curie Oddzia³ w Gliwicach,
• CO w Bydgoszczy,
• Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk³odowskiej Curie w Warszawie,
• Centralny Szpital Klinicznym w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego,
• Œwiêtokrzyskie Centrum Onkologii,
• Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.
• Akademickie Centrum Kliniczne w Gdañsku
W ramach NPZChN wydatkowane by³y w kolejnych latach œrodki finansowe na za-

kupy dla potrzeb utworzenia i doposa¿enia ww. oœrodków PET w ³¹cznej kwocie w wy-
sokoœci 112 062 214 z³.

Oprócz oœrodków PET utworzonych w ramach Narodowego programu w Polsce
w najbli¿szym czasie dzia³aæ bêdzie 13 oœrodków PET, w tym:

• 7 oœrodków, których utworzenie zosta³o sfinansowanych w ca³oœci lub czêœciowo
ze œrodków Narodowego programu.

• 4 oœrodki niepubliczne utworzone lub tworz¹ce siê, z czego jeden pracuj¹cy w sys-
temie mobilnym.

• 2 oœrodki publiczne uruchamiane w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz
Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

Maj¹c powy¿sze na uwadze oraz w zwi¹zku z kierowanymi do Ministerstwa Zdrowia
kolejnymi wnioskami o dofinansowanie oœrodków PET, innych ni¿ utworzone w latach
2006–2009, wyst¹pi³em do podmiotu finansuj¹cego œwiadczenia w przedmiotowym
zakresie tj. Narodowego Funduszu Zdrowia oraz podmiotów oceniaj¹cych zasadnoœæ
merytoryczn¹ realizacji diagnostyki PET tj. Agencji Oceny Technologii Medycznych
oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej, z proœb¹ o opiniê w za-
kresie potwierdzenia zasadnoœci tworzenia kolejnych oœrodków PET w Polsce w ra-
mach Narodowego programu. W odpowiedzi na powy¿sze wskazane podmioty
stwierdzi³y, ¿e kolejne inwestycje, a w szczególnoœci realizowane ze œrodków
publicznych, w zakresie zakupu i instalowania skanerów PET w naszym kraju wy-
daj¹ siê nieuzasadnione. W opinii ww. podmiotów liczba oœrodków PET jest na chwilê
obecn¹ w Polsce wystarczaj¹ca. Ponadto zdaniem NFZ wzrastaj¹ca liczba pracowni
wyd³u¿y³aby okres dochodzenia do optymalnego obci¹¿enia ju¿ istniej¹cych skanerów
iloœci¹ badañ przy obiektywnie ograniczonych œrodkach finansowych Funduszu. Uzu-
pe³niaj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e zbyt niska iloœæ badañ wykonywanych w pracowni mog-
³aby powodowaæ drastyczne pogorszenie skutków ekonomicznych zrealizowanej
inwestycji co w sytuacji ogromnych potrzeb infrastrukturalnych polskich szpitali po-
winno byæ jednym z najbardziej istotnych czynników analizowanych na etapie plano-
wania tak kosztoch³onnych inwestycji.

Choæ zdajê sobie sprawê, ¿e oœrodki diagnostyki PET bêd¹ w Polsce jeszcze powsta-
wa³y, bior¹c pod uwagê ambicje oœrodków klinicznych, onkologicznych do wdra¿ania
nowych technologii medycznych, to jednak w roku 2010 w planach realizacji Narodo-
wego programu nie przewidujê mo¿liwoœci dofinansowania inwestycji w zakresie two-
rzenia kolejnych oœrodków PET.

W roku bie¿¹cym w ramach Narodowego programu zwalczania chorób w celu
usprawnienia i obni¿enia kosztów diagnostyki PET priorytetem bêdzie uruchomienie
w naszym kraju produkcji radiofarmaceutyku FDG, wykorzystywanego w diagnostyce
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PET. Na chwilê obecn¹ radiofarmaceutyk jest sprowadzany z innych krajów europej-
skich, takich jak Austria, Niemcy. Ponadto kolejnym priorytetowym, inwestycyjnym
zadaniem Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku bie¿¹cym
bêdzie doposa¿enie i modernizacja zak³adów radioterapii oraz zakup aparatury dia-
gnostycznej dla potrzeb wczesnego wykrywania nowotworów.

Koñcz¹c, zwracam uwagê na mo¿liwoœæ pozyskiwania œrodków finansowych ze
œrodków pomocowych Unii Europejskiej oraz œrodków pozostaj¹cych w dyspozycji sa-
morz¹dów lokalnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z opracowanym pakietem rozwi¹zañ antykryzysowych prag-

nê zwróciæ uwagê na mo¿liwoœæ zwiêkszenia stosowania znaków legityma-
cyjnych. W krajach tak zwanej starej Unii Europejskiej znajduj¹ one
powszechne zastosowanie z uwagi na liczne korzyœci. Spoœród wielu zalet
u¿ycia znaków legitymacyjnych mo¿na wymieniæ choæby korzyœci polegaj¹ce
na tym, i¿ koszty magazynowania, dystrybucji dóbr lub us³ug ponosz¹ ak-
ceptanci (podmioty realizuj¹ce œwiadczenia), a nie p³atnicy. System p³atnoœci
w zasadzie wyklucza mo¿liwoœci nadu¿yæ, gdy¿ znaki o okreœlonych nomina-
³ach mog¹ zostaæ wykorzystane wy³¹cznie zgodnie z intencj¹ p³atnika, czego
nie zapewnia dystrybucja œwiadczeñ za poœrednictwem œrodków pieniê¿-
nych. Dzia³anie systemu jest przejrzyste, znaki oznaczone danymi nomina³a-
mi s¹ zrozumia³e i ³atwe w stosowaniu przez beneficjentów.

Znaki legitymacyjne mog¹ byæ u¿ywane zarówno w stosunkach pañstwo
– obywatel (szkolenia zawodowe, programy wychodzenia z bezrobocia,
wspieranie ubogich, zaopatrywanie w odzie¿, emisja bonów dla m³odzie¿y
przeznaczonych do korzystania z us³ug kulturalnych, rozrywkowych, sporto-
wych), jak i w relacjach pracodawca – pracownik.

W Polsce pojawia siê coraz wiêksza liczba emitentów znaków legityma-
cyjnych i akceptantów, co daje mo¿liwoœci skutecznego wykorzystania takie-
go sposobu dystrybucji œrodków. Elementem wzmacniaj¹cym dzia³anie
systemu znaków legitymacyjnych jest wykorzystywanie zachêt fiskalnych
w postaci np. czêœciowych zwolnieñ podatkowych.

W zwi¹zku z tym pragnê zadaæ pytanie, czy planuje siê wprowadzenie
instrumentów wzmacniaj¹cych system znaków legitymacyjnych. Czy plano-
wana jest zmiana art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, tak by zwolnieniem zosta³y objête znaki legitymacyjne?

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 10 grudnia 2009 r. Nr BPS/DSK-043-2223/09 przy

którym przekazano oœwiadczenie Pana Rafa³a Muchackiego – Senatora RP z³o¿one
podczas 45. posiedzenia Senatu RR w sprawie objêcia zwolnieniem okreœlonym
w art. 21 ust. 1 pkt 67 znaków legitymacyjnych uprawniaj¹cych do ich wymiany na to-
wary i us³ugi, uprzejmie informujê.
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W dniu 17 lipca 2009 r. Sejm RP uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych obejmuj¹c¹ rz¹dowe propozycje dzia³añ antykryzyso-
wych. Ustawa ta zosta³a opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 125, poz. 1037.

Nowelizacja dotyczy³a miêdzy innymi kwot wyp³aconych z funduszu socjalnego lub
funduszu zwi¹zków zawodowych na dzia³alnoœæ socjaln¹. Na podstawie obecnego
brzmienia pkt 67 w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
wolne od podatku dochodowego s¹ œwiadczenia (rzeczowe i pieniê¿ne) w wysokoœci nie-
przekraczaj¹cej 380 z³ w danym roku podatkowym. Zwolnienie nadal nie obejmuje bo-
nów, talonów i innych znaków uprawniaj¹cych do ich wymiany na towary lub us³ugi.

Nowe rozwi¹zania maj¹ zastosowanie w odniesieniu do dochodów uzyskanych od
pocz¹tku 2009 r.

Przepisy podatkowe, w latach ubieg³ych, przewidywa³y mo¿liwoœæ zwolnienia z opo-
datkowania bonu (jako rzeczowego œwiadczenia). Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956, ze zm.) zmieni³a zakres zwolnienia przedmiotowego
dotycz¹cego rzeczowych œwiadczeñ otrzymywanych przez pracownika. Zmiana ta we-
sz³a w ¿ycie od dnia 1 stycznia 2004 r. i w zakresie wy³¹czenia ze zwolnienia œwiadczeñ
w postaci bonów wychodzi³a naprzeciw postulatom zg³aszanych przez drobnych kup-
ców.

Propozycja rz¹dowa (zawarta w druku nr 2045) zak³ada³a poszerzenie dotychczaso-
wych zwolnieñ podatkowych o kwoty otrzymane przez pracownika ze œrodków ww.
funduszy i wydatkowane na cele socjalne. Wprowadzenie zmiany stosownie do której
zwolnieniem objête zosta³yby tak¿e znaki legitymacyjne (tzw. bony towarowe) stawia³o-
by w uprzywilejowanej pozycji firmy je akceptuj¹ce. Pozostali przedsiêbiorcy nie sko-
rzystaliby na nowelizacji w proponowanym zakresie.

Pozostawienie opisanego powy¿ej wy³¹czenia w obecnym kszta³cie jest tak¿e zgod-
ne ze stanowiskiem Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego.

Zwi¹zek ten opowiedzia³ siê za rozwi¹zaniami proponowanymi w przed³o¿eniu
rz¹dowym, zak³adaj¹cym poszerzenie zwolnieñ od podatku o kwoty z funduszy socjal-
nych i zwi¹zkowych wydatkowane na cele socjalne, bez wprowadzania zwolnieñ dla bo-
nów i innych talonów (znaków legitymacyjnych). W pracach nad ww. nowelizacj¹
podniesiono, i¿ przyjêcie zwolnienia dla pieniêdzy wydatkowanych na cele socjalne jest
rozwi¹zaniem uniwersalnym, nieukierunkowuj¹cym wydatkowania otrzymanych
kwot na du¿e sieci handlowe, w przeciwieñstwie do sytuacji, kiedy przepisem by³yby
objête tak¿e bony i inne znaki legitymacyjne. Jednak¿e pracownik, otrzymuj¹c pie-
ni¹dze, ma mo¿liwoœæ wyboru dostawcy, u którego dokona zakupu.

Takie rozwi¹zanie nie preferuje ¿adnej grupy dostawców, w tym sieci wielkopo-
wierzchniowych i stwarza wiêksze szanse, ¿e jakaœ czêœæ zakupów za otrzymane œrodki
pieniê¿ne zostanie dokonana w drobnym handlu, firmach bran¿y spo¿ywczej, a tak¿e
turystyki i rekreacji. Objêcie zwolnieniem œwiadczeñ o charakterze pieniê¿nym ozna-
cza tak¿e dodatkowy popyt.

Nie bez znaczenia dla stanowiska wobec propozycji jest tak¿e fakt, i¿ podatnicy
otrzymuj¹cy bon (znak legitymacyjny) musieliby udaæ siê do wyznaczonej sieci skle-
pów i nie mogliby dokonaæ swobodnego wyboru. Zmiany nie dotyczy³yby zatem tych
przedsiêbiorców, którzy nie zdecydowali siê na wejœcie do systemu rozliczeñ dokony-
wanych tak¿e za pomoc¹ bonów (znaków legitymacyjnych). W zwi¹zku z tym mog³yby
nast¹piæ pewne przesuniêcia miêdzy dochodami ró¿nych podmiotów w kierunku tych,
które akceptuj¹ wymianê bonów i innych znaków na towary lub us³ugi. Objêcie zwol-
nieniem œwiadczeñ o charakterze pieniê¿nym daje natomiast podatnikowi prawo swo-
bodnego wyboru.

Nale¿y dodaæ, i¿ w prawie podatkowym zasada sprawiedliwoœci, wyra¿aj¹ca siê
miêdzy innymi powszechnoœci¹ i równoœci¹ opodatkowania, ³¹czy siê ze swobod¹ usta-
wodawcy w kszta³towaniu ulg i zwolnieñ podatkowych, a tak¿e ich znoszeniu lub ogra-
niczaniu, co wielokrotnie potwierdza³ Trybuna³ Konstytucyjny. Zwolnienia podatkowe
nie stanowi¹ jednak standardu prawnego, lecz s¹ wyj¹tkiem od powszechnoœci i rów-
noœci obowi¹zków podatkowych.
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Maj¹c niniejsze na uwadze uprzejmie informujê, i¿ Ministerstwo Finansów nie
przewiduje inicjatywy legislacyjnej w zakresie, o którym mowa w oœwiadczeniu Pana
Senatora.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do ministra finansów
Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem przyj¹³em informacjê o poziomie dotacji planowanych

w ustawie bud¿etowej na 2010 r. w rozdziale 9 – Pozosta³a dzia³alnoœæ pkt 9
– Dotacje dla samorz¹dów zawodów medycznych z przeznaczeniem na po-
krycie kosztów czynnoœci przejêtych od organów administracji medycznej.

Zgodnie z przedstawionym mi planowanym zapisem dotacja dla okrêgo-
wych izb pielêgniarek i po³o¿nych wyniesie w 2010 r. 3 656 000,00 z³, co
w odniesieniu do roku bie¿¹cego oznacza zmniejszenie kwoty dotacji
o 192 000,00 z³.

Z danych przedstawionych mi przez Beskidzk¹ Okrêgow¹ Izbê Pielêgnia-
rek i Po³o¿nych wynika, i¿ koszty rzeczywiste czynnoœci przejêtych od orga-
nów administracji pañstwowej w skali kraju wynosz¹ 5 915 649,00 z³, co
przy proponowanej kwocie dotacji mo¿e skutkowaæ rzeczywistym niedobo-
rem œrodków w 2010 r. na poziomie 2 260 000,00 z³.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy mo¿liwe
jest zwiêkszenie kwoty przedmiotowej dotacji ze œrodków przeznaczonych
z czêœci 83 – Rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie innych za-
dañ w ochronie zdrowia wymagaj¹cych pilnej realizacji.

Z powa¿aniem
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 17 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 10 grudnia 2009 r. nr BPS/DSK-043-

-2223/09 oœwiadczeniem Pana Senatora Rafa³a Muchackiego w sprawie dotacji zapla-
nowanych na 2010 r. dla samorz¹dów zawodów medycznych proszê o przyjêcie nastê-
puj¹cych wyjaœnieñ.

Dotacje dla samorz¹dów zawodów medycznych z przeznaczeniem na pokrycie ko-
sztów czynnoœci przejêtych od organów administracji pañstwowej, w tym dla izb pie-
lêgniarek i po³o¿nych przyznawane s¹ z bud¿etu pañstwa, z czêœci, któr¹ dysponuje
minister w³aœciwy do spraw zdrowia.

Dotacje na powy¿szy cel zaplanowane zosta³y w projekcie ustawy bud¿etowej na
rok 2010, w czêœci 46 – Zdrowie, w dziale 851 – Ochrona zdrowia zgodnie z propozycj¹
Ministra Zdrowia.

Projekt ustawy bud¿etowej na 2010 r. rozpatrywany jest w Sejmie. W projekcie
ustawy zaplanowana zosta³a w czêœci 83 – Rezerwy celowe, poz. 51 rezerwa celowa
w kwocie 620.000 tys. z³ na realizacjê programu wieloletniego pn. Wsparcie jednostek
samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia
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(350.000 tys. z³) oraz dofinansowanie innych zadañ w dziale ochrona zdrowia (270.000
tys. z³).

Œrodki z tej rezerwy w kwocie 270.000 tys. z³ przeznaczone s¹ na dofinansowanie
takich strategicznych zadañ jak: wysokospecjalistyczne œwiadczenia zdrowotne, lecze-
nie antyretrowirusowe osób ¿yj¹cych z wirusem HIV, zakup preparatów do obowi¹zko-
wych szczepieñ ochronnych oraz œwiadczenia zdrowotne udzielane na rzecz osób nie-
posiadaj¹cych uprawnieñ z tytu³u ubezpieczenia zdrowotnego.

Podzia³u tej rezerwy w toku wykonywania ustawy bud¿etowej na 2010 r. dokona
Minister Zdrowia.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2009.12.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma nr BPS/DSK-043-2224/09 z dnia 10.12.2009 r. dotycz¹ce-

go oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Rafa³a Muchackiego w sprawie dotacji
na 2010 r. w bud¿ecie Ministra Zdrowia dla samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po-
³o¿nych, uprzejmie przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

W bud¿ecie Ministra Zdrowia na 2010 r. dla samorz¹du zawodowego pielêgniarek
i po³o¿nych zosta³y zaplanowane œrodki w wysokoœci 3.656 tys. z³. Z uwagi na kryzys
gospodarczy i znaczne ograniczenia wydatków œrodki te zosta³y zaplanowane na pozio-
mie 95% planu 2009 r.

Minister Zdrowia jest dysponentem rezerwy celowej p.n. „Wsparcie jednostek sa-
morz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia oraz
dofinansowanie innych zadañ w dziale ochrona zdrowia” w kwocie 620.000 tys. z³, z te-
go 350.000 tys. z³ przeznaczone jest na realizacjê zadañ Ministra Zdrowia wynika-
j¹cych z uchwa³y Rady Ministrów nr 58/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
ustanawiaj¹cej program wieloletni na lata 2009–2011 pn.: „Wsparcie jednostek samo-
rz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia” a 270.000
tys. z³ na dofinansowanie innych zadañ w dziale ochrona zdrowia.

Powy¿sza rezerwa w zakresie kwoty 270.000 tys. z³ zostanie rozdysponowana
w 2010 r. na dofinansowanie innych zadañ w ochronie zdrowia wymagaj¹cych pilnej
realizacji, w tym szczególnie na programy polityki zdrowotnej, œwiadczenia wysokospe-
cjalistyczne oraz nowe zadania wynikaj¹ce z wprowadzanych przepisów.

Jednoczeœnie informujê, ¿e zarówno w roku poprzednim jak i bie¿¹cym zosta³ zwiêk-
szony bud¿et dla samorz¹du pielêgniarek i po³o¿nych na zadania zrealizowane wynika-
j¹ce ze z³o¿onych sprawozdañ finansowych. Dlatego te¿, w przypadku przekroczenia
kwoty dotacji na rok 2010 i mo¿liwoœci wygospodarowania wolnych œrodków finanso-
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wych w bud¿ecie Ministra Zdrowia, istnieje szansa zwiêkszenia bud¿etu. W chwili obec-
nej nie jest mo¿liwe skalkulowanie ile zadañ zostanie zrealizowanych przez samorz¹d
zawodowy pielêgniarek i po³o¿nych w 2010 roku i czy zadania te „bêd¹” i „o ile” prze-
kracza³y wysokoœci dotacji zaplanowanej na 2010 rok.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Jana Olecha

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu

mandatu pos³a i senatora (DzU z 2003 r. nr 221 poz. 2199 z póŸn. zm.) zwra-
cam siê do Pana Ministra z proœb¹ o objêcie nadzorem postêpowania dyscyp-
linarnego dotycz¹cego wykonywania czynnoœci s³u¿bowych przez funkcjo-
nariuszy Policji w osobach asp. Artura Modliñskiego, m³. asp. Adama Paw-
³owskiego oraz asp. Jaros³awa Kmetyka z Komendy Powiatowej Policji w C.,
którzy prawdopodobnie przekroczyli swoje uprawnienia w trakcie zatrzyma-
nia oraz przes³uchania w dniu 17 listopada 2009 r. panów Ziemowita W., To-
masza M. oraz Arkadiusza B. w Komendzie Powiatowej Policji w C.

W dniu 30 listopada 2009 r. do mojego biura mieszcz¹cego siê w Szczeci-
nie przy al. Jana Paw³a II przyszed³ pan Ziemowit W. i szczegó³owo opisa³
wydarzenia, które mia³y miejsce 17 listopada 2009 r. w KP Policji w C. Na po-
wy¿sz¹ okolicznoœæ pan Ziemowit W. za³¹czy³ pismo, w którym informuje
mnie o fakcie podjêcia próby wymuszenia na nim przez wy¿ej wymienionych
funkcjonariuszy Policji sk³adania zeznañ obci¹¿aj¹cych by³ego wiceministra
œrodowiska, pana Macieja Trzeciaka. Przedmiotowa próba wymuszenia ze-
znañ obci¹¿aj¹cych pana Macieja Trzeciaka dotyczy tak¿e wymienionych pa-
nów Tomasza M. i Arkadiusza B. Za³¹czony opis wydarzeñ ujawni³
niew³aœciwy sposób wykonywania czynnoœci przez policjantów w polskich
powiatach.

Ze wzglêdu na wykonywane czynnoœci senatorskie uwa¿am za stosow-
ne powiadomiæ Pana Ministra o zaistnia³ym wydarzeniu. Ponadto uprzejmie
informujê, i¿ z³o¿y³em na rêce komendanta wojewódzkiego Policji w Szczeci-
nie, nadinsp. Wojciecha Olbrysia, oraz prokuratora apelacyjnego w Szczeci-
nie, pani Beaty Nowakowskiej, pismo z proœb¹ o interwencjê
w przedmiotowej sprawie.

Dlatego te¿ proszê Pana Ministra o informacje dotycz¹ce opisanych wy-
darzeñ.

Z powa¿aniem
Jan Olech

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na, przekazane przy piœmie BPS/DSK-043-2225/09, oœwiadczenie

z³o¿one przez senatora Jana Olecha podczas 45. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie in-
formujê, ¿e identycznej treœci pismo interwencyjne Pan Senator Jan Olech skierowa³
bezpoœrednio do Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie.
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Po zbadaniu akt postêpowania Prokuratora Rejonowego w C., Prokurator Apelacyj-
ny w Szczecinie udzieli³ Panu Senatorowi odpowiedzi pismem z dnia 16 grudnia 2009 r.
sygn. Ap I Ko 576/09/Sz.

Z poczynionych w toku badania aktowego ustaleñ wynika, ¿e Ziemowit W., Tomasz M.
i Arkadiusz B. zostali zatrzymani w dniu 17 listopada 2009 r. przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w C. na podstawie art. 244 § 1 k.p.k., o czym powiadomio-
no w³aœciwego prokuratora. Wszystkich zatrzymanych pouczono wówczas na piœmie
o przys³uguj¹cych im uprawnieniach, w tym o prawie do kontaktu z adwokatem, co zo-
sta³o potwierdzone podpisami z³o¿onymi przez nich w protoko³ach zatrzymania osób.
Po zapoznaniu siê z pouczeniem Ziemowit W. za¿¹da³ powiadomienia o zatrzymaniu je-
go ¿ony. Z odczytanego i podpisanego przez niego protoko³u nie wynika natomiast, by
domaga³ siê kontaktu z adwokatem.

W dniu zatrzymania Ziemowitowi W., Tomaszowi M. i Arkadiuszowi B. przedsta-
wiono zarzuty pope³nienia czynów zabronionych, a nastêpnie przes³uchano ich w cha-
rakterze podejrzanych.

Ziemowit W. pocz¹tkowo odmówi³ sk³adania wyjaœnieñ, nastêpnie jednak, podob-
nie jak pozostali podejrzani, przedstawi³ swoj¹ relacjê zdarzeñ zwi¹zan¹ z treœci¹
przedstawionych zarzutów.

Z uwagi na to, ¿e Komendant Powiatowy Policji w C. wyst¹pi³ do Prokuratora Rejo-
nowego w C. o zastosowanie wobec zatrzymanych œrodków zapobiegawczych, w dniu
28 listopada 2009 r., prokurator – ju¿ przy udziale obroñcy – przes³ucha³ Ziemowita W.,
Tomasza M. i Arkadiusza B. Wszyscy podtrzymali wówczas swoje wyjaœnienia, z³o¿one
– jak wskazali – dobrowolnie w dniu poprzednim w Komendzie Powiatowej Policji w C.

Analiza zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materia³u dowodowego nie po-
twierdza zatem, by podczas wykonywania czynnoœci s³u¿bowych z udzia³em wskaza-
nych powy¿ej osób funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w C. postêpowali
w sposób opisany w do³¹czonej do pisma Pana Senatora korespondencji Ziemowita W.,
a w szczególnoœci, by odmówiono temu podejrzanemu kontaktu z adwokatem.

Z przedstawionych Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie materia³ów wynika po-
nadto, ¿e co prawda postanowienie o przedstawieniu Ziemowitowi W. zarzutu po-
pe³nienia przestêpstwa sporz¹dzi³ Adam Paw³owski, jednak czynnoœci procesowe
z jego udzia³em wykonywane by³y przez Jaros³awa Kmetyka i Artura Modliñskiego, zaœ
protokó³ jego zatrzymania zosta³ sporz¹dzony przez Damiana Bryzka przy udziale Mi-
ros³awa Staniocha.

Nale¿y nadto podnieœæ, i¿ sam fakt, ¿e Adam Paw³owski jest bezpoœrednio znany
zatrzymanemu, bez wskazania jakichkolwiek dalszych ewentualnych okolicznoœci do-
tycz¹cych charakteru tej znajomoœci, nie uzasadnia powstania w¹tpliwoœci co do bez-
stronnoœci tego funkcjonariusza.

Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, i¿ obroñca Ziemowita W., Tomasza M. i Arkadiusza B.
wniós³ do S¹du Rejonowego w C. za¿alenie na ich zatrzymanie, zatem badanie zasad-
noœci podjêcia wobec nich tego rodzaju czynnoœci znajduje siê w gestii niezawis³ego
s¹du.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Andrzej Pogorzelski
Zastêpca Prokuratora Generalnego
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Oœwiadczenie senatora Jana Olecha

skierowane do komendanta g³ównego Policji Andrzeja Matejuka

Szanowny Panie Komendancie!
Na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu

mandatu pos³a i senatora (DzU z 2003 r. nr 221 poz. 2199 z póŸn. zm.) zwra-
cam siê do Pana Komendanta z proœb¹ o objêcie nadzorem postêpowania
dyscyplinarnego dotycz¹cego wykonywania czynnoœci s³u¿bowych przez
funkcjonariuszy Policji w osobach asp. Artura Modliñskiego, m³. asp. Adama
Paw³owskiego oraz asp. Jaros³awa Kmetyka z Komendy Powiatowej Policji
w C., którzy prawdopodobnie przekroczyli swoje uprawnienia w trakcie za-
trzymania oraz przes³uchania w dniu 17 listopada 2009 r. panów Ziemowita W.,
Tomasza M. oraz Arkadiusza B. w Komendzie Powiatowej Policji w C.

W dniu 30 listopada 2009 r. do mojego biura mieszcz¹cego siê w Szczeci-
nie przy al. Jana Paw³a II przyszed³ pan Ziemowit W. i szczegó³owo opisa³
wydarzenia, które mia³y miejsce 17 listopada 2009 r. w KP Policji w C. Na po-
wy¿sz¹ okolicznoœæ pan Ziemowit W. za³¹czy³ pismo, w którym informuje
mnie o fakcie podjêcia próby wymuszenia na nim przez wy¿ej wymienionych
funkcjonariuszy Policji sk³adania zeznañ obci¹¿aj¹cych by³ego wiceministra
œrodowiska, pana Macieja Trzeciaka. Przedmiotowa próba wymuszenia ze-
znañ obci¹¿aj¹cych pana Macieja Trzeciaka dotyczy tak¿e wymienionych pa-
nów Tomasza M. i Arkadiusza B. Za³¹czony opis wydarzeñ ujawni³
niew³aœciwy sposób wykonywania czynnoœci przez policjantów w polskich
powiatach.

Ze wzglêdu na wykonywane czynnoœci senatorskie uwa¿am za stosow-
ne powiadomiæ Pana Komendanta o zaistnia³ym wydarzeniu. Ponadto uprzejmie
informujê, i¿ z³o¿y³em na rêce komendanta wojewódzkiego Policji w Szczeci-
nie, nadinsp. Wojciecha Olbrysia, oraz prokuratora apelacyjnego w Szczeci-
nie, pani Beaty Nowakowskiej, pismo z proœb¹ o interwencjê w przedmiotowej
sprawie.

Dlatego te¿ proszê Pana Komendanta o informacje dotycz¹ce opisanych
wydarzeñ.

Z powa¿aniem
Jan Olech

Stanowisko

Warszawa, 30 grudnia 2009 r.

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/DSK-043-2226/09 z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Jana Olecha podczas 45. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2009 r., dotycz¹cego ewentualnych nieprawid³owoœci
w postêpowaniu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w C., a zwi¹zanych
z zatrzymaniem i przes³uchaniem Ziemowita W., Tomasza M. i Arkadiusza B., uprzej-
mie informujê Pana Marsza³ka, ¿e Biuro Kontroli Komendy G³ównej Policji wykonuje
w tej sprawie stosowne czynnoœci.

W celu wszechstronnego wyjaœnienia podnoszonych zarzutów, zachodzi koniecz-
noœæ wykonania dodatkowych ustaleñ.
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O zajêtym stanowisku i dokonanych ustaleniach zostanie Pan Marsza³ek poinfor-
mowany niezw³ocznie po zakoñczonych czynnoœciach.

Z powa¿aniem

KOMENDANT G£ÓWNY POLICJI
gen. insp. Andrzej Matejuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 22.01.2010 r.

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Ik/1774/1711/2009 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie wy-

st¹pienia Pana Marsza³ka nr BPS/DSK-043-2226 z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycz¹ce-
go oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Jana Olecha podczas 45. posiedzenia Senatu RP
w dniu 3 grudnia 2009 r., dotycz¹cego ewentualnych nieprawid³owoœci w postêpowa-
niu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w C. zwi¹zanych z zatrzymaniem
i przes³uchaniem Ziemowita W., Tomasza M. i Arkadiusza B. uprzejmie informujê Pana
Marsza³ka, ¿e sprawa zosta³a dog³êbnie zbadana przez podleg³e mi Biuro Kontroli KGP.

Ustalono, ¿e w dniu 17 listopada 2009 r. policjanci z KPP w C. wykonuj¹c czynno-
œci w ramach postêpowania przygotowawczego, nadzorowanego przez Prokuraturê Re-
jonow¹ w C., w sprawie wy³udzenia poœwiadczenia nieprawdy w postaci sta³ego miejsca
zameldowania osób na terenie gminy C. i R., na podstawie postanowienia o ¿¹daniu
wydania rzeczy i przeszukaniu, wydanego w dniu 16 listopada 2009 r. przez Prokura-
tora Rejonowego w C. Barbarê Aloksa, dokonali przeszukania pomieszczeñ mieszkal-
nych zajmowanych przez Ziemowita W., Arkadiusza B.

Tego samego dnia czynnoœci wobec T.M. w postaci przeszukania pomieszczeñ mie-
szkalnych dokonano na podstawie legitymacji s³u¿bowej w zwi¹zku z tym; i¿ ustalono,
¿e równie¿ on uczestniczy³ w procederze zwi¹zanym z fikcyjnym zameldowaniem osób,
które bra³y udzia³ w przetargach organizowanych przez Agencjê Nieruchomoœci Rol-
nych. O powy¿szym poinformowano Prokuraturê Rejonow¹ w C.

Zatrzymania A.B., Z.W. i T.M. zosta³y dokonane przez Policjê w C. w oparciu o dys-
pozycjê art. 244 § 1 kpk, a decyzjê o zatrzymaniu, zaakceptowan¹ przez Komendanta
Powiatowego Policji w C. podj¹³ Naczelnik Sekcji Kryminalnej, który sprawowa³ bezpo-
œredni nadzór nad realizowanymi czynnoœciami w tej sprawie.

Z czynnoœci tych sporz¹dzono stosown¹ dokumentacjê w postaci protoko³ów prze-
szukania i zatrzymania osób, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Z treœci
tych dokumentów wynika, ¿e:

• osoby te niezw³ocznie po zatrzymaniu zosta³y pouczone o przys³uguj¹cych im
uprawnieniach wynikaj¹cych z kodeksu postêpowania karnego, w tym równie¿
o prawie kontaktu z adwokatem, co potwierdzili w³asnorêcznym podpisem w pro-
toko³ach zatrzymania,

• ¿aden z zatrzymanych nie ¿¹da³ umo¿liwienia mu w dostêpnej formie kontaktu
z adwokatem, jak równie¿ nie sk³ada³ za¿alenia do s¹du na sposób zatrzymania.

Ponadto, jak ustalono, tego samego dnia zatrzymanym przedstawiono zarzuty
o pope³nienie przestêpstw z art. 272 kk, pouczono na piœmie o przys³uguj¹cych im pra-
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wach i obowi¹zkach oraz przes³uchano w charakterze podejrzanych. Wyjaœnienia po-
dejrzanych zosta³y zaprotoko³owane i po odczytaniu podpisane przez nich bez zastrze-
¿eñ. Nastêpnie podejrzani zostali umieszczeni w Pomieszczeniu dla Osób
Zatrzymanych KPP w C., a w dniu 18.11.2009 r. Komendant Powiatowy Policji w C.
insp. Zenon Atras wyst¹pi³ z pisemnymi wnioskami do Prokuratora Rejonowego w C.
o zastosowanie œrodka zapobiegawczego w postaci porêczenia maj¹tkowego wobec
A.B. i T.M., a wobec Z.W. o wyst¹pienie z wnioskiem do S¹du Rejonowego w C. o zasto-
sowanie tymczasowego aresztowania.

Prokurator Rejonowy w C. odst¹pi³ od zastosowania wnioskowanych porêczeñ ma-
j¹tkowych jak równie¿ nie skierowa³ wniosku o zastosowanie tymczasowego areszto-
wania. Uzna³, i¿ nie zachodzi taka potrzeba, poniewa¿ podejrzani maj¹ unormowan¹
sytuacjê rodzinn¹ i zawodow¹ oraz sta³e miejsce pobytu. Jedynie wobec Z.W. zastoso-
wano zabezpieczenie maj¹tkowe.

Jak wynika³o z dalszej analizy materia³ów, w dniu 18.11.2009 r. podczas przes³u-
chania w prokuraturze, w obecnoœci adwokata, podejrzani podtrzymali swoje wyjaœ-
nienia z³o¿one wczeœniej na Policji i nie zg³osili jakichkolwiek zastrze¿eñ w przedmiocie
sposobu wykonywania czynnoœci przez funkcjonariuszy z KPP w C. Dopiero w dniu
16.12.2009 r. Z. W. podczas kolejnego przes³uchania w prokuraturze wyjaœni³, ¿e poli-
cjanci z KPP w C. po zatrzymaniu i przedstawieniu zarzutów próbowali wp³yn¹æ na
treœæ jego wyjaœnieñ, w ten sposób, ¿e sugerowali mu, co ma mówiæ. Nale¿y nadmieniæ,
¿e A. B. ponownie przes³uchany w charakterze podejrzanego w dniu 14.12.2009 r.
przez prokuratora w obecnoœci adwokata, nie mia³ ¿adnych zastrze¿eñ co do czynnoœci
wykonywanych przez Policjê w zwi¹zku z jego zatrzymaniem i przes³uchaniem. Wyrazi³
jedynie w¹tpliwoœæ w kwestii zasadnoœci jego zatrzymania.

Z oœwiadczeñ z³o¿onych przez funkcjonariuszy wykonuj¹cych czynnoœci procesowe
z podejrzanymi wynika, ¿e ¿aden z nich nie próbowa³ wywieraæ nacisków na zatrzyma-
nych w celu z³o¿enia wyjaœnieñ obci¹¿aj¹cych by³ego wiceministra œrodowiska, Pana
Macieja Trzeciaka. Czynnoœci te by³y prowadzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedu-
rami i przepisami prawa, a zarzuty kierowane pod ich adresem okreœlili jedynie jako
pomówienie i próbê linii obrony ze strony podejrzanych oraz próbê wywierania wp³ywu
na sposób prowadzenia przedmiotowego postêpowania.

Zasadnoœæ zatrzymania A.B., Z.W. i T.M. by³a rozpatrywana przez S¹d Rejonowy
w C., który w wydanym postanowieniu z dnia 23.12.2009 r. utrzyma³ w mocy decyzjê
Komendanta Powiatowego Policji w C. o zatrzymaniu wymienionych.

W uzasadnieniu swojej decyzji S¹d stwierdzi³, ¿e w przedmiotowej sprawie wystê-
powa³y przes³anki umo¿liwiaj¹ce Policji uznanie, i¿ zachodzi³o uzasadnione podejrze-
nie pope³nienia przestêpstwa przez osoby zatrzymane i wystêpowania tym samym
podstawowej przes³anki wynikaj¹cej z art. 244 § 1 kpk, uprawniaj¹cej do zastosowania
zatrzymania, na co równie¿ w ocenie S¹du mia³ fakt, ¿e osoby zatrzymane pozostawa³y
we wzajemnych relacjach. W tej wiêc sytuacji S¹d uzna³, ¿e decyzja o jednoczesnym za-
trzymaniu osób podejrzanych w celu przes³uchania ich w takich warunkach, by wyeli-
minowaæ mo¿liwoœæ ewentualnego uzgodnienia wspólnej wersji, by³a w pe³ni
uzasadniona realiami sprawy i odpowiada³a sytuacji okreœlonej w art. 244 § 1 kpk, do-
tycz¹cej przeciwdzia³ania „zatarcia œladów przestêpstwa”. Tym samym S¹d stwierdzi³,
i¿ zatrzymanie by³o zasadne i legalne, a jego przebieg prawid³owy.

Reasumuj¹c powy¿sze ustalenia nale¿y stwierdziæ, ¿e funkcjonariusze Policji
w trakcie wykonywania czynnoœci s³u¿bowych zwi¹zanych z zatrzymaniem Z.W.,
T.M. i A.B., przeszukaniem miejsc ich zamieszkania oraz przes³uchaniem w charak-
terze podejrzanych, nie dopuœcili siê naruszenia przepisów postêpowania karnego,
czy te¿ przewinienia dyscyplinarnego. Czynnoœci procesowe z wymienionymi by³y
prowadzone pod szczególnym nadzorem prokuratury. Osobom zatrzymanym
w pe³ni umo¿liwiono skorzystanie z uprawnieñ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa.

Bezpodstawne zarzuty formu³owane wobec policjantów, nale¿y uznaæ za przyjêt¹
liniê obrony podejrzanych, zmierzaj¹c¹ do pomyœlnego dla nich rozstrzygniêcia prowa-
dzonego przeciwko nim postêpowania karnego.
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Maj¹c niniejsze na wzglêdzie, nale¿y uznaæ, ¿e przeprowadzone czynnoœci nie po-
twierdzi³y zarzutów zawartych w przedmiotowym oœwiadczeniu Pana Senatora Jana
Olecha, kierowanym wobec funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w C.

Z powa¿aniem

KOMENDANT G£ÓWNY POLICJI
gen. insp. Andrzej Matejuk

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 11 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 grudnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2226/09), przekazuj¹cego oœwiadczenie Senatora RP Pana Jana Olecha w sprawie
objêcia nadzorem postêpowania dyscyplinarnego dotycz¹cego wykonywania czynnoœci
s³u¿bowych wykonywanych przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji
w C., z³o¿one na 45. posiedzeniu Senatu w dniu 3 grudnia 2009 roku, uprzejmie przed-
stawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wyjaœnienia wymaga, ¿e Senator RP Pan Jan Olech wyst¹pi³ w dniu
1 grudnia 2009 roku w przedmiotowej sprawie bezpoœrednio do Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Szczecinie. Po przeprowadzeniu czynnoœci wyjaœniaj¹cych, Komen-
dant WP udzieli³ Panu Senatorowi odpowiedzi pismem z dnia 14 grudnia 2009 roku
(sygn.: l.dz. IK-III-051-1578/920/09), którego kopiê przekazujê w za³¹czeniu*.

Niezale¿nie od powy¿szego pisma, Senator RP Pan Jan Olech z³o¿y³ na 45. posie-
dzeniu Senatu w dniu 3 grudnia 2009 roku oœwiadczenie w ww. sprawie, które wp³ynê-
³o do Komendy G³ównej Policji (do wiadomoœci Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji). Pismem z dnia 30 grudnia 2009 roku, KGP poinformowa³a Pana Mar-
sza³ka, ¿e w celu wszechstronnego wyjaœnienia podnoszonych zarzutów, zachodzi ko-
niecznoœæ wykonania dodatkowych ustaleñ. W zwi¹zku z faktem, ¿e wskazane powy¿ej
czynnoœci s¹ w chwili obecnej w toku, nie jest mo¿liwe udzielenie szczegó³owych infor-
macji w sprawie.

W odniesieniu do kwestii ewentualnego objêcia nadzorem postêpowania dyscypli-
narnego dotycz¹cego wykonywania czynnoœci s³u¿bowych przez funkcjonariuszy KPP
C. nale¿y wskazaæ, ¿e z posiadanych informacji wynika, i¿ do chwili obecnej wobec
funkcjonariuszy nie podejmowano czynnoœci natury dyscyplinarnej w rozumieniu pr-
zepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 roku, Nr 43,
poz. 277 z póŸn. zm.).

Z powa¿aniem

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

45. posiedzenie Senatu w dniu 3 grudnia 2009 r. 279

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.



Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu samorz¹dowców powiatu w³oc³awskiego przedstawiam stano-

wisko dotycz¹ce wysokoœci górnych granic stawek podatku od czêœci nieru-
chomoœci, które ustalane s¹ corocznie w obwieszczeniu ministra finansów.

Zasady ustalania stawek pozostaj¹ od wielu lat praktycznie niezmienne,
s¹ tylko waloryzowane o wskaŸnik inflacji. W opinii samorz¹dowców wyso-
koœæ niektórych stawek podatku od nieruchomoœci nale¿y poddaæ zasadni-
czej zmianie. Stawka podatkowa od tak zwanych pozosta³ych budynków jest
zbyt wysoka w stosunku do stawki podatku od powierzchni mieszkalnej.
Obecnie górna stawka podatku za mieszkanie to kwota 0,62 z³, zaœ od pozo-
sta³ych budynków wynosi ona dziesiêæ razy wiêcej, czyli 6,64 z³. Te tak zwa-
ne pozosta³e budynki to gara¿e oraz pomieszczenia gospodarcze, wykorzy-
stywane najczêœciej do sk³adowania opa³u. Stawka podatkowa za ten rodzaj
nieruchomoœci zosta³a skalkulowana w czasach, kiedy samochód by³ luksu-
sem, a wiêc mia³a jakieœ spo³eczno-ekonomiczne uzasadnienie. Dzisiaj jed-
nak sytuacja jest daleko ró¿na od tej sprzed kilkunastu lat. Samochody sta³y
siê dziœ czymœ powszechnym i dawno przesta³y byæ wyznacznikiem zamo¿-
noœci.

Czêœæ gmin, zw³aszcza tych o wy¿szych dochodach w³asnych, zmniejsza
stawkê podatku od budynków gospodarczych ze strat¹ dla swojego bud¿etu,
ale nie wszystkie s¹ w stanie tak uczyniæ, bowiem Ministerstwo Finansów,
obliczaj¹c subwencjê wyrównawcz¹ dla gmin o niskich dochodach, bierze za
podstawê tak zwany dochód nale¿ny gminie, który jest obliczany na podsta-
wie ustanowionych przez ministerstwo górnych stawek podatkowych. Istnie-
j¹cy stan rzeczy powoduje du¿e niezadowolenie najbiedniejszych mieszkañ-
ców, którzy nie rozumiej¹, dlaczego z racji posiadania budynków gospodar-
czych musz¹ czêsto ponosiæ wiêksze ciê¿ary podatkowe ni¿ posiadacze wy-
stawnych willi, których z roku na rok przybywa, z czego nale¿y siê sk¹din¹d
cieszyæ.

Samorz¹dowcy opowiadaj¹ siê za zmniejszeniem górnej stawki podatko-
wej podatku od nieruchomoœci od tak zwanych pozosta³ych budynków, wno-
sz¹c jednoczeœnie o to, aby opodatkowaæ ponownie budynki gospodarcze,
letniskowe itp., które s¹ nietrwale zwi¹zane z gruntem. Dokonane przed kilku
laty zwolnienie tej szybko powiêkszaj¹cej siê czêœci obiektów budowlanych
z obowi¹zku opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci przynosi nie tylko
wielk¹ szkodê dla bud¿etów gmin, ale tak¿e dla krajobrazu architektoniczne-
go Polski, który jest obecnie „zachwaszczany” ró¿nego przeznaczenia buda-
mi i blaszakami. Wobec braku warunków spo³eczno-politycznych do wprowa-
dzenia podatku katastralnego samorz¹dowcy wnosz¹ o analizê zasad okreœ-
lania podatku od powierzchni mieszkalnych, sugeruj¹c zró¿nicowanie wyso-
koœci stawek podatku od domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych
i mieszkañ w zale¿noœci od ich powierzchni, co pozwoli³oby zrekompensowaæ
samorz¹dom mniejsze dochody podatkowe w przypadku podjêcia decyzji
o zmniejszeniu stawek za budynki gospodarcze i gara¿e.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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OdpowiedŸ

Warszawa, 6 stycznia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Andrzeja Persona, Senatora RP, w sprawie

zmiany wysokoœci górnych granic stawek podatku od nieruchomoœci, nades³ane przy
piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 10 grudnia 2009 r. znak: BPS/DSK-043-2227/09,
uprzejmie informujê.

Art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) przewiduje ró¿ne stawki podatku od nie-
ruchomoœci od budynków lub ich czêœci w zale¿noœci od rodzaju lub od sposobu ich
wykorzystywania.

Budynki mieszkalne ze wzglêdu na fakt, i¿ s³u¿¹ zaspokajaniu podstawowych po-
trzeb bytowych ludzi, opodatkowane s¹ najni¿sz¹ stawk¹ – co jest uzasadnione ze
wzglêdów spo³ecznych. Preferencyjn¹ stawk¹ podatkow¹ (wynosz¹c¹ maksymalnie
w 2010 r. 0,65 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej) objête s¹ wszystkie budynki mieszkal-
ne niezale¿nie od ich standardów.

Od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej maksymalna stawka na 2010 r. od 1m2 powierzchni u¿ytkowej wynosi 20,51 z³.

Dla budynków pozosta³ych, czyli budynków niemieszkalnych i niezwi¹zanych
z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, do których zalicza siê m.in. przydomowe ko-
mórki, gara¿e, domy letniskowe, maksymalna stawka podatku od nieruchomoœci na
2010 r. wynosi 6,88 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej.

Nie oznacza to jednak, ¿e wszystkie budynki lub ich czêœci zaliczone do pozosta³ych
opodatkowane s¹ maksymaln¹ stawk¹ ustalon¹ dla tego rodzaju budynków. W na-
stêpstwie regulacji zawartej w art. 168 Konstytucji RP daj¹cej jednostkom samorz¹du
terytorialnego prawo ustalania wysokoœci podatków i op³at lokalnych, ustawowo
okreœlono bowiem jedynie konstytucyjnie wymagane elementy podatku od nierucho-
moœci (w tym stawki maksymalne), pozostawiaj¹c organom samorz¹dowym du¿¹ auto-
nomiê w zakresie kszta³towania wysokoœci obci¹¿eñ podatkowych.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych rada gminy
uchwalaj¹c wysokoœæ stawek podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹cych na terenie
gminy, mo¿e dostosowaæ ich wysokoœæ do warunków ekonomicznych i p³atniczych po-
datników przez obni¿anie oraz ró¿nicowanie wysokoœci stawek – je¿eli jest to uzasad-
nione sytuacj¹ finansow¹ danej gminy. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o podatkach i op-
³atach lokalnych przy okreœlaniu wysokoœci stawek podatkowych, w tym od budynków
lub ich czêœci pozosta³ych rada gminy mo¿e ró¿nicowaæ ich wysokoœæ dla poszczegól-
nych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci lokaliza-
cjê, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.
Rada gminy mo¿e zatem uchwaliæ w ramach kategorii budynki pozosta³e stawkê po-
datku od gara¿y (pomieszczeñ gospodarczych) w wysokoœci stawki dla budynków mie-
szkalnych.

Z danych zebranych przez Ministerstwo Finansów wynika, i¿ stawkê w maksymal-
nej wysokoœci okreœlon¹ dla budynków pozosta³ych, w 2009 r. stosowa³o tylko 9,4%
gmin (zarówno ró¿nicuj¹cych oraz niestosuj¹cych zró¿nicowania stawki).

W konsekwencji powy¿szego, nie jest zasadne ani w³aœciwe ingerowanie przez Mi-
nistra Finansów w konstytucyjne prawa jednostek samorz¹du terytorialnego, w szcze-
gólnoœci w zakresie ustalania i ró¿nicowania stawek podatku od nieruchomoœci.

Odnosz¹c siê do postawionego zarzutu, i¿ skutkiem wy³¹czenia z opodatkowania
budynków nietrwale zwi¹zanych gruntem jest powstawanie licznych „bud i blaszaków
ró¿nego przeznaczenia” nale¿y zauwa¿yæ, i¿ stosownie do przepisów o planowaniu i za-
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gospodarowaniu przestrzennym, zagospodarowanie przestrzenne nale¿y do zadañ
w³asnych gminy. Nie jest wiêc w³aœciwe normowanie spraw z zakresu zagospodarowa-
nia przestrzennego przez prawo podatkowe.

Niezale¿nie od powy¿szego informujê, i¿ zg³oszony w oœwiadczeniu problem doty-
cz¹cy zmiany wysokoœci górnych granic stawek podatku od nieruchomoœci od budyn-
ków lub ich czêœci oraz zró¿nicowania ich wysokoœci, zostanie szczegó³owo rozpatrzony
w przypadku podjêcia prac legislacyjnych w zakresie ustawy o podatkach i op³atach lo-
kalnych.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Piechniczka

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie dzia³añ zmierza-

j¹cych do umo¿liwienia rencistom i emerytom nieosi¹gaj¹cym dochodu z in-
nych poza rent¹ i emerytur¹ Ÿróde³ przekazania 1% podatku na rzecz
organizacji po¿ytku publicznego.

Dzisiaj emeryt b¹dŸ rencista, aby wesprzeæ organizacjê po¿ytku publicz-
nego kwot¹ 1% podatku, musi po otrzymaniu z ZUS druku PIT-40A/11A wy-
pe³niæ zeznanie roczne na druku PIT-37, który dla wielu z nich jest drukiem
skomplikowanym.

Czy zatem istnieje mo¿liwoœæ wprowadzenia w ustawie z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w przepisach wyko-
nawczych takich zmian, aby emeryt lub rencista nieosi¹gaj¹cy innych docho-
dów, zamiast sporz¹dzania zeznania rocznego PIT-37, móg³ sporz¹dziæ
oœwiadczenie skierowane do ZUS lub innego organu rentowego umo¿liwia-
j¹ce przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, a or-
gan rentowy umieszcza³by odpowiednie zapisy na druku PIT-40A?

Wdziêczny bêdê Panu Ministrowi za udzielenie odpowiedzi na powy¿sze
pytanie.

Z wyrazami szacunku
Antoni Piechniczek

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 10 grudnia 2009 r. Nr BPS/DSK-043-2228/09 doty-

cz¹cym oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Pana Antoniego Piechniczka podczas
45. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie informujê.

W chwili obecnej nie planuje siê podjêcia prac zmierzaj¹cych do umo¿liwienia prze-
kazywania organizacjom po¿ytku publicznego 1% podatku przez emerytów i rencistów
rozliczaj¹cych siê z urzêdami skarbowymi za poœrednictwem organów rentowych, gdy¿
tego rodzaju mo¿liwoœæ ju¿ istnieje.

Emeryci i renciœci otrzymuj¹cy z ZUS PIT-40A lub PIT-11A mog¹ przekazaæ 1% po-
datku od swoich dochodów na dzia³alnoœæ spo³ecznie u¿yteczn¹ prowadzon¹ przez or-
ganizacje po¿ytku publicznego. W tym zakresie œwiadczeniobiorców organów rento-
wych obowi¹zuj¹ takie same zasady jak pozosta³ych podatników podatku dochodowe-
go od osób fizycznych, tj. pracowników, przedsiêbiorców, zleceniobiorców, osoby bez-
robotne pobieraj¹ce zasi³ek, itd.

W konsekwencji, w obecnym stanie prawnym emeryt lub rencista, który chcia³by,
aby 1% podatku od jego dochodów zasili³ konto wybranej organizacji po¿ytku publicz-
nego jest obowi¹zany samodzielnie z³o¿yæ zeznanie podatkowe w urzêdzie skarbowym.
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Na dokonanie tej czynnoœci emeryci i renciœci maj¹ minimum dwa miesi¹ce (licz¹c
od terminu otrzymania PIT-40A albo PIT-11A od organu rentowego).

Warto podkreœliæ, i¿ samodzielne sk³adanie zeznañ podatkowych przez emerytów
i rencistów na bazie PIT-40A lub PIT-11A nie jest niczym nowym w polskim systemie
podatkowym. Funkcjonuje od kilkunastu lat i nigdy nie by³o kwestionowane przez sa-
mych zainteresowanych. Samodzielne z³o¿enie zeznania podatkowego daje bowiem
mo¿liwoœæ opodatkowania swoich dochodów ³¹cznie z dochodami ma³¿onka, albo
w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj¹cych dzieci, jak równie¿ umo¿li-
wia(³o) skorzystanie z ulg podatkowych (np. z popularnej wœród tej grupy podatników
ulgi rehabilitacyjnej czy obowi¹zuj¹cej do niedawna ulgi remontowo-modernizacyjnej).
W chwili obecnej pozwala ponadto na przekazanie 1% podatku nale¿nego na rzecz wy-
branej organizacji po¿ytku publicznego lub dokonanie odliczenia od podatku ulgi na
dzieci.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ corocznie w czasie akcji rozliczeniowej podatku
dochodowego od osób fizycznych uruchamiane s¹ liczne punkty konsultacyjne, zarów-
no w siedzibach organów podatkowych, jak i urzêdach gminy. Dodatkowo organizowa-
ne s¹ dni otwarte w urzêdach skarbowych oraz dy¿ury telefoniczne. Wszystko po to,
aby u³atwiæ podatnikom z³o¿enie zeznania podatkowego, w tym poprawne wype³nienie
wniosku o przekazanie 1% podatku.

Nie mo¿na równie¿ zapominaæ, i¿ pocz¹wszy od rozliczenia dochodów uzyskanych
w 2007 r. jednoprocentowy mechanizm uleg³ znacznemu uproszczeniu. W obecnym sta-
nie prawnym podatnicy nie musz¹ ju¿ sami dokonywaæ wp³aty na rachunek bankowy or-
ganizacji po¿ytku publicznego, zachowywaæ dowodu wp³aty oraz samodzielnie po-
mniejszaæ podatku nale¿nego. Je¿eli chc¹, aby 1% podatku od ich dochodów zasili³ konto
wybranej organizacji po¿ytku publicznego wystarczy, ¿e w sk³adanym zeznaniu podatko-
wym podadz¹ nazwê i numer KRS tej organizacji oraz wysokoœæ kwoty do przekazania na
jej rzecz. Fizycznego przekazania œrodków dokona naczelnik urzêdu skarbowego.

Nie s¹ to zatem trudne czynnoœci, podobnie jak zeznanie podatkowe PIT-37 nie jest
skomplikowanym drukiem. Wbrew obiegowej opinii formularze podatkowe s¹ tak
skonstruowane, ¿e nawet przy znikomej wiedzy na temat podatków pozwalaj¹ na pra-
wid³owe ich wype³nienie. W tym celu nale¿y jedynie uwa¿nie czytaæ opisy do poszcze-
gólnych pozycji zeznania.

Z wype³nienia formularza nie mo¿na by³oby zrezygnowaæ równie¿ w sytuacji, gdy
przekazanie 1% nastêpowa³oby za poœrednictwem ZUS. Zmieni³by siê wy³¹cznie adre-
sat tych informacji. Emeryci i renciœci byliby zobowi¹zani do przes³ania organowi ren-
towemu oœwiadczeñ (informacji) w sprawie organizacji po¿ytku publicznego, na rzecz
której chc¹ przekazaæ okreœlon¹ kwotê. Powy¿sze informacje, musia³yby byæ przekaza-
ne w okreœlonym ustawowo terminie. Istotnym by³oby równie¿ wskazanie na kim spo-
czywa³by obowi¹zek ewentualnej korekty deklaracji oraz kto odpowiada³by za pra-
wid³owoœæ danych dotycz¹cych wskazanej organizacji po¿ytku publicznego.

W skrajnych przypadkach, organy rentowe musia³yby przyj¹æ i obs³u¿yæ kilka mi-
lionów oœwiadczeñ (informacji) z³o¿onych podczas akcji rozliczeniowej przez ich œwiad-
czeniobiorców. Mog³oby to nie tylko zak³óciæ przebieg akcji rozliczeniowej, ale przede
wszystkim wymaga³oby poniesienia dodatkowych nak³adów przez bud¿et pañstwa.
Konieczna by³aby bowiem m.in. przebudowa systemów informatycznych wszystkich
organów rentowych (czyli nie tylko ZUS ale równie¿ MSWiA, S³u¿by Wiêziennej, MON
a tak¿e KRUS). Zmiany oprogramowania wymaga³by równie¿ system obs³uguj¹cy
urzêdy skarbowe z tego wzglêdu, ¿e wskazania dotycz¹ce przekazania 1% podatku by-
³yby dokonywane w formularzu PIT-40A niezale¿nie od tego, czy dla podatnika jest to
jego ostateczne rozliczenie czy nie (przygotowywane przez organy rentowe rozliczenia
roczne PIT-40A s¹ zeznaniami ostatecznymi tylko dla tych podatników, którzy – co do
zasady – nie maj¹ innych dochodów, nie korzystaj¹ z mo¿liwoœci odliczeñ, nie rozlicza-
j¹ siê na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla ma³¿onków lub osób samotnie
wychowuj¹cych dzieci).

Ponadto przyjmowanie i obs³uga dodatkowych oœwiadczeñ przez organy rentowe
mog³yby byæ odebrane jako nadmierne obci¹¿enie p³atników.
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Na uwagê zwraca bowiem negatywne stanowisko Senatu RP wyra¿one w uchwale
z dnia 22 paŸdziernika 2009 r. w sprawie uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu
w dniu 25 wrzeœnia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje m.in., i¿ pracownik
rozliczaj¹cy siê za poœrednictwem zak³adu pracy, wniosek o przekazanie 1% podatku
na rzecz wybranej organizacji po¿ytku publicznego móg³by zawrzeæ w oœwiadczeniu
sk³adanym pracodawcy.

Analizuj¹c przepisy powy¿szej ustawy Senat RP stan¹³ na stanowisku, i¿ zawarte
w niej rozwi¹zania stanowi¹ nadmierne obci¹¿enie dla p³atników podatku obowi¹za-
nych do sporz¹dzenia rocznego obliczenia podatku. W konsekwencji Senat uchwali³ jej
odrzucenie w ca³oœci (uchwa³a Senatu czeka na rozpatrzenie przez Sejm RP).

Maj¹c powy¿sze na uwadze, uprzejmie informujê, i¿ w chwili obecnej nie planuje
siê podjêcia prac, których celem mia³oby byæ wprowadzenie w ¿ycie postulowanych
rozwi¹zañ.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Piechniczka

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z odpowiedziami na interpelacje poselskie i oœwiadczenia sena-

torskie udzielonymi przez ministra spraw wewnêtrznych i administracji,
w dniu 31 grudnia 2010 r. zostanie zlikwidowany Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Gra-
nicznej w Raciborzu – jedyny oddzia³ Stra¿y Granicznej na Górnym Œl¹sku,
a 1 stycznia 2011 r. ma zostaæ powo³any Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej
z siedzib¹ w K³odzku.

W œwietle przyjêtego przez MSWiA dokumentu „Za³o¿enia wieloletniej
koncepcji funkcjonowania Stra¿y Granicznej na lata 2009–2015” infrastruk-
tura Stra¿y Granicznej na terytorium kraju powinna miêdzy innymi umo¿liwiæ
realizacjê dzia³añ ukierunkowanych na zwalczanie i przeciwdzia³anie niele-
galnej migracji cudzoziemców, a tak¿e powinna byæ ukierunkowana na:

a) du¿e aglomeracje miejskie lub ich bezpoœrednie s¹siedztwo,
b) kluczowe wêz³y komunikacyjne (lotnicze, drogowe i kolejowe),
c) oœrodki dla osób ubiegaj¹cych siê o status uchodŸcy.
Ponadto powinno siê uwzglêdniæ:
a) mo¿liwoœæ szybkiego i skutecznego wykonywania decyzji administra-

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

¿y Granicznej na terytorium RP (np. placówek Stra¿y Granicznej z lotniczymi
przejœciami granicznymi),

c) koniecznoœæ utrzymania niewielkiej liczby jednostek organizacyjnych
na odcinku granicy wewnêtrznej, umo¿liwiaj¹cej wykonywanie zadañ wyni-
kaj¹cych z porozumieñ miêdzynarodowych, w tym w zakresie wspó³pracy ze
s³u¿bami pañstw s¹siednich, oraz zadañ zwi¹zanych z administracj¹ grani-
cy pañstwowej.

Przeniesienie komendy Œl¹skiego Oddzia³u SG z Raciborza do K³odzka
spowoduje znaczne oddalenie siedziby od du¿ych aglomeracji miejskich i klu-
czowych wêz³ów komunikacyjnych, a tym samym ograniczenie mo¿liwoœci
pracy tych s³u¿b. Z analizy i porównania odleg³oœci i czasu przejazdu samo-
chodem z K³odzka i Raciborza do Wroc³awia, Opola czy Katowic wynika, ¿e
z Raciborza mo¿na du¿o szybciej dojechaæ do du¿ych aglomeracji. Warto te¿
zauwa¿yæ, ¿e Racibórz jest po³o¿ony bli¿ej autostrady A4, co daje du¿o wiêk-
sze mo¿liwoœci operacyjne.

Nale¿y tak¿e uwzglêdniæ, ¿e przeniesienie siedziby Œl¹skiego Oddzia³u
Stra¿y Granicznej z Raciborza do K³odzka przyczyni siê do likwidacji w Raci-
borzu oko³o 400 etatów. To mo¿e spowodowaæ du¿y wzrost bezrobocia na te-
renie Raciborza.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastê-
puj¹ce pytania.

1. Jakie korzyœci dla bud¿etu pañstwa przyniesie zapowiedziana reorga-
nizacja Stra¿y Granicznej?

2. Jakie korzyœci dla funkcjonowania Stra¿y Granicznej przyniesie zmia-
na siedziby Œl¹skiego Oddzia³u SG?

3. Jakie skutki spo³eczne spowoduje przeniesienie siedziby?

Z wyrazami szacunku
Antoni Piechniczek
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OdpowiedŸ

Warszawa, 29 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 10 grudnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-2229/09),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Antoniego Piechniczka z³o¿one-
go podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2009 roku w sprawie likwida-
cji Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu, uprzejmie przedstawiam nastê-
puj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ wynikiem trwaj¹cych od wielu miesiêcy w resorcie
spraw wewnêtrznych i administracji prac i konsultacji – z kierownikami jednostek or-
ganizacyjnych Stra¿y Granicznej i komórek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej, a tak¿e przewodnicz¹cymi zwi¹zków zawodowych funkcjonariuszy i pracowni-
ków cywilnych Stra¿y Granicznej – nad zmian¹ koncepcji funkcjonowania struktur
Stra¿y Granicznej wewn¹trz kraju, jest dokument zatwierdzony przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w lutym 2009 roku pn. „Za³o¿enia wieloletniej koncepcji
funkcjonowania Stra¿y Granicznej (2009–2015)”.

Dokument ten zak³ada:
– na ka¿dej wewnêtrznej granicy UE/Schengen pozostanie tylko jeden oddzia³ Stra-

¿y Granicznej (odstêpstwem od tego bêdzie granica polsko-litewska, któr¹ pozo-
stawiono we w³aœciwoœci s³u¿bowej Podlaskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej, który
zabezpiecza czêœæ granicy polsko-bia³oruskiej);

– liczba placówek Stra¿y Granicznej bêdzie odpowiednia do aktualnych i przewidy-
wanych zagro¿eñ, a tym samym zadañ formacji;

– jednostk¹ odpowiedzialn¹ za planowanie, organizowanie i realizacjê ustawowych
zadañ Stra¿y Granicznej bêdzie wy³¹cznie placówka Stra¿y Granicznej, wraz z jej
grup¹ zamiejscow¹;

– siedziby placówek Stra¿y Granicznej bêd¹ umiejscowione w rejonie najwiêkszego
zagro¿enia przestêpczoœci¹, której rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie
oraz œciganie ich sprawców jest w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej;

– siedziby komend Oddzia³ów Stra¿y Granicznej powinny pozwalaæ na sprawne za-
rz¹dzanie podleg³ymi Placówkami Stra¿y Granicznej oraz ich zabezpieczenie
techniczno-logistyczne;

– planowane zmiany powinny minimalizowaæ negatywne skutki spo³eczne.
Rozwiniêciem, a zarazem uszczegó³owieniem „Za³o¿eñ (...)”, by³o opracowanie

„Koncepcji funkcjonowania Stra¿y Granicznej w latach 2009–2015”, zaakceptowanej
przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, a w dniu 24 wrzeœnia 2009 roku
zatwierdzonej przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej. Wdro¿enie ww. „Kon-
cepcji (...)” ma na celu przeobra¿enie formacji w nowoczesn¹ s³u¿bê graniczno-imigra-
cyjn¹ o charakterze policyjnym, odpowiadaj¹c¹ za prowadzenie odpraw granicznych
i ochronê granicy zewnêtrznej UE/Schengen, przeciwdzia³aj¹c¹ i zwalczaj¹c¹ nielegal-
n¹ migracjê, przestêpczoœæ transgraniczn¹, a tak¿e przestêpczoœæ uwzglêdniaj¹c¹
udzia³ cudzoziemców (w zakresie w³aœciwoœci formacji).

Odnosz¹c siê do kwestii poruszonych w przedmiotowym oœwiadczeniu uprzejmie
informujê, i¿ ww. „Koncepcja (...)” przewiduje m.in.:

– przekszta³cenie Stra¿y Granicznej w wiod¹c¹ polsk¹ s³u¿bê imigracyjn¹, przez
zwiêkszenie intensywnoœci dzia³añ w zakresie przeciwdzia³ania nielegalnej migra-
cji na terytorium RP (rozpoznanie, kontrola legalnoœci pobytu, pracy i zatrudnie-
nia cudzoziemców, ukierunkowane dzia³ania w ochronie szlaków komunikacyj-
nych o szczególnym znaczeniu miêdzynarodowym);

– odsuniêcie formacji od linii granicy wewnêtrznej UE/Schengen w g³¹b terytorium
kraju, poprzez sukcesywne, planowe:
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a) zmniejszanie liczby placówek SG po³o¿onych w bezpoœrednim s¹siedztwie odcin-
ków granicy pañstwowej RP, stanowi¹cych granicê wewnêtrzn¹ UE/Schengen,

b) sukcesywne zwiêkszanie obecnoœci formacji na terytorium kraju;
– dostosowanie infrastruktury Stra¿y Granicznej na terytorium RP do zadañ for-

macji, wykonywanych po przyst¹pieniu Polski do strefy Schengen, uwzglêdnia-
j¹c mo¿liwoœci wspólnego wykorzystywania infrastruktury z innymi s³u¿bami
porz¹dku publicznego (Policja, S³u¿ba Celna).

Zgodnie z ww. „Koncepcj¹ (...)”, zniesienie Sudeckiego i Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej planowane jest z dniem 31 grudnia 2010 roku, a utworzenie w to miejsce
Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Pragnê wyraŸnie podkreœliæ, i¿ w pkt 5 ww. „Koncepcji (...)” wskazano, ¿e jednostk¹ odpo-
wiedzialn¹ za planowanie, organizowanie i realizacjê ustawowych zadañ Stra¿y Granicznej
bêdzie wy³¹cznie Placówka Stra¿y Granicznej, a nie Komenda Oddzia³u Stra¿y Granicznej.
W zwi¹zku z tym, utrzymanie, b¹dŸ utworzenie nowych Placówek Stra¿y Granicznej w du-
¿ych aglomeracjach miejskich, gdzie mog¹ wyst¹piæ zagro¿enia, których rozpoznawanie
i zwalczanie znajduje siê we w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej jest uzasadnione. Potwierdza to
m.in.: pozostawienie Placówki Stra¿y Granicznej we Wroc³awiu i w Opolu, a tak¿e planowane
utworzenie Placówki Stra¿y Granicznej w Raciborzu, K³odzku i Aglomeracji Œl¹skiej. Dlatego
te¿, dla w³aœciwej organizacji i realizacji ustawowych zadañ Stra¿y Granicznej nie ma wiêk-
szego znaczenia umiejscowienie siedziby Komendy Oddzia³u Stra¿y Granicznej.

W odniesieniu do kwestii dotycz¹cej korzyœci dla bud¿etu pañstwa i Stra¿y Granicz-
nej, a tak¿e skutków spo³ecznych, bêd¹cych nastêpstwem planowanych zmian uprzejmie
informujê, i¿ zarówno obecne zadania, jak i sytuacja finansowa kraju (w tym resortu
spraw wewnêtrznych i administracji), nie pozwalaj¹ na utrzymywanie formacji w struktu-
rach porównywalnych do tych przed wejœciem Polski do strefy Schengen (utrzymywanie
dwóch Oddzia³ów Stra¿y Granicznej na granicy z Republik¹ Czesk¹). W wyniku planowa-
nych zmian zniesiona zostanie jedna Komenda Oddzia³u Stra¿y Granicznej (ok. 400 eta-
tów), bez uszczerbku dla organizacji i jakoœci wykonywania ustawowych zadañ Stra¿y
Granicznej. Tym samym zmniejszone zostan¹ koszty utrzymania formacji. Obecnie podob-
ne – do opisanych powy¿ej – zmiany maj¹ miejsce na granicy polsko-niemieckiej, gdzie
z dniem 31 grudnia 2009 roku zostaj¹ zniesione dwa Oddzia³y Stra¿y Granicznej (Pomor-
ski i £u¿ycki), a ca³y odcinek granicy zachodniej i czêœæ po³udniowej (z Republik¹ Czesk¹)
przejmie Nadodrzañski Oddzia³ Stra¿y Granicznej w Kroœnie Odrzañskim.

Na zakoñczenie pragnê podkreœliæ, i¿ przeprowadzenie planowanych zmian, zgod-
nie z terminami okreœlonymi w „Koncepcji (...)” mimo, ¿e dla czêœci funkcjonariuszy
i pracowników Stra¿y Granicznej dotkliwych – jest konieczne. Decyzja o umiejscowie-
niu siedziby przysz³ego Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej – dla porównywalnej
grupy pracowników i funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej z K³odzka lub Raciborza –
skutkowaæ mo¿e utrat¹ miejsca pracy/s³u¿by lub te¿ znacznym oddaleniem miejsca
pracy/s³u¿by od dotychczasowego. W wyniku prowadzonych zmian, funkcjonariusze
bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ podjêcia dalszej s³u¿by w nowo tworzonych Placówkach Stra¿y
Granicznej lub przenieœæ siê do Oddzia³u Stra¿y Granicznej na zewnêtrznej granicy
UE/Schengen. W odniesieniu natomiast do pracowników cywilnych, Stra¿ Graniczna
(minimalizuj¹c negatywne skutki spo³eczne, wynikaj¹ce z nastêpstw reorganizacji),
wykorzysta doœwiadczenia z reorganizacji na granicy polsko-niemieckiej i podejmie
starania do zawarcia porozumieñ m.in. z Policj¹ i Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, o prze-
chodzeniu pracowników znoszonych Oddzia³ów Stra¿y Granicznej do tych s³u¿b.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Rockiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Uprzejmie proszê o pochylenie siê nad problemem, który dotyczy wielu ro-

dziców uczniów szkó³ podstawowych w Polsce, a mianowicie problemem
niezapewniania przez te placówki opieki nad uczniami w okresie przerw
œwi¹tecznych.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego wyznaczane s¹
przerwy œwi¹teczne w szko³ach. W tym roku szkolnym zimow¹ przerwê
œwi¹teczn¹ przewidziano w dniach 23–31 grudnia 2009 r., a wiosenn¹ prze-
rwê – w dniach od 1 do 6 kwietnia 2010 r. W tym czasie nie funkcjonuj¹ szkol-
ne œwietlice zapewniaj¹ce (jak w czasie trwania roku szkolnego) opiekê
m³odszym dzieciom w godzinach pracy rodziców. Analogiczna sytuacja wy-
stêpuje podczas ferii zimowych i wakacji, zosta³a jednak rozwi¹zana poprzez
organizowane akcje „Zima w mieœcie” i „Lato w mieœcie”. Pominiêcie zapew-
nienia opieki dzieciom szkó³ podstawowych w czasie przerw œwi¹tecznych
(w dniach, które nie s¹ wolne od pracy) jest du¿ym przeoczeniem. Trudno bo-
wiem dzieci poni¿ej dziesi¹tego roku ¿ycia pozostawiæ bez opieki osób doros-
³ych, a jak wynika z rozmów przeprowadzonych z innymi rodzicami, stanowi
to powa¿ne utrudnienie, dezorganizuje ¿ycie rodzinne i zawodowe. Kwestia
tego, jak zapewniæ opiekê dzieciom w tym czasie, staje siê powa¿nym proble-
mem dla rodziców pracuj¹cych zawodowo. Nie ka¿dy z rodziców ma mo¿li-
woœæ skorzystania z pomocy rodziny (np. dziadków) lub wziêcia urlopu
wypoczynkowego w pracy.

W jaki sposób mo¿na rozwi¹zaæ ten problem, który dotyka wielu rodzin
w Polsce?

Czy szko³y nie mog¹ otworzyæ œwietlic na czas przerw œwi¹tecznych i za-
pewniæ opieki nad dzieæmi?

Funkcjonuj¹cy w Polsce system przedszkolny doskonale radzi sobie
z tym i zapewnia opiekê tak¿e w czasie przerw œwi¹tecznych.

Z powa¿aniem
Marek Rocki

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane pismem BPS/DSK-043-2230/09 z dnia 10 grudnia

2009 roku oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Marka Rockiego w sprawie nie-
zapewniania przez szko³y podstawowe opieki nad uczniami w okresie przerw œwi¹tecz-
nych uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) system oœwiaty zapewnia
w szczególnoœci realizacjê prawa dzieci i m³odzie¿y do wychowania i opieki odpowied-
nich do wieku i osi¹gniêtego rozwoju. Jednoczeœnie art. 67 ustawy wskazuje, ¿e szko³a
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realizuj¹c swoje zadania statutowe powinna zapewniæ uczniom mo¿liwoœæ korzystania
ze œwietlicy szkolnej.

Zakres zadañ wynikaj¹cy z obowi¹zków na³o¿onych na szko³ê przez system oœwiaty
w obszarze funkcjonowania œwietlic szkolnych okreœla rozporz¹dzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z póŸn. zm.), któ-
rego zapisy precyzuj¹, ¿e œwietlica szkolna organizowana jest dla uczniów, którzy mu-
sz¹ d³u¿ej zostaæ w szkole ze wzglêdu na czas pracy ich rodziców (prawnych
opiekunów), organizacjê dojazdu do szko³y lub inne okolicznoœci wymagaj¹ce zapew-
nienia uczniowi opieki w szkole.

Kolejn¹ kwesti¹, na któr¹ nale¿y zwróciæ uwagê w omawianym zagadnieniu, jest
czas wolny nauczycieli podczas przerw œwi¹tecznych. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.)
nauczyciele zatrudnieni w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie
i zimowe, przys³uguje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadaj¹cym okresowi ferii
i w czasie ich trwania. Natomiast zimowa i wiosenna przerwa œwi¹teczna, o której mo-
wa w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z póŸn. zm.) nie jest
wskazana jako okres, w którym nauczyciel korzysta z urlopu wypoczynkowego.

Ponadto, stosownie do postanowieñ art. 1519 § 1 Kodeksu pracy dniami wolnymi
od pracy s¹ niedziele i œwiêta okreœlone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Wy-
kaz dni wolnych zawiera ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz. U. Nr 4, poz. 28, z póŸn. zm.), która w art. 1 stanowi, ¿e dniami wolnymi od pracy
s¹ niedziele, a ponadto takie dni jak: pierwszy i drugi dzieñ Wielkiej Nocy, pierwszy
i drugi dzieñ Bo¿ego Narodzenia. Ustawa – Karta Nauczyciela, która stanowi pragmaty-
kê s³u¿bow¹ nauczycieli, nie zawiera uregulowañ ustanawiaj¹cych dla nauczycieli do-
datkowe dni ustawowo wolne od pracy, poza dniami wolnymi wskazanymi
w przepisach powszechnych.

Nie ma zatem podstaw prawnych do przyjêcia, ¿e okres przerwy œwi¹tecznej zimo-
wej lub wiosennej, poza dniami wolnymi od pracy wymienionymi w ww. ustawie
o dniach wolnych od pracy, jest okresem wolnym od pracy dla nauczycieli.

Zgodnie z przepisami § 6a przytaczanego wy¿ej rozporz¹dzenia w sprawie organiza-
cji roku szkolnego, szko³a ma obowi¹zek zorganizowania zajêæ wychowawczo-opie-
kuñczych tylko w okreœlonych dniach wolnych od zajêæ dydaktyczno-wychowawczych,
ale nie dotyczy to przerwy œwi¹tecznej wiosennej czy zimowej. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e
w pozosta³ych dniach wolnych od zajêæ dydaktyczno-wychowawczych szko³a nie ma
obowi¹zku ale mo¿e, uwzglêdniaj¹c oczekiwania czy potrzeby rodziców, takie zajêcia
zorganizowaæ.

Warto zauwa¿yæ, ¿e sposób funkcjonowania œwietlicy szkolnej okreœla regulamin
pracy œwietlicy, który jest czêœci¹ sk³adow¹ statutu szko³y. Roczny plan dzia³añ œwiet-
licy przyjmowany jest uchwa³¹ rady pedagogicznej na pocz¹tku danego roku szkolne-
go. Wszelkie dzia³ania wychowawcze zawarte równie¿ w programie wychowawczym
szko³y oraz w programie profilaktyki musz¹ otrzymaæ pozytywn¹ opiniê rady rodziców,
poniewa¿ do ustawowych kompetencji rady rodziców nale¿y uchwalanie powy¿szych
planów w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹. Kompetencje rady rodziców stwarzaj¹
wszystkim rodzicom uczniów szko³y mo¿liwoœæ zg³aszania swoich potrzeb dotycz¹cych
omawianego obszaru pracy szko³y. Ka¿da szko³a stosuje w³asne standardy adekwatne
do oczekiwañ uczniów korzystaj¹cych ze œwietlicy szkolnej i ich rodziców oraz mo¿li-
woœci finansowych okreœlonych przez organ prowadz¹cy szko³ê.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Romaszewskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz do przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa Stanis³awa D¹browskiego

Zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o interwencjê pan Andrzej W. Z jego powódz-
twa zawis³a przed S¹dem Rejonowym dla m.st. Warszawy VII Wydzia³ Pracy
i Ubezpieczeñ Spo³ecznych sprawa przeciwko TPD Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pia-
secznie. W. wnosi³ o zas¹dzenie kwoty 65 tysiêcy 607 z³ 16 gr wraz z odset-
kami tytu³em odprawy. S¹d postanowieniem z 2 paŸdziernika 2009 r.
odrzuci³ pozew.

Andrzej W. 4 paŸdziernika zwróci³ siê z wnioskiem o wydanie uzasadnie-
nia wyroku na piœmie. Nie reprezentowa³ go pe³nomocnik.

W dwa dni po up³ywie terminu na sporz¹dzenie uzasadnienia postano-
wieniem z 22 paŸdziernika S¹d Rejonowy odmówi³ wydania uzasadnienia
wyroku na piœmie, argumentuj¹c swoj¹ decyzjê w ca³kowicie niezrozumia³y
dla mnie sposób. W ocenie s¹du, zgodnie z treœci¹ art. 328 § 1 kodeksu postê-
powania cywilnego, uzasadnienie wyroku sporz¹dza siê na ¿¹danie strony
w terminie tygodniowym od dnia og³oszenia sentencji wyroku. Zgodnie
z art. 331, wyrok z uzasadnieniem dorêcza siê tylko tej stronie, która za¿¹da-
³a sporz¹dzenia uzasadnienia. S¹d uzna³, ¿e podkreœlenia z ca³¹ stanowczo-
œci¹ wymaga to, i¿ nie ma podstaw prawnych do przyjêcia, ¿e wniosek
o dorêczenie jest równoznaczny z wnioskiem o jego sporz¹dzenie.

Literalna treœæ przywo³anych przepisów wskazuje jednoznacznie, ¿e aby
mo¿liwe by³o dorêczenie stronie wyroku z uzasadnieniem, niezbêdne jest
wniesienie stosownego wniosku o sporz¹dzenie tego uzasadnienia. Zatem
wniosek o sporz¹dzenie uzasadnienia wyroku stanowi niezbêdny warunek
do uzyskania uzasadnienia na piœmie.

Wed³ug mnie, nie wymaga potwierdzenia w przepisach prawa to, co na-
kazuje zdrowy rozs¹dek i jeœli ktoœ domaga siê dostarczenia uzasadnienia,
to w oczywisty sposób domaga siê jego sporz¹dzenia. Mam w¹tpliwoœci, czy
pani sêdzia, wydaj¹c postanowienie o odmowie wydania uzasadnienia, zaj-
rza³a do akt sprawy. Prawdopodobnie uzna³a wniosek powoda za pisany
przez profesjonalnego pe³nomocnika, mimo ¿e pan W. pe³nomocnika nie mia³.
Z tego wynika³aby nadmiernie surowa skrupulatnoœæ w interpretacji przepi-
sów dotycz¹cych wydawania uzasadnienia. Co wiêcej, w tytule postanowie-
nia sprawa uznana jest za powództwo o przywrócenie do pracy, chocia¿
postêpowanie dotyczy³o zupe³nie innej kwestii.

Uwa¿am, ¿e s¹dowi zabrak³o zrozumienia dla braku kazuistycznej wie-
dzy prawnej u powoda. Jako bardzo niepokoj¹ce zjawisko postrzegam nie-
chêæ s¹dów do udzielania informacji o przepisach, zw³aszcza ¿e przed
s¹dami pracy pracownicy pozywaj¹cy pracodawców zwykle nie korzystaj¹
z us³ug pe³nomocników. Za wyj¹tkowo naganne nale¿y uznaæ zupe³ne zlekce-
wa¿enie przez s¹d ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 5
k.p.c.

Na koniec nasuwa siê pytanie, jakie œrodki mo¿na podj¹æ w celu ograni-
czenia tego typu patologii i czy rzeczywiœcie jedyn¹ mo¿liwoœci¹ obywatela
jest odwo³ywanie siê do trybuna³u strasburskiego, a polski wymiar spra-
wiedliwoœci bêdzie funkcjonowa³ w swoim sformalizowanym trybie.

Zbigniew Romaszewski
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 15.01.2010 r.

Pan
Zbigniew Romaszewski
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora z³o¿one podczas 45. posiedzenia Se-

natu RP w dniu 3 grudnia 2009 r., dotycz¹ce sprawy z powództwa Andrzeja W. prze-
ciwko spó³ce TPD sp. z o.o. z siedzib¹ w Piasecznie tocz¹cej siê przed S¹dem
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Przedstawiony przez Pana Senatora problem dotyczy interpretacji przepisu art. 328
§ 1 Kodeksu postêpowania cywilnego, zgodnie z którym uzasadnienie wyroku spo-
rz¹dza siê na ¿¹danie strony, zg³oszone w terminie tygodniowym od dnia og³oszenia
sentencji wyroku w zw. z art. 331 Kodeksu postêpowania cywilnego, w myœl którego
wyrok z uzasadnieniem dorêcza siê tylko tej stronie, która za¿¹da³a sporz¹dzenia uza-
sadnienia.

Nie budzi w¹tpliwoœci interpretacja tych przepisów w sytuacji, gdy strona sk³ada
w terminie tygodniowym od dnia og³oszenia sentencji wyroku wniosek o sporz¹dzenie
uzasadnienia i dorêczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Natomiast w¹tpliwoœci
w praktyce s¹dowej mo¿e wywo³aæ sytuacja, w której strona zg³asza w terminie tygo-
dniowym od dnia og³oszenia wyroku wy³¹cznie wniosek o dorêczenie („wydanie”) jej
uzasadnienia tego wyroku b¹dŸ tylko wniosek o sporz¹dzenie uzasadnienia.

Warto zaznaczyæ, ¿e w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 listopada 2004 r. S¹d Najwy¿-
szy stwierdzi³, i¿ wniosek pe³nomocnika strony „o nades³anie odpisu sentencji wyroku
wraz z uzasadnieniem, celem sporz¹dzenia apelacji” implicite obejmuje tak¿e ¿¹danie
sporz¹dzenia uzasadnienia, a dodanie, ¿e chodzi o „sporz¹dzenie apelacji” usuwa
wszelkie w¹tpliwoœci. Wydaje siê s³uszne przyjêcie, ¿e zg³oszenie ¿¹dania dorêczenia
sentencji wraz z uzasadnieniem obejmuje tak¿e ¿¹danie sporz¹dzenia uzasadnienia1.

Trzeba tak¿e w kontekœcie omawianej sprawy zauwa¿yæ, ¿e z kolei w uzasadnieniu
uchwa³y z dnia 17 grudnia 1996 r. S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, i¿ z³o¿enie przez stronê
wniosku o sporz¹dzenie uzasadnienia wyroku jest wystarczaj¹ce dla realizacji art. 331
Kodeksu postêpowania cywilnego, a wiêc do dorêczenia uzasadnienia2.

Odnotowaæ równie¿ nale¿y pogl¹d wyra¿ony w uzasadnieniu postanowienia z dnia
29 listopada 2006 r., w którym S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e z³o¿ony przez pe³nomocni-
ka strony bêd¹cego adwokatem lub radc¹ prawnym wniosek, którego treœci¹ jest ¿¹da-
nie uzasadnienia wyroku s¹du drugiej instancji, nie mo¿e byæ uto¿samiany z ¿¹daniem
dorêczenia wyroku wraz z uzasadnieniem na podstawie art. 387 § 3 Kodeksu postêpo-
wania cywilnego i pozostaje bez wp³ywu na rozpoczêcie biegu terminu do wniesienia
skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu powy¿szego postanowienia S¹d Najwy¿szy wskaza³,
¿e rzecz¹ profesjonalnego pe³nomocnika jest dochowanie szczególnej starannoœci przy
sporz¹dzaniu ka¿dego pisma procesowego i zamieszczenie w nim w prawid³owy sposób
wszystkich niezbêdnych elementów, zaœ s¹d nie ma obowi¹zku wyinterpretowywania
z jego treœci elementów brakuj¹cych lub przytoczonych w nieprawid³owy sposób b¹dŸ
domyœlania siê celu, w jakim strona wystêpuje z danym wnioskiem3.

Dokonuj¹c natomiast wyk³adni art. 130 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego S¹d
Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 3 sierpnia 2006 r. stwierdzi³, ¿e przepis art. 130 § 1
Kodeksu postêpowania cywilnego wskazuje na wyraŸn¹ wolê ustawodawcy, aby przy
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stosowaniu przepisów bêd¹cych podstaw¹ oceny prawid³owoœci sk³adanych pism pro-
cesowych nie kierowaæ siê nadmiernym formalizmem. W okolicznoœciach powy¿szej
sprawy domaganie siê dorêczenia odpisu postanowienia s¹du celem jego zaskar¿enia
oraz uiszczenie od tego wniosku op³aty w wysokoœci nale¿nej od wniosku o dorêczenie
odpisu orzeczenia z uzasadnieniem dowodz¹, ¿e uczestnik postêpowania za¿¹da³
w terminie tygodniowym od og³oszenia sentencji dorêczenia mu postanowienia z uza-
sadnieniem. Istniej¹ w powy¿szym przypadku podstawy do przyjêcia, ¿e strona z³o¿y³a
ujêty w nieœcis³¹ formê wniosek o sporz¹dzenie uzasadnienia i dorêczenie orzeczenia
z uzasadnieniem. S¹d Najwy¿szy wyrazi³ pogl¹d, ¿e odmienna ocena w konkretnych
okolicznoœciach sprawy jest niezas³uguj¹cym na aprobatê skrajnym formalizmem4.

Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego wskazuje zatem na wystêpowanie problemów in-
terpretacyjnych na tle stosowania przepisu art. 328 § 1 w zw. z art. 331 Kodeksu postê-
powania cywilnego.

Z tych wzglêdów polecê zbadanie praktyki s¹dowej w tym zakresie, tym bardziej, ¿e
wyniki dokonanej analizy bêd¹ stanowiæ istotny materia³ szkoleniowy dla sêdziów.

W efekcie przeprowadzenia badañ w zakresie praktyki s¹dowej dokonana zostanie
tak¿e ocena ewentualnej potrzeby podjêcia dzia³añ legislacyjnych w celu doprecyzowa-
nia przepisów kodeksu postêpowania cywilnego w taki sposób, aby stosowany niejed-
nokrotnie przez s¹dy nadmierny rygoryzm formalny nie pozbawia³ stron prawa do kon-
troli instancyjnej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Igor Dzialuk
Podsekretarz Stanu

Stanowisko
PRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY S¥DOWNICTWA

Warszawa, 2010.02.11

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z pismem z dnia 10 grudnia 2009 r. (BPS/DSK-043-2232/09) uprzej-

mie informujê, ¿e Krajowa Rada S¹downictwa pismem z dnia 31 grudnia 2009 r. zwró-
ci³a siê w przedstawionej sprawie o wyjaœnienia do Prezesa S¹du Okrêgowego
w Warszawie. O sposobie za³atwienia sprawy powiadomiê Pana Marsza³ka odrêbnym
pismem.

Z wyrazami szacunku

PRZEWODNICZ¥CY
KRAJOWEJ RADY S¥DOWNICTWA
sêdzia Stanis³aw D¹browski
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OdpowiedŸ
PRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY S¥DOWNICTWA

Warszawa, 2010.02.17

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z pismem z dnia 10 grudnia 2009 r. (BPS/DSK-043-2232/09) uprzej-

mie przesy³am – w za³¹czeniu – kopiê pisma Prezesa S¹du Okrêgowego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Z wyrazami szacunku

PRZEWODNICZ¥CY
KRAJOWEJ RADY S¥DOWNICTWA
sêdzia Stanis³aw D¹browski

Za³¹cznik
PISMO
PREZESA
S¥DU OKRÊGOWEGO

Warszawa, 26 stycznia 2010 r.

Pan Stanis³aw D¹browski
Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy,
w nawi¹zaniu do wyst¹pienia Pana Przewodnicz¹cego z dnia 31 grudnia 2009 r. do-

tycz¹cego oddalenia przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy VII Wydzia³ Pracy i Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych wniosku Pana Andrzeja Ww. przedmiocie wydania mu uzasad-
nienia do wyroku S¹du z dnia 2 paŸdziernika 2009 r. uprzejmie informujê, ¿e Pan
W. zosta³ przez S¹d pouczony o prawie wniesienia za¿alenia od owego postanowienia.
Pouczenie zawarte by³o w piœmie przewodnim S¹du z dnia 23 paŸdziernika 2009 r.,
przy którym dorêczono powodowi odpis postanowienia z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.
oddalaj¹cego wniosek o wydanie uzasadnienia do wyroku.

W dniu 4 listopada 2009 r. do S¹du Rejonowego dla m.st. Warszawy wp³ynê³o za¿a-
lenie Pana W. na postanowienie S¹du z dnia 22 paŸdziernika 2009 r. W dniu 23 listo-
pada 2009 r. Zastêpca Przewodnicz¹cego VII Wydzia³u Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych tego S¹du nada³ bieg za¿aleniu poprzez ustalenie op³aty od za¿alenia na kwotê
646 z³otych oraz wyda³ zarz¹dzenie w przedmiocie zobowi¹zania Pana W. do uzupe³nie-
nia braków formalnych za¿alenia poprzez uiszczenie op³aty w kwocie, o której mowa
powy¿ej.

W odpowiedzi na powy¿sze wezwanie Pan Andrzej W. 4 grudnia 2009 r. z³o¿y³ wnio-
sek o zwolnienie od op³aty od za¿alenia i jednoczeœnie oœwiadczenie o stanie rodzin-
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nym, maj¹tku, dochodach i Ÿród³ach utrzymania. Postanowieniem wydanym 5 stycz-
nia 2010 r. S¹d Rejonowy zwolni³ Pana W. od obowi¹zku uiszczenia op³aty od za¿alenia
ponad kwotê 30 z³otych, a w pozosta³ym zakresie oddali³ wniosek o zwolnienie od op³a-
ty od za¿alenia.

Odpis owego postanowienia zosta³ wys³any Panu Andrzejowi W. w dniu 11 stycznia
2010 r. Jednoczeœnie w piœmie s¹dowym z 11 stycznia 2010 r. wezwano powoda do ui-
szczenia op³aty od za¿alenia w kwocie 30 z³otych na wskazane konto S¹du lub w kasie
S¹du w terminie 7 dni od daty otrzymania zobowi¹zania pod rygorem odrzucenia za¿a-
lenia. Aktualnie S¹d Rejonowy oczekuje na wniesienie op³aty od za¿alenia.

Niezale¿nie od powy¿szego informujê, i¿ akta sprawy zostan¹ przedstawione sê-
dziemu referentowi celem rozwa¿enia uchylenia w trybie art. 359 § 1 kpc postanowie-
nia z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

Jednoczeœnie wskazujê, ¿e w dniu 2 paŸdziernika 2009 r. S¹d og³osi³ wyrok oddala-
j¹cy powództwo o odprawê pieniê¿n¹, a nie postanowienie odrzucaj¹ce pozew. Prawd¹
jest, ¿e Pan Andrzej W. w sprawie wystêpuje bez profesjonalnego pe³nomocnika,
a w dniu 5 paŸdziernika 2009 r. z³o¿y³ pismo zawieraj¹ce wniosek o wydanie uzasad-
nienia wyroku na piœmie.

Z powa¿aniem

Beata Waœ
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

13 grudnia 2009 r. ma nast¹piæ zmiana rozk³adu jazdy poci¹gów. W mi-
nionym tygodniu podró¿ny, który chcia³ skorzystaæ z informacji zawartych
w internetowym rozk³adzie jazdy na stronie www.pkp.pl, nie móg³ tego uczy-
niæ, gdy¿ system internetowy nie pokazywa³ danych dotycz¹cych rozk³adu
jazdy po 13 grudnia 2009 r. Jedyne dane, jakie by³y dostêpne dla pasa¿erów
na tej stronie, koñczy³y siê na datach z prze³omu listopada i grudnia. Jedno-
czeœnie na stronie internetowej www.pkp.pl pojawi³a siê informacja: „Od 2
grudnia udostêpniamy na naszej stronie oraz stronie www.rozklad.pkp.pl
nowy rozk³ad jazdy poci¹gów 2009/2010 wszystkich przewoŸników, który
wchodzi w ¿ycie 13 grudnia”.

W tym samym czasie pasa¿er, któremu nie uda³o siê uzyskaæ informacji
o rozk³adzie jazdy poci¹gów z internetu, nie móg³ tak¿e pozyskaæ informacji
bezpoœrednio w kasach PKP InterCity czy te¿ na przyk³ad w punkcie informa-
cyjnym Kolei Mazowieckich, gdy¿ obs³uga tych punktów potwierdzi³a fakt
braku dostêpnoœci na stronie internetowej rozk³adu jazdy poci¹gów, a nie
dysponowa³a równie¿ w³asnymi przysz³ymi rozk³adami jazdy.

Œmiesznoœci, a raczej przykroœci opisywanej sytuacji dodaje fakt, ¿e pra-
cownicy PKP informowali pasa¿erów, i¿ nowy rozk³ad jazdy jest podobno za-
mieszczony na stronach internetowych kolei niemieckich www.bahn.de. Po
sprawdzeniu tej informacji okaza³o siê, ¿e faktycznie ze strony internetowej
przewoŸnika niemieckiego mo¿na siê dowiedzieæ, jak po 13 grudnia 2009 r.
bêd¹ kursowaæ wszystkie polskie poci¹gi (osobowe, poœpieszne i ekspresy).

Taka sytuacja, ¿e polski przewoŸnik kolejowy nie umieszcza na swojej
stronie internetowej nowego rozk³adu jazdy poci¹gów, tylko podaje komuni-
kat, i¿ rozk³ad bêdzie dostêpny dopiero od 2 grudnia bie¿¹cego roku, wydaje
siê dziwna i zaskakuj¹ca. Zaskakuj¹cy jest równie¿ fakt, ¿e te wszystkie dane
s¹ ju¿ dzisiaj dostêpne na stronie przewoŸnika niemieckiego, i to w polskiej
oraz niemieckiej wersji jêzykowej.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e dzisiaj polski pasa¿er nie mo¿e na-
wet kupiæ biletu na poci¹g (z rezerwacj¹ miejsca sypialnego) na œwiêta Bo¿e-
go Narodzenia czy Nowy Rok, gdy¿ kasy biletowe nie mog¹ takiego biletu
sprzedaæ.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania.

1. Dlaczego w koñcu listopada 2009 r. PKP nie ma zamieszczonych na
swej stronie internetowej informacji o kursowaniu poci¹gów po zmianie roz-
k³adu jazdy?

2. Jak to mo¿liwe, ¿e takie informacje s¹ ju¿ dzisiaj dostêpne na stronie
internetowej kolei niemieckich www.bahn.de?

3. Kto jest odpowiedzialny za obs³ugê i aktualizacjê strony internetowej
www.pkp.pl?

4. Jeœli dane o nowym rozk³adzie jazdy s¹ dostêpne w formie elektronicz-
nej, to dlaczego koleje niemieckie maj¹ te dane wczeœniej ni¿ Polskie Koleje
Pañstwowe?

5. Dlaczego w chwili obecnej pasa¿erowie nie mog¹ kupiæ biletów na
okres œwi¹teczny?

Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 8 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2009 r., przedstawiam poni¿sze
wyjaœnienia.

Strona internetowa www.pkp.pl jest stron¹ Polskich Kolei Pañstwowych SA, jed-
nak nie zawiera bazy danych o po³¹czeniach kolejowych. Umieszczony zosta³ tam jedy-
nie odnoœnik do w³aœciwej strony pozwalaj¹cej na wyszukiwanie po³¹czeñ kolejowych:
www.rozklad-pkp.pl. Strona ta zarz¹dzana jest przez Telekomunikacjê Kolejow¹ Sp.
z o.o.

Zgodnie z przedstawionymi przez Telekomunikacjê Kolejow¹ Sp. z o.o. wyjaœnienia-
mi rozk³ad jazdy obowi¹zuj¹cy od 13 grudnia 2009 r. opublikowany zosta³ w dniu
2 grudnia 2009 r., czyli stosownie do wymogów okreœlonych Rozporz¹dzeniem Mini-
stra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treœci, sposobu
i terminów og³aszania rozk³adów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia ko-
sztów zwi¹zanych z zamieszczaniem informacji dotycz¹cych rozk³adów jazdy oraz po-
dawaniem rozk³adów jazdy do publicznej wiadomoœci.

Z przedstawionych przez „PKP Intercity” SA wyjaœnieñ wynika, ¿e wczeœniejsze
udostêpnienie informacji o nowym rozk³adzie jazdy mog³o wprowadzaæ podró¿nych
w b³¹d, gdy¿ zmiany w rozk³adzie by³y wprowadzane jeszcze w grudniu 2009 r. Nie-
mniej przewoŸnik rozpocz¹³ przedsprzeda¿ ofert w ograniczonym zakresie ju¿ 17 listo-
pada 2009 r. Pe³ny zakres oferty na okres 13–31 grudnia 2009 r. wprowadzono do
systemu sprzeda¿y w dniu 24 listopada 2009 r. Pe³ne udostêpnienie sprzeda¿y ofert
obowi¹zuj¹cych od 1 stycznia 2010 r. nast¹pi³o w dniu 15 grudnia 2009 r.

Udostêpnianie podró¿nym rozk³adu jazdy poci¹gów przez inne koleje przed osta-
teczn¹ akceptacj¹ oferty przez przewoŸników polskich nie powinno mieæ miejsca, gdy¿
dane te dotycz¹ projektu rozk³adu jazdy poci¹gów skutkiem czego s¹ niepe³ne i czêsto
wprowadzaj¹ w b³¹d. W zwi¹zku z powy¿szym spó³ki kolejowe zostan¹ zobowi¹zane do
podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu wyeliminowania podobnych sytuacji w przysz³oœci,
tak aby nieprawdziwe b¹dŸ niesprawdzone informacje nie dociera³y do podró¿nych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu

45. posiedzenie Senatu w dniu 3 grudnia 2009 r. 297



Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W imieniu mieszkañców Mazowsza, w tym w szczególnoœci subregionu

p³ocko-ciechanowskiego, w imieniu m³odzie¿y oraz w³adz Pañstwowej Wy¿-
szej Szko³y Zawodowej w P³ocku zwracam siê z proœb¹ o poparcie inicjatywy
utworzenia w PWSZ w P³ocku nowych medycznych kierunków kszta³cenia:
pielêgniarstwa i fizjoterapii.

Utworzenie przedmiotowych kierunków zaowocuje w przysz³oœci przygoto-
waniem odpowiednio wykszta³conej kadry na potrzeby bran¿y us³ug medycz-
nych i s³u¿by zdrowia. Pozwoli tak¿e sprostaæ wymaganiom rynku pracy oraz
zapewniæ m³odzie¿y mo¿liwoœæ kszta³cenia na nowych kierunkach studiów.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka (znak: BPS/DSK-043-2234/09)

z dnia 10 grudnia 2009 r., przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie Pana Senatora
Eryka Smulewicza z³o¿one podczas 45. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informujê, i¿
do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nie wp³ynê³y dotychczas wnioski o utwo-
rzenie w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w P³ocku kierunków studiów „pielêg-
niarstwo” i „fizjoterapia”.

Pragnê jednoczeœnie poinformowaæ, i¿ po przekazaniu przez uczelniê wniosków
o nadanie uprawnieñ do prowadzenia kierunków „pielêgniarstwo” i „fizjoterapia”, zo-
stan¹ one, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, sprawdzone pod k¹tem zgodnoœci
z wymaganiami formalnoprawnymi, a nastêpnie bêd¹ przekazane do zaopiniowania
przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹. Zgodnie z przepisem art. 49 ust. 4 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), PKA
ma na wydanie opinii cztery miesi¹ce, zaœ uzyskanie tej opinii jest warunkiem niezbêd-
nym do wydania przeze mnie decyzji.

Pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, i¿ odnoszê siê z przychylnoœci¹ do dzia³añ uczel-
ni zawodowych zmierzaj¹cych do rozszerzenia oferty edukacyjnej, jednak¿e proces ten
musi byæ zwi¹zany ze spe³nieniem wymagañ – formalnych i merytorycznych – okreœlo-
nych prawem, a tak¿e pewnoœci¹, ¿e szko³a zagwarantuje studentom wysok¹ jakoœæ
kszta³cenia.

£¹czê wyrazy szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
prof. Zbigniew Marciniak
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Ko³odzieja

Szanowny Panie Prezesie!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi³a od 1 grud-

nia bie¿¹cego roku wyp³aty dop³at bezpoœrednich, w zwi¹zku z czym bardzo
istotny jest fakt, ¿e realizacja przedmiotowych wyp³at realizowana jest spraw-
nie i w szybkim tempie. Jest to tym bardziej istotne, ¿e polscy rolnicy oczekuj¹
na œrodki finansowe potrzebne na realizacjê ró¿nego rodzaju koniecznych za-
kupów i ponoszenie kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem w³asnych gospo-
darstw rolnych. Ju¿ w ci¹gu pierwszych dwóch dni ARiMR przekaza³a na
konta rolników ponad 1,5 mld z³. W podobnym tempie realizowane s¹ wyp³a-
ty z tytu³u ONW, które trwaj¹ od 16 paŸdziernika bie¿¹cego roku. Warto pod-
kreœliæ, ¿e w pierwszym okresie dop³aty otrzymuj¹ rolnicy, których
gospodarstwa rolne ucierpia³y z powodu klêsk ¿ywio³owych.

Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym zapytaæ Pana Prezesa, jak d³ugo potrwa
akcja wyp³at z tytu³u ONW i dop³at bezpoœrednich.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 29.12.2009 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na Pana pismo znak BPS/DSK-043-2235/09 z dnia 10 grudnia 2009 r.,

przy którym zosta³o przekazane Oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Eryka Smulewicza
na 45. posiedzeniu Senatu w dniu 3 grudnia 2009 r., poni¿ej przekazujê odpowiedŸ na
pytanie zawarte w przekazanym Oœwiadczeniu.

Zgodnie z art. 29 rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.
ustanawiaj¹cego wspólne zasady dla systemu wsparcia bezpoœredniego dla rolników
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj¹cego okreœlone systemy wsparcia dla
rolników, zmieniaj¹ce rozporz¹dzenia (WE) Nr 1290/2005, (WE) Nr 247/2006, (WE)
Nr 378/2007 oraz uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) Nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L30
z 31.01.2009 r., str. 16) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia
1 grudnia 2009 r. rozpoczê³a realizacjê p³atnoœci w ramach systemów wsparcia bezpo-
œredniego na rachunki bankowe rolników i powinna zakoñczyæ ich wyp³atê do dnia
30 czerwca 2010 r.

Z tytu³u przedmiotowych p³atnoœci (jednolita p³atnoœæ obszarowa, p³atnoœæ do
upraw roœlin energetycznych oraz przejœciowe p³atnoœci z tytu³u owoców miêkkich,
uzupe³niaj¹ce krajowe p³atnoœci bezpoœrednie, p³atnoœæ cukrowa, p³atnoœæ do pomi-
dorów) za rok 2009 rolnicy bêd¹ mogli otrzymaæ ³¹czn¹ kwotê oko³o 12,6 mld z³.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczê³a wydawanie decyzji
administracyjnych w sprawie przyznania p³atnoœci w ramach systemów wsparcia bez-
poœredniego od dnia 10 listopada 2009 r., po opublikowaniu rozporz¹dzeñ Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w których zosta³y okreœlone stawki p³atnoœci na rok 2009.
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Do dnia 21 grudnia 2009 r. zosta³y wydane decyzje w sprawie przyznania p³atnoœci
dla 1 204 834 rolników, co stanowi 86% wszystkich rolników, którzy z³o¿yli wnioski
o przyznanie p³atnoœci w bie¿¹cym roku.

ARiMR planuje zakoñczyæ wydawanie decyzji w sprawie przyznania p³atnoœci w ra-
mach systemów wsparcia bezpoœredniego w styczniu 2010 roku.

Natomiast do dnia 23 grudnia 2009 roku ARiMR zamierza przekazaæ pieni¹dze dla
726 144 rolników, co stanowi 52% wszystkich rolników, którzy z³o¿yli wnioski o przy-
znanie tych p³atnoœci na rok 2009, na kwotê 5 961 678 723,83 z³, stanowi¹c¹ ponad
47% ca³ej kwoty przeznaczonej na realizacjê p³atnoœci w ramach systemów wsparcia
bezpoœredniego.

Zgodnie z § 5 ust. 7 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
11 marca 2009 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach dzia³ania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i in-
nych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”, objêtej
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 40,
poz. 329 ze zm.), pomoc finansowa z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach
górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (pomoc
finansowa z tytu³u ONW) mo¿e byæ wyp³acana od dnia 16 paŸdziernika roku, w którym
zosta³ z³o¿ony wniosek o przyznanie tej pomocy do dnia 30 czerwca kolejnego roku.

Wyp³atê pomocy finansowej z tytu³u ONW na rok 2009 ARiMR rozpoczê³a w dniu
16.10.2009 r. i powinna zakoñczyæ jej wyp³atê do dnia 30 czerwca 2010 r.

Do dnia 23.12.2009 r. Agencja przekaza³a pomoc finansow¹ z tytu³u ONW dla
591 902 rolników w kwocie 1 019 847 868,91 z³. Oznacza to, ¿e pomoc finansow¹ z ty-
tu³u ONW otrzyma³o ju¿ 79% wszystkich rolników, którzy z³o¿yli wnioski o przyznanie
tej pomocy na rok 2009.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
w styczniu 2010 roku, planuje zrealizowaæ wyp³atê p³atnoœci bezpoœrednich oraz po-
mocy finansowej z tytu³u ONW dla 95% rolników ubiegaj¹cych siê o wsparcie w ra-
mach tych schematów pomocowych.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa dok³ada wszelkiej starannoœci, aby nale¿ne rolnikom kwoty p³atnoœci w ramach
systemów wsparcia bezpoœredniego oraz pomocy finansowej z tytu³u ONW wyp³acane
by³y bez zbêdnej zw³oki.

Z powa¿aniem

PREZES
Tomasz Ko³odziej
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Szaleñca

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê z oœwiadczeniem dotycz¹cym rozporz¹dzenia ministra

zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczni-
czych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaap-
tecznego oraz w punktach aptecznych na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz rozporz¹dze-
nia ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji
produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach
obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych na podstawie art. 71 ust. 3
pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (DzU
z 2008 r. nr 45 poz. 271, nr 227 poz. 1505 i nr 234 poz. 1570 oraz z 2009 r.
nr 18 poz. 97).

Niniejsze oœwiadczenie stanowi reakcjê na sytuacjê, w jakiej znalaz³a siê
bran¿a zielarsko-medyczna w naszym kraju. Przedstawiciele Polskiej Izby
Zielarsko-Medycznej i Drogeryjnej z siedzib¹ w Katowicach zwrócili siê do
mnie z proœb¹ o interwencjê w ich sprawie. Osoby zwi¹zane ze wspomnian¹
bran¿¹ s¹ zaskoczone, zdziwione i rozgoryczone, ¿e z przedmiotowego rozpo-
rz¹dzenia bez znanej przyczyny zniknê³y dwieœcie siedemdziesi¹t dwa pro-
dukty, których sprzeda¿ w punktach handlowych cz³onków stowarzyszenia,
to jest w sklepach zielarsko-medycznych, dotychczas by³a przez prawo dopu-
szczana. Jeœli ta znaczna liczba produktów leczniczych nie powróci do obrotu
w sklepach zielarsko-medycznych, bran¿a ta skazana bêdzie na bankructwo,
a co za tym idzie, na grupowe zwolnienia zatrudnionych w niej pracowników.
Tak wiêc nie tylko postawiono w³aœcicieli sklepów zielarskich w trudnej sytu-
acji ekonomicznej, lecz równie¿ w istocie zakwestionowano sens dalszego
prowadzenia przez nich dzia³alnoœci gospodarczej.

Wobec tego proszê pani¹ minister o rozwa¿enie przyjêcia w tej sprawie
stanowiska zgodnego z proœbami przedstawicieli Polskiej Izby Zielarsko-Me-
dycznej i Drogeryjnej i o podjêcie inicjatywy zmierzaj¹cej do zmiany przedmio-
towego rozporz¹dzenia, a co za tym idzie, uratowania bran¿y zielarsko-
-medycznej.

Zbigniew Szaleniec

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Zbigniewa Szaleñca z dnia

10 grudnia 2009 r. nr BPS/DSK-043-2236/09, uprzejmie informujê co nastêpuje.
Ograniczona lista produktów leczniczych sprzedawanych w punktach aptecznych

oraz sklepach zielarsko-medycznych wynika przede wszystkim z dba³oœci o bezpie-
czeñstwo zarówno pacjentów jak i leków. W trosce o bezpieczeñstwo produktów leczni-
czych oraz bezpieczeñstwo pacjentów obrót lekami silnie dzia³aj¹cymi powinien byæ
kontrolowany. W aptece gwarantem zachowania bezpieczeñstwa jest magister farmacji

45. posiedzenie Senatu w dniu 3 grudnia 2009 r. 301



z uzyskanym prawem wykonywania zawodu – tylko on mo¿e mieæ dostêp do ca³ego
asortymentu produktów leczniczych, ³¹cznie z lekami bardzo silnie dzia³aj¹cymi oraz
lekami z wykazów œrodków psychotropowych i odurzaj¹cych. W punktach aptecznych
nie ma wymogu zatrudniania farmaceuty, jedynie technika farmaceutycznego posia-
daj¹cego trzyletni sta¿ pracy w aptekach ogólnodostêpnych, natomiast w sklepach
zielarsko-medycznych wystarczy absolwent kursu II stopnia z zakresu towaroznaw-
stwa medycznego.

Wykszta³cenie farmaceuty oraz posiadana przez niego wiedza merytoryczna nie s¹
to¿same z wiedz¹ nabyt¹ w technikum policealnym, gdzie w wymaganiach dotycz¹cych
uzyskania tytu³u technika farmaceutycznego nie jest konieczna matura. Zakres tema-
tyczny realizowany w szko³ach dwuletnich, czêsto wy³¹cznie w soboty i niedziele, nie
mo¿e byæ porównywany z zakresem kszta³cenia na poziomie uniwersyteckim. W zwi¹z-
ku z tym nie mo¿na porównywaæ kompetencji, wiedzy oraz procesu kszta³cenia tych
dwóch zawodów, jak równie¿ poziomu odpowiedzialnoœci. Nawet w reklamach produk-
tów leczniczych OTC jest uwaga skierowana do pacjenta, aby swoje pytania i w¹tpliwo-
œci kierowa³ do lekarza lub farmaceuty – nie ma tu wzmianki o technikach farmacji.

W obecnym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach
aptecznych znajduje siê oko³o 18 tysiêcy, a w sklepach zielarsko-medycznych 2913 po-
zycji produktów, co stanowi bardzo du¿y asortyment. Ponadto przedmiotem obrotu
w punktach aptecznych mog¹ byæ równie¿ kosmetyki i suplementy diety. Trudno tym
samym mówiæ o bankructwie punktów aptecznych oraz sklepów zielarsko-medycz-
nych z powodu ograniczeñ asortymentowych.

Jednak¿e pragnê podkreœliæ, i¿ w Ministerstwie Zdrowia, przede wszystkim z uwagi
na koniecznoœæ uwzglêdnienia dopuszczenia do obrotu nowych produktów leczniczych
i usuniêcia zg³oszonych b³êdów rozpoczêto prace legislacyjne maj¹ce na celu aktuali-
zacjê rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wyka-
zu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu
pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1335) wed³ug stanu ich
rejestracji na dzieñ 31 paŸdziernika 2009 r. Tak jak ka¿dy projekt, przedmiotowe roz-
porz¹dzenie bêdzie przedmiotem uzgodnieñ zewnêtrznych i konsultacji spo³ecznych,
w trakcie których ka¿dy zainteresowany bêdzie móg³ w przewidzianym terminie z³o¿yæ
swoje uwagi.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Proszê o udzielenie informacji w sprawie planowanych przez Minister-
stwo Zdrowia dzia³añ maj¹cych na celu rozwi¹zanie trudnej sytuacji, w jakiej
znalaz³y siê podkarpackie szpitale.

Problematyka trudnej sytuacji szpitali poruszona zosta³a przez przedsta-
wicieli powiatu sanockiego, którzy zwrócili siê do mnie w tej sprawie. Jednak-
¿e problem ten dotyka nie tyko tego powiatu, ale równie¿ obszaru ca³ego
województwa podkarpackiego.

Sytuacja w podkarpackich szpitalach jest bardzo trudna ze wzglêdu na
brak systemowego rozwi¹zania problemów finansowania œwiadczeñ medycz-
nych. Niew³aœciwe rozdysponowywanie œrodków na œwiadczenia realizowa-
ne w podkarpackich szpitalach spowodowa³o koniecznoœæ ograniczania
dostêpu do œwiadczeñ medycznych dla mieszkañców województwa. Szpitale
nie otrzyma³y œrodków na niezbêdne zabiegi, w wiêkszoœci ratuj¹ce ¿ycie.
Obecnie istnieje koniecznoœæ podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zwiêkszenie
liczby kontraktów na leczenie szpitalne, co zapewnia³oby osobom powa¿nie
chorym mo¿liwoœæ opieki na niezbêdnym poziomie.

Niezwykle istotne jest to, ¿e podkarpackie placówki s³u¿by zdrowia maj¹
zbyt ograniczone kontrakty na œwiadczenia zdrowotne finansowane z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Nagminnie pojawia siê problem tak zwanych nad-
wykonañ us³ug medycznych, które nie s¹ w pe³ni finansowane ze œrodków
publicznych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e najczêœciej s¹ to us³ugi ratuj¹ce ¿ycie pa-
cjentów lub wynikaj¹ce z koniecznoœci niezw³ocznego podjêcia procesu lecze-
nia, albowiem opóŸnienia w tym zakresie sprawiaj¹, ¿e póŸniejsze leczenie jest
nieskuteczne i nie mo¿e przynieœæ po¿¹danych skutków. Taka sytuacja powo-
duje, ¿e podkarpackie jednostki s³u¿by zdrowia zmuszone s¹ dochodziæ nale¿-
nych im roszczeñ na drodze postêpowania s¹dowego. Sytuacja ta winna ulec
natychmiastowej zmianie, poniewa¿ z regu³y podjêcie leczenia pacjentów, mi-
mo ¿e stanowi tak zwane nadwykonanie us³ugi, jest w pe³ni uzasadnione.

Opieka zdrowotna to problem nie tylko dyrektorów szpitali i samo-
rz¹dów, ale przede wszystkim resortu zdrowia, dlatego wymaga wysi³ku
i aktywnoœci ze strony ministerstwa.

Problem finansowania nie zosta³ definitywnie rozwi¹zany i nie mo¿na
przerzucaæ odpowiedzialnoœci na samorz¹dy i dyrektorów szpitali, zani¿anie
kontraktów zmusza bowiem szpitale do ograniczania liczby œwiadczonych
us³ug, co w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do upadku wielu placówek. Po-
winno siê chroniæ istniej¹ce placówki, bo reaktywowanie ich po upadku bê-
dzie o wiele kosztowniejsze.

Maj¹c na uwadze trudn¹ sytuacjê szpitali, zwracam siê do Pani Minister
z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy resort zdrowia zamierza
wspomóc podkarpackie szpitale w trudnej sytuacji finansowej, oraz czy prze-
widywane s¹ jakieœ rozwi¹zania maj¹ce na celu poprawê sytuacji finanso-
wania szpitali na przysz³oœæ.

Proszê ponadto o informacje, czy us³ugi nieobjête kontraktem bêd¹
w pe³ni finansowane – z uwagi na ich koniecznoœæ – i w jakim terminie na-
st¹pi wyrównanie nale¿noœci z tego tytu³u na rzecz szpitali.

Stanis³aw Zaj¹c
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Stanowisko

Warszawa, 2010.01.06

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Stanis³awa Zaj¹ca, Senatora RP, z³o¿onego na

45. posiedzeniu Senatu w dniu 3 grudnia 2009 roku, w sprawie sytuacji finansowej
szpitali w województwie podkarpackim oraz zap³aty przez Narodowy Fundusz Zdrowia
za tzw. nadlimity, przekazanego przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 10 grudnia 2009 r.,
znak: BPS/DSK-043-2237/09, uprzejmie proszê o przed³u¿enie terminu odpowiedzi
na ww. oœwiadczenie do dnia 27 stycznia 2010 roku.

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

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.01.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

45. posiedzeniu Senatu w dniu 3 grudnia 2009 roku, w sprawie sytuacji finansowej
szpitali w województwie podkarpackim oraz zap³aty przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia za tzw. nadlimity, przekazanego przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 10 grudnia
2009 r., znak: BPS/DSK-043-2237/09, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
wyjaœnieñ.

W odniesieniu do istniej¹cego obecnie problemu tzw. nadwykonañ nale¿y poinfor-
mowaæ, ¿e zgodnie z przepisami art. 132 ust. 1 oraz art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), podstaw¹ udzielania œwiadczeñ opieki
zdrowotnej jest umowa, która okreœla m.in. rodzaj i zakres udzielanych œwiadczeñ
opieki zdrowotnej, zasady rozliczeñ pomiêdzy Narodowym Funduszem Zdrowia
a œwiadczeniodawcami oraz kwotê zobowi¹zania Narodowego Funduszu Zdrowia wo-
bec œwiadczeniodawcy. W zwi¹zku z tym, co do zasady, œwiadczenia s¹ finansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia do wysokoœci limitów okreœlonych umow¹. Nato-
miast mo¿liwoœæ sfinansowania dodatkowych œwiadczeñ zrealizowanych ponad limit
okreœlony umow¹ mo¿e byæ rozwa¿ane w konkretnej sytuacji, wynikaj¹cej m.in. z dys-
ponowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowymi œrodkami finansowymi.
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Powy¿sze wynika równie¿ z konstrukcji przepisów art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych dotycz¹cych gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, zgod-
nie z którymi plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia jest zrównowa¿ony
w zakresie przychodów i kosztów. Jednoczeœnie, zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych, ³¹czna suma zobowi¹zañ Narodowego Funduszu Zdrowia wynikaj¹cych
z zawartych ze œwiadczeniodawcami umów nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci kosztów
przewidzianych na ten cel w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odnosz¹c siê do kwestii udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez œwiadcze-
niodawców nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e umowa pomiêdzy Narodowym Funduszem Zdro-
wia a œwiadczeniodawc¹ zawarta na okres oznaczony (np. na rok) nak³ada na
œwiadczeniodawcê obowi¹zek udzielania œwiadczeñ przez ca³y ten okres. Kolejnoœæ
udzielania tych œwiadczeñ zale¿y od ich rodzaju. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e œwiadczenia
opieki zdrowotnej udzielane w stanach nag³ych b¹dŸ kwalifikuj¹ce siê do grupy œwiad-
czeñ tzw. „nielimitowanych” (m.in. porody, leczenie inwazyjne ostrych zespo³ów wieñ-
cowych, populacyjne badania przesiewowe), powinny byæ udzielane przez œwiadcze-
niodawców niezw³ocznie oraz bezwzglêdnie finansowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Nale¿y jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e du¿a liczba œwiadczeñ udzielanych przez
œwiadczeniodawców nie powinna byæ zaliczana do ww. œwiadczeñ w stanach nag³ych
lub „nielimitowanych”. W takich przypadkach, stosownie do przepisów art. 20–23
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych, œwiadczeniodawca zobowi¹zany jest do prowadzenia list ocze-
kuj¹cych na planowe œwiadczenia. W zwi¹zku z powy¿szym, kieruj¹cy placówk¹ lub
inne osoby odpowiedzialne za organizacjê pracy zak³adu opieki zdrowotnej powinny
uwzglêdniæ w ramach ustalonego planu umowy zarówno realizacjê œwiadczeñ plano-
wych, jak i nag³ych – w odpowiednich czêœciach. Kwestia ta powinna byæ rozwa¿ana
w odniesieniu do konkretnego zak³adu opieki zdrowotnej i ma bezpoœredni zwi¹zek
z jakoœci¹ zarz¹dzania tym zak³adem.

Pragnê jednoczeœnie zwróciæ uwagê, ¿e w II pó³roczu 2009 r. dosz³o do istotnego
zwiêkszenia wysokoœci œrodków na œwiadczenia opieki zdrowotnej w ³¹cznej wysokoœci
1 668,9 mln z³. Najpierw, w trybie art. 129 ww. ustawy o œwiadczeniach, Prezes Naro-
dowego Funduszu Zdrowia zarz¹dzeniem nr 37 z dnia 4 sierpnia 2009 r. dokona³ zmia-
ny planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok (zwiêkszaj¹c
koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej), która rozdysponowa³a dodatni wynik finansowy
Funduszu za rok 2008 w wysokoœci 1 152,1 mln z³, w tym dla Podkarpackiego OW NFZ
94,6 mln z³. Nastêpnie zarz¹dzeniami z 2009 roku: nr 48 z dnia 15 paŸdziernika, nr 49
z dnia 19 paŸdziernika, nr 55 z dnia 28 paŸdziernika i nr 64 z dnia 2 listopada, Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia dokona³ zmian planu finansowego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia na 2009 rok, które rozdysponowa³y kwotê 516,8 mln z³ z funduszu za-
pasowego, zwiêkszaj¹c koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej Funduszu, w tym
Podkarpackiego OW NFZ o 49,9 mln z³.

Powy¿sze œrodki finansowe pozwoli³y zwiêkszyæ wartoœæ zobowi¹zañ NFZ wobec
œwiadczeniodawców wynikaj¹c¹ z zawartych umów, a tym samym pozwoli³y zmniej-
szyæ wysokoœæ tzw. nadwykonañ.

Odnosz¹c siê do pytania Pana Senatora dotycz¹cego rozwi¹zañ maj¹cych na celu
poprawê sytuacji finansowej szpitali uprzejmie informujê, i¿ jednym ze sposobów na
rozszerzenie mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków finansowych przez zak³ad opieki zdro-
wotnej jest zmiana formy organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zak³adu
opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworz¹cym jest jednostka samorz¹du tery-
torialnego, na spó³kê prawa handlowego, która utworzy i bêdzie prowadzi³a niepublicz-
ny zak³ad opieki zdrowotnej.

W celu zachêcenia jednostek samorz¹du terytorialnego do podejmowania wskaza-
nych wy¿ej dzia³añ opracowano Program wieloletni „Wsparcie jednostek samorz¹du te-
rytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia”. Dziêki
Programowi jednostki samorz¹du terytorialnego, bêd¹ce podmiotami za³o¿ycielskimi
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samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, mog¹ skorzystaæ z pomocy fi-
nansowej w formie dotacji celowej z bud¿etu pañstwa, po spe³nieniu okreœlonych
w Programie warunków.

Proponowane dzia³ania w ramach ww. Programu, przede wszystkim zmiana formy
organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej w kapi-
ta³ow¹ spó³kê samorz¹dow¹ ze 100% udzia³em jednostki samorz¹du terytorialnego,
stworz¹ mo¿liwoœci do efektywniejszego zarz¹dzania zak³adem oraz poprawi¹ jego or-
ganizacjê (m.in. zak³ad uzyska mo¿liwoœæ pozyskiwania dodatkowo œrodków finanso-
wych za œwiadczenia wykonywane komercyjnie).

Na podstawie informacji uzyskanych od wojewodów (brak danych z województwa
podkarpackiego oraz Miasta Sto³ecznego Warszawy), zainteresowanie udzia³em w Pro-
gramie zg³osi³o 100 jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym: 8 – województw, 58 –
powiatów, 19 – miast, 15 – gmin, bêd¹cych podmiotami za³o¿ycielskimi dla 141 samo-
dzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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