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57. POSIEDZENIE SENATU
(10 czerwca 2010 r.)





Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z wieloma sygna³ami od dyrektorów oœrodków szkolno-wy-

chowawczych zwracam siê do Pani z proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpu-
j¹cy problem.

Wed³ug dyrektorów wymienionych placówek, Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej planuje wprowadziæ bardzo niekorzystne zmiany dotycz¹ce organi-
zacji kszta³cenia i wychowania uczniów niepe³nosprawnych oraz opieki nad
nimi. W projekcie rozporz¹dzenia MEN z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie
rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych, warunków
pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad odp³at-
noœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach zapro-
ponowano zapis § 23 ppkt 6 z pominiêciem dzieci z upoœledzeniem lekkim.
Zapis ten doprowadzi³by do likwidacji specjalnych oœrodków szkolno-wycho-
wawczych. Placówki te przeznaczone s¹ na ogó³ dla dzieci z upoœledzeniem
lekkim oraz umiarkowanym.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o odpowiedŸ, czy
Ministerstwo Edukacji Narodowej zauwa¿a przedstawiony problem i jak ma
zamiar go rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.06.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pani Senator Ma³gorzaty Adamczak z³o¿one na

57. posiedzeniu Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r. dotycz¹ce projektu rozporz¹dzenia
w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych, warun-
ków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, uprzejmie informujê.

W trakcie trwaj¹cych konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych zakresu zmian w orga-
nizacji kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poradnictwa
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Rzecznik Praw Dziecka, partnerzy spo³eczni,
Zespó³ ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorial-
nego, a tak¿e dyrektorzy i nauczyciele specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych
zg³aszali uwagi do proponowanego zapisu § 23 projektu rozporz¹dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicz-
nych, warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad
odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, wniosku-
j¹c o dopisanie wychowanków z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim do
wskazanego w tym przepisie katalogu uczniów, dla których mog¹ byæ prowadzone spe-
cjalne oœrodki szkolno-wychowawcze. Uzasadnieniem tych wniosków s¹ obawy œrodo-
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wiska oœwiatowego, ¿e niew³aœciwa interpretacja tego zapisu przez samorz¹dy mo¿e
skutkowaæ wstrzymaniem naboru do specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych
dla dzieci i m³odzie¿y z lekkim upoœledzeniem umys³owym i w konsekwencji – likwida-
cj¹ tych placówek.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaœnia, ¿e projektuj¹c zmiany w § 23 wspo-
mnianego rozporz¹dzenia, poprzez zastosowanie w tej regulacji okreœlenia wskazu-
j¹cego dla jakich grup dzieci, które nie mog¹ uczêszczaæ do szko³y w miejscu
zamieszkania „w szczególnoœci” prowadzone s¹ specjalne oœrodki szkolno-wychowaw-
cze, nie ogranicza³o mo¿liwoœci korzystania przez uczniów z upoœledzeniem umys³o-
wym w stopniu lekkim z edukacji w tych placówkach. Zapis „w szczególnoœci” oznacza
bowiem, ¿e szczególnie rekomendowane formy kszta³cenia w specjalnych oœrodkach
szkolno-wychowawczych dotycz¹ – w przypadku dzieci i m³odzie¿y z upoœledzeniem
umys³owym – tych, których stopieñ upoœledzenia umys³owego zdiagnozowano jako
umiarkowany i znaczny. W przypadku uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stop-
niu lekkim nie jest to forma kszta³cenia szczególnie rekomendowana z uwagi na to, ¿e
mo¿liwych form edukacji dla dzieci z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim jest
wiele. Uczniowie ci mog¹ realizowaæ obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki w szko-
³ach specjalnych, w szko³ach z oddzia³ami specjalnymi, w szko³ach integracyjnych,
w szko³ach z oddzia³ami integracyjnymi, a tak¿e w szko³ach ogólnodostêpnych.

Nale¿y równie¿ wyraŸnie podkreœliæ, ¿e decyzjê w sprawie wyboru szko³y zawsze po-
dejmuj¹ rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. Je¿eli dziecko posiada orzeczenie o po-
trzebie kszta³cenia specjalnego z uwagi na upoœledzenie umys³owe w stopniu lekkim,
rodzice mog¹ wybraæ dla niego szko³ê ogólnodostêpn¹, integracyjn¹ lub specjaln¹. Je-
¿eli natomiast oka¿e siê, ¿e z powodu swej niepe³nosprawnoœci nie mo¿e ono uczêsz-
czaæ do szko³y w miejscu zamieszkania, rodzice mog¹ podj¹æ decyzjê o kszta³ceniu go
w specjalnym oœrodku szkolno-wychowawczym.

Proponowany zapis § 23 sygnalizowa³ taki w³aœnie, istniej¹cy obecnie stan faktycz-
ny w zakresie oferty edukacyjnej dla tej grupy dzieci, co jedynie wskazywa³o prawid³o-
wy punkt ciê¿koœci w zakresie adresatów oddzia³ywañ specjalnych oœrodków
szkolno-wychowawczych. S¹ nimi – jeœli chodzi o niepe³nosprawnoœæ intelektualn¹ –
w szczególnoœci dzieci i m³odzie¿ z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, realizuj¹cy odrêbn¹ podstawê programow¹ kszta³cenia ogólnego,
dostosowan¹ do ich mo¿liwoœci psychofizycznych, w oparciu o indywidualny program
edukacyjny.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom œrodowiska oœwiatowego – maj¹c na wzglê-
dzie przede wszystkim dobro dzieci, Ministerstwo Edukacji Narodowej analizuje zg³a-
szane w tym zakresie uwagi i doprecyzuje zapis § 23 ww. projektu rozporz¹dzenia,
uwzglêdniaj¹c wnioski dotycz¹ce kszta³cenia w sosw dzieci i m³odzie¿y z upoœledze-
niem umys³owym w stopniu lekkim, by nie budzi³o to trudnoœci interpretacyjnych.
Ostateczny kszta³t projektu rozporz¹dzenia zostanie okreœlony po zakoñczeniu proce-
dur, obowi¹zuj¹cych w trybie legislacyjnym.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê o informacjê na temat finansowania szkód wyrz¹dzo-

nych przez dzik¹ zwierzynê (wilki, bobry). Szkody zosta³y oszacowane i zain-
teresowani mieszkañcy wiedz¹, ¿e otrzymaj¹ odszkodowania, ale pieniêdzy
nie ma. Regionalne dyrekcje ochrony œrodowiska miêdzy innymi w Krakowie
twierdz¹, ¿e nie maj¹ potrzebnych œrodków.

Chc¹c unikn¹æ niepokojów spo³ecznych, proszê Pana Ministra o inter-
wencjê i pozytywne za³atwienie przedstawionej wy¿ej sprawy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo przekazuj¹ce oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

z³o¿one podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 czerwca 2010 r., w sprawie fi-
nansowania szkód wyrz¹dzonych przez dzik¹ zwierzynê (wilki, bobry), poni¿ej przed-
stawiam stosowne informacje.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póŸn. zm.), Skarb Pañstwa odpowiada za szkody
wyrz¹dzone przez ¿ubry, wilki, rysie, niedŸwiedzie i bobry.

Z dniem 15 listopada 2008 r. obowi¹zek wyp³aty odszkodowañ za szkody wyrz¹dzo-
ne przez ww. gatunki chronione zosta³ przejêty przez regionalne dyrekcje ochrony œro-
dowiska, w oparciu o art. 150 pkt 8 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêp-
nieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Œrodki na ww. cel zosta³y zaplanowane w bud¿etach regionalnych dyrekcji ochrony
œrodowiska w minimalnych wielkoœciach, gdy¿ otrzymany limit wydatków na rok 2010
pozwala³ przede wszystkim na zabezpieczenie wydatków zwi¹zanych z bie¿¹c¹ dzia³al-
noœci¹ jednostek, z zaznaczeniem, ¿e planowana iloœæ zadañ do realizacji w 2010 roku
zosta³a zredukowana do najistotniejszych.

Zgodnie z danymi wykazanymi przez regionalne dyrekcje ochrony œrodowiska
w sprawozdaniach bud¿etowych za maj br., dotychczas ustalona i zaksiêgowana wyso-
koœæ odszkodowañ znacznie przekroczy³a kwotê zaplanowan¹ na 2010 rok (zaanga¿o-
wanie œrodków stanowi 268% kwoty planowanej). W tej sytuacji koniecznym staje siê
uruchomienie rezerwy celowej za sp³atê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z oszacowanych
szkód i ustalonych wysokoœci odszkodowañ.

Na wyp³atê zobowi¹zañ m.in. z tytu³u ww. szkód zosta³y zaplanowane œrodki w wy-
sokoœci 141.299 tys. z³, w poz. 16. Zobowi¹zania wymagalne Skarbu Pañstwa, w czê-
œci 83, dziale 758, rozdziale 75818 pn. Rezerwy ogólne i celowe, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2 „Wydatki bud¿etu pañstwa za rok 2010” ustawy bud¿etowej na rok 2010 z dnia
22 stycznia 2010 r. (Dz. U. nr 19, poz. 102).
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Regionalne dyrekcje ochrony œrodowiska wystêpuj¹ z wnioskami o uruchomienie
œrodków z rezerwy celowej, w oparciu o art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm.), przedk³adaj¹c listy
osób poszkodowanych oczekuj¹cych na wyp³atê przyznanych odszkodowañ.

W oparciu o ww. wnioski, w Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska sporz¹dzany
jest zbiorczy wniosek wraz z list¹ osób poszkodowanych oraz przekazywany do Mini-
sterstwa Œrodowiska, celem nadania sprawie dalszego biegu.

Pierwszy zbiorczy wniosek z dnia 25 marca br. na kwotê 295.370 z³, sporz¹dzony
w oparciu o wnioski z województw: lubelskiego, pomorskiego, warmiñsko-mazur-
skiego, dolnoœl¹skiego oraz mazowieckiego, zosta³ z³o¿ony w Ministerstwie Œrodowiska
w dniu 30 marca br., a nastêpnie w dniu 29 kwietnia br. przekazany do Ministerstwa
Finansów.

Minister Finansów, w odpowiedzi na ww. wniosek, w piœmie z dnia 6 maja br. znak:
FS4-063/41/33/2010 poinformowa³ Ministra Œrodowiska, ¿e wyp³ata odszkodowañ
za szkody wyrz¹dzone przez zwierzêta chronione powinna zostaæ sfinansowana ze
œrodków zaplanowanych na 2010 r. w bud¿etach jednostek. Rezerwa celowa nie zosta-
³a uruchomiona.

Kolejny wniosek zbiorczy na ³¹czn¹ kwotê odszkodowañ w wysokoœci 1.129.268 z³,
zawieraj¹cy wyst¹pienia z 9 województw (w tym 5 ww. wniosków z I kwarta³u), zosta³
z³o¿ony w Ministerstwie Œrodowiska w dniu 25 czerwca br., a nastêpnie w dniu
30 czerwca br. przekazany do Ministerstwa Finansów.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

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

Szanowny Panie Dyrektorze!
Zwracam siê do Pana Dyrektora z uprzejm¹ proœb¹ o ponown¹ analizê

mo¿liwoœci sfinansowania przebudowy skrzy¿owania drogi krajowej nr 28
z drog¹ wojewódzk¹ w miejscowoœci Bia³ka w gminie Maków Podhalañski.
Wzglêdy bezpieczeñstwa oraz postulaty mieszkañców wspierane przez w³a-
dze gminy (dokumenty w za³¹czeniu) przemawiaj¹ za podjêciem takiej decyzji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 23.07.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 czerwca 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2782/10,

przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Bisztygi, dotycz¹ce
przebudowy skrzy¿owania drogi krajowej nr 28 z drog¹ wojewódzk¹ nr 957 w m. Bia³ka,
uprzejmie przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Potrzeby w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury drogowej wielokrotnie
przewy¿szaj¹ wielkoœæ dostêpnych œrodków. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dostrzega koniecznoœæ poprawy stanu
technicznego oraz budowy i przebudowy wielu dróg krajowych w Polsce, w tym tak¿e
przebudowy skrzy¿owania drogi krajowej nr 28 z drog¹ wojewódzk¹ nr 957 w m. Bia³ka.

Maj¹c na uwadze powy¿sze uprzejmie informujê, i¿ GDDKiA podjê³a dzia³ania
zmierzaj¹ce do przygotowania przebudowy przedmiotowego skrzy¿owania. W chwili
obecnej trwaj¹ prace przygotowawcze (opracowana zosta³a koncepcja przebudowy),
które pozwol¹ na rozpoczêcie realizacji przedmiotowej inwestycji w momencie zapew-
nienia Ÿróde³ jej finansowania.

Z szacunkiem

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Andrzej Maciejewski
Dyrektor Biura
Generalnego Dyrektora
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Kontrola przeprowadzona w ostatnim czasie przez Najwy¿sz¹ Izbê Kon-

troli ujawni³a daleko id¹ce nieprawid³owoœci w przeprowadzonej restruktu-
ryzacji pañstwowych spó³ek. Skutkowa³y one wielomilionowymi stratami
Skarbu Pañstwa. NIK zarzuci³a Krajowej Spó³ce Cukrowej SA miêdzy innymi
niegospodarnoœæ w rozporz¹dzaniu mieniem i œrodkami finansowymi spó³ki,
w tym przy przyznawaniu odpraw cz³onkom zarz¹du spó³ki i prowadzeniu
inwestycji w cukrowniach, które nastêpnie zamykano.

Z przekazanych mi informacji wynika, i¿ prawie 51 milionów z³ zainwe-
stowano w zak³ady w Lublinie, Brzeœciu Kujawskim i £apach, a nastêpnie
w niewielkim odstêpie czasu podjêto decyzjê o ich likwidacji lub zaprzestaniu
produkcji. W samej cukrowni w £apach zainwestowano 24 miliony 700 tysiê-
cy z³ w zautomatyzowanie produkcji i pakowania cukru, zaœ zaraz po zakoñ-
czeniu inwestycji, w sezonie 2008/2009, w³adze KSC wstrzyma³y tam
produkcjê. Otrzyma³em informacjê, i¿ faktycznie czêœæ zakupionych urz¹dzeñ
zosta³a wykorzystana póŸniej w innych cukrowniach, ale samo przeniesienie
agregatów kosztowa³o oko³o 1 miliona 300 tysiêcy z³. Ponadto odzyskano je-
dynie oko³o 30% poniesionych nak³adów. Nieprawid³owoœci dotyczy³y rów-
nie¿ braku sta³ego systemu wyp³acanych odpraw.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

Jakiego rzêdu straty poniós³ Skarb Pañstwa wskutek przeprowadzonej
restrukturyzacji Krajowej Spó³ki Cukrowej SA?

Jakiej wysokoœci odprawy wyp³acane by³y pracownikom wymienionej
spó³ki? Proszê o wskazanie wysokoœci wyp³aconych odpraw cz³onków za-
rz¹du spó³ki wraz z zaznaczeniem sta¿u pracy w zak³adzie.

Jakie inwestycje zosta³y w ostatnich latach przeprowadzone w wymie-
nionej spó³ce oraz jakie koszty za sob¹ poci¹gnê³y?

W ilu cukrowniach, w których przeprowadzono wspomniane inwestycje,
nadal prowadzona jest produkcja? W jaki sposób zagospodarowano maszy-
ny z zamykanych cukrowni oraz jakie poci¹gnê³o to za sob¹ koszty?

Na jakim etapie znajduje siê obecnie postêpowanie prywatyzacyjne tej
spó³ki, w ramach którego ju¿ w latach 2005–2007 wydano kwotê rzêdu 3 mi-
lionów 200 tysiêcy z³ na analizy i prospekt emisyjny? Kiedy postêpowanie to
zostanie ukoñczone?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pytania zawarte w oœwiadczeniu z dnia 10.06.2010 r. (BPS/DSK-

-043-2783/10), z³o¿onym przez Pana Jana Dobrzyñskiego Senatora RP, dotycz¹cym
kontroli Restrukturyzacji Krajowej Spó³ki Cukrowej SA przeprowadzonej przez Najwy¿-
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sz¹ Izbê Kontroli w Krajowej Spó³ce Cukrowej SA z siedzib¹ w Toruniu, przedstawiam
poni¿sze informacje.

Krajowa Spó³ka Cukrowa SA od pocz¹tku swojego istnienia realizowa³a procesy re-
strukturyzacyjne, których celem by³o planowanie i wdra¿anie programu zmian organi-
zacyjnych, strukturalnych, technicznych, produkcyjnych oraz funkcjonalnych. Pod-
stawowym instrumentem restrukturyzacji by³a koncentracja podmiotowa produkcji
polegaj¹ca na ograniczeniu liczby jednostek przetwórczych (cukrowni) prowadz¹cych
przerób buraków cukrowych. Przyjêcie takiego kierunku postêpowania wynika³o z pro-
stych rezerw technicznych zwi¹zanych z nadmiernymi mocami przerobowymi wszyst-
kich posiadanych cukrowni wobec zadañ produkcyjnych KSC SA, wynikaj¹cych
z regulacji Wspólnoty Europejskiej dla rynku cukru.

Od roku gospodarczego 2006/2007 dodatkowym powodem dla bezwzglêdnej reali-
zacji planów restrukturyzacji by³y szczegó³owe rozwi¹zania prawne reformy rynku cu-
kru w UE. Konsekwencj¹ reformy rynku cukru we wszystkich krajach zjednoczonej
Europy, a zatem równie¿ w Polsce, by³o zmniejszenie limitów produkcyjnych (we wszyst-
kich cukrowniach UE, w tym nale¿¹cych do Krajowej Spó³ki Cukrowej SA), co spowo-
dowa³o m.in. koniecznoœæ podejmowania bardzo trudnych i niepopularnych decyzji
w zakresie redukcji iloœci cukrowni i koncentracji produkcji.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e szczególnie wra¿liwe spo³ecznie by³y decyzje w zakresie re-
strukturyzacji zatrudnienia. Skala, krótki czas realizacji oraz zapewnienie skuteczno-
œci realizacji tego procesu uwarunkowane by³y uruchomieniem kosztownych pro-
gramów os³onowych. W okresie od roku 2004/2005 do roku 2008/2009 zatrudnienie
w Krajowej Spó³ce Cukrowej SA zmniejszy³o siê o 2.403 osoby.

Niew¹tpliwie procesowi realizowanych przez Spó³kê Planów Restrukturyzacyjnych
od 2003 roku towarzyszy³y koszty przez ni¹ ponoszone. Jednak¿e przeprowadzenie
tych procesów by³o bezwzglêdnie konieczne z uwagi na uwarunkowania przedstawione
powy¿ej. Dodatkowo wprowadzenie nowego re¿imu cukrowego w UE wymusi³o przeo-
rientowanie koncepcji restrukturyzacji Krajowej Spó³ki Cukrowej SA. Priorytetem Pla-
nów Restrukturyzacji realizowanych od 2007 roku by³a koncentracja produkcji w celu
osi¹gniêcia struktury produkcyjnej opartej na cukrowniach posiadaj¹cych najkorzyst-
niej zlokalizowan¹ bazê surowcow¹, najlepsze wyposa¿enie techniczne i mo¿liwoœci
rozwojowe. Krajowa Spó³ka Cukrowa SA w ramach realizacji mechanizmu restruktu-
ryzacji przemys³u cukrowniczego w UE z³o¿y³a dwa wnioski o pomoc restrukturyzacyj-
n¹, które zosta³y zaakceptowane przez Agencjê Rynku Rolnego, instytucjê pañstwow¹
realizuj¹c¹ uprawnienia Pañstwa Cz³onkowskiego w ramach mechanizmów wspólno-
towego rynku cukru a tak¿e mechanizmów restrukturyzacyjnych. Pierwszy wniosek
uwzglêdnia³ likwidacjê (demonta¿) „Cukrowni Lublin” i wy³¹czenie z produkcji cukru
bia³ego „Cukrowni £apy” z jednoczesn¹ likwidacj¹ jej rejonów kontraktacyjnych. Drugi
wniosek obejmowa³ zobowi¹zanie do dokonania demonta¿u ca³kowitego Cukrowni
Brzeœæ Kujawski. Tytu³em pomocy restrukturyzacyjnej w dniu 25 czerwca 2009 roku
Krajowa Spó³ka Cukrowa SA jako producent cukru oraz plantatorzy i us³ugodawcy
z ni¹ zwi¹zani otrzymali jednorazow¹ wyp³atê œrodków w wysokoœci 557.434.124,45 z³.

Reasumuj¹c, procesy restrukturyzacyjne doprowadzi³y do poprawy rentownoœci
Spó³ki oraz poprawy jej zdolnoœci do konkurowania na rynku cukru. Efekty zmian ja-
kie zasz³y w Spó³ce w wyniku restrukturyzacji bêd¹ jednak roz³o¿one w czasie. Pierw-
szy okres funkcjonowania w warunkach nowego re¿imu na rynku cukru w UE nale¿y
oceniæ pozytywnie. Dziêki przeprowadzonej restrukturyzacji Spó³ka za rok obrotowy
2008/2009 wygenerowa³a zysk na poziomie umo¿liwiaj¹cym wyp³atê akcjonariuszom
dywidendy, w tym Skarbowi Pañstwa. W kolejnych latach Spó³ka równie¿ przewiduje ge-
nerowanie zysków, co jest wyrazem zak³adanych w procesie restrukturyzacji efektów.

W kwestii odpraw dla Cz³onków Zarz¹du Spó³ki wyjaœniam, ¿e wynagrodzenia dla
cz³onków Zarz¹du Krajowej Spó³ki Cukrowej SA ustala Walne Zgromadzenie, z uwzglêd-
nieniem przepisów Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj¹cych
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z póŸn. zm.).

Zgodnie z art. 12 powy¿ej powo³anej ustawy Cz³onkom Zarz¹du Spó³ki mo¿e byæ
przyznana odprawa w wysokoœci nie wy¿szej ni¿ 3-krotnoœæ przeciêtnego miesiêcznego
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wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku, w czwartym
kwartale roku poprzedniego og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego. Natomiast podpisanie umów o pracê z Cz³onkami Zarz¹du nale¿y do kompeten-
cji Rady Nadzorczej Spó³ki.

Oceniaj¹c inwestycje realizowane w Cukrowniach/Oddzia³ach KSC SA nale¿y pod-
kreœliæ, i¿ we wszystkich Cukrowniach kontynuuj¹cych produkcjê, w tym w cukrow-
niach wy³¹czonych z produkcji cukru w 2008 r., realizowano zadania inwestycyjne.
G³ówn¹ czêœæ tych inwestycji stanowi³y ruchome œrodki trwa³e, które po wygaszeniu
produkcji w Oddzia³ach wy³¹czonych z produkcji cukru zosta³y, b¹dŸ w najbli¿szym
czasie zostan¹ przeniesione do Oddzia³ów kontynuuj¹cych produkcjê cukru bia³ego.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ zgodnie z Planem restrukturyzacji na lata 2003–2005 docelowo
zak³adano produkcjê cukru bia³ego w 10 oddzia³ach KSC SA. Przyspieszenie procesów
restrukturyzacji u wszystkich producentów cukru w Polsce, w tym równie¿ w KSC SA,
wynikaj¹ce z reformy rynku cukru w UE spowodowa³o, i¿ w roku obrotowym
2009/2010 produkcja cukru kontynuowana jest w 7 Oddzia³ach KSC SA.

Odnosz¹c siê do procesu prywatyzacji Krajowej Spó³ki Cukrowej wyjaœniam, ¿e
tryb zbywania akcji Krajowej Spó³ki Cukrowej SA oraz sposób zap³aty za akcje, okreœla
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu pry-
watyzacji Krajowej Spó³ki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spó³ki plantatorom
buraków cukrowych oraz pracownikom (Dz.U. Nr 264, poz. 2628 ze zm.). Przepisy ww.
aktu prawnego umo¿liwiaj¹ Ministrowi Skarbu Pañstwa og³oszenie oferty zbycia akcji
KSC SA w momencie odpowiednim, z punktu widzenia sytuacji Spó³ki.

Zgodnie z Planem prywatyzacji na lata 2008–2011, przyjêtym przez Radê Mini-
strów, proces prywatyzacji KSC SA zostanie wszczêty w IV kwartale 2010 roku. MSP
podejmie dzia³ania maj¹ce na celu uruchomienie procedury wyboru podmiotu œwiad-
cz¹cego us³ugi doradztwa dla Ministra Skarbu Pañstwa w procesie prywatyzacji Krajo-
wej Spó³ki Cukrowej SA. Wybrany doradca prywatyzacyjny sporz¹dzi analizy przed-
prywatyzacyjne, po odbiorze których uruchomiony zostanie proces prywatyzacji Spó³-
ki. Terminy poszczególnych faz procedury prywatyzacyjnej okreœla powy¿sze Rozpo-
rz¹dzenie. Zakoñczenie procesu prywatyzacji uzale¿nione bêdzie od zainteresowania
potencjalnych inwestorów tj. uprawnionych pracowników i plantatorów do nabycia
akcji Spó³ki.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Zwrócili siê do mnie pacjenci choruj¹cy na szpiczaka mnogiego, cz³onko-
wie Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka oraz osoby re-
prezentuj¹ce spo³ecznoœæ dotkniêt¹ tym nowotworem z proœb¹ o pomoc
w udostêpnieniu optymalnych terapii leczenia w stosunku do ka¿dego pa-
cjenta indywidualnie, w zale¿noœci od tego, jakiego rodzaju kuracji i leczenia
wymaga. Zainteresowani oczekuj¹ od Pani Minister uruchomienia programu
terapeutycznego leczenia lenalidomidem. Jak stwierdzaj¹, dzisiaj lekarzom
zdecydowanie odmawia siê tego, ¿eby mogli odpowiednio dobieraæ terapiê
ratuj¹c¹ ¿ycie pacjenta. W³aœnie ten program terapeutyczny, program lecze-
nia lenalidomidem, dawa³by nadziejê pacjentom, a lekarzom umo¿liwia³by
stosowanie odpowiednich leków. Przywo³any tutaj lek, lenalidomid, jak
stwierdzaj¹ zainteresowani, posiada rekomendacjê Agencji Oceny Technolo-
gii Medycznych, od kilku lat jest zarejestrowany i stosowany w krajach Unii
Europejskiej – z wyj¹tkiem Polski – jako chemioterapia standardowa. Œwiato-
we doniesienia co do efektywnoœci tego leku wskazuj¹, ¿e taka w³aœnie tera-
pia przed³u¿a ¿ycie chorych o kilka lat. Zainteresowani informuj¹ te¿ o tym,
¿e Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia absolutnie nie licz¹
siê z opiniami specjalistów onkologów, mimo ¿e „lekarze ci jednomyœlnie po-
zytywnie rekomenduj¹ lenalidomid do leczenia pacjentów ze szpiczakiem
mnogim”.

Dlatego proszê o poinformowanie mnie, dlaczego Ministerstwo Zdrowia
nie uruchomi³o programu terapeutycznego leczenia lenalidomidem i dlaczego
NFZ odmawia finansowania takiej terapii.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.07.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na interpelacjê z³o¿on¹ przez Pana senatora Stanis³awa Gogacza,

przes³an¹ przy piœmie z dnia 18 czerwca 2010 r. (BPS/DSK-043-2784/10), w sprawie
finansowania terapii linalidomidem pacjentom z rozpoznaniem szpiczaka mnogiego,
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Kwalifikacja œwiadczeñ opieki zdrowotnej jako œwiadczeñ gwarantowanych nastê-
puje w oparciu o zapisy ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 118, poz. 989) art. 31a–31h.

Uchwa³¹ nr 54/15/2008 z dnia 16 paŸdziernika 2008 r. w sprawie finansowania le-
nalidomidu (Revlimid®) w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim Rada Konsulta-
cyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych rekomenduje niefinansowanie lenalido-
midu (Revlimid®) w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim w ramach wykazu le-
ków refundowanych. Rada Konsultacyjna rekomenduje finansowanie lenalidomidu
w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim, po niepowodzeniu lub nietolerancji te-
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rapii talidomidem z deksametazonem w ramach terapeutycznego programu zdrowot-
nego, po obni¿eniu kosztów terapii do poziomu terapii bortezomibem. Uwzglêdniaj¹c
powy¿sze Ministerstwo Zdrowia prowadzi³o negocjacje odnoœnie do kosztów terapii
preparatem lenalidomid w celu umieszczenia powy¿szego w ramach programu tera-
peutycznego.

W dniu 28 maja w resorcie zdrowia odby³o siê ostatnie ze spotkañ z przedstawicie-
lami podmiotu odpowiedzialnego, na którym zapad³y ostateczne ustalenia pozwalaj¹ce
na w³¹czenie do grupy œwiadczeñ gwarantowanych leczenia chorych z rozpoznaniem
szpiczaka mnogiego preparatem Revlimid przy zachowaniu zapisów zawartych w reko-
mendacji produktu. W zwi¹zku z powy¿szym tego samego dnia odby³a siê konferencja
prasowa, na której Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdro-
wia przekaza³ informacjê na temat wprowadzenia do grupy œwiadczeñ gwarantowa-
nych leczenie chorych z rozpoznaniem szpiczaka mnogiego preparatem Revlimid. Po
niezwykle trudnych negocjacjach z podmiotem odpowiedzialnym uda³o siê wypraco-
waæ ustalenia, które pozwalaj¹ na finansowanie powy¿szych terapii. Od dnia 28 maja
br. rozliczanie œwiadczeñ bêdzie siê odbywaæ w ramach programu zdrowotnego „Che-
mioterapia niestandardowa”, a¿ do czasu utworzenia programu terapeutycznego „Le-
czenie szpiczaka mnogiego – linalidomidem”, nad którym resort zdrowia rozpoczyna
prace.

Tak wiêc obecnie po rozszerzeniu mo¿liwoœci finansowania leczenia chorych z roz-
poznaniem szpiczaka mnogiego o terapiê preparatem lenalidomidu (Revlimid®), pa-
cjenci z rozpoznaniem szpiczaka mnogiego maj¹ dostêp do wszystkich technologii
lekowych dostêpnych i stosowanych na œwiecie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

OdpowiedŸ
PREZESA NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA

Warszawa, 15 lipca 2010 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 18 czerwca 2010 r., znak:

BPS/DSK-043-2785/10 przekazuj¹ce tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora
Stanis³awa Gogacza podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 czerwca 2010 r.
w przedmiocie uruchomienia terapeutycznego programu zdrowotnego obejmuj¹cego
leczenie lenalidomidem chorych w rozpoznaniu wg ICD-10: szpiczak mnogi, uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
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Unormowania prawne reguluj¹ce dostêp pacjentów do œwiadczeñ opieki zdrowot-
nej finansowanych ze œrodków publicznych, a tak¿e zasady i tryb ich finansowania zo-
sta³y okreœlone w ustawie 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.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. W art. 15 ust. 2 zawarty jest katalog
œwiadczeñ gwarantowanych finansowanych ze œrodków publicznych, które przys³u-
guj¹ œwiadczeniobiorcy (pacjentowi), w tym m.in. programy zdrowotne i leki. Kwalifi-
kacji œwiadczenia opieki zdrowotnej jako œwiadczenia gwarantowanego w zakresie,
o którym mowa w art. 15 dokonuje minister w³aœciwy ds. zdrowia, w drodze rozpo-
rz¹dzeñ, po uzyskaniu rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia jest ustawowo zobowi¹zany natomiast
do okreœlenia postêpowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy w omawianym za-
kresie, w tym przedstawienia szczegó³owych zasad rozliczania i finansowania œwiad-
czeñ.

Przywo³any w piœmie przez Pana senatora Stanis³awa Gogacza produkt leczniczy
zawieraj¹cy substancjê czynn¹ lenalidomid w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. by³ przed-
miotem oceny Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie
skutecznoœci, profilu bezpieczeñstwa oraz efektywnoœci kosztowej.

Zgodnie z treœci¹ rekomendacji nr 54/15/2008 rekomenduje siê jego finansowanie
w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim po niepowodzeniu lub nietolerancji tera-
pii talidomidem z deksametazonem w ramach terapeutycznego programu zdrowotne-
go, jednak¿e po obni¿eniu kosztów terapii do poziomu terapii bortezomibem.
Rekomendacja Rady Konsultacyjnej jest zatem pozytywna co do skutecznoœci klinicz-
nej lenalidomidu, natomiast proponowana przez producenta – firmê Celgene cena pro-
duktu leczniczego nie spe³nia warunku okreœlonego w rekomendacji. Dostêpne analizy
wykazuj¹, i¿ uzyskanie efektów zdrowotnych przy wnioskowanej cenie leku znacznie
przekracza poziom efektywnoœci kosztowej rekomendowanej przez Œwiatow¹ Organi-
zacjê Zdrowia – WHO.

W chwili obecnej, w Ministerstwie Zdrowia prowadzone s¹ negocjacje z podmiotem
odpowiedzialnym w sprawie obni¿enia ceny leku. Po ich zakoñczeniu Minister Zdrowia
podejmie decyzjê odnoœnie do wprowadzenia lenalidomidu do realizacji programu te-
rapeutycznego i objêcia w jego ramach finansowaniem ze œrodków publicznych lecze-
nia pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ negocjacje z firm¹
Celgene s¹ bardzo trudne, bowiem prezentuje ona wyj¹tkowo sztywne stanowisko ce-
nowe, niespotykane u podmiotów odpowiedzialnych za produkty lecznicze stosowane
w onkologii.

Jednak¿e, po przeprowadzeniu szeregu rozmów, bior¹c pod uwagê dobro pacjenta,
wypracowano tymczasowe porozumienie umo¿liwiaj¹ce, do czasu uruchomienia pro-
gramu terapeutycznego, finansowanie terapii lenalidomidem w ramach chemioterapii
niestandardowej. Warunkiem niezbêdnym do rozliczenia niniejszego œwiadczenia jest
uzyskanie pisemnej akceptacji Dyrektora OW NFZ dla wniosku œwiadczeniodawcy. Re-
alizacja œwiadczenia musi byæ poprzedzona pozytywnie zaopiniowanym przez w³aœci-
wego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii wnioskiem skierowanym do
Dyrektora OW NFZ. Procedura chemioterapii niestandardowej umo¿liwia w wyj¹tko-
wych sytuacjach, zastosowanie optymalnych wariantów leczenia w stosunku do ka¿-
dego pacjenta indywidualnie, bez œcis³ego okreœlenia kryteriów kwalifikacji wzglêdem
danej jednostki chorobowej, jak ma to miejsce w przypadku innych programów tera-
peutycznych. W zale¿noœci od stadium zaawansowania choroby lekarz prowadz¹cy ma
prawo zastosowaæ odpowiedni, zgodny z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹ schemat leczenia,
a Fundusz nie ma podstaw do ingerowania w terapiê prowadzon¹ przez lekarza danego
pacjenta.

Ponadto zwracam uwagê, i¿ merytoryczny nadzór nad danym programem terapeu-
tycznym sprawuje w³aœciwy konsultant krajowy i konsultanci wojewódzcy, którzy do-
konuj¹ kwalifikacji pacjentów do leczenia oraz monitoruj¹ jego efektywnoœæ.

Fundusz stoi na stanowisku, i¿ nale¿y zapewniæ skuteczn¹ i jednoczeœnie bezpiecz-
n¹ terapiê dla pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego, ale z uwzglêdnieniem
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warunków rekomendacji oraz mo¿liwoœci finansowych p³atnika ubezpieczenia zdro-
wotnego.

Warunkiem niezbêdnym w tej sytuacji jest jednak odpowiedzialne i racjonalne za-
chowanie siê producenta lenalidomidu firmy Celgene, na które liczy Fundusz i Mini-
sterstwo Zdrowia.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z niepokoj¹cymi sygna³ami docieraj¹cymi z ³ódzkiego œrodo-

wiska filmowców, w tym Stowarzyszenia Filmowców Polskich, na temat sy-
tuacji w Wytwórni Filmów Oœwiatowych i Programów Edukacyjnych w £odzi,
uprzejmie proszê Pana Ministra o udzielenie informacji w nastêpuj¹cej spra-
wie.

W dniu 18 stycznia bie¿¹cego roku w wypadku samochodowym zgin¹³
nieod¿a³owany, wieloletni dyrektor wytwórni pan Andrzej Traczykowski.
Szeœæ dni póŸniej na stanowisko pe³ni¹cego obowi¹zki dyrektora powo³ano
pani¹ Katarzynê Madaj-Koz³owsk¹. Decyzje podejmowane przez pani¹ dy-
rektor niepokoj¹ œrodowisko filmowców. Pracowników i wspó³pracowników
wytwórni martwi przede wszystkim brak wizji dalszego rozwoju firmy, brak
umów na realizacjê nowych projektów i pomys³ów na ich finansowanie oraz
nieinformowanie rady pracowniczej o planowanych zmianach kadrowych
i organizacyjnych.

W dniu 10 marca 2010 r. spali³a siê hala zdjêciowa wytwórni. Straty
oszacowano na oko³o 1 milion z³, a koszty ewentualnej odbudowy jeszcze nie
zosta³y oszacowane przez ekspertów. Z docieraj¹cych do mnie informacji wy-
nika, ¿e hala nie by³a ubezpieczona.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê Pana Ministra o udzielenie in-
formacji o tym, czy faktycznie budynek nie by³ ubezpieczony i kto ponosi od-
powiedzialnoœæ za mienie wytwórni oraz czy ministerstwo bada przed-
miotow¹ sprawê. Jednoczeœnie uprzejmie proszê o odpowiedŸ na pytanie,
czy w zwi¹zku z niepokoj¹c¹ sytuacj¹ w wytwórni ministerstwo podejmie in-
terwencjê w celu wyjaœnienia zaistnia³ego problemu.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Macieja Grubskiego podczas

57. posiedzenia Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r. w sprawie sytuacji w Wytwórni Fil-
mów Oœwiatowych i Programów Edukacyjnych w £odzi (przes³ane pismem z dnia
18 czerwca 2010 r. nr BPS/DSK-043-2786/10), uprzejmie proszê Pana Marsza³ka
o przyjêcie przedstawionych poni¿ej wyjaœnieñ.

Wytwórnia Filmów Oœwiatowych i Programów Edukacyjnych w £odzi jest pañstwo-
w¹ instytucj¹ filmow¹ powo³an¹ do produkcji i opracowywania filmów. Swoj¹ dzia³al-
noœæ prowadzi jako jednostka samodzielna pod wzglêdem prawnym, organizacyjnym
i ekonomiczno-finansowym, pokrywaj¹c z uzyskiwanych przychodów koszty dzia³alno-
œci i zobowi¹zania. Instytucj¹ zarz¹dza i reprezentuje j¹ – dyrektor, który podejmuje
decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialnoœæ.
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Po tragicznej œmierci Andrzeja Traczykowskiego – wieloletniego dyrektora Wytwórni,
z dniem 22 stycznia 2010 r. powierzy³em pe³nienie obowi¹zków dyrektora pani Katarzy-
nie Madaj-Koz³owskiej, zatrudnionej w tej instytucji od 1 lutego 1998 r. na stanowisku
kierownika produkcji. O wyborze pani Katarzyny Madaj-Koz³owskiej, spoœród pozosta-
³ych pracowników Wytwórni, zadecydowa³y jej kwalifikacje (mgr kulturoznawstwa i stu-
dia podyplomowe – organizacja produkcji PWSFTViT) oraz doœwiadczenie zawodowe
(samodzielna realizacja produkcji filmowych w WFOiPE oraz pe³nienie od 2002 r. funkcji
dyrektora Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. W. Puchalskiego).

Ju¿ w momencie udzielenia Pani Katarzynie Madaj-Koz³owskiej pe³nomocnictwa
do pe³nienia obowi¹zków dyrektora – sytuacja ekonomiczno-finansowa Wytwórni by³a
bardzo trudna. Rok 2010 instytucja rozpoczyna³a wysokimi zobowi¹zaniami (oko³o
219 tys. z³) i kredytem bankowym na rachunku bie¿¹cym na 119 tys. z³. Przychody
w³asne instytucji w 2009 r. by³y ni¿sze o 60% w stosunku do uzyskanych w 2008 r.
Plan finansowy zrealizowany zosta³ zaledwie w 36%. Bieg³y rewident, w opinii do spra-
wozdania finansowego za 2009 r. zwróci³ uwagê na trudn¹ sytuacjê ekonomiczno-
-finansow¹ Wytwórni w 2009 r., która mo¿e mieæ wp³yw na dzia³alnoœæ w roku nastêp-
nym po badanym. Analizuj¹c wskaŸniki ekonomiczno-finansowych wskaza³ na: ob-
ni¿enie wskaŸników rentownoœci aktywów, rentownoœci brutto i netto sprzeda¿y, które
s¹ ni¿sze z tytu³u wykonania ma³ej sprzeda¿y oraz niskiego zysku, jak równie¿ obni¿e-
nie wskaŸnika p³ynnoœci, na co mia³o wp³yw zwiêkszenie zobowi¹zañ krótkotermino-
wych, w tym zaci¹gniêtego kredytu na finansowanie dzia³alnoœci bie¿¹cej.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Wytwórni Filmów Oœwiatowych i Programów
Edukacyjnych wymusi³a wiêc konieczne, ale niepopularne dzia³ania zmierzaj¹ce do
optymalizacji wysokoœci miesiêcznych obci¹¿eñ sta³ych, poprzez redukcjê etatowego
zatrudnienia i tym samym zwiêkszenia efektywnoœci wykorzystania czasu pracy pozo-
sta³ych cz³onków za³ogi.

Dzia³ania podejmowane przez p.o. dyrektora zmierzaj¹ do pozyskania klientów i za-
mówieñ dla Wytwórni:

1. w zakresie promocji Wytwórni:
– umieszczenie reklamy WFOiPE w katalogu polskich filmów wydanym przez PISF

na lata 2009/2010,
– przygotowanie dwujêzycznej ulotki informacyjnej o mo¿liwoœciach produkcyj-

nych i zasobach archiwalnych WFOiPE rozdawanej podczas 63. Miêdzynarodo-
wego Festiwalu w Cannes w czasie prezentacji dorobku polskiej kinematografii,
na stoisku zorganizowanym przez PISF i SFP w ramach Targów Filmowych,

– udostêpnienie i rozdanie informacji o WFOiPE podczas 35. Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni poprzez wykorzystanie skrzynek Instytutów Pol-
skich oraz na spotkaniu producentów i realizatorów organizowanym przez Re-
gionalne Fundusze Filmowe,

– z³o¿enie pakietu i uzyskanie dofinansowania PISF na promocjê polskiego filmu
za granic¹ – dotyczy filmu pt. „Wodiczko” w re¿. Janusza Sijki,

– prezentacja na Targach Filmowych 63 MF w Cannes Filmów: „Wodiczko” re¿.
J. Sijka i „Bajki z krainy pieców” re¿. A. B. Czulda,

– kreowanie pozytywnego wizerunku WFOiPE na ³amach magazynu SFP (udziele-
nie wywiadu na temat szans na dalsze dzia³anie i istnienie instytucji).

2. w zakresie produkcji filmowej 2010/2011
– filmy w produkcji
1. Die Fliegerkosmonauten / Lotnicy kosmonauci re¿. Marian Kiss pakiet Euri-

mages, PISF, TVP, koprodukcja z Niemcami
Trwa okres postprodukcji. W lutym 2010 roku wykonano nagrania polskiej wersji

lektorów i rozpoczêto prace nad zgraniem oraz przygotowaniem wersji kinowej filmu.
W czerwcu przygotowano napisy do wersji kinowej filmu. Trwaj¹ rozmowy z nie-

mieckim koproducentem w sprawie rozliczenia kosztów produkcji filmu.
2. Bu³garia D. C. re¿. Kornel Miglus (koprodukcja z Niemcami i Bu³gari¹)
Trwaj¹ przygotowania do kolejnych dni zdjêciowych i prace przygotowawcze w po-

rozumieniu z koproducentami. Zdjêcia maj¹ siê odbyæ we wrzeœniu br. w Bu³garii.
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3. Wodiczko re¿. Janusz Sijka (koprodukcja z Islandi¹)
W maju 2010 podpisano umowê z PISF i przyst¹piono do prac koñcowych. Film zo-

sta³ pokazany na 63. Miêdzynarodowym Festiwalu w Cannes podczas prezentacji do-
robku polskiej kinematografii na stoisku zorganizowanym przez Polski Instytut Sztuki
Filmowej wraz ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich – Polish National Cinema
Stand w ramach Marche du Film (targów filmowych). Zosta³ te¿ pokazany na specjal-
nym pokazie w dniu 29 maja podczas 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni. Trwa okres prac koñcowych – przygotowywanie rozliczania kosztów produk-
cji filmu.

4. Obcy – gatunki inwazyjne w Polsce re¿. Miko³aj Haremski
Po podpisaniu umów z NFOŒiGW oraz WFOŒiGW realizowane s¹ pierwsze zdjêcia

uciekaj¹ce, zawierane umowy i ustalany szczegó³owy harmonogram realizacji zdjêæ.
5. PEDAX re¿. Roman Dêbski
Zdjêcia wykonano w lutym 2010 r. Realizacjê produkcji zakoñczono.

– Projekty z³o¿one do PISF:
1. Barykada re¿. Micha³ Nekanda-Trepka
Trwaj¹ prace rozliczenia developmentu i przygotowania pakietu na produkcjê filmu.
2. Boles³aw Matuszewski – nieznany pionier kinematografii re¿. Jerzy Bezkowski.
Projekt filmu zosta³ z³o¿ony do weryfikacji i po opinii ekspertów wykonano zmiany

scenariuszowe i ponownie z³o¿ono w PISF do oceny. Film otrzyma³ dofinansowanie
w wysokoœci 150.000,- PLN.

3. Gwiazdy na Pietrynie re¿. Andrzej Czulda
Projekt filmu zosta³ z³o¿ony na konkurs PISF i konkurs £ódŸ Film Commission.

Niestety nie otrzyma³ dofinansowania z PISF i tym samym zosta³ wycofany z konkursu
Film Commission.

4. Œpiochy re¿. Jaros³aw Wszêdyby³
Projekt filmu zosta³ z³o¿ony do weryfikacji. Niestety po posiedzeniu komisji eksper-

tów pomimo wiêkszoœci pozytywnych opinii nie przyznano mu dofinansowania. Rozpo-
czêto wiêc prace nad poprawkami scenariusza i rozwojem koncepcji filmu, poniewa¿
Wytwórnia uzyska³a zgodê Dyrektora PISF na ponowne z³o¿enie projektu. Równoczeœ-
nie poszukiwane s¹ inne Ÿród³a finansowania. Film zosta³ z³o¿ony na pakiet Media
Desk (po raz pierwszy w historii WFOiPE).

5. Szabla nie zardzewia³a re¿. Pawe³ Hertel
Wykonano zdjêcia uciekaj¹ce i dokumentacje filmu. Trwaj¹ przygotowania do zdjêæ

i poszukiwanie Ÿróde³ finansowania filmu. Projekt zostanie z³o¿ony na pakiet PISF i za-
prezentowany w ofercie TVP SA.

– Nowe projekty:
na konkurs Urzêdu Miasta £odzi – £ódŸ Film Commission z³o¿ono dwa projekty:

Gwiazdy na Pietrynie re¿. Andrzej Czulda oraz „Poznañscy w mieœcie £odzi” w re¿.
Jacka Schmidta. Film przygotowywany we wspó³pracy z Muzeum Miasta £odzi oraz
dwoma producentami ³ódzkimi firm¹ Movie Max i Studiem Filmowym Itaka. Na czerw-
cow¹ sesjê PISF przygotowano:

1. dokument pt. „Szabla nie zardzewia³a” re¿. Pawe³ Hertel
2. development filmu fabularnego pod roboczym tytu³em „Tañcz¹c Kobro” w re¿y-

serii Iwony Siekierzyñskiej
Ponadto z³o¿ono w PISF dwa pakiety:
1. w PO „Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej – digitalizacja i zachowanie

archiwów filmowych” na rozpoczêcie procesu digitalizacji i konserwacji archiwalnych
zbiorów filmowych oraz dokumentacji filmowej w celu jej przygotowania do powszech-
nego udostêpniania – zakup oprogramowania.

2. w PO „Promocja polskiego filmu za granic¹” na przygotowanie wersji angielskiej
materia³ów promocyjnych i list dialogowych filmu dokumentalnego pt. „Wodiczko”.

– Inne realizacje:
1. w PO „Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej – digitalizacja i zachowanie

archiwów filmowych” PISF przyzna³ 20.000,- PLN na uzupe³nienie prac nad wydaniem
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w ramach wspó³pracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym filmów Jadwigi ¯u-
kowskiej.

2. sk³adanie ofert na realizacjê filmów promuj¹cych miasta, regiony z wykorzysta-
niem materia³ów archiwalnych WFOiPE. Oferty filmów reklamowych dla firm prywat-
nych.

– w przygotowaniu i negocjacjach:
1. w lipcu br. uruchomienie realizacji projektu seryjnego dla Discovery Historia

Polska pt. „Socjalistyczna filmoteka powiatowa” – 15 odcinków w re¿. Miko³aja Ha-
remskiego

2. rozpoczêcie realizacji filmu pt. „Cudowna Energia” re¿. Pawe³ Hertel. Projekt
w ocenie NFOŒiGW.

3. oferta do TVP SA na realizacjê filmów dokumentalnych: A. B. Czuldy: „Wynalaz-
ca spod celi” i „Taki w³aœnie jest plan dnia” £ukasz Dêbski: „Jestem S³owiani-
nem”, Jaros³awa Wszêdyby³a: „Dziennikarz” i „Domini”.

– w przygotowaniu – realizacja 2011 r.:
1. Menopauza w re¿. Henryka Dederko
Trwaj¹ rozmowy z HBO, w lutym br. powsta³ pierwszy zarys scenariusza filmu.
2. wniosek w ramach konkursu na dzia³ania V.4 Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa £ódzkiego: rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów archi-
walnych i filmowych oraz digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod
warunkiem powszechnego udostêpnienia stworzonej bazy filmotek. Program V4 po-
zwoli na konserwacjê i digitalizacjê filmów, ich dok³adny opis i przeprowadzenie prac
tworzenia cyfrowego katalogu bazy danych dziêki przejrzeniu ka¿dego obrazu i uszcze-
gó³owieniu zawartych w nim ujêæ filmowych. Œrodki unijne umo¿liwiaj¹ zakup wybra-
nej czêœci odpowiedniego sprzêtu i pokrycie kosztów tych prac wraz z umieszczeniem
ich na narodowym portalu filmowym FILM POLSKI. Program pozwoli zajrzeæ do tzw. fil-
mów szkolnych, które mog¹ byæ wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Przy-
st¹pienie do konkursu jest mo¿liwe dziêki promesie przyznanej przez PISF
w wysokoœci 180.000,- PLN stanowi¹cej zabezpieczenie 15% wk³adu w³asnego WFOi-
PE. Trwaj¹ poszukiwania sposobu wykazania zabezpieczenia podatku VAT.

Hala zdjêciowa, o której wspomina Pan Senator, ze wzglêdu na uwarunkowania tech-
niczne od lat nie by³a wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Dyrektor
A. Traczykowski prowadzi³ dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania œrodków finansowych
na jej modernizacjê. W tym czasie by³a ona wynajmowana przez Janusza Idczaka, pro-
wadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Gastropak i pe³ni³a de facto funkcjê
magazynow¹. Po jej po¿arze, który mia³ miejsce w dniu 10 marca br., pe³ni¹ca obo-
wi¹zki dyrektora pani Katarzyna Madaj-Koz³owska ustali³a, ¿e ostatnio obowi¹zuj¹ce
ubezpieczenie budynków Wytwórni od po¿aru by³o zawarte na okres od 25 lutego 2004 r.
do 24 lutego 2005 r. Odst¹pienie od ubezpieczenia na nastêpne lata to indywidualna
decyzja dyrektora A. Traczykowskiego, za któr¹ ponosi³ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ. De-
cyzj¹ p.o. dyrektora, 7 kwietnia 2010 r., zosta³ ubezpieczony budynek biurowy i sprzêt
Wytwórni.

Usuniêcie szkód po po¿arze ma nast¹piæ do koñca lipca br. na koszt najemcy. Nie
jest obecnie znana pe³na wysokoœæ strat, zostan¹ one oszacowane dopiero w wyniku
przeprowadzonych ekspertyz. Wytwórnia prowadzi dzia³ania w celu pozyskania od-
szkodowania z OC najemcy.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na bie¿¹co monitoruje dzia³alnoœæ
Wytwórni Filmów Oœwiatowych i Programów Oœwiatowych. Obecnie z³o¿ony zosta³ do
Ministra Skarbu Pañstwa wniosek o dokonanie komercjalizacji instytucji.

Z powa¿aniem

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê o rozwa¿enie ni¿ej przedstawionych kwestii zwi¹za-

nych ze szkoleniem medycznym i wojskowo-medycznym kandydatów do
wojskowej s³u¿by zawodowej.

1. Czy nie by³oby zasadne przeprowadzenie zmian legislacyjnych tak,
aby szkolenie wojskowe kandydatów do s³u¿by zawodowej studentów Uni-
wersytetu Medycznego w £odzi prowadzone by³o przez inspektorat s³u¿by
zdrowia, czego konsekwencj¹ by³oby nadanie stopnia wojskowego?

2. Czy by³aby mo¿liwoœæ nauczania medycznego w jêzyku angielskim jed-
nej b¹dŸ dwóch grup studentów Uniwersytetu Medycznego od I roku studiów?
Absolwenci takiego toku studiów nie potrzebowaliby w przysz³oœci dodatkowe-
go nauczania jêzyka obcego i oddelegowañ na wielomiesiêczne szkolenie jêzy-
kowe.

3. Czy s¹ mo¿liwoœci merytorycznego podporz¹dkowania Centrum Szko-
lenia Wojskowych S³u¿b Medycznych Uniwersytetowi Medycznemu w £odzi?
Centrum Szkolenia Wojskowych S³u¿b Medycznych otrzyma³oby w ten spo-
sób status akademicki w ramach Uniwersytetu Medycznego. Oœrodek akade-
micki, jakim jest Uniwersytet Medyczny w £odzi, sprawowa³by nadzór
merytoryczny i ocenia³ poziom nauczania w Centrum Szkolenia Wojskowych
S³u¿b Medycznych.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.07.09

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

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

czas 57. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 czerwca br. w sprawie
mo¿liwoœci zmian w szkoleniu medycznym kandydatów do wojskowej s³u¿by zawodo-
wej (BPS/DSK-043-2787/10), uprzejmie informujê, ¿e szkolenie wojskowe kandyda-
tów do zawodowej s³u¿by wojskowej studentów Uniwersytetu Medycznego w £odzi nie
nale¿y do w³aœciwoœci Inspektoratu Wojskowej S³u¿by Zdrowia. Zadania w tym zakre-
sie wykonuj¹ specjalistyczne wojskowe oœrodki szkolenia. W najbli¿szej przysz³oœci nie
przewiduje siê nak³adania na Inspektorat zadañ dydaktycznych.

Nawi¹zuj¹c natomiast do kszta³cenia jêzykowego studentów wojskowych, pragnê
podkreœliæ, i¿ jest to bardzo wa¿ny aspekt przygotowania przysz³ych kadr oficerskich.
Niemniej jednak dzia³ania w tym zakresie musz¹ uwzglêdniaæ mo¿liwoœci finansowe
resortu obrony narodowej. Kszta³cenie studentów w jêzyku angielskim wi¹¿e siê ze
znacznie wiêkszymi kosztami ni¿ edukowanie w jêzyku polskim. Ponadto Si³y Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej posiadaj¹ mo¿liwoœci nauki jêzyka angielskiego jedynie na
poziomie wymaganym do objêcia pierwszego stanowiska s³u¿bowego. Zatem, wspomi-
nana w oœwiadczeniu Pana Senatora Macieja Grubskiego forma kszta³cenia nie jest
obecnie rozwa¿ana.
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Odnosz¹c siê z kolei do statusu Centrum Szkolenia Wojskowych S³u¿b Medycz-
nych uprzejmie informujê, ¿e realizuje ono zadania z zakresu szkolenia wojskowego
i wojskowo-medycznego zgodnie z potrzebami Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Proces dydaktyczny obejmuje szkolenie specjalistyczne w obszarze wojskowej s³u¿by
zdrowia, w którym kszta³cenie podchor¹¿ych, prowadzone we wspó³pracy z Wydzia³em
Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w £odzi, jest tylko jednym z wielu sta-
tutowych zadañ Centrum w warunkach profesjonalnej armii. Realizacja wspomnia-
nych zadañ, w zakresie merytorycznym, organizacji kszta³cenia, jego warunków oraz
kwalifikacji osób prowadz¹cych zajêcia, odbywa siê w porozumieniu z Uniwersytetem
Medycznym w £odzi, Inspektoratem Wojskowej S³u¿by Zdrowia oraz jedn¹ z uczelni
wojskowych. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e Centrum Szkolenia Wojsko-
wych S³u¿b Medycznych jest jednostk¹ wojskow¹ systemu medycznego Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, na której spoczywaj¹ zadania z zakresu obronnoœci pañstwa
wykraczaj¹ce poza dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i w œwietle obowi¹zuj¹cego prawa zadañ
tych nie mo¿e realizowaæ uczelnia cywilna. W zwi¹zku z tym, bior¹c pod uwagê potrze-
by i interes polskich si³ zbrojnych, nie widzê mo¿liwoœci podporz¹dkowania Centrum
Szkolenia Wojskowych S³u¿b Medycznych Uniwersytetowi Medycznemu w £odzi.

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

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

z up. Marcin Idzik
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W najnowszym rozporz¹dzeniu (projekcie) dotycz¹cym oceniania, Pani

Minister umieœci³a zapis mówi¹cy o mo¿liwoœci przejœcia do nastêpnej klasy
pomimo uzyskania oceny niedostatecznej z danego przedmiotu (w przypadku
szko³y ponadgimnazjalnej). Co gorsza, bêdzie mo¿na mieæ nawet dwie dwój-
ki. W swojej pracy senatora spotka³em siê z wieloma nauczycielami, którzy
z oburzeniem przyjêli propozycjê dalszego obni¿ania wymagañ nauczania,
a tym samym poziomu szkó³. Zaznaczaj¹ te¿, ¿e nie bêdzie to czynnik moty-
wuj¹cy m³odzie¿ do solidnej pracy. Jako argumentacjê podaje siê, ¿e taka
mo¿liwoœæ istnieje ju¿ w przypadku szkó³ podstawowych i w gimnazjach,
wiêc nale¿y zrównaæ prawa uczniów korzystaj¹cych z nauczania na wszel-
kich etapach edukacji, ale mo¿e ju¿ najwy¿szy czas, aby wycofaæ siê z dal-
szego zani¿ania poziomu nauczania w szko³ach. Oczywiœcie s¹ sytuacje, ¿e
uczeñ ciê¿ko zachoruje lub dotkn¹ go inne sytuacje losowe; wtedy nale¿y daæ
mu szansê przejœcia do nastêpnej klasy. Szukanie rozwi¹zañ takich okolicz-
noœci na pewno znajdzie zrozumienie.

Uwa¿am, ¿e proponowane przepisy tworz¹ prawn¹ furtkê dla osób, któ-
rym zwyczajnie nie chce siê uczyæ. Tym samym pañstwo przyzwala na swoi-
st¹ produkcjê „æwieræinteligentów”.

Mam nadziejê, ¿e zrewiduje Pani swoje pogl¹dy w tej sprawie i dokona
odpowiednich zmian w prawie, blokuj¹c mo¿liwoœæ promocji do nastêpnej
klasy pomimo uzyskania ocen niedostatecznych.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.06.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Tadeusza Gruszkê

podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 czerwca 2010 r. w sprawie planowanej
nowelizacji rozporz¹dzenia dotycz¹cego warunków i sposobu oceniania uczniów,
uprzejmie wyjaœniam, ¿e w projekcie zmiany rozporz¹dzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³u-
chaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z póŸn. zm.) zawarta jest propozycja, by rada pedagogiczna
szko³y ponadgimnazjalnej mia³a równie¿ mo¿liwoœæ jednorazowego w cyklu kszta³ce-
nia promowania ucznia, który nie zda³ egzaminu poprawkowego z jednego z obowi¹z-
kowych przedmiotów pod warunkiem, ¿e w szkolnym planie nauczania przedmiot ten
jest realizowany w klasie programowo wy¿szej.

Rozwi¹zanie polegaj¹ce na mo¿liwoœci promowania (jeden raz w cyklu kszta³cenia)
przez radê pedagogiczn¹ ucznia szko³y podstawowej, który otrzyma³ jedn¹ roczn¹ oce-
nê niedostateczn¹ funkcjonuje od 1992 r. (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 32, z póŸn. zm.).
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W 1999 r. mo¿liwoœæ tak¹ ma równie¿ rada pedagogiczna gimnazjum (Dz. U. Nr 41,
poz. 413). W 2001 r. wprowadzono dodatkowy warunek dla takiej promocji – obowi¹z-
kowy przedmiot powinien byæ, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowany
w klasie programowo wy¿szej (Dz. U. Nr 29, poz. 323).

Jak z powy¿szego wynika mo¿liwoœæ promowania przez radê pedagogiczn¹ ucznia
z jedn¹ niedostateczn¹ roczn¹ ocen¹ klasyfikacyjn¹ funkcjonuje od kilkunastu lat
w odniesieniu do uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum i nie by³o sygna³ów ze stro-
ny nauczycieli, by taka mo¿liwoœæ rady pedagogicznej mia³a wp³yw na obni¿enie pozio-
mu nauczania.

Pragnê wyraŸnie podkreœliæ, ¿e promowanie ucznia z jedn¹ niedostateczn¹ roczn¹
ocen¹ klasyfikacyjn¹ nie jest obligatoryjne, a jedynie daje uprawnienie radzie pedago-
gicznej, która bior¹c pod uwagê wszystkie okolicznoœci i uwarunkowania danego ucz-
nia i maj¹c na uwadze nieobni¿anie wymagañ edukacyjnych, mo¿e skorzystaæ z takiej
mo¿liwoœci. Zatem to nauczyciele, jako cz³onkowie rady pedagogicznej, decyduj¹
o mo¿liwoœci jego promowania.

Mo¿liwoœæ wy¿ej omówionego promowania nie dotyczy uczniów najwy¿szych klas
danego typu szko³y.

Ponadto uprzejmie wyjaœniam, ¿e w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym jest obowi¹zek
nauki do ukoñczenia 18. roku ¿ycia, a nie tylko obowi¹zek ukoñczenia gimnazjum.

Równoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e projekt ww. rozporz¹dzenia zosta³ przekaza-
ny w dniu 28 kwietnia 2010 r. do uzgodnieñ miêdzyresortowych i opinii partnerów
spo³ecznych. Nades³ane uwagi i propozycje s¹ obecnie szczegó³owo analizowane.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
Ostatnio spotka³em siê z przedstawicielem stowarzyszenia maj¹cego za

zadanie dbanie o interesy osób pozbawionych pracy, a bêd¹cych w wieku
przedemerytalnym. W trakcie rozmowy us³ysza³em wiele gorzkich s³ów pod
adresem Programu 50+.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jakie s¹ roczne nak³ady w skali kraju na realizacjê Programu 50+?
2. Ile osób skorzysta³o z programu w roku 2009 i w I kwartale 2010 r.?
3. Czy program „œledzi” dalsze losy jego uczestników po zakoñczeniu

kursu?
4. Ile osób dziêki programowi znalaz³o pracê?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 czerwca br., znak: BPS/DSK-043-2789/10
w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Tadeusza Gruszkê podczas 57. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 10 czerwca br., dotycz¹cego Programu „Solidarnoœæ poko-
leñ – Dzia³ania dla zwiêkszenia aktywnoœci zawodowej osób w wieku 50+” uprzejmie
informujê, co nastêpuje.

Obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej trwaj¹ prace nad stworzeniem
systemu koordynowania i monitorowania Programu „Solidarnoœæ pokoleñ – Dzia³ania
dla zwiêkszenia aktywnoœci zawodowej osób w wieku 50+”. Zgodnie z zapisami doku-
mentu implementacyjnego rol¹ Krajowego Koordynatora Programu bêdzie bie¿¹ce mo-
nitorowanie realizacji dzia³añ zapisanych w Programie i gromadzenie informacji
dotycz¹cych osi¹gania za³o¿onych celów i wskaŸników realizacji. Istotnym narzêdziem
koordynacji Programu bêdzie równie¿ strona internetowa, stanowi¹ca centrum infor-
macji o dzia³aniach podejmowanych na rzecz zwiêkszenia zatrudnienia osób w wieku
50 lat i wiêcej. Na stronie tej bêd¹ dostêpne informacje o instytucjach realizuj¹cych po-
szczególne dzia³ania, materia³y informacyjne wynikaj¹ce z prowadzonej kampanii oraz
wskaŸniki i informacje o realizacji Programu. Dla monitorowania wykonania Programu
i osi¹gania jego celów zbudowana zostanie baza wskaŸników. G³ównym wskaŸnikiem
oceniaj¹cym stan realizacji Programu bêdzie osi¹gniêcie do 2020 r. wskaŸnika zatrud-
nienia osób w wieku 55–64 lata na poziomie nie ni¿szym ni¿ 50%.

MINISTER
Jolanta Fedak

57. posiedzenie Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r. 27



Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie w niektórych regionach Polski jest bardzo trudna sytuacja spo-

wodowana tegoroczn¹ powodzi¹. Pomoc pañstwa, w tym poszczególnych re-
sortów, jest kierowana do wszystkich, których bezpoœrednio dotkn¹³ ten
¿ywio³.

W zwi¹zku z tym proszê o informacjê, czy Ministerstwo Finansów w ra-
mach swoich dzia³añ rozwa¿a zniesienie podatku VAT od pomocy rzeczowej
przekazywanej przez przedsiêbiorców poszkodowanym w tegorocznej powo-
dzi.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 czerwca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 18 czerwca 2010 r. znak BPS/DSK-043-2790/10, przy

którym przes³ano tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Stanis³awa Jurcewicza
podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 czerwca 2010 r., dotycz¹cego rozwa¿e-
nia przez Ministra Finansów zniesienia podatku VAT od pomocy rzeczowej przekazy-
wanej przez przedsiêbiorców poszkodowanym w tegorocznej powodzi, uprzejmie
informujê.

� Konstrukcja ca³ego systemu podatku od wartoœci dodanej w krajach cz³onkow-
skich UE podlega œcis³ej harmonizacji. Z tych wzglêdów równie¿ polskie przepisy doty-
cz¹ce podatku od towarów i us³ug musz¹ byæ zgodne z przepisami wspólnotowymi,
w szczególnoœci z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej. Powy¿sza dyrektywa
uniemo¿liwia pañstwom cz³onkowskim UE dowolne kszta³towanie wysokoœci stawek
podatkowych i zwolnieñ od tego podatku.

� Uregulowania zawarte w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.) nie zak³adaj¹ – co do zasady – opodatkowania
podatkiem od towarów i us³ug darowizn towarów (w tym m.in. na cele charytatywne), je-
¿eli podatnik nie mia³ prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów
i us³ug zwi¹zanych z tak¹ darowizn¹. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy opodatko-
waniu podatkiem od towarów i us³ug podlega odp³atna dostawa towarów i odp³atne
œwiadczenie us³ug. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i us³ug podlega przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczegól-
noœci darowizny, tylko wtedy, je¿eli podatnikowi przys³ugiwa³o prawo do obni¿enia
kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego od tych czynnoœci, w ca³oœci lub
w czêœci. W przeciwnym razie nikt nie zosta³by obci¹¿ony tym podatkiem, co by³oby
sprzeczne z podstawow¹ zasad¹ w podatku od wartoœci dodanej – powszechnoœci¹ opo-
datkowania. Podatek od wartoœci dodanej, jakim w Polsce jest podatek od towarów
i us³ug, jest bowiem podatkiem o charakterze powszechnym, konsumpcyjnym.
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� W zwi¹zku z powodzi¹, która mia³a miejsce w maju i czerwcu br. wprowadzone zo-
sta³o szczególne rozwi¹zanie w postaci zwolnienia od VAT dla nieodp³atnych dostaw
materia³ów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku powodzi (vide rozpo-
rz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2010 r. – Dz.U. Nr 100, poz. 638). Zwol-
nienie ma zastosowanie w przypadku darowizn tych materia³ów na rzecz osób
fizycznych (wykorzystywanych dla usuwania skutków powodzi zwi¹zanych z nierucho-
moœciami, które nie s¹ wykorzystywane dla celów dzia³alnoœci gospodarczej z wyj¹t-
kiem dzia³alnoœci rolniczej) oraz podmiotów, które ponios³y szkodê w obiektach,
w których prowadz¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹, ochrony zdrowia, kulturaln¹, w zakresie
opieki spo³ecznej, opieki nad dzieæmi, m³odzie¿¹, czy zbiorowego zakwaterowania ucz-
niów lub studentów. Wprowadzone zwolnienie jako niewpisuj¹ce siê w funkcjonowa-
nie systemu tego podatku ma czasowy charakter (bêdzie obowi¹zywa³o do dnia
30 wrzeœnia br.). Wprowadzone zwolnienie dotyczy ofiarodawców, bowiem w przypad-
ku skorzystania z regulacji wynikaj¹cych z tego rozporz¹dzenia nie bêd¹ oni zobo-
wi¹zani do rozliczenia podatku z tytu³u tej czynnoœci.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w wielu przypadkach wprowadzenie zwolnienia od podatku
by³oby niekorzystne dla podatników dokonuj¹cych darowizny towarów (brak mo¿liwo-
œci odliczania podatku zwi¹zanego z nabyciem czy wytworzeniem tych towarów). Doty-
czy to zw³aszcza towarów objêtych stawkami obni¿onymi w wysokoœci 3% (np. pasze).
Poniewa¿ przy ich produkcji podatnicy dokonuj¹ czêsto zakupów towarów i us³ug ze
stawkami wy¿szymi (22%), brak mo¿liwoœci odliczania podatku od zakupionych towa-
rów czyni³by ich darowiznê nieop³acaln¹.

� W dniu 4 sierpnia br. wejdzie w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia
2 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 623), w którym przewiduje siê wprowadzenie zwol-
nienia od podatku od towarów i us³ug dla tzw. us³ug telekomunikacyjnych o podwy¿-
szonej op³acie, o których mowa w ustawie Prawo telekomunikacyjne, œwiadczonych
w celu zebrania œrodków pieniê¿nych w trakcie zbiórki publicznej organizowanej przez
organizacjê po¿ytku publicznego. Rozwi¹zanie wprowadzane tym rozporz¹dzeniem
umo¿liwi bezpoœredni transfer od operatora telekomunikacyjnego do organizacji po-
¿ytku publicznego tej czêœci œrodków pieniê¿nych, która wynika z zastosowania zwol-
nienia z VAT do us³ug o podwy¿szonej op³acie, a która obecnie rozliczana jest
z bud¿etem pañstwa. Po wejœciu w ¿ycie rozporz¹dzenia zwolnienie bêdzie mog³o mieæ
zastosowanie równie¿ do us³ug œwiadczonych w zwi¹zku ze zbiórkami publicznymi,
których celem jest pozyskanie œrodków na pomoc powodzianom.

W zwi¹zku z tym, ¿e ju¿ obecnie przeprowadzanych jest wiele zbiórek publicznych
w formie wysy³ania sms-ów, których celem jest pomoc powodzianom, a zwolnienie wy-
nikaj¹ce z ww. rozporz¹dzenia nie mo¿e mieæ do nich zastosowania, Minister Finansów
w dniu 26 maja br. zadeklarowa³, ¿e œrodki odpowiadaj¹ce kwocie podatku od towarów
i us³ug pobranego od tzw. sms-ów charytatywnych wys³anych na rzecz pomocy powo-
dzianom zostan¹ przekazane na cele zwi¹zane z usuwaniem lub ³agodzeniem skutków
powodzi (vide komunikat zamieszczony w tym dniu na stronie internetowej Minister-
stwa Finansów www.mf.gov.pl).

� Nale¿y równie¿ wskazaæ na szczególne rozwi¹zanie zawarte w ustawie o podatku
od towarów i us³ug odnosz¹ce siê do darowizn ¿ywnoœci. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16
ww. ustawy zwalnia siê od podatku dostawê towarów przez producenta, której przed-
miotem s¹ produkty spo¿ywcze (z wyj¹tkiem napojów alkoholowych), je¿eli s¹ one
przekazywane na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, z przeznaczeniem na cele
dzia³alnoœci charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Obecnie w niektórych regionach Polski jest bardzo trudna sytuacja spo-

wodowana tegoroczn¹ powodzi¹. Pomoc pañstwa, w tym poszczególnych re-
sortów, jest kierowana do wszystkich, których bezpoœrednio dotkn¹³ ten
¿ywio³.

W zwi¹zku z tym proszê o informacjê, czy jest rozwa¿ana przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, a jeœli tak, to jaka, pomoc dla ma³ych firm i mi-
krofirm usytuowanych na terenach zalanych przez powódŸ.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.07.09

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z przekazanym, przy piœmie z dnia 18 czerwca 2010 r. znak: BPS/DSK-
-043-2791/10, oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Stanis³awa Jurcewicza
na 57. posiedzeniu Senatu RP w dniu 10 czerwca 2010 r., w sprawie pomocy dla ma-
³ych firm i mikrofirm usytuowanych na terenach zalanych przez powódŸ, uprzejmie in-
formujê.

Ogromna skala powodzi w maju i czerwcu 2010 r., która dotknê³a 14 województw
przynios³a wielkie straty. Wœród poszkodowanych znaczn¹ grupê stanowi¹ przedsiê-
biorcy. Wychodz¹c naprzeciw aktualnym potrzebom Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
³ecznej w ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych
z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. zaproponowa³o szereg roz-
wi¹zañ wspieraj¹cych przedsiêbiorców poszkodowanych w wyniku powodzi, finanso-
wanych ze œrodków: Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych i Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Przyczyni¹ siê one do ³agodzenia skutków zaistnia³ej klêski ¿ywio³owej.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.), szereg przed-
siêbiorców oraz osób bezrobotnych otrzyma³o z urzêdów pracy pomoc finansow¹ na
tworzenie miejsc pracy. Aktualnie wiele firm z terenów objêtych powodzi¹ nie bêdzie
w stanie dotrzymaæ warunków wynikaj¹cych z zawartych umów.

W zwi¹zku z powy¿szym ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwi¹za-
niach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. przewiduje
mo¿liwoœæ umorzenia œrodków Funduszu Pracy otrzymanych z urzêdów pracy w po-
staci refundacji kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowisk pracy oraz œrodków
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, dla którego przes³ankê stanowiæ bêdzie utrata
miejsca pracy z powodu zadzia³ania „si³y wy¿szej”, jak¹ jest powódŸ. Wniosek o umo-
rzenie ww. œrodków osoby poszkodowane bêd¹ mog³y sk³adaæ do koñca 2010 roku.

Ponadto bezrobotnym, którzy otrzymali jednorazowe œrodki Funduszu Pracy na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, a utracili utworzone w ten sposób miejsca pracy
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w wyniku powodzi, umo¿liwiono ponowne ubieganie siê o przyznanie œrodków w ww.
zakresie. Ustawa zak³ada tak¿e zwolnienie z podatku dochodowego œrodków otrzyma-
nych przez bezrobotnego na ponowne podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

Kolejnym rozwi¹zaniem, jakie wprowadza ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r.
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja
i czerwca 2010 r., jest mo¿liwoœæ sfinansowania przez starostê w trybie okreœlonym dla
prac interwencyjnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poniesionych przez pracodawcê
kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne z tytu³u
zatrudnienia:

a) skierowanych bezrobotnych zamieszka³ych na obszarze gmin lub miejscowoœci
okreœlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierp-
nia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia³ania ¿ywio³u,

b) zatrudnianych pracowników.
Starosta mo¿e dokonaæ refundacji do 12 miesiêcy, jednak nie d³u¿ej ni¿ do dnia

31 grudnia 2011 r. w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej miesiêcznie iloczynu dwukrotnego
minimalnego wynagrodzenia za pracê i liczby zatrudnionych bezrobotnych/pracowni-
ków w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy, pod warunkiem, ¿e pracodawca nie
zmniejszy w tym okresie liczby zatrudnionych pracowników w stosunku do stanu na
dzieñ podpisania umowy o refundacjê.

Podstaw¹ do przyznania omawianego œwiadczenia jest z³o¿enie przez pracodawcê
wniosku do wybranego powiatowego urzêdu pracy. Podkreœliæ nale¿y, ¿e starosta roz-
patruj¹c wniosek bierze pod uwagê:

a) zakres i skalê zniszczeñ u pracodawcy spowodowanych powodzi¹,
b) mo¿liwoœci utrzymania przez pracodawcê miejsc pracy.
Starosta w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku powiadamia wnioskodawcê

o rozpatrzeniu wniosku i podjêtej decyzji.
Kolejnym rozwi¹zaniem maj¹cym na celu u³atwienie pracodawcom usuwanie

skutków powodzi jest mo¿liwoœæ uzyskania przez organizatora robót publicznych po-
niesionych kosztów na wynagrodzenia oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne z tytu-
³u zatrudnienia skierowanych osób. Starosta mo¿e dokonaæ refundacji do 12 miesiêcy,
jednak nie d³u¿ej ni¿ do dnia 31 grudnia 2011 r. w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej mie-
siêcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracê i liczby zatrud-
nionych skierowanych osób w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy.

Podstaw¹ do przyznania omawianego œwiadczenia jest z³o¿enie przez organizatora
robót publicznych wniosku do powiatowego urzêdu pracy w³aœciwego ze wzglêdu na
wykonywanie tych robót. Starosta w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku powia-
damia wnioskodawcê o rozpatrzeniu wniosku i podjêtej decyzji.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e do wykonywania robót publicznych mog¹ byæ skierowane po-
szkodowane osoby fizyczne, które

a) osobiœcie i na w³asny rachunek prowadz¹ dzia³alnoœæ w zakresie produkcji rolnej,
w pozostaj¹cym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmuj¹cym obszar
u¿ytków rolnych o powierzchni przekraczaj¹cej 2 ha przeliczeniowe lub

b) prowadz¹ce dzia³ specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w przepisach o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników,

oraz ich ma³¿onkowie i pe³noletni domownicy.
Skierowanie nastêpuje pod warunkiem, ¿e:
1) zalaniu na skutek powodzi uleg³o co najmniej 30% gospodarstwa rolnego lub

upraw dzia³u specjalnego produkcji rolnej albo
2) straty w hodowli prowadzonej w dziale specjalnym produkcji rolnej powsta³e na

skutek powodzi przekroczy³y 30% hodowanych zwierz¹t.
Ponadto przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwi¹zaniach

zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. przewiduj¹ przy-
znawanie poszkodowanym pracodawcom wsparcia ze œrodków Funduszu Gwaranto-
wanych Œwiadczeñ Pracowniczych. W przypadku pracodawcy prowadz¹cego dzia³al-
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noœæ gospodarcz¹, który na skutek powodzi zaprzesta³ przejœciowo prowadzenia tej
dzia³alnoœci lub istotnie ograniczy³ jej prowadzenie i nie posiada œrodków na wyp³atê
pracownikom wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w omawianej ustawie, mo¿-
liwe bêdzie uzyskanie nieoprocentowanej po¿yczki z Funduszu Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych w wysokoœci przeciêtnego wynagrodzenia. Przy czym bêdzie
mog³o to dotyczyæ jedynie wynagrodzenia za okres nie d³u¿szy ni¿ od dnia 14 maja
2010 r. do 31 lipca 2010 r. W tym celu pracodawca bêdzie musia³ z³o¿yæ wniosek kierow-
nikowi w³aœciwego biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracow-
niczych wraz z wykazem pracowników, których wynagrodzenie bêdzie podlega³o zaspo-
kojeniu z ww. Funduszu.

Wzory wniosku i wykazu oraz tryb ich sk³adania i rozpatrywania, a tak¿e sposób
przekazywania œrodków z Funduszu i dokonywania wyp³aty wynagrodzenia, jak rów-
nie¿ tryb zwrotu Funduszowi kwot przekazanych pracodawcy, okreœli minister w³aœci-
wy do spraw pracy, w drodze rozporz¹dzenia.

Po¿yczka mo¿e byæ umorzona w ca³oœci lub w czêœci, na wniosek z³o¿ony do mar-
sza³ka województwa, przez ministra w³aœciwego do spraw pracy bêd¹cego dysponen-
tem Funduszu, je¿eli pracodawca wyka¿e, ¿e:

1) na skutek powodzi nast¹pi³o u niego pogorszenie warunków prowadzenia dzia³al-
noœci gospodarczej, a w szczególnoœci:
a) spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzeda¿ lub zmniejszenie

zamówieñ na us³ugi lub dostawy wytwarzanych towarów, w ci¹gu kolejnych
6 miesiêcy w okresie od dnia otrzymania po¿yczki do dnia z³o¿enia wniosku
o umorzenie w porównaniu z analogicznymi kolejnymi miesi¹cami w 2008 r.
i 2009 r. lub

b) straty w œrodkach trwa³ych, które ograniczy³y mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³al-
noœci gospodarczej w porównaniu z okresem sprzed powodzi;

2) w postêpowaniu egzekucyjnym stwierdzono, ¿e przedsiêbiorca, który pobra³ po¿ycz-
kê nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na dochodziæ nale¿noœci;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzy-
ska siê kwoty sp³aty po¿yczki przewy¿szaj¹cej wydatki egzekucyjne.

Dysponent Funduszu umarza po¿yczkê z urzêdu, je¿eli pracodawca, bêd¹cy osob¹
fizyczn¹, prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹, który pobra³ po¿yczkê zmar³.

Dodatkowo ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwi¹zaniach
zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. przewiduje, ¿e
œrodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych bêd¹ mog³y byæ
przeznaczone na utrzymanie zagro¿onych likwidacj¹, na skutek powodzi, miejsc pracy
osób niepe³nosprawnych oraz odtworzenie zniszczonej lub utraconej, w wyniku powo-
dzi, infrastruktury i wyposa¿enia przedsiêbiorstw osób niepe³nosprawnych prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Wspomniana powy¿ej ustawa przewiduje równie¿, ¿e po¿yczki przyznane osobom
niepe³nosprawnym na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub rolnicz¹, przed dniem wejœcia w ¿y-
cie tej¿e ustawy, ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw-
nych, bêd¹ mog³y byæ umarzane w ca³oœci lub w czêœci (wraz z odsetkami), je¿eli
w zwi¹zku z powodzi¹ nast¹pi³a utrata mo¿liwoœci ich sp³aty.

Ponadto, organ udzielaj¹cy pomocy w formie jednorazowych œrodków na rozpoczê-
cie dzia³alnoœci gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wk³adu do spó³dzielni socjalnej
bêdzie móg³ odroczyæ termin p³atnoœci nale¿noœci, z tytu³u zwrotu udzielonej pomocy,
je¿eli niemo¿liwoœæ terminowego zwrotu pomocy jest skutkiem powodzi. Organ udzie-
laj¹cy pomocy bêdzie tak¿e móg³ zaniechaæ ¿¹dania zwrotu pomocy, je¿eli naruszenie
warunków umowy, na podstawie której udzielono okreœlonej powy¿ej pomocy nast¹pi-
³o na skutek powodzi (pod warunkiem niezw³ocznego usuniêcia nieprawid³owoœci) oraz
kontynuowaæ realizacjê umowy lub odroczyæ termin p³atnoœci nale¿noœci z tytu³u
zwrotu pomocy.

Podmioty zamierzaj¹ce ubiegaæ siê o wskazane powy¿ej rodzaje pomocy powinny
z³o¿yæ wniosek, lub wyst¹piæ o zgodê do Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, w terminie do 31 grudnia 2010 r.
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Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej podjête starania, maj¹ce na celu
zagwarantowanie poszkodowanym niezbêdnej pomocy oraz uproszczenie procedur
zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi, która mia³a miejsce w maju i czerwcu
2010 r., bêd¹ sprzyjaæ poprawie sytuacji pracodawców i pracowników na rynku pracy
na terenach objêtych powodzi¹, przyczyni¹ siê do sprawniejszego usuniêcia zniszczeñ
spowodowanych zalaniem, a nawet mog¹ uchroniæ firmy od ich upadku.

Na marginesie pragnê zwróciæ uwagê na fakt, i¿ Rada Ministrów przyjê³a w dniu
6 lipca 2010 r. projekt ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami
klêski ¿ywio³owej, który przewiduje umarzane po¿yczki dla mikro i ma³ych firm do-
tkniêtych powodzi¹ oraz wprowadzenie trwa³ych rozwi¹zañ prawnych na wypadek wy-
st¹pienia w przysz³oœci niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

MINISTER
Jolanta Fedak

57. posiedzenie Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r. 33



Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Z niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie informacje p³y-

n¹ce z ministerstwa nauki, dotycz¹ce zapowiadanej reformy w szkolnictwie
wy¿szym, a dok³adniej – koniecznoœci p³acenia za drugi kierunek studiów.

Dzisiejszy rynek pracy jest mocno wymagaj¹cy, dlatego m³odzi ludzie de-
cyduj¹ siê na studiowanie wielu kierunków naraz. Pracodawcy wymagaj¹
wszechstronnego wykszta³cenia oraz kilku lat doœwiadczenia. W celu zdoby-
cia dobrze p³atnej i satysfakcjonuj¹cej pracy studenci zmuszeni s¹ podnosiæ
swoje kwalifikacje. Rozwi¹zanie resortu nauki w pierwszej kolejnoœci uderzy
w studentów zdolnych, ale biednych, których nie bêdzie staæ na op³acenie
drugiego kierunku studiów. Nawet jeœli wed³ug za³o¿eñ rz¹du 10% najzdol-
niejszych studentów bêdzie mog³o pobieraæ nauki bezp³atnie na drugim kie-
runku studiów, to i tak jest to za ma³o. Uwa¿am, i¿ wprowadzenie w ¿ycie
zapisu o odp³atnym drugim kierunku studiów spowoduje, ¿e wielu studentów
niestety bêdzie musia³o zrezygnowaæ z dodatkowego kszta³cenia i w konsek-
wencji bêdzie mia³o jeszcze wiêksze trudnoœci ze znalezieniem pracy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi
pytaniami.

1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
w tej sprawie?

2. Czy ministerstwo szacuje, ilu studentów zrezygnuje z dodatkowego
kszta³cenia?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 lipca 2010 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem senatora Piotra Kalety w sprawie planowanego wpro-

wadzenia odp³atnoœci za drugi kierunek studiów, przes³anym przy piœmie nr BPS/DSK-
-043-2793/10 z dnia 18 czerwca 2010 r., pragnê przedstawiæ poni¿sze stanowisko.

Troska o zwiêkszenie dostêpnoœci do studiów, szczególnie dla osób mniej zamo¿-
nych, jest wa¿nym motywem reformy szkolnictwa wy¿szego przygotowanej w moim re-
sorcie i prze³o¿onej ju¿ na projekty nowelizacji ustaw reguluj¹cych funkcjonowanie
tego sektora. Elementem tych zmian jest zachowanie prawa do nieodp³atnego studio-
wania drugiego kierunku studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych dla 10%
najlepszych studentów, wy³anianych na podstawie list rankingowych. Bior¹c pod
uwagê fakt, i¿ obecnie œrednio ok. 10% studentów uczelni publicznych w Polsce stu-
diuje równolegle dwa i wiêcej kierunków, proponowana zmiana nie ogranicza mo¿liwo-
œci korzystania z tego uprawnienia, a jedynie je ukierunkowuje w stronê najlepszych
studentów. Nowe rozwi¹zanie nie bêdzie dotyczy³o studentów, którzy rozpoczêli ju¿
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i kontynuuj¹ kszta³cenie na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelniach
publicznych.

Zaproponowanie tego elementu reformy szkolnictwa wy¿szego poprzedzi³y konsul-
tacje z publicznymi uczelniami. Dane zebrane w ten sposób, a tak¿e obiektywna koniecz-
noœæ ustalania przez uczelnie publiczne limitów przyjêæ na studia stacjonarne – limi-
tów uwzglêdniaj¹cych liczbê studentów na drugim kierunku – sta³y siê racjonalnymi
przes³ankami dla zaproponowanego rozwi¹zania problemu.

Na zakoñczenie pragnê zauwa¿yæ, ¿e wdro¿enie Krajowych Ram Kwalifikacji,
a wraz z nimi programowej autonomii uczelni, umo¿liwi tworzenie elastycznych stu-
diów interdyscyplinarnych, co znacznie zmniejszy wœród studentów potrzebê studio-
wania drugiego kierunku.

Z wyrazami szacunku

Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko Polskiego Stowarzyszenia

Pomocy Chorym na Szpiczaka w sprawie wprowadzenia poprawy leczenia
chorych na nowotwór z³oœliwy o nazwie szpiczak mnogi.

W uzasadnieniu czytamy, ¿e nowotwór z³oœliwy szpiczak mnogi jest choro-
b¹ bardzo trudn¹ do zdiagnozowania w fazie pocz¹tkowej. W obecnej sytuacji
zbyt rzadko przeprowadzane s¹ tak zwane badania przesiewowe umo¿liwia-
j¹ce wczesne wykrycie nowotworu i podjêcie terapii w pocz¹tkowym stadium je-
go rozwoju. Jedn¹ z przyczyn takiej sytuacji jest z³a kondycja finansowa
przychodni, które z przyczyn oszczêdnoœciowych niechêtnie zlecaj¹ takie bada-
nia, poprzestaj¹c na zapewnieniu opieki lekarza rodzinnego.

Dlatego proszê o udostêpnienie optymalnych terapii leczenia wymaga-
nych w stosunku do ka¿dego pacjenta indywidualnie, w zale¿noœci od tego
jakiej kuracji i leczenia on wymaga. Wnoszê o to, aby ten wybór podejmowa³
lekarz prowadz¹cy czy te¿ konsylium lekarskie, a nie urzêdnik z Narodowego
Funduszu Zdrowia. Norm¹ jest, i¿ obecnie urzêdnik zas³ania siê procedura-
mi, które uniemo¿liwiaj¹ faktyczny dostêp pacjenta do nale¿ytego leczenia.

Obecnie lekarzom zdecydowanie odmawia siê tego, ¿eby mogli dobieraæ
odpowiedni¹ terapiê ratuj¹c¹ ¿ycie pacjenta. Dlatego nalegam, aby zosta³
utworzony program terapeutyczny leczenia lenalidomidem. Chcia³bym zwró-
ciæ uwagê, ¿e takie dzia³ania da³yby nadziejê pacjentom, a lekarzom umo¿li-
wi³yby stosowanie leków, które ratuj¹ ¿ycie.

Chcia³bym zwróciæ uwagê Pani Minister na fakt, ¿e rekomendacja Agencji
Oceny Technologii Medycznych bezwzglêdnie pozytywnie zaopiniowa³a lena-
lidomid. Lek ten od kilku lat jest zarejestrowany i stosowany w Unii Europej-
skiej, z wyj¹tkiem Polski, jako chemioterapia standardowa. Œwiatowe
doniesienia o jego skutecznoœci pokazuj¹, ¿e jest to pozytywny prze³om w le-
czeniu szpiczaka mnogiego, pozwalaj¹cy zwiêkszyæ œredni¹ prze¿ycia pa-
cjenta o wiele lat. Chcia³bym zwróciæ uwagê na niedopuszczaln¹ sytuacjê,
w której Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia absolutnie nie li-
cz¹ siê z opiniami specjalistów, lekarzy hematologów i onkologów, w znako-
mitej wiêkszoœci lekarzy œwiatowej s³awy. Lekarze ci jednomyœlnie
pozytywnie rekomenduj¹ lenalidomid, jeœli chodzi o leczenie pacjentów ze
szpiczakiem mnogim, i chc¹ mieæ wp³yw na leczenie ich tym lekiem.

Powo³ywanie siê przez urzêdników w decyzjach odmownych na wysoki
koszt leku dotyczy pozornej oszczêdnoœci. Chorzy, którym odmówiono terapii
lenalidomidem, s¹ czêœciej hospitalizowani, a koszty zwi¹zane z utrzyma-
niem ich przy ¿yciu, to znaczy koszty dializy, rehabilitacja, opieka paliatyw-
na itd., znacznie przewy¿szaj¹ koszty leczenia lenalidomidem.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi
pytaniami.

1. Czy zostanie utworzony program terapeutyczny leczenia lenalidomi-
dem?

2. Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ Ministerstwo Zdrowia w celu zwiêk-
szenia dostêpnoœci badañ wykrywaj¹cych nowotwory we wczesnym etapie
rozwoju choroby?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.07.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 57. posiedzenia Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r., przes³ane przy piœmie
z dnia 18 czerwca 2010 r. (BPS/DSK-043-2794/10), w sprawie dostêpnoœci leczenia
produktem leczniczym lenalidomid dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim, uprzejmie
przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Kwalifikacja œwiadczeñ opieki zdrowotnej jako œwiadczeñ gwarantowanych nastê-
puje w oparciu o zapisy ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 118, poz. 989) art. 31a–31h.

Uchwa³¹ nr 54/15/2008 z dnia 16 paŸdziernika 2008 r. w sprawie finansowania le-
nalidomidu (Revlimid®) w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim Rada Konsulta-
cyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych rekomenduje niefinansowanie
lenalidomidu (Revlimid®) w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim w ramach wy-
kazu leków refundowanych. Rada Konsultacyjna rekomenduje finansowanie lenalido-
midu w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim, po niepowodzeniu lub nietoleran-
cji terapii talidomidem z deksametazonem w ramach terapeutycznego programu zdro-
wotnego, po obni¿eniu kosztów terapii do poziomu terapii bortezomibem. Uwzglêdnia-
j¹c powy¿sze Ministerstwo Zdrowia prowadzi³o negocjacje odnoœnie do kosztów terapii
preparatem lenalidomid w celu umieszczenia powy¿szego w ramach programu tera-
peutycznego.

W dniu 28 maja w resorcie zdrowia odby³o siê ostatnie ze spotkañ z przedstawicie-
lami podmiotu odpowiedzialnego, na którym zapad³y ostateczne ustalenia pozwalaj¹ce
na w³¹czenie do grupy œwiadczeñ gwarantowanych leczenia chorych z rozpoznaniem
szpiczaka mnogiego preparatem Revlimid przy zachowaniu zapisów zawartych w reko-
mendacji produktu. W zwi¹zku z powy¿szym tego samego dnia odby³a siê konferencja
prasowa, na której Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdro-
wia przekaza³ informacjê na temat wprowadzenia do grupy œwiadczeñ gwarantowa-
nych leczenie chorych z rozpoznaniem szpiczaka mnogiego preparatem Revlimid. Po
niezwykle trudnych negocjacjach z podmiotem odpowiedzialnym uda³o siê wypraco-
waæ ustalenia, które pozwalaj¹ na finansowanie powy¿szych terapii. Od dnia 28 maja
br. rozliczanie œwiadczeñ bêdzie siê odbywaæ w ramach programu zdrowotnego „Che-
mioterapia niestandardowa”, a¿ do czasu utworzenia programu terapeutycznego „Le-
czenie szpiczaka mnogiego – linalidomidem”, nad którym resort zdrowia rozpoczyna
prace.

Ponadto, pismem z dnia 28 maja 2010 roku Minister Zdrowia zobowi¹za³ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia do do³o¿enia wszelkich starañ celem objêcia bez zbêd-
nej zw³oki leczeniem wszystkich pacjentów z rozpoznaniem szpiczaka mnogiego, któ-
rzy oczekuj¹ na leczenie preparatem Revlimid.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ wczesne wykrywanie chorób nowotworowych stanowi jeden
z g³ównych priorytetów Ministerstwa Zdrowia, ustanowionych tak¿e na poziomie usta-
wowym. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Naro-
dowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 12000, z póŸn.
zm.) wyznacza jeden z celów przedmiotowego programu jako: „osi¹gniêcie œrednich eu-
ropejskich wskaŸników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów”. W ramach
Programu podejmuje siê dzia³ania dotycz¹ce w szczególnoœci:

1) Rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów z³oœliwych, w tym zw³aszcza zale¿-
nych od palenia tytoniu i niew³aœciwego ¿ywienia,
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2) Wdro¿enia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególnoœci
raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci,

3) Zwiêkszenia dostêpnoœci do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdro¿enia
procedur zapewnienia jakoœci diagnostyki i terapii nowotworów.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ poprzez dzia³ania Resortu Zdrowia stale zwiêksza siê dostêp
pacjentów do zaawansowanych œwiadczeñ diagnostycznych, w tym tak¿e Pozytronowej
emisyjnej tomografii komputerowej (PET). Organizowane jest tak¿e m.in. kszta³cenie
podyplomowe dla lekarzy specjalistów, tak¿e w dziedzinie radioterapii onkologicznej,
niezbêdnej we wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do prezydent miasta sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent!
W dniach 9–18 lipca bie¿¹cego roku œrodowiska homoseksualne planuj¹

w stolicy naszego kraju imprezê pod nazw¹ Europride 2010. Jej kulminacj¹
ma byæ zaplanowana na 17 lipca parada ulicami Warszawy. Zgoda w³adz na
to zgromadzenie jest wed³ug mnie jawnym nieliczeniem siê z opini¹ mieszkañ-
ców Warszawy i wiêkszoœci obywateli naszego kraju. Uwa¿am, ¿e ulice naszej
stolicy nie s¹ miejscem, w którym na masow¹ skalê powinno siê manifestowaæ
swoj¹ odmiennoœæ seksualn¹. S¹dzê, ¿e impreza ta nie tylko nie stanowi w³a-
œciwej reklamy dla naszej stolicy, ale mo¿e tylko spowodowaæ powa¿ne niepo-
koje spo³eczne. Wierzê, ¿e zdecydowana reakcja w³adz Warszawy uniemo¿-
liwi przeprowadzenie parady, której organizacja mo¿e staæ siê tylko przyczyn¹
zgorszenia i zak³ócenia ³adu spo³ecznego.

Bardzo niedawno ulice i place Warszawy by³y œwiadkami zupe³nie in-
nych wydarzeñ – beatyfikacji ks. Jerzego Popie³uszki. Niech ulice kojarz¹ siê
z normalnoœci¹ i spokojem. Nam, spo³eczeñstwu, szczególnie m³odszej jego
czêœci, jest to bardzo potrzebne.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z apelem o niedopuszczenie do or-
ganizacji tej parady w stolicy naszego kraju.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 czerwca 2010 r.

Pan
Piotr Kaleta
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
z uwag¹ zapozna³am siê z Pana oœwiadczeniem z³o¿onym podczas 57. posiedzenia

Senatu RP, w dniu 10 czerwca 2010 r. w sprawie organizowanej w lipcu br. imprezy
pod nazw¹ Europride 2010.

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy zobligowany jest do dzia³ania na podsta-
wie i w granicach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa (art. 7 Konstytucji RP z dnia
2 kwietnia 1997 r.), które mówi, ¿e w³adze publiczne zachowuj¹ bezstronnoœæ w spra-
wach przekonañ religijnych, œwiatopogl¹dowych i filozoficznych, zapewniaj¹c swobodê
ich wyra¿ania w ¿yciu publicznym (art. 25 pkt 2 Konstytucji RP).

Wolnoœæ organizowania pokojowych zgromadzeñ nale¿y do praw obywatelskich.
Artyku³ 57 Konstytucji RP stanowi, i¿ „ka¿demu zapewnia siê wolnoœæ organizowania
pokojowych zgromadzeñ i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolnoœci mo¿e okreœ-
laæ ustawa”. Wolnoœæ zgromadzeñ gwarantuje równie¿ art. 11 Konwencji o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci (Europejska Konwencja Praw Cz³owieka,
Rzym 1950 r., ratyfikowana przez Polskê w 1993 r.) oraz art. 21 Miêdzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ratyfikowany przez Polskê w 1977 r.). W obu
tych aktach prawnych okreœlono, podobnie jak w Konstytucji RP, ¿e wolnoœæ ta mo¿e
byæ ograniczona jedynie w drodze ustawy.
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Zgodnie z ustaw¹ „prawo o zgromadzeniach” z dnia 5 lipca 1990 r. organizator zgro-
madzenia publicznego zobowi¹zany jest zawiadomiæ organ gminy w taki sposób, aby
wiadomoœæ o zgromadzeniu dotar³a nie póŸniej ni¿ na 3 dni, a najwczeœniej 30 dni
przed dat¹ zgromadzenia (art. 7 ust. 1).

Przedmiotem wolnoœci zgromadzeñ zajmowa³ siê Trybuna³ Konstytucyjny (wyrok
z dnia 18 stycznia 2006, syg. K 21/05). W uzasadnieniu orzeczenia zawarte zosta³y na-
stêpuj¹ce stwierdzenia: „wolnoœæ zgromadzeñ obok aspektu publicznoprawnego nale¿y
do podstawowych, fundamentalnych politycznych praw cz³owieka. Podmiotem tego
prawa jest jednostka, a treœci¹ m.in. mo¿liwoœæ rozwoju osobowoœci, wspólnie z innymi,
tak¿e wówczas gdy rozumienie rozwoju osobowoœci nie odpowiada innym podmiotom
¿ycia publicznego czy aktualnie wykonuj¹cym w³adzê publiczn¹ przedstawicielom tej
w³adzy. Oznacza to, ¿e w³adza publiczna jest zobowi¹zana do gwarancji realizacji tej
wolnoœci, niezale¿nie od wyznawanych przekonañ partyjno-politycznych, bo wolnoœæ
zgromadzeñ jest wartoœci¹ konstytucyjn¹, a nie wartoœci¹ okreœlan¹ przez demokra-
tycznie legitymowan¹, w danym momencie sprawuj¹c¹ w³adzê wiêkszoœæ polityczn¹”.

Organy administracji publicznej wykonuj¹c przypisane im ustawowo zadanie zo-
bowi¹zane s¹ nie tylko do dzia³ania zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami Konstytu-
cji, w odniesieniu do spraw, które bezpoœrednio s¹ w niej uregulowane ale tak¿e
zgodnie z przepisami stosownych ustaw oraz innych obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
Powy¿sze, powszechne zasady obowi¹zywaæ bêd¹ tak¿e przy rozpatrywaniu zawiado-
mienia o planowanym zgromadzeniu publicznym pod nazwa EuroPride 2010.

Z wyrazami szacunku

PREZYDENT
MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do prezydent miasta sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent!
5 listopada 2009 r., na 43. posiedzeniu Senatu, senator Janina Fetliñska

skierowa³a do Pani oœwiadczenie w sprawie uczczenia osoby prezydenta
Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana poprzez nadanie jego imienia jed-
nej z ulic Warszawy.

Pani senator Janina Fetliñska nie doczeka³a siê odpowiedzi Pani Prezy-
dent i niestety ju¿ siê jej nie doczeka, straci³a bowiem ¿ycie w katastrofie
w Smoleñsku. Podjêcie i przypomnienie tej inicjatywy jestem winien pamiêci
klubowej kole¿anki. Wci¹¿ bowiem jeden z wybitniejszych prezydentów Sta-
nów Zjednoczonych, wyj¹tkowo zas³u¿ony dla spraw polskich, wielki nasz,
Polaków, przyjaciel, nie zosta³ w odpowiedni sposób upamiêtniony. A jedno-
czeœnie, jak stwierdzi³a we wspomnianym oœwiadczeniu senator Janina Fet-
liñska, wiele nazw ulic w Warszawie jest przypadkowych i banalnych.

Szanowna Pani Prezydent!
Nawi¹zuj¹c do inicjatywy œwiêtej pamiêci senator Janiny Fetliñskiej, zwra-

cam siê z uprzejm¹ proœb¹ o szybkie rozwa¿enie tej propozycji i wskazanie od-
powiednio reprezentacyjnej ulicy lub placu w Warszawie.

Ze swojej strony proponujê nadanie imienia Ronalda Reagana Placowi
Konstytucji, który sw¹ obecn¹ nazwê otrzyma³ w celu upamiêtnienia stali-
nowskiej ustawy zasadniczej, oficjalnie uchwalonej 22 lipca 1952 r.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, dnia 28 .09.2010 r.

Pan
Stanis³aw Karczewski
Senator Rzeczypospolite] Polskiej

Odpowiadaj¹c na Pana oœwiadczenie z³o¿one podczas 57. posiedzenia Senatu RP
w dniu 10.06.2010 r. dotycz¹ce braku odpowiedzi na oœwiadczenie p. Janiny
Fetliñskiej, senator RP, z 5.11.2009 r. w sprawie nadania imienia Ronalda Reagana
jednej z warszawskich ulic, uprzejmie informujê, ¿e odpowiedŸ taka zosta³a Pani
Senator udzielona w dniu 16.12.2009.

Za³¹czam kopiê odpowiedzi i zwrotne potwierdzenie jej odbioru w dniu 18.12.2009.
Zapewniam, ¿e sprawa upamiêtnienia 40. Prezydenta USA nie jest nam obojêtna.

Rada m.st. Warszawy w 2008 r. podjê³a uchwa³ê w sprawie usytuowania pomnika
Ronalda Reagana w rejonie Al. Ujazdowskich i ul. Jana Matejki.

Do sprawy nadania jego imienia jednej ze sto³ecznych ulic bêdziemy zaœ mogli
powróciæ, gdy tylko znajdzie siê odpowiedni obiekt do nadania imienia Ronalda
Reagana.

Prezydent
miasta sto³ecznego Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Oœwiadczenie senatora Paw³a Klimowicza

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

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

1. Terminu, w jakim sporz¹dzone zostanie studium ochrony przeciwpo-
wodziowej dla rzeki Wis³y wymagane przepisami prawa wodnego.

2. Stanowiska Pana Ministra w sprawie budowy tak zwanego kana³u
krakowskiego, inwestycji planowanej od ponad stu lat. Czy w daj¹cej siê
przewidzieæ przysz³oœci mo¿liwe jest zaanga¿owanie bud¿etu pañstwa w fi-
nansowanie takiej inwestycji?

3. Stanu obwa³owañ na rzece Wiœle, w tym zw³aszcza na obszarze mia-
sta Krakowa. Czy bud¿et pañstwa przewiduje nak³ady na ich modernizacjê?

4. Programu wieloletniego dla rzeki Wis³y i jej dorzeczy. Czy Pan Minister prze-
widuje sfinalizowanie prac zmierzaj¹cych do ustanowienia takiego programu?

5. Ewentualnych zmian w prawie potrzebnych do usprawnienia proce-
sów inwestycyjnych zwi¹zanych z modernizacj¹ i budow¹ urz¹dzeñ wod-
nych. Czy przewiduje siê dokonanie takich zmian?

Proszê o ustosunkowanie siê w szczególnoœci do propozycji wprowadze-
nia nastêpuj¹cego przepisu szczegó³owego do ustawy – Prawo wodne.

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

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

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

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

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

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

6. Podstawê do ustalenia wysokoœci odszkodowania stanowi wartoœæ nie-
ruchomoœci wed³ug stanu z dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, przy czym nie uwzglêd-
nia siê wzrostu wartoœci nieruchomoœci spowodowanego trwa³ymi nak³adami
poczynionymi po utracie przez osobê uprawnion¹ prawa do w³adania gruntem.

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

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

Oœwiadczenie to jest to¿same z moim oœwiadczeniem senatorskim z dnia
22 kwietnia 2009 r. Sk³adam moje propozycje ponownie w kontekœcie powodzi
majowej i czerwcowej 2010 r. oraz propozycji zg³aszanych przez marsza³ka
Sejmu pe³ni¹cego obowi¹zki prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego w na-
dziei, ¿e tym razem uzyskaj¹ one aprobatê Pana Ministra.

Pawe³ Klimowicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 20.07.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Paw³a Klimowicza w sprawie realizacji za-
dañ w zakresie ochrony przed powodzi¹ uprzejmie przedstawiam stanowisko w sprawie.

Dyrektorzy regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej, jako jednostki bud¿etowe,
na prowadzenie swojej dzia³alnoœci statutowej posiadaj¹ wy³¹cznie œrodki asygnowane
z bud¿etu pañstwa. Ze wzglêdu na fakt, i¿ przyznawane przez Ministra Finansów limity
wydatków s¹ dalece niewystarczaj¹ce w stosunku do zg³aszanych potrzeb, Regionalny
Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie dotychczas nie zrealizowa³ studium ochrony
przeciwpowodziowej dla Wis³y i jej pozosta³ych dop³ywów.

Jednak¿e, pomimo braku ww. studium, do gmin zagro¿onych powodzi¹ bezpoœred-
nio przekazywane by³y informacje w postaci map zagro¿enia powodziowego stano-
wi¹cych efekt prac wykonanych w ramach projektu Banku Œwiatowego „Likwidacja
skutków powodzi”. Materia³y takie w swoich dokumentach wykorzystywa³y np. gminy
Wieliczka i Niepo³omice.

Ponadto chcia³bym nadmieniæ, i¿ zgodnie z wejœciem w ¿ycie Dyrektywy 2007/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarz¹dzania nim, zwanej Dyrektyw¹ Powodziow¹, prace nad studiami nie
bêd¹ kontynuowane, gdy¿ zostan¹ one zast¹pione nowymi dokumentami planistycznymi,
wprowadzonymi przez Dyrektywê – mapami zagro¿enia powodziowego i mapami ryzyka
powodziowego. Zak³ada siê, ¿e mapy te, opracowane do grudnia 2013 r., bêd¹ stanowi³y
podstawê dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach nara¿onych na nie-
bezpieczeñstwo powodzi, a tym samym dla zapobiegania powstawaniu szkód powodzio-
wych. Granice obszarów zagro¿onych powodzi¹ wyznaczone na powy¿szych mapach maj¹
byæ uwzglêdniane w planach zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce budowy tak zwanego Kana³u Krakowskiego, wyjaœ-
niam, ¿e zadanie to zosta³o wpisane w „Program ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu Górnej
Wis³y na obszarze województwa œl¹skiego, ma³opolskiego, podkarpackiego i œwiêtokrzyskie-
go”, którego przygotowanie finansowane jest przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji, a koordynowane przez Wojewodê Ma³opolskiego. Obecnie wykonywana jest
strategiczna ocena oddzia³ywania na œrodowisko tego programu a dalsze prace przygoto-
wawcze (m.in. studium wykonalnoœci programu) maj¹ doprowadziæ do ustalenia przez Ra-
dê Ministrów programu wieloletniego, daj¹cego realne podstawy dla jego wdro¿enia.

Nie mogê zaj¹æ stanowiska w sprawie obwa³owañ na rzece Wiœle na obszarze mia-
sta Krakowa z uwagi na to, ¿e utrzymanie obwa³owañ na obszarze miast wykracza poza
kompetencje Ministra Œrodowiska.

W sprawie programu wieloletniego dla rzeki Wis³y i jej dorzeczy informujê, ¿e prace
nad przygotowaniem „Programu dla Wis³y do 2030 roku wraz z prognoz¹ oddzia³ywania
na œrodowisko” obecnie zosta³y wstrzymane do czasu zakoñczenia opracowania „Programu
ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu Górnej Wis³y”, tak aby wynikaj¹ce z niego uwarunko-
wania przeciwpowodziowe mog³y zostaæ uwzglêdnione w „Programie dla Wis³y...”.

Odnosz¹c siê natomiast do proponowanej przez Pana Senatora zmiany w przepi-
sach ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wyjaœniam, ¿e Minister Œrodowiska nie
czuje siê w³aœciwym do zajêcia stanowiska w obszarze, który le¿y w kompetencji Mini-
stra Skarbu Pañstwa.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Obowi¹zuj¹ca w Polsce ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy jest kluczowym instrumentem prawnym s³u¿¹cym do realizacji
zadañ pañstwa w zakresie ³agodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji za-
wodowej oraz promocji zatrudnienia. Zapisy ustawy dotycz¹ zdecydowanej
wiêkszoœci obywateli polskich, jednak¿e w akcie tym znalaz³y siê równie¿
istotne regulacje dotycz¹ce zasad podejmowania pracy przez cudzoziem-
ców. Trzeba w tym miejscu podkreœliæ, ¿e ustawa, ujmuj¹c rzecz najogólniej,
wyodrêbnia tych cudzoziemców, którzy mog¹ swobodnie podejmowaæ za-
trudnienie w naszym kraju, wywodz¹c to prawo na przyk³ad z faktu posia-
dania obywatelstwa jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej,
a wiêc na podstawie swobód wspólnotowych, oraz takich, w przypadku któ-
rych mo¿liwoœæ podjêcia pracy uzale¿niona jest od spe³nienia dodatkowych
kryteriów.

Wzrost atrakcyjnoœci gospodarczej naszego kraju sprawi³, ¿e z roku na
rok przybywa cudzoziemców, którzy decyduj¹ siê na podjêcie pracy w Pol-
sce. Szczególnie dynamiczny wzrost dotyczy grupy tych, którzy zobowi¹zani
s¹ spe³niæ dodatkowe warunki, aby móc legalnie pracowaæ w naszym kraju;
œwiadczy o tym chocia¿by liczba wydanych zezwoleñ na pracê: w 2006 r.
wydano ich niespe³na jedenaœcie tysiêcy, a w 2008 r. ju¿ ponad osiemnaœcie
tysiêcy. Wzrost zainteresowania Polsk¹ jako miejscem pracy spowodowa³
tak¿e, i¿ z roku na rok coraz powszechniejsze staj¹ siê próby omijania przepi-
sów reguluj¹cych zasady uzyskania zezwoleñ na pracê.

Zapisane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
procedury skonstruowane s¹ w taki sposób, aby daæ pierwszeñstwo w uzys-
kaniu pracy osobom znajduj¹cym siê w rejestrach bezrobotnych. Ma to bezpo-
œredni zwi¹zek z przeciwdzia³aniem bezrobociu wœród obywateli. Dopiero
w przypadku, kiedy dane stanowisko nie zostanie obsadzone przez osoby po-
szukuj¹ce pracy w kraju, najczêœciej obywateli Polski, mo¿liwe jest wydanie
pozwolenia na pracê dla cudzoziemca. Kwestia ta zosta³a szczegó³owo uregu-
lowana w art. 88c ust. 1 wspomnianej ustawy, który stanowi, ¿e wydanie
przez wojewodê pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca uzale¿nione jest od
„uzyskania informacji od starosty w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê lub miej-
sce zamieszkania podmiotu powierzaj¹cego wykonywanie pracy cudzoziem-
cowi o braku mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy lub o negatywnym
wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy”.

Wspomniana regulacja nie zawsze jednak spe³nia swoj¹ rolê. Okazuje
siê bowiem, ¿e wiele ofert pracy, jakie zamieszczane s¹ w urzêdach pracy,
pochodzi od poœredników dzia³aj¹cych na zlecenie cudzoziemca pragn¹cego
uzyskaæ zezwolenie na pracê w Polce. Wspomniane oferty pracy formu³owa-
ne s¹ w taki sposób, aby utrudniæ znalezienie odpowiedniego kandydata
wœród osób znajduj¹cych siê w rejestrach bezrobotnych lub poszukuj¹cych
pracy. Najczêœciej w og³oszeniach tego typu stawiane s¹ bardzo wysokie,
wrêcz zaporowe wymagania, na przyk³ad bieg³a znajomoœæ jêzyka wietnam-
skiego, co w po³¹czeniu z proponowanymi niewspó³miernie niskimi zarobka-
mi sprawia, ¿e odzew na tego typu og³oszenia jest znikomy. Brak
pomyœlanego rozstrzygniêcia takiej rekrutacji daje podstawy do wystawienia
przez starostê stosownej informacji, o której by³a mowa wy¿ej. Opisane zja-
wisko jest w istocie ominiêciem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

Nale¿y zauwa¿yæ ponadto, ¿e opisane zjawisko ma równie¿ negatywny
wp³yw na postawê osób bezrobotnych. Przyzwolenie na zamieszczanie
w urzêdach pracy og³oszeñ, za którymi nie kryje siê faktyczna oferta pracy al-
bo formu³owanych tak, aby utrudniæ wy³onienie kandydata prowadzi bo-
wiem do podwa¿ania zaufania osób bezrobotnych do dzia³alnoœci instytucji
rynku pracy. W szerszym aspekcie mo¿e mieæ to prze³o¿enie na zniweczenie
starañ czynionych na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
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Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z pytaniem,
czy kierowany przez Pani¹ resort podejmuje dzia³ania, a jeœli tak, to jakie,
w celu zapobiegania opisanym przypadkom obchodzenia przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê na
57. posiedzeniu Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r. dotycz¹cym stosowania przepisów
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póŸn. zm.) przekazujê nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Zezwolenie na pracê jest wymagane, m.in. w takich sytuacjach, gdy cudzoziemiec
wykonuje pracê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z pod-
miotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddzia³, zak³ad lub inna for-
ma zorganizowanej dzia³alnoœci znajduje siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przes³anki wydania zezwolenia na pracê dla takich przypadków s¹ okreœlone w art. 88c
ust. 1–3 ustawy. Zgodnie z art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wojewoda wydaje zezwolenie,
je¿eli uzyska informacjê starosty w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê lub miejsce zamie-
szkania podmiotu powierzaj¹cego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku mo¿li-
woœci zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych
i poszukuj¹cych pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla praco-
dawcy.

Pan Senator Ryszard Knosala zwraca uwagê, i¿ w ofertach pracy pracodawcy umie-
szczane s¹ „bardzo wysokie, wrêcz zaporowe wymagania” utrudniaj¹ce znalezienie
kandydata wœród osób znajduj¹cych siê w rejestrach bezrobotnych i poszukuj¹cych
pracy. Takie przypadki rzeczywiœcie mog¹ mieæ miejsce. Z tego w³aœnie wzglêdu przepi-
sy rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie wydawania zezwolenia na pracê cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. nr 16,
poz. 84) okreœlaj¹ sposób postêpowania organów w takich sytuacjach.

W § 5 ww. rozporz¹dzenia okreœlona jest procedura wydania informacji starosty,
o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy. Starosta przyjmuje od podmiotu powie-
rzaj¹cego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertê pracy oraz dokonuje analizy reje-
strów bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy. Je¿eli analiza ta wyka¿e, ¿e w rejestrach
figuruje odpowiednia liczba osób spe³niaj¹cych wymagania wynikaj¹ce ze z³o¿onej
oferty, starosta organizuje rekrutacjê wœród bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy oraz
niezw³ocznie informuje podmiot sk³adaj¹cy ofertê o organizacji rekrutacji. Jednoczeœ-
nie starosta dokonuje analizy wysokoœci proponowanego wynagrodzenia w odniesie-
niu do wysokoœci wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub
rodzaju pracy. Nastêpnie w terminach okreœlonych w art. 88c ust. 2 ustawy wydaje
podmiotowi powierzaj¹cemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacjê zawiera-
j¹c¹ dane o mo¿liwoœci realizacji oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobot-
nych i poszukuj¹cych pracy, w tym o rekrutacji, je¿eli by³a organizowana, ocenê
adekwatnoœci wskazanych wymagañ w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowa-
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nej pracy oraz ocenê proponowanej wysokoœci wynagrodzenia w stosunku do poziomu
wynagrodzeñ dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku
pracy.

W myœl § 5 ust. 3 rozporz¹dzenia, w toku przedstawionego postêpowania, starosta
nie bierze pod uwagê wskazanych w ofercie pracy wymagañ, je¿eli s¹ one zani¿one lub
zawy¿one w stosunku do pracy, któr¹ cudzoziemiec ma wykonywaæ.

Oznacza to, ¿e starosta podczas selekcji kandydatów jest zobowi¹zany nie uwzglê-
dniaæ wymagañ, które nie s¹ adekwatne do pracy, która bêdzie wykonywana. Jest to
instrument maj¹cy na celu zapobieganie sytuacjom, które mog³yby utrudniaæ znale-
zienie odpowiedniego kandydata wœród osób znajduj¹cych siê w rejestrach bezrobot-
nych i poszukuj¹cych pracy.

Informujê równie¿, ¿e w praktyce powy¿sze przepisy s¹ stosowane przez urzêdy
pracy oraz urzêdy wojewódzkie, o czym œwiadcz¹ dokumenty dostarczane do Minister-
stwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w zwi¹zku z odwo³aniami od decyzji w sprawie zezwo-
leñ na pracê cudzoziemca. Wyra¿am zatem pogl¹d, ¿e w tym zakresie nie zachodzi
potrzeba zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Na mocy uchwalonej przed paru laty zmiany ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym, stra¿e gminne i miejskie uzyska³y uprawnienia do wykonywania
kontroli ruchu drogowego wobec osób naruszaj¹cych niektóre przepisy w tym
zakresie. W celu umo¿liwienia realizacji wspomnianych uprawnieñ s³u¿by te
zosta³y upowa¿nione, na mocy art. 129b ust. 3 pkt 3 wspomnianej ustawy,
do u¿ywania urz¹dzeñ samoczynnie ujawniaj¹cych i rejestruj¹cych narusze-
nia przepisów ruchu drogowego przez kieruj¹cych pojazdami. Zgodnie z usta-
w¹, dzia³ania takie mog¹ byæ podejmowane w miejscu i czasie uzgodnionym
z w³aœciwym miejscowo komendantem powiatowym, miejskim lub rejono-
wym Policji.

Praktyka pokaza³a jednak, ¿e w wielu przypadkach jednostek samorz¹du
terytorialnego, którym podlegaj¹ stra¿e gminne i miejskie, nie staæ na wyposa-
¿enie swoich s³u¿b w odpowiednie urz¹dzenia rejestruj¹ce, czyli fotoradary.
W efekcie powszechne sta³o siê, ¿e gminy decyduj¹ siê na wypo¿yczanie foto-
radarów od podmiotów prywatnych w drodze umowy cywilnoprawnej. Stan
taki nie budzi zastrze¿eñ, o ile udzia³ podmiotu prywatnego koñczy siê na eta-
pie udostêpnienia urz¹dzenia rejestruj¹cego, a wszelkie pozosta³e czynnoœci
w zakresie kontroli ruchu drogowego wykonywane s¹ przez w³aœciwe stra¿e.
Niemniej jednak w kraju zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e samorz¹dy zlecaj¹ firmom
prywatnym wykonywanie wiêkszoœci zadañ w wymienionym zakresie, na
przyk³ad co do ustawienia i obs³ugi urz¹dzenia oraz przygotowania i opraco-
wania dokumentacji dotycz¹cej wykroczenia. Podstaw¹ rozliczenia w takich
przypadkach jest najczêœciej zrycza³towana kwota za ka¿de ujawnione i udo-
kumentowane wykroczenie drogowe.

Dzia³anie takie nale¿y rozwa¿aæ w kategoriach naruszenia przepisów po-
wszechnie obowi¹zuj¹cego prawa. Zgodnie bowiem z art. 110 kodeksu postê-
powania w sprawach o wykroczenia, grzywna na³o¿ona w drodze mandatu
karnego przez funkcjonariusza organu podleg³ego w³adzom jednostki samo-
rz¹du terytorialnego stanowi dochód tej jednostki samorz¹du. Przepis nie do-
puszcza zatem mo¿liwoœci odst¹pienia czêœci œrodków pochodz¹cych
z grzywny innym podmiotom. Ponadto w¹tpliwoœci budziæ musi równie¿ sa-
mo powierzenie wykonywania czynnoœci z zakresu kontroli ruchu drogowego
osobom do tego nieuprawnionym, niebêd¹cym funkcjonariuszami stra¿y
gminnej.

Warto podkreœliæ tak¿e, i¿ opisany sposób dzia³alnoœci w wielu przypad-
kach nie sprzyja faktycznej poprawie bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Pod-
mioty prywatne, kieruj¹c siê chêci¹ osi¹gniêcia maksymalnych zysków,
umieszczaj¹ fotoradary nie tam, gdzie dochodzi do najwiêkszej liczby wy-
padków, ale w miejscach, gdzie wystêpuje najwiêksze natê¿enie ruchu.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zwiêkszenie stopnia respektowania
przez jednostki samorz¹du terytorialnego i podleg³e im s³u¿by przepisów pra-
wa w opisanym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 23 czerwca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 18 czerwca 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2799/10) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Ryszarda
Knosalê podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 czerwca 2010 roku w sprawie
podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zwiêkszenie stopnia respektowania przez jednostki
samorz¹du terytorialnego i podleg³e im s³u¿by przepisów ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Stra¿e gminne (miejskie), na podstawie art. 129b ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póŸn. zm.),
mog¹ dokonywaæ czynnoœci z zakresu kontroli ruchu drogowego z u¿yciem urz¹dzeñ
samoczynnie ujawniaj¹cych i rejestruj¹cych naruszenia przepisów ruchu drogowego
przez kieruj¹cych pojazdami w miejscu i czasie uzgodnionym z w³aœciwym miejscowo
komendantem powiatowym (miejskim) lub rejonowym Policji. Oznacza to, ¿e o miejscu
dyslokacji tego typu urz¹dzeñ ka¿dorazowo winien byæ informowany w³aœciwy organ
Policji, który ma mo¿liwoœæ sugerowania miejsc ustawienia fotoradarów. Maj¹c powy¿-
sze na uwadze, a tak¿e ustawowy cel kontrolowania prêdkoœci w ruchu drogowym,
ka¿dorazowemu lokowaniu fotoradarów winna przyœwiecaæ idea poprawy bezpieczeñ-
stwa na drogach. Jak wynika z informacji przekazywanych do MSWiA, w ramach s³u¿-
bowych spotkañ komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji z w³aœci-
wymi miejscowo komendantami stra¿y gminnych (miejskich), wskazywane s¹ rejony
szczególnie nara¿one na wykroczenia w ruchu drogowym, jak te¿ podejmowane s¹ te-
maty zwi¹zane z rozmieszczaniem fotoradarów i pe³nieniem z tym zwi¹zanej s³u¿by.

Z uwagi na wysokie koszty zakupu urz¹dzeñ pomiarowych, niektóre gminy decy-
duj¹ siê na dzier¿awê fotoradarów od prywatnych firm. Z informacji posiadanych przez
MSWiA wynika, ¿e podstaw¹ takiej wspó³pracy jest ka¿dorazowo umowa cywilno-
prawna, w której strony okreœlaj¹ zakres praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z przedmio-
tu umowy. W opinii MSWiA umowy zawierane z firmami prywatnymi, reguluj¹ce kwe-
stie dzier¿awy fotoradarów, powinny uwzglêdniaæ zasady procesowe prowadzenia
czynnoœci wyjaœniaj¹cych w sprawach o wykroczenia, regulacje ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn.
zm.) oraz rozgraniczaæ zadania mo¿liwe do wykonania przez firmê prywatn¹ od tych, do
których uprawniona jest wy³¹cznie stra¿ gminna (miejska).

Nale¿y przy tym wskazaæ, i¿ zgodnie z art. 56 § 2 Kodeksu postêpowania w spra-
wach o wykroczenia, stra¿e gminne (miejskie) uprawnione s¹ do prowadzenia, w grani-
cach ich w³aœciwoœci, czynnoœci wyjaœniaj¹cych w sprawach o wykroczenia.
Prowadzenie czynnoœci wyjaœniaj¹cych nierozerwalnie zwi¹zane jest natomiast z wy-
konywaniem czynnoœci procesowych (np.: przes³uchanie œwiadka, osoby podejrzanej
o pope³nienie wykroczenia, czy nak³adanie grzywny w drodze mandatu karnego w ra-
mach postêpowania mandatowego).

Ponadto, zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra¿ach gminnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 779 z póŸn. zm.), stra¿ w celu realizacji ustawowych zadañ mo¿e
przetwarzaæ dane osobowe, z wy³¹czeniem danych ujawniaj¹cych pochodzenie rasowe
lub etniczne, pogl¹dy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynale¿noœæ
wyznaniow¹, partyjn¹ lub zwi¹zkow¹, jak równie¿ danych o stanie zdrowia, kodzie ge-
netycznym, na³ogach lub ¿yciu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te
dotycz¹, uzyskane w wyniku wykonywania czynnoœci podejmowanych w postêpowa-
niu w sprawach o wykroczenia oraz uzyskane z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do któ-
rych stra¿ posiada dostêp na podstawie odrêbnych przepisów. Na podstawie
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odrêbnych przepisów stra¿ posiada dostêp m.in. do Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców, tzw. CEPIK. Warto przy tym wskazaæ, i¿ przepis art. 31 ustawy o ochronie
danych osobowych uprawnia administratora danych do powierzenia innemu podmio-
towi, w drodze umowy zawartej na piœmie, przetwarzanie danych. Nale¿y pamiêtaæ jed-
nak, ¿e podmiot, czy firma przyjmuj¹ca zlecenie, mo¿e przetwarzaæ dane wy³¹cznie
w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

Z informacji posiadanych przez MSWiA wynika, ¿e stra¿e gminne (miejskie) decy-
duj¹ siê na udostêpnianie firmom prywatnym, moc¹ zawartych umów cywilnopraw-
nych, nastêpuj¹cych danych:

– imiê i nazwisko (w³aœciciela pojazdu, dalej u¿ytkownika pojazdu, a w konsekwencji
kierowcy, który pope³ni³ wykroczenie);

– adres zamieszkania lub dostarczenia korespondencji;
– PESEL,
– nr dowodu osobistego;
– dane zawarte na blankiecie prawa jazdy.
W zwi¹zku ze zg³aszanymi wielokrotnie do MSWiA wnioskami o okreœlenie zasad

korzystania przez stra¿e gminne (miejskie) z urz¹dzeñ samoczynnie ujawniaj¹cych
i rejestruj¹cych naruszenia przepisów ruchu drogowego, dzier¿awionych od podmio-
tów prywatnych, w 2008 roku Zespó³ ds. Wspó³pracy ze Stra¿ami Gminnymi (Miejski-
mi) (Zespó³ dzia³a jako organ pomocniczy Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji, a w jego sk³ad wchodz¹ oprócz przedstawicieli resortu spraw wewnêtrznych
i administracji, przedstawiciele samorz¹du terytorialnego, reprezentuj¹cy Zwi¹zek
Miast Polskich, Krajow¹ Radê Komendantów Stra¿y Miejskich i Gminnych oraz Unii
Metropolii Polskich) opracowa³ „Informacjê dotycz¹c¹ postêpowania stra¿y gminnych
(miejskich) w zakresie korzystania z urz¹dzeñ samoczynnie ujawniaj¹cych i rejestru-
j¹cych naruszenia przepisów ruchu drogowego bêd¹cych w³asnoœci¹ podmiotów pry-
watnych”, w której zaleca siê m.in. postêpowanie wed³ug nastêpuj¹cych zasad:

� korzystanie przez stra¿e gminne (miejskie) z fotoradarów bêd¹cych w³asnoœci¹
podmiotów prywatnych po zawarciu stosownej umowy cywilnoprawnej, przy czym
postanowienia tych umów nie mog¹ przewidywaæ udzia³u podmiotów prywatnych
we wp³ywach gmin uzyskiwanych z grzywien nak³adanych w drodze mandatu kar-
nego;

Wskazaæ przy tym nale¿y, i¿ stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2010 r.
Nr 80, poz. 526), wp³ywy gminy z grzywien na³o¿onych w drodze mandatu karnego – ja-
ko dochody w³asne – stanowi¹ dochód jej bud¿etu. Dochodami tymi gmina nie mo¿e
dzieliæ siê z firmami prywatnymi. Ponadto, w art. 100 Kodeksu postêpowania w spra-
wach o wykroczenia ustawodawca wskaza³, ¿e dochód z grzywny na³o¿onej w drodze
mandatu karnego, gdy na³o¿y j¹ funkcjonariusz organu podleg³ego w³adzom jednostki
samorz¹du terytorialnego – stanowi dochód tej jednostki.

� zastrze¿enie wy³¹cznie dla stra¿ników gminnych (miejskich) niektórych czynnoœci:
– ujawniania wykroczenia (weryfikacji zdjêæ z fotoradarów pod k¹tem wykorzysta-

nia ich jako materia³u dowodowego, umieszczania daty ujawnienia wykroczenia
na zdjêciu;

– wykonywania czynnoœci procesowych maj¹cych na celu ustalenie w³aœciciela po-
jazdu albo osoby, która prowadzi³a pojazd w chwili pope³nienia wykroczenia
w trybie art. 97 albo art. 54 Kodeksu wykroczeñ;

– nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego na sprawcê wykroczenia;
� mo¿liwoœæ wykonywania przez firmy prywatne czynnoœci zwi¹zanych z:

– wykonywaniem czynnoœci serwisowych i legalizacyjnych fotoradarów;
– prowadzeniem czynnoœci administracyjno-biurowych zwi¹zanych z czynnoœcia-

mi wyjaœniaj¹cymi w sprawach o wykroczenia (np. sporz¹dzanie kart PRD, itp.).
Wobec powy¿szego, w opinii MSWiA, obs³uga fotoradarów na podstawie umów

cywilnoprawnych przez firmy prywatne jest mo¿liwa pod warunkiem rozgraniczenia
kompetencji stra¿y gminnych (miejskich) od kompetencji podmiotów zewnêtrznych.
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W œwietle przywo³anych przepisów prawa nie budz¹ tak¿e w¹tpliwoœci powody, dla
których œrodki finansowe pochodz¹ce z grzywien na³o¿onych w drodze mandatu kar-
nego przez stra¿ników gminnych (miejskich) zasilaj¹ bud¿ety gmin.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e Minister Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji wyst¹pi³ do wojewodów z wnioskiem o objêcie kontrol¹ doraŸn¹ postêpowañ
mandatowych prowadzonych przez stra¿e gminne (miejskie), które zawar³y z podmio-
tami prywatnymi umowy o zakup/dzier¿awê fotoradarów, polecaj¹c objêcie szczególn¹
uwag¹ te postanowienia umów, które uzale¿niaj¹ wysokoœæ wynagrodzenia firm pry-
watnych od liczby zap³aconych mandatów karnych oraz odnosz¹ siê do ochrony da-
nych osobowych. Wojewodowie zostali zobowi¹zani do poinformowania MSWiA
o wynikach przeprowadzonych kontroli.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Maj¹c na uwadze wydarzenia zwi¹zane z przejœciem w ostatnich tygo-
dniach fali powodziowej na Odrze i Wiœle oraz w dop³ywach tych rzek, pragnê
zwróciæ siê do Pana Ministra z gor¹cym apelem o podjêcie wszelkich niezbêd-
nych kroków w celu zapobie¿enia w przysz³oœci negatywnym skutkom tego ty-
pu zjawisk.

Kataklizm, który nawiedzi³ nasz kraj w 1997 r., by³ bodŸcem do podjêcia
dzia³añ, których efektem mia³o byæ stworzenie skutecznych zabezpieczeñ
przed kolejn¹ powodzi¹. Niestety, bardzo czêsto tempo wykonania inwestycji
o kluczowym znaczeniu przeciwpowodziowym spada³o wprost proporcjonalnie
do czasu, jaki up³yn¹³ od tamtych wydarzeñ, a nierzadko ich wykonanie nie
dosz³o w ogóle do skutku. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³ najczêœciej brak
przepisów pozwalaj¹cych na skuteczne i sprawne dzia³anie. W tym miejscu
nale¿y podaæ przyk³ad zbiornika retencyjnego w Raciborzu, którego budowa
jest blokowana przez kilku gospodarzy od wielu ju¿ lat; w 2006 r. jako pose³
skierowa³em do ówczesnego ministra œrodowiska pytanie w sprawie daty roz-
poczêcia harmonogramu budowy tego zbiornika. W odpowiedzi us³ysza³em
wówczas, ¿e wstêpny harmonogram jest ju¿ opracowany, a budowa ruszy naj-
póŸniej za rok. Ponadto wiele osób zaniecha³o starañ, twierdz¹c, ¿e kataklizm
sprzed trzynastu lat, zwany „powodzi¹ tysi¹clecia”, nie powtórzy siê w naj-
bli¿szym czasie. Jednak natura po raz kolejny okaza³a siê nieprzewidywalna,
czego najlepszym dowodem s¹ wydarzenia z prze³omu maja i czerwca 2010 r.

Ta konstatacja powinna sk³aniaæ do rozpoczêcia w trybie pilnym zakrojo-
nych na szerok¹ skalê przedsiêwziêæ, maj¹cych na celu skuteczne zminimali-
zowanie zagro¿eñ i strat zwi¹zanych z powodzi¹. Kluczowe w tym wzglêdzie
wydaje siê stworzenie odpowiedniego klimatu prawnego, który bêdzie sprzy-
ja³ realizacji inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym. Równoczeœnie
niezwykle istotne jest opracowanie harmonogramu realizacji tych inwestycji.

Doœwiadczenia ostatnich dni pokaza³y, ¿e absolutnym priorytetem po-
winno byæ wybudowanie niezbêdnych zbiorników o odpowiedniej pojemnoœci
retencyjnej oraz systemu polderów zalewowych w biegu tych rzek, które mo-
g¹ stanowiæ potencjalne zagro¿enie powodziowe. Jak mogliœmy siê niedaw-
no przekonaæ, to w³aœnie brak odpowiedniej iloœci zbiorników oraz brak
odpowiedniej liczby bezpiecznych polderów zalewowych (szczególnie na Wiœ-
le) by³ przyczyn¹ wielu ludzkich dramatów. Samo podnoszenie istniej¹cych
ju¿ wa³ów absolutnie nie wystarczy.

Równie istotne jest przy tym kompleksowe podejœcie do omawianego za-
gadnienia. Kompleksowoœæ trzeba w tym wypadku rozumieæ dwojako. Po
pierwsze, nale¿y d¹¿yæ do tego, aby rozpoczête inwestycje zosta³y zakoñczo-
ne w mo¿liwie krótkim czasie; w szczególnoœci nale¿y ograniczyæ do niezbêd-
nego minimum procedury prawne, które mog³yby negatywnie wp³yn¹æ na
tempo realizacji prac. Po drugie, poszczególne elementy infrastruktury prze-
ciwpowodziowej powinny byæ planowane i wykonywane w taki sposób, aby
jako ca³oœæ tworzy³y spójny system ochrony przeciwpowodziowej. W tym celu
konieczne jest przede wszystkim dokonanie przegl¹du istniej¹cych obiektów.
Nale¿y oceniæ, czy i w jakim stopniu s¹ one w stanie dzia³aæ prawid³owo
w obliczu realnych zagro¿eñ (chocia¿by w oparciu o doœwiadczenia z roku
1997 oraz 2010).

Obecnie dosyæ powszechne s¹ niestety przypadki, kiedy istniej¹ce ele-
menty systemu przeciwpowodziowego nie s¹ w stanie nale¿ycie spe³niæ swojej
roli. W praktyce oznacza to na przyk³ad, ¿e obwa³owania polderu s¹ zbyt nis-
kie, co grozi przelaniem siê wody. Zdarzaj¹ siê równie¿ przypadki, ¿e dany pol-
der istnieje tylko z nazwy, gdy¿ jego obszar nie jest dostatecznie zabezpieczony
systemem obwa³owañ i przez to nie jest mo¿liwe wykorzystanie go w taki spo-
sób, aby nie stanowi³o to zagro¿enia dla osób i mienia. Przedmiotow¹ tezê mogê
potwierdziæ w³asnym przyk³adem. Mieszkam w s¹siedztwie polderu ¯elazna,
który po³o¿ony jest na lewym brzegu Odry, pomiêdzy jej 154. a 166. kilome-
trem. Ostatnia powódŸ pokaza³a w sposób jednoznaczny, ¿e wykorzystanie te-
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go polderu nie jest bezpieczne dla okolicznych miejscowoœci, w tym wsi
¯elazna, w której mieszkam. Poniewa¿ polder ten nie jest chroniony nale¿ytym
systemem wa³ów przeciwpowodziowych, to wieœ ta by³a obecnie ju¿ po raz
drugi ca³kowicie zalana.

Panie Ministrze, przedmiotowy apel kierujê do Pana jako osoba, która
w swoim ¿yciu ju¿ dwa razy, w 1997 r. i obecnie, doœwiadczy³a w bardzo do-
tkliwy sposób skutków powodzi. S³owa te kierujê tak¿e w imieniu wszystkich
osób, które mieszkaj¹ na terenach zagro¿onych powodzi¹. Bêdê zobowi¹za-
ny, jeœli w pracach nad zapowiadan¹ specustaw¹ „antypowodziow¹” zechce
Pan uwzglêdniæ zaprezentowane przeze mnie stanowisko.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z wyst¹pieniem senatora Ryszarda Knosali, przekazanym przy piœmie
znak: BPS/DSK-043-2800/10 z 18 czerwca 2010 r., poni¿ej przedstawiam nastêpu-
j¹ce wyjaœnienia.

G³ównym problemem w realizacji wieloletnich inwestycji, jakimi niew¹tpliwie jest
budowa zbiorników przeciwpowodziowych i polderów zalewowych, jest niewystarcza-
j¹cy poziom finansowania. Zgadzam siê te¿ ze stanowiskiem pana senatora, ¿e obo-
wi¹zuj¹ce przepisy w zakresie pozyskania gruntów niezbêdnych do realizacji tych
zadañ nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistych potrzeb wymaganych przez tego typu inwesty-
cje. Dlatego te¿ z nadziej¹ przyjmujê projekt ustawy o szczególnych zasadach przygoto-
wania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Szczególnie,
¿e pracownicy Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej i Ministerstwa Œrodowiska
uczestniczyli w pracach nad projektem tej ustawy w roli ekspertów. Z posiadanych in-
formacji wynika, ¿e przedmiotowy projekt ustawy, zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu
przekazano pod obrady Senatu.

Zgadzam siê równie¿ z tez¹ przedstawion¹ przez pana senatora Ryszarda Knosalê,
¿e priorytetem w dzia³aniach gospodarki wodnej powinna byæ realizacja du¿ych inwe-
stycji przeciwpowodziowych ograniczaj¹cych skutki ekstremalnych zjawisk atmosfe-
rycznych. Równoczeœnie prowadzone powinny byæ tak¿e prace nad ograniczaniem
mo¿liwoœci zasiedlania terenów zalewowych, które powinny byæ wykorzystywane jako
uzupe³nienie dzia³añ zwi¹zanych z czynn¹ ochron¹ przeciwpowodziow¹ realizowan¹
przez urz¹dzenia przeciwpowodziowe. Kwesti¹ kluczow¹ pozostaje jednak nadal finan-
sowanie tych dzia³añ.

Maj¹c na uwadze oœwiadczenie pana senatora Ryszarda Knosali jak i powy¿sze wy-
jaœnienia pragnê zapewniæ, ¿e podejmê wszelkie starania, w tym tak¿e legislacyjne,
zmierzaj¹ce do poprawy stopnia ochrony przed powodzi¹. Chcia³bym jednak zazna-
czyæ, ¿e ¿adne urz¹dzenia przeciwpowodziowe nie gwarantuj¹ 100% zabezpieczenia
przed powodzi¹ a ograniczaj¹ jej skutki. Ma to istotne znaczenie w obserwowanym
w ostatnich latach nasilaniu siê ekstremalnych zjawisk meteorologicznych.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwracam siê do Pani Minister, aby poruszyæ problem zwi¹zany z ograni-
czeniem mo¿liwoœci budowy infrastruktury teleinformatycznej na obszarach
posiadaj¹cych status uzdrowiska.

Status uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej okreœlony zo-
sta³ przepisami ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, u-
zdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowis-
kowych. W kontekœcie poruszanego problemu szczególnie istotne jest brzmie-
nie art. 38 cytowanej ustawy, zgodnie z którym na terenie uzdrowiska oraz
na obszarze ochrony uzdrowiskowej wyznaczane s¹ trzy strefy ochronne.
Najbardziej rygorystyczne ograniczenia dotycz¹ terenu, na którym s¹ zlokali-
zowane lub planowane zak³ady i urz¹dzenia lecznictwa uzdrowiskowego,
a tak¿e inne obiekty s³u¿¹ce lecznictwu uzdrowiskowemu lub obs³udze pa-
cjenta lub turysty. Obszar ten okreœlany jest w ustawie jako strefa ochronna
„A”. W strefie tej nie mo¿na miêdzy innymi lokalizowaæ na sta³e ani tymczaso-
wo obiektów oraz urz¹dzeñ, które mog¹ utrudniaæ lub zak³ócaæ przebywanie
pacjentów na tym obszarze, a w szczególnoœci stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyj-
nych i innych emituj¹cych fale elektromagnetyczne. Ponadto na obszarze
strefy ochronnej „B” istnieje zakaz lokalizacji i uruchamiania w odleg³oœci
bli¿szej ni¿ 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej „A” urz¹dzeñ emitu-
j¹cych fale elektromagnetyczne, mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodo-
wisko.

Wraz z postêpuj¹cym rozwojem rynku us³ug œwiadczonych z wykorzy-
staniem sieci teleinformatycznych oraz telefonii komórkowej coraz czêœciej
mo¿na us³yszeæ g³osy na rzecz dostosowania wspomnianych przepisów
ustawy do zmieniaj¹cych siê potrzeb spo³eczeñstwa. Mieszkañcy gmin u-
zdrowiskowych, szczególnie tych najwiêkszych, które s¹ równie¿ popularny-
mi miejscowoœciami turystycznymi (np. Sopot, Ustroñ) przekonuj¹, ¿e z roku
na rok maj¹ coraz wiêksze trudnoœci w korzystaniu z us³ug œwiadczonych
z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych oraz telefonii komórkowej. Z ko-
lei operatorzy tych sieci podkreœlaj¹, ¿e w przypadku obszarów uzdrowisko-
wych objêtych ochron¹ prowadzenie nowych inwestycji lub choæby prac
modernizacyjnych jest nierzadko bardzo utrudnione, a czasem nawet nie-
mo¿liwe, z uwagi na wspomniane ograniczenia ustawowe. Obecnie w Polsce
status uzdrowiska posiada ponad 40 gmin. Obszar wspomnianych gmin za-
mieszkiwany jest przez ponad pó³ miliona mieszkañców.

Z jednej strony nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e tereny uzdrowiskowe stanowi¹
obszar, który powinien zostaæ objêty szczególn¹ ochron¹. Z drugiej jednak
strony nie sposób odmówiæ s³usznoœci argumentom podnoszonym przez mie-
szkañców tych terenów. Wraz z postêpuj¹cym rozwojem cywilizacyjnym do-
stêp do nowoczesnych œrodków komunikacji staje siê dobrem o znaczeniu
elementarnym, jak dostêp do wody czy energii elektrycznej. Potwierdzeniem
tej tezy s¹ zapisy Agendy Cyfrowej dla Europy opublikowanej w maju 2010 r.
przez Komisjê Europejsk¹. Jednym z priorytetów, jakie zapisano w tym doku-
mencie, jest zapewnienie dostêpu do znacznie szybszego internetu. Komisja
podkreœla przy tym, ¿e kluczowym czynnikiem warunkuj¹cym rozwój nie tyl-
ko w ujêciu gospodarczym, lecz równie¿ spo³ecznym, bêdzie powszechna do-
stêpnoœæ do technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dlatego te¿ zwracam siê z zapytaniem, czy w opinii Pani Minister mo¿liwe
i zasadne by³oby z³agodzenie, w kontekœcie przedstawionych argumentów,
zapisanych w ustawie ograniczeñ w zakresie inwestycji obejmuj¹cych budo-
wê i modernizacjê sieci teleinformatycznych (obejmuj¹cych tak¿e telefoniê ko-
mórkow¹), przy jednoczesnym utrzymaniu walorów, jakie powinny
charakteryzowaæ obszar posiadaj¹cy status uzdrowiska.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.06.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 18 czerwca 2010 r. znak BPS/DSK-043/10 w zwi¹z-

ku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Pana Ryszarda Knosalê, w sprawie prze-
pisów okreœlaj¹cych zasady instalowania na terenie uzdrowisk urz¹dzeñ, które mog¹
utrudniaæ lub zak³ócaæ przebywanie pacjentów na tym obszarze, zw³aszcza instalowa-
nie stacji bazowych i innych urz¹dzeñ emituj¹cych fale elektromagnetyczne, uprzejmie
informujê ¿e zgodnie z delegacj¹ zawart¹ w art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecz-
nictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gmi-
nach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399 z póŸn. zm.), lokalizowanie tych urz¹dzeñ
jest zabronione tylko w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej.

Na terenie strefy „A” ochrony uzdrowiskowej prowadzone jest lecznictwo uzdrowis-
kowe. Strefê t¹ zajmuj¹ w uzdrowiskach niedu¿e obszary (od 40 ha do 300 ha) wydzie-
lone w 44 miejscowoœciach w Polsce, objête specjaln¹ ochron¹ z uwagi na prowadzone
tam lecznictwo uzdrowiskowe, przy wykorzystaniu leczniczych w³aœciwoœci klimatu
i kopalin oraz odpowiednio zagospodarowanych przestrzeni publicznych.

W czasie obowi¹zywania zapisu w obowi¹zuj¹cej ustawie uzdrowiskowej, nie wp³y-
nê³y do Ministerstwa Zdrowia informacje o ograniczeniach korzystania z telefonii ko-
mórkowej na obszarze uzdrowisk. Odpowiadaj¹c wprost na zadane pytanie, uprzejmie
informujê:

1) Polityka „rozwa¿nego unikania” zalecana przez WHO, stosowana przez Minister-
stwo Zdrowia przy lokalizacji stacji bazowych w uzdrowiskach, polega na tym, ¿e zgod-
nie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ uzdrowiskow¹ zabrania siê lokalizacji tych stacji w strefie
„A” ochrony uzdrowiskowej (przeznaczonej do przebywania i dla leczenia pacjentów),
dopuszcza natomiast lokalizacjê tych stacji w uzdrowiskach w strefach „B” i „C”, zapew-
niaj¹c obywatelom i pacjentom mo¿liwoœæ korzystania z telefonii komórkowej na ob-
szarze uzdrowisk.

Powszechnie wiadomym jest, ¿e rozwój cywilizacyjny oprócz korzyœci niesie ze sob¹
tak¿e du¿o zagro¿eñ. Polskie uzdrowiska s¹ cenione przez pacjentów zarówno polskich
jak i zagranicznych za naturalne walory œrodowiskowe i krajobrazowe. Nale¿y zatem
rozwa¿nie podejmowaæ dzia³ania w tym zakresie.

2) Ministerstwo Zdrowia opracowa³o projekt nowelizacji ustawy uzdrowiskowej,
który obecnie zosta³ przes³any do Sejmu w celu prowadzenia dalszych prac legislacyj-
nych.

W trakcie prac nad nowelizacj¹ ustawy uzdrowiskowej Urz¹d Komunikacji Elektro-
nicznej zaproponowa³ zmianê brzmienia art. 38 ust. 1 pkt 2 lit. c, w takiej formie aby
budowa stacji bazowych telefonii komórkowej w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej by-
³a dopuszczalna i bezkolizyjna z funkcj¹ lecznictwa uzdrowiskowego. Zaproponowano
likwidacjê zapisanej odleg³oœci 500 m od strefy „A”, daj¹c mo¿liwoœæ lokalizacyjn¹ na
granicach stref „A” i „B”. Propozycja ta zosta³a umieszczona w projekcie zmiany ustawy
uzdrowiskowej w brzmieniu: „zabrania siê w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej lokali-
zowania urz¹dzeñ emituj¹cych fale elektromagnetyczne, bêd¹cych przedsiêwziêciami
mog¹cymi znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 paŸ-
dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póŸn. zm.), oddzia³uj¹cych na strefê „A” ochrony uzdrowis-
kowej polami elektromagnetycznymi o poziomach wy¿szych ni¿ dopuszczalne poziomy
pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartoœci parame-
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trów fizycznych, dla miejsc dostêpnych dla ludnoœci, okreœlone na podstawie art. 122
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z póŸn. zm.)”.

Dodatkowo na wniosek Ministra Administracji i Spraw Wewnêtrznych wprowadzo-
no w projekcie nowelizowanej ustawy uzdrowiskowej mo¿liwoœæ lokalizacji w strefie
„A” ochrony uzdrowiskowej urz¹dzeñ ³¹cznoœci na potrzeby s³u¿b bezpieczeñstwa pub-
licznego i ratownictwa z zastrze¿eniem, ¿e urz¹dzenia te bêd¹ oddzia³ywa³y na œrodo-
wisko polami elektromagnetycznymi o poziomie nie wy¿szym ni¿ okreœlone dla strefy
„B”.

Wprowadzone propozycje zmian w projekcie nowelizowanej ustawy uzdrowiskowej,
znacznie liberalizuj¹ obowi¹zuj¹ce zakazy, zapewniaj¹c pe³n¹ dostêpnoœæ komunikacji
bezprzewodowej w uzdrowiskach.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Po³udniowa Polska tonie. Do miejscowoœci, których mieszkañcy przy-

st¹pili do usuwania szkód spowodowanych majow¹ powodzi¹, wraca woda.
Znów zalewa dobytek, ton¹ zwierzêta, niszczeje maj¹tek. Od dziesi¹tków lat
nie zanotowano w kraju takiej katastrofy, o tak wielkim zasiêgu i skutkach,
siêgaj¹cych poza obszar objêty bezpoœrednio klêsk¹. Rozpadaj¹ siê budynki,
upadaj¹ mosty, rozp³ywaj¹ siê namokniête nasypy kolejowe i drogowe. Za-
k³ócenia rozchodz¹ siê wokó³ niczym fale na wodzie, dotykaj¹c te¿ innych
elementów systemów infrastrukturalnych, destabilizuj¹c funkcjonowanie
transportu kolejowego i drogowego, telekomunikacji, wkrótce mo¿e i energe-
tyki. Dochodzi³y do mnie informacje, ¿e niejednokrotnie bywa³o tak, ¿e za-
brak³o dos³ownie kilku worków z piaskiem, kilku par r¹k do pracy, aby
obroniæ kolejn¹ zatopion¹ i zniszczon¹ przez ¿ywio³ miejscowoœæ. Ludzie do-
tkniêci tragedi¹ rujnuj¹c¹ dorobek ca³ego ¿ycia czêsto stwierdzaj¹ gorzko, ¿e
mo¿e o uratowaniu niektórych miejscowoœci zdecydowa³oby u¿ycie tych kilku
amfibii, które zabezpieczaj¹ wizyty Pana Premiera i panów ministrów na tere-
nach powodziowych.

Panie Premierze! Media przekazuj¹ obraz zatroskanego Pana Premiera,
zamyœlonego, otoczonego œwit¹ wœród zalanych wsi i miast. Wielu z nas, nie
bêdê kryæ, zamiast ogl¹daæ premiera polskiego rz¹du wizytuj¹cego wa³y i kon-
troluj¹cego dzia³anie zawodowych i ochotniczych stra¿y po¿arnych, wola³oby
otrzymaæ informacje o tym, jak rz¹d zareagowa³ na tê sytuacjê. I jak uniemo¿li-
wi³ to, ¿eby siê powtórzy³a.

Panie Premierze, proszê o odpowiedŸ na kilka pytañ, które za moim po-
œrednictwem zadaj¹ wyborcy.

1. Czy w Pana ocenie pañstwo polskie, administracja rz¹dowa zapewni-
³y obywatelom dostateczny poziom bezpieczeñstwa rozumianego szeroko ja-
ko bezpieczeñstwo fizyczne osób i ochrona mienia przed zniszczeniem oraz
poczucie bezpieczeñstwa wynikaj¹ce z istnienia klarownych, jasnych, stabil-
nych zasad prawa?

2. Czy parametry fizykalne (wielkoœæ opadów, czas ich trwania, obszar
nimi objêty) uzasadniaj¹ traktowanie powodzi jako klêski o niespotykanych
dot¹d i niepowtarzalnych rozmiarach, co czyni¹ media ¿yczliwe Panu Premie-
rowi, czy te¿ do osi¹gniêcia takiej skali strat i szkód przyczyni³y siê inne
wzglêdy?

3. Jak Pan i kierowany przez Pana rz¹d ocenia stan gospodarki wodnej
w kraju w roku tej wielkiej powodzi; jak utrzymane s¹ wa³y przeciwpowo-
dziowe, jak czêsto modernizowane, w jakiej czêœci potrzebuj¹ natychmiasto-
wej modernizacji, jakie jest zaawansowanie inwestycji zmniejszaj¹cych
negatywne skutki powodzi?

4. Czy istnieje plan strategiczny ochrony przed powodzi¹? Jeœli tak, to
jak jest realizowany, w jakim zakresie zosta³ ju¿ zrealizowany?

5. Jak ocenia Pan potencja³ si³ i œrodków zaanga¿owanych w usuwanie
skutków powodzi? Media przekazywa³y w maju informacje o tym, ¿e do
ochrony konkretnych miejscowoœci minister obrony narodowej osobiœcie kie-
rowa³ po kilka amfibii. Czy istotnie decyzje o zaanga¿owaniu potencja³u tej
wielkoœci zapadaj¹ na poziomie MON?

6. Jak w Pana ocenie na poziom mo¿liwego zaanga¿owania si³ zbrojnych
w walkê z ¿ywio³em wp³ywa zaniechanie poboru?

7. Dlaczego we Wroc³awiu, w Sandomierzu i w wielu innych miejscach
powtarza siê to za ¿ycia jednego pokolenia, dlaczego po kilkunastu latach
znów tak samo zaskakuje nas ¿ywio³, dlaczego nie wyci¹gniêto wniosków
z wydarzeñ 1997 r.?

Stanis³aw Kogut
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Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 15 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
uprzejmie proszê o prolongatê terminu udzielenia odpowiedzi na oœwiadczenie z³o-

¿one przez Senatora RP Pana Stanis³awa Koguta podczas 57. posiedzenia Senatu RP
w dniu 10 czerwca 2010 roku w sprawie dzia³añ rz¹du podjêtych podczas powodzi,
przekazane do Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 18 czerwca 2010 roku (sygn.
BPS/DSK-043-2802/10) – skierowane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji pismem z dnia 21 czerwca 2010 roku
(sygn. DSPA-4813-101-(1)/10) – z uwagi, i¿ udzielenie wyczerpuj¹cej odpowiedzi
w przedmiotowej sprawie wymaga zgromadzenia dodatkowych informacji.

Jednoczeœnie pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e wraz ze zgromadzeniem niezbêd-
nych informacji, odpowiedŸ zostanie udzielona niezw³ocznie.

Z wyrazami szacunku

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

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 9 sierpnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 18 czerwca 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2802/10), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Sta-
nis³awa Koguta podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 czerwca 2010 roku
w sprawie dzia³añ rz¹du podjêtych podczas powodzi – w porozumieniu z zainteresowa-
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nymi cz³onkami Rady Ministrów – z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie
przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Z informacji przekazanych przez Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa wynika, i¿
s³u¿by odpowiedzialne za zarz¹dzanie kryzysowe – w trakcie powodzi z maja i czerwca
2010 roku – by³y w pe³ni przygotowane do prowadzenia dzia³añ ratowniczych – pod-
mioty funkcjonuj¹ce w ramach systemu zarz¹dzania kryzysowego na poszczególnych
szczeblach tego systemu skutecznie wykonywa³y przypisane im zadania.

Skala zagro¿eñ spowodowanych przez opady w dniach 15–18 maja 2010 roku oraz
3–5 czerwca 2010 roku, w tym ujawnienie siê osuwisk, a tak¿e dwie fale powodziowe
w maju i czerwcu 2010 roku na Wiœle, Odrze i Warcie, pokaza³a du¿¹ skutecznoœæ
s³u¿b i systemu reagowania kryzysowego. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e zarówno wiel-
koœæ opadów w dniach 15–18 maja 2010 roku, jak te¿ wielkoœæ i d³ugoœæ fal powodzio-
wych z maja i czerwca nie wystêpowa³y w latach poprzednich.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarz¹dzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z póŸn. zm.) Rada Ministrów sprawuje zarz¹dzanie kryzysowe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki
zarz¹dzanie kryzysowe sprawuje minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, zawiada-
miaj¹c niezw³ocznie o swoich dzia³aniach Prezesa Rady Ministrów. Decyzje podjête
przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych podlegaj¹ rozpatrzeniu na najbli¿-
szym posiedzeniu Rady Ministrów.

Uniwersalne zasady reagowania kryzysowego, zawarte w czêœci II Krajowego Planu
Reagowania Kryzysowego wynikaj¹ z ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym zak³adaj¹ m.in.:

� na sytuacjê kryzysow¹ reaguje najni¿szy kompetentny poziom w³adzy,
� scentralizowany jest kierunek dzia³ania i koordynacja, natomiast zdecentralizo-

wane jest reagowanie na zagro¿enie,
� obowi¹zuje jednoosobowe kierownictwo i odpowiedzialnoœæ, realizowane przy po-

mocy organów doradczych (zespo³ów i sztabów),
� organ administracji publicznej w³aœciwego szczebla okreœla cel i kierunek strategicz-

ny oraz koordynuje realizacjê zadañ, natomiast ka¿dy z uczestników dzia³añ
funkcjonuje w obszarze okreœlonych dla niego kompetencji, dzia³aj¹c na rzecz g³ów-
nego wykonawcy.

Dzia³ania podjête przez administracjê publiczn¹ w oparciu o powy¿sze zasady
i obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy prawa (w tym w oparciu o ustawê o zarz¹dza-
niu kryzysowym), przynios³y spodziewany efekt w postaci skutecznego radzenia sobie
z sytuacj¹ kryzysow¹ jakim by³a powódŸ z maja i czerwca bie¿¹cego roku.

Bior¹c pod uwagê przepisy ww. ustawy nale¿y stwierdziæ, ¿e w pe³ni zasadny jest
system dzia³ania na odpowiednim szczeblu administracji w zale¿noœci od rozmiaru
kryzysu, z ewentualnym wsparciem szczebla wy¿szego. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e pod-
czas powodzi nie by³o ani jednego przypadku powo³ania zarz¹du komisarycznego z po-
wodu utraty kompetencji do dzia³ania przez organ.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e zarz¹dzanie kryzysowe na poziomie krajowym dotyczy tylko
tych przypadków, gdy zagro¿enie lokalne (powiat, województwo), mo¿e przekszta³ciæ
siê w sytuacjê kryzysow¹, wykraczaj¹c¹ poza kompetencje w³aœciwego ministra. W ce-
lu zapewnienia skutecznego dzia³ania na szczeblu krajowym, zgodnie z art. 8 ust. 1
ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, przy Radzie Ministrów dzia³a Rz¹dowy Zespó³ Za-
rz¹dzania Kryzysowego, który jest organem opiniodawczo-doradczym w³aœciwym
w sprawach inicjowania i koordynowania dzia³añ podejmowanych w zakresie za-
rz¹dzania kryzysowego. Zadania Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego okreœ-
la art. 9 ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym.

Zgodnie z art. 14 ww. ustawy organem w³aœciwym w sprawach zarz¹dzania kryzy-
sowego na terenie województwa jest wojewoda. Do zadañ wojewody nale¿y przede
wszystkim kierowanie monitoringiem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skut-
ków zagro¿eñ na terenie województwa. Odpowiednio art. 17 i art. 19 ww. ustawy odno-
sz¹ siê w analogiczny sposób do starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o zarz¹dzaniu
kryzysowym, poprzez sytuacjê kryzysow¹ nale¿y rozumieæ sytuacjê wp³ywaj¹c¹ nega-
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tywnie na poziom bezpieczeñstwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub œrodowis-
ka, wywo³uj¹c¹ znaczne ograniczenia w dzia³aniu w³aœciwych organów administracji
publicznej ze wzglêdu na nieadekwatnoœæ posiadanych si³ i œrodków. Wobec powy¿sze-
go uruchamianie dzia³añ na wy¿szych szczeblach nastêpuje dopiero po wyst¹pieniu
sytuacji kryzysowej na ni¿szym szczeblu. W dniach 15–16 maja bie¿¹cego roku ¿aden
z organów reagowania kryzysowego nie informowa³ o nieadekwatnoœci posiadanych si³
i œrodków.

W myœl § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 22 sierpnia 2007 roku
w sprawie podmiotów, którym pañstwowa s³u¿ba hydrologiczno-meteorologiczna i pañ-
stwowa s³u¿ba hydrogeologiczna s¹ obowi¹zane przekazywaæ ostrze¿enia, prognozy,
komunikaty i biuletyny oraz sposobu i czêstotliwoœci ich przekazywania (Dz. U. Nr 158,
poz. 1114) prognozy hydrologiczne, meteorologiczne i prognozy zmian zasobów, stanu
oraz zagro¿eñ wód podziemnych, komunikaty o bie¿¹cej sytuacji meteorologicznej,
hydrologicznej oraz hydrogeologicznej, ostrze¿enia przed niebezpiecznymi zjawiskami
zachodz¹cymi w atmosferze i hydrosferze, w strefach zasilania oraz poboru wód pod-
ziemnych przekazuje m.in.: marsza³kom województw, wojewodom, dyrektorom woje-
wódzkich zarz¹dów melioracji i urz¹dzeñ wodnych oraz dyrektorom regionalnych
zarz¹dów gospodarki wodnej (i oœrodkom koordynacyjno-informacyjnym ochrony
przeciwpowodziowej). Ponadto, zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporz¹dzenia ostrze¿enia
przed ¿ywio³owym dzia³aniem si³ przyrody przekazywane s¹ do wiadomoœci Prezesa
Zarz¹du Polskiego Radia SA oraz Prezesa Zarz¹du Telewizji Polskiej SA.

Z informacji przekazanych przez Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa wynika, i¿ do-
piero informacje, które wp³ynê³y w nocy 16/17 maja 2010 roku do Centrum, ukaza³y
z³o¿onoœæ sytuacji hydrologicznej i pozwoli³y stwierdziæ, ¿e opad z dni 15–16 maja 2010
roku mo¿e skutkowaæ utworzeniem fal powodziowych na Odrze i Wiœle. Spowodowa³o
to, ¿e Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji w dniu 17 maja 2010 roku rano
zwo³a³ zespó³ z³o¿ony z przedstawicieli s³u¿b i instytucji z udzia³em przedstawicieli
Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
oraz Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w celu uzyskania najpe³niejszych infor-
macji, odnoœnie do sytuacji panuj¹cej w kraju.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e intensywne opady trwa³y równie¿ w dniach 17–18 maja 2010
roku, a uzyskanie pe³nego obrazu sytuacji, w tym wielkoœci prognozowanych fal powo-
dziowych, w tak¿e zwi¹zanych z nimi zagro¿eñ by³o mo¿liwe dopiero w dniu 18 maja
2010 roku. Tego dnia dyrektor Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa wnioskowa³
o zwo³anie posiedzenia Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego. Jednak¿e,
z uwagi na fakt pobytu na po³udniu Polski (w Krakowie) zarówno Przewodnicz¹cego
Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego (Prezesa Rady Ministrów), jak te¿ klu-
czowych dla tej sytuacji kryzysowej organów administracji – Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji oraz Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
spotkanie Zespo³u prze³o¿one zosta³o na dzieñ 19 maja 2010 roku.

Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e z uwagi na kszta³t systemu zarz¹dzania kryzysowego
oraz zasady reagowania wynikaj¹ce z Krajowego Planu Reagowania Kryzysowego jak
najszybsze zebranie siê Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego nie by³o warun-
kiem koniecznym do podjêcia dzia³añ przez poszczególne organy zarz¹dzania kryzyso-
wego. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ w zwi¹zku z dynamicznie zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹
powodziow¹ w dniach 17–18 maja 2010 roku posiedzenie Zespo³u nie by³o warunkiem
koniecznym do skutecznego przeciwdzia³ania zagro¿eniu. Prowadzono ju¿ bowiem sze-
reg dzia³añ na wszystkich szczeblach zarz¹dzania kryzysowego – w tym na szczeblu
centralnym (przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Komendê G³ówn¹
PSP, RCB) ukierunkowanych na przeciwdzia³anie powodzi.

Rozpoczêcie zwo³ywania posiedzeñ Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego
stanowi³o konsekwencjê narastaj¹cej sytuacji kryzysowej, koniecznoœci zapewnienia
szybkiego przep³ywu informacji miêdzy w³aœciwymi organami reagowania kryzysowego
szczebla centralnego a wojewodami, podejmowania na szczeblu centralnym i pozyski-
wania informacji o stopniu wykonania decyzji, a tak¿e bie¿¹cego koordynowania dzia-
³añ na szczeblu miêdzyresortowym i miêdzywojewódzkim.
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Posiedzenia tego Zespo³u zwo³ywane by³y w miarê potrzeby, w szczególnoœci zaostrza-
nia siê sytuacji lub koniecznoœci podjêcia dzia³añ zapobiegawczych w trakcie i przed
wyst¹pieniem sytuacji kryzysowej. W dniach 19 maja – 28 czerwca 2010 roku odby³o
siê 18 posiedzeñ Zespo³u, w tym w dniach: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 maja oraz
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 czerwca.

Niezale¿nie od powy¿szego uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z art. 11 ust. 1 o za-
rz¹dzaniu kryzysowym Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa zapewnia obs³ugê Rady Mi-
nistrów, Prezesa Rady Ministrów, Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego
i ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych w sprawach zarz¹dzania kryzysowego
oraz pe³ni funkcjê krajowego centrum zarz¹dzania kryzysowego.

Ponadto Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 ww.
ustawy, który obliguje Centrum do monitorowania potencjalnych zagro¿eñ – monito-
ruje m.in.: zagro¿enie powodziowe oraz przeprowadza bie¿¹c¹ analizê nap³ywaj¹cych
informacji w kontekœcie dostêpnych prognoz hydro- i meteorologicznych. �ród³em da-
nych pozwalaj¹cych na realizacjê tego zadania, z jednej strony s¹ prognozy, które Cen-
trum otrzymuje z Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, z drugiej strony – ocena aktualnego stanu bezpieczeñstwa, któr¹
realizuj¹ wojewódzkie centra zarz¹dzania kryzysowego (WCZK) urzêdów wojewódz-
kich. Informacje uzyskane z terenu województw s¹ niezbêdnym elementem analizy po-
zwalaj¹cym oceniæ jak prognozy meteorologiczne, przek³adaj¹ siê na realne zagro¿enie
powodziowe – s³u¿by wojewódzkie bowiem na miejscu weryfikuj¹ i dokonuj¹ oceny ak-
tualnego stanu bezpieczeñstwa.

Oprócz ww. podmiotów Centrum podjê³o wspó³pracê w zakresie wzajemnego infor-
mowania siê o potencjalnych zagro¿eniach i mo¿liwoœciach ich przeciwdzia³ania z pod-
miotami takimi jak: Minister Spraw Zagranicznych (m.in. w zakresie informacji
dotycz¹cej sytuacji w Czechach i na Ukrainie), Minister Sprawiedliwoœci (w zakresie
u¿ycia wiêŸniów w pracach przy dzia³aniach powodziowych), Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, G³ówny Inspektor Sanitarny, G³ówny Lekarz Weterynarii, Komendant G³ów-
ny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Komendant G³ówny Policji, Komendant G³ówny Stra¿y
Granicznej.

Przedmiotowa wspó³praca prowadzona by³a w oparciu o przepisy ustawy o za-
rz¹dzaniu kryzysowym, jak równie¿ rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia
2009 roku w sprawie okreœlenia organów administracji rz¹dowej, które utworz¹ centra
zarz¹dzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 226, poz. 1810).
Przedmiotowe rozporz¹dzenie umo¿liwia szeroko rozumian¹ wspó³pracê pomiêdzy
w³aœciwymi organami na szczeblu centralnym w odniesieniu do wzajemnego informo-
wania siê o potencjalnych zagro¿eniach i mo¿liwoœciach wyst¹pienia sytuacji kryzyso-
wej, przeprowadzania analiz i ocen sytuacji kryzysowej (z opcj¹ prognozowania jej
rozwoju) oraz w zakresie realizowanych i planowanych dzia³añ podejmowanych przez
w³aœciwe organy w sprawie zarz¹dzania kryzysowego w zwi¹zku z wyst¹pieniem sytua-
cji kryzysowej.

Ponadto, Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa przygotowywa³o codzienne raporty za-
wieraj¹ce zbiorcze dane dotycz¹ce bie¿¹cej sytuacji w kraju oraz informacje o poten-
cjalnych zagro¿eniach, które przekazywane by³y m.in. cz³onkom Rady Ministrów,
urzêdom centralnym oraz wojewódzkim centrom zarz¹dzania kryzysowego.

Nale¿y równie¿ nadmieniæ, i¿ Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa udzieli³o wsparcia
podmiotom zaanga¿owanym w dzia³ania przeciwpowodziowe w drodze konkretnych
dzia³añ, m.in. poprzez:

� koordynacjê pomocy humanitarnej,
� udzielenie wsparcia w redystrybucji worków pomiêdzy województwami,
� wys³anie swoich przedstawicieli do centrów zarz¹dzania kryzysowego (np. cen-

trum zarz¹dzania kryzysowego Miasta Sto³ecznego Warszawy).
Odnosz¹c siê do kwestii u¿ycia wojska podczas powodzi z informacji przekazanych

przez Ministra Obrony Narodowej wynika, i¿ zasady u¿ycia Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych i likwidacji ich skutków reguluje ustawa o za-
rz¹dzaniu kryzysowym. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy wojewoda wystêpuje
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z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o u¿ycie pododdzia³ów lub oddzia³ów Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego.

Dzia³aj¹c w oparciu o wymieniony przepis ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, Mi-
nister Obrony Narodowej w trakcie powodzi z maja i czerwca 2010 roku skierowa³ do
dyspozycji wojewodów zapotrzebowanych przez nich ¿o³nierzy i specjalistyczny sprzêt.
Ponadto, resort obrony narodowej, uprzedzaj¹c dzia³ania wojewodów, w najbardziej
zagro¿onych rejonach kraju utrzymywa³ w trzygodzinnej gotowoœci do podjêcia dzia³añ
odwody po kilkuset ¿o³nierzy i kilkadziesi¹t p³ywaj¹cych transporterów samobie¿nych.

Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e decyzje Ministra Obrony Narodowej o wydzie-
leniu i skierowaniu do akcji przeciwpowodziowej zapotrzebowanych si³ oraz œrodków
z resortu obrony narodowej realizowane by³y bez zbêdnej zw³oki, tj. natychmiast po
otrzymaniu odpowiedniej informacji telefonicznej, wyprzedzaj¹c formalny przekaz do-
kumentów, przesy³anych z zachowaniem obowi¹zuj¹cych procedur. Przyjêcie takiego
rozwi¹zania skróci³o do minimum czas gotowoœci do u¿ycia si³ wojskowych w akcji
przeciwpowodziowej.

Odnosz¹c siê natomiast do kwestii ewentualnego wp³ywu zaniechania poboru do
zasadniczej s³u¿by wojskowej na poziom mo¿liwego zaanga¿owania Si³ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej w walkê z ¿ywio³em, w opinii Ministerstwa Obrony Narodowej
brak obowi¹zku odbywania ww. formy s³u¿by wojskowej i przeszkolenia wojskowego
absolwentów szkó³ wy¿szych, ustanowionych ustaw¹ z dnia 21 listopada 1967 roku
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2004 roku
Nr 241, poz. 2416 z póŸn. zm.), w ¿aden sposób nie wp³yn¹³ na mo¿liwoœci udzia³u i za-
anga¿owanie Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w walkê z ¿ywio³em. Mimo
zmniejszenia liczebnoœci, si³y zbrojne by³y w stanie udzieliæ koniecznej pomocy lokal-
nym w³adzom i wyspecjalizowanym s³u¿bom ratowniczym w stopniu przez nie oczeki-
wanym, czyli g³ównie w zakresie u¿ycia profesjonalnego sprzêtu lotniczego oraz
in¿ynieryjnego. Od samego pocz¹tku powodzi z maja i czerwca 2010 roku Si³y Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej czynnie w³¹cza³y siê w niesienie pomocy i ratowanie ¿ycia
oraz maj¹tku poszkodowanych. Ponadto, obok innych s³u¿b, zabezpiecza³y wa³y prze-
ciwpowodziowe przed przerwaniem i zalaniem kolejnych terenów. Na terenie kraju za-
anga¿owanych by³o od kilkuset do nawet 4900 ¿o³nierzy (w zale¿noœci od poziomu
zagro¿enia) oraz kilkaset jednostek sprzêtu wojskowego m.in.: œmig³owce, p³ywaj¹ce
transportery samobie¿ne, ³odzie i pojazdy samochodowe.

Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e sprawne dzia³anie pododdzia³ów i oddzia³ów jed-
nostek wojskowych mo¿liwe by³o przede wszystkim dziêki dobrze wyszkolonym za³o-
gom oraz profesjonalnej obs³udze techniki wojskowej przez ¿o³nierzy zawodowych.
Podkreœlenia wymaga równie¿, ¿e trwaj¹cy obecnie proces profesjonalizacji Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególnoœci ich uzawodowienie) konsekwentnie
podwy¿sza ich mo¿liwoœci w ww. zakresie. W pe³ni zawodowa armia, poprzez w³aœciwe
wyposa¿enie, wyszkolenie, uposa¿enie oraz dyspozycyjnoœæ jest lepiej przygotowana
w czasie pokoju do realizacji zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego.

Z informacji przekazanych przez Ministra Œrodowiska wynika, i¿ najwa¿niejsz¹, bê-
d¹c¹ w trakcie budowy inwestycj¹ gospodarki wodnej, realizowan¹ w celu zabezpiecze-
nia przed powodzi¹, jest budowa zbiornika Œwinna Porêba na Skawie. Zbiornik
o pojemnoœci ca³kowitej 161 mln m3, dziêki zaawansowaniu budowy zapory w oko³o
98%, zdo³a³ (bez szkody dla podstawowego obiektu hydrotechnicznego) zgromadziæ
w czasie powodzi oko³o 60 mln m3 wody. Co mia³o du¿e znacznie, bior¹c pod uwagê
trudn¹ sytuacjê powodziow¹ w dolinie Skawy poni¿ej przekroju zapory, w tym w Wado-
wicach i w dolinie Wis³y poni¿ej ujœcia Skawy wraz z Krakowem.

Przedsiêwziêcie inwestycyjne budowa zbiornika wodnego Œwinna Porêba podzielo-
ne jest na cztery zadania o ró¿nym stopniu zaawansowania:

� zadanie I – budowa zapory (poziom zaawansowania – oko³o 98%), uporz¹dkowanie
czaszy zbiornika, obwa³owania, obszar ochronny i obiekty towarzysz¹ce – zaawan-
sowanie rzeczowe tego zadania ocenia siê na oko³o 72%;

� zadanie II – przebudowa dróg w rejonie zbiornika – zaawansowanie rzeczowe oko³o
85%;
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� zadanie III – przebudowa i modernizacja kolei – zaawansowanie oko³o 50%;
� zadanie IV – ochrona zlewni zbiornika – zadanie zosta³o zakoñczone.
PowódŸ z maja i czerwca 2010 roku przyczyni³a siê do znacznego spowolnienia rea-

lizacji robót planowanych do wykonania w bie¿¹cym roku.
Obecnie regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej przygotowuj¹ 6 projektów infra-

strukturalnych, maj¹cych na celu ochronê zdrowia i bezpieczeñstwa ludzi, w tym
ochronê dóbr materialnych na obszarach zabudowanych. S¹ to indywidualne projekty
kluczowe, stanowi¹ce przedsiêwziêcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla rea-
lizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013, których wdro-
¿enie jest niezwykle istotne równie¿ z punktu widzenia osi¹gniêcia zak³adanych
wskaŸników rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju. Projekty te znajduj¹ siê na ró¿-
nych etapach zaawansowania. Nale¿¹ do nich:

1. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – Etap I.
Przedmiotowe przedsiêwziêcie rozpisane zosta³o na 6 beneficjentów: Regionalny

Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku, Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Woje-
wództwa Pomorskiego w Gdañsku, ¯u³awski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
w Elbl¹gu, Miasto Gdañsk, Miasto Elbl¹g, Powiat Gdañski.

Celem ww. projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowo-
dziowej ¯u³aw, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degra-
dacj¹ oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru ¯u³aw. Efektem projektu
bêdzie poprawa bezpieczeñstwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i maj¹tku
ludzi, poprawa bezpieczeñstwa prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, podwy¿szenie
bezpieczeñstwa wa³ów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie sprawnego funkcjono-
wania systemu odwodnieniowego w przypadku wyst¹pienia œredniej i wysokiej wody
oraz utrzymanie odpowiednich g³êbokoœci w nurcie Wis³y.

Na podstawie pe³nomocnictwa Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej,
Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gdañsku przyst¹pi³ do opraco-
wania Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw do roku
2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”, zwanego „Programem ¯u³awskim – 2030”.

Dla projektu dokumentu zosta³a wykonana prognoza oddzia³ywania na œrodowis-
ko. Program zosta³ podpisany przez Ministra Œrodowiska. Projekt, umieszczony na li-
œcie priorytetowej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, stanowi
realizacjê etapu I Programu ¯u³awskiego – 2030.

W dniu 11 grudnia 2009 roku podpisana zosta³a umowa w sprawie realizacji I eta-
pu „Programu ¯u³awskiego – 2030”, dotycz¹ca wspó³pracy pomiêdzy Regionalnym Za-
rz¹dem Gospodarki Wodnej w Gdañsku, jako Jednostki Zarz¹dzaj¹cej Programem
(JZP), a pozosta³ymi partnerami: Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Wojewódz-
twa Pomorskiego w Gdañsku, ¯u³awskim Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
w Elbl¹gu, Miastem Gdañsk, Miastem Elbl¹g oraz Powiatem Gdañskim.

Obecnie Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku – z wykorzystaniem
œrodków finansowych pochodz¹cych z Funduszu Spójnoœci – Memorandum Finanso-
we 2002/PL/16/P/PA/013 – przygotowuje dokumentacjê przygotowawcz¹ projektu.
W ramach zawartej umowy uzyskana zosta³a czêœæ decyzji o œrodowiskowych uwarun-
kowaniach realizacji inwestycji (decyzji œrodowiskowych) oraz decyzji o lokalizacji in-
westycji celu publicznego (decyzji lokalizacyjnych). Jednoczeœnie przygotowywany jest
przetarg na Studium Wykonalnoœci Projektu. Beneficjent dysponuje wszystkimi grun-
tami niezbêdnymi do realizacji projektu.

2. Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. œl¹skie
(Polder).

Wykonanie zbiornika Racibórz zmniejszy zagro¿enie powodziowe (czêstotliwoœæ
i wielkoœæ strat) w dolinie Odry od Raciborza po Wroc³aw. Zostanie to osi¹gniête dziêki:
zapewnieniu przez zbiornik retencji powodziowej, która umo¿liwi znaczne obni¿enie
przep³ywów poni¿ej zbiornika, a tym samym zwiêkszy siê skutecznoœæ istniej¹cego sy-
stemu ochrony przeciwpowodziowej opóŸnienia momentu dojœcia kulminacji fali od-
rzañskiej do ujœcia Nysy K³odzkiej, zmniejszaj¹c znacznie prawdopodobieñstwo
na³o¿enia siê dwóch fal, co by³o przyczyn¹ katastrofalnych strat w 1997 roku.
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Obecnie trwaj¹ prace przygotowawcze, w tym dzia³ania w celu uzyskania decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach, weryfikacja projektu budowlanego, aktualiza-
cja Studium Wykonalnoœci, przygotowywanie aplikacji o dofinansowanie z Funduszu
Spójnoœci oraz przetargu na wybór wykonawcy obiektów suchego zbiornika–polderu.
Ponadto inwestor bezpoœredni, tj. Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gliwicach
pozyskuje prawa do nieruchomoœci niezbêdne do realizacji robót budowlanych.

3. Modernizacja Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego.
Realizacja ww. projektu ma na celu poprawê zabezpieczenia przeciwpowodziowego

terenów usytuowanych na obszarze miasta Wroc³awia oraz miejscowoœci zlokalizowa-
nych w bezpoœrednim s¹siedztwie. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu wy-
konana zostanie m.in. modernizacja murów oporowych, kana³ów (w tym równie¿
przystosowanie kana³u miejskiego we Wroc³awiu do przepuszczenia wielkiej wody
kontrolnej) i budowli hydrotechnicznych.

Obecnie w trakcie opracowania jest raport o oddzia³ywaniu ww. projektu na œrodo-
wisko. Jednoczeœnie trwaj¹ prace przygotowawcze zwi¹zane z uzyskaniem prawa do
dysponowania nieruchomoœciami i opracowania dokumentacji przetargowej. Konsul-
tant prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania decyzji o œrodowiskowych uwarun-
kowaniach, pozwolenia na budowê, aktualizacji Studium Wykonalnoœci Projektu oraz
sporz¹dzenia wniosku o œrodki finansowe pochodz¹ce z Funduszu Spójnoœci.

4. Ekologiczne bezpieczeñstwo stopnia wodnego W³oc³awek: modernizacja
stopnia wodnego we W³oc³awku i poprawa bezpieczeñstwa powodziowego
zbiornika w³oc³awskiego.

Celem przedmiotowego projektu jest trwa³e zabezpieczenie stopnia wodnego we
W³oc³awku, umo¿liwiaj¹ce stworzenie lepszych warunków zabezpieczenia Doliny Wis³y.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja dla poszczególnych obiektów, w tym:
dokumentacja geodezyjna dla potrzeb wykupu gruntów, projekt budowlany, studium
wykonalnoœci, projekt wykonawczy z przedmiarem robót, œlepym kosztorysem, specy-
fikacj¹ techniczn¹ wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwe-
storskim, raport oddzia³ywania na œrodowisko z inwentaryzacj¹ przyrodnicz¹, operat
wodnoprawny.

5. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie
K³odzkiej.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli zwiêkszyæ przepustowoœæ dla przep³y-
wu wielkich wód w dolnym biegu rzeki Nysy K³odzkiej. Zwiêkszy siê bezpieczeñstwo
powodziowe mieszkañców miasta Lewin Brzeski i Skorogoszcz oraz mniejszych miej-
scowoœci znajduj¹cych siê na przedmiotowym odcinku rzeki Nysy K³odzkiej.

W dniu 16 czerwca 2010 roku podpisana zosta³a umowa o dofinansowanie pomiêdzy
Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu a Narodowym Funduszem
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Og³oszono przetargi na Obs³ugê Geodezyjn¹
Inwestycji (OGI) zwi¹zan¹ z realizacj¹ przedsiêwziêcia oraz roboty budowlane.

6. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeñstwa przeciw-
powodziowego – etap I.

Celem przedmiotowego projektu jest eliminacja zagro¿enia katastrof¹ zbiornika
oraz zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkañców miasta Nysy wraz
z pobliskimi miejscowoœciami. W ramach realizacji ww. projektu wy³oniono wykonaw-
cê na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem us³ug towarzy-
sz¹cych dla przedsiêwziêcia pn. „Modernizacja budowli i urz¹dzeñ zbiornikowych wraz
z budow¹ przep³awki dla ryb z kana³em otwartym oraz innych obiektów niezbêdnych
dla zbiornika” oraz przedsiêwziêcia pn. „Przebudowa i udro¿nienie przeciwpowodziowe
rz. Nysy K³odzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65,10) do rejonu Kubic (km 55,50)
wraz z istniej¹cymi budowlami”.

Minister Œrodowiska poinformowa³ równie¿, i¿ zgodnie z art. 79 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z póŸn.
zm.), ochronê przed powodzi¹ prowadzi siê zgodnie z planem ochrony przeciwpowo-
dziowej dla obszaru kraju, a tak¿e planami ochrony przeciwpowodziowej regionu wo-
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dnego. Dla potrzeb wykonania przedmiotowych planów, na dyrektorów regionalnych
zarz¹dów gospodarki wodnej na³o¿ony zosta³ obowi¹zek sporz¹dzania studiów ochro-
ny przeciwpowodziowej. W studiach ustala siê granice zasiêgu wód powodziowych
o okreœlonym prawdopodobieñstwie wystêpowania dokonuj¹c podzia³u obszarów na:

1. obszary wymagaj¹ce ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie,
wartoœæ gospodarcz¹ lub kulturow¹,

2. obszary s³u¿¹ce przepuszczeniu wód powodziowych, zwane obszarami bezpoœred-
niego zagro¿enia powodzi¹,

3. obszary potencjalnego zagro¿enia powodzi¹.
Wy¿ej wymienione obszary, zgodnie z art. 84 ww. ustawy, uwzglêdnia siê przy spo-

rz¹dzaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go, a tak¿e decyzji o warunkach zabudowy.

Ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych, studia ochrony prze-
ciwpowodziowej nie pokrywaj¹ jeszcze obszaru ca³ego kraju. Jednak¿e istniej¹ce stu-
dia, przygotowane dla g³ównych rzek stwarzaj¹cych najwiêksze zagro¿enie s¹
wykonane i winny stanowiæ podstawê zagospodarowania przestrzennego na poziomie
lokalnym i regionalnym. Niemniej jednak wyniki opracowywanych przez dyrektorów
regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej studiów ochrony przeciwpowodziowej,
w których okreœlano te obszary, wg obecnego prawa, mog¹ byæ egzekwowane dopiero
w przypadku wprowadzenia ich ustaleñ do ww. planów zagospodarowania przestrzen-
nego. Dowolnoœæ dzia³ania gmin w tym zakresie prowadzi³a niejednokrotnie do nie-
uwzglêdniania wyników studiów w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego, gdy¿ ogranicza³o to zagospodarowanie atrakcyjnych terenów i lokalny roz-
wój, pomimo, ¿e dotyczy³o to obszarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi.

Podkreœliæ równie¿ nale¿y, ¿e wprowadzenie do ustawy Prawo wodne przepisów do-
tycz¹cych opracowywania studiów ochrony przeciwpowodziowej zarówno w 2001 ro-
ku, jak i rozszerzaj¹cy zakres studiów zapis w nowelizacji ww. ustawy w 2005 roku, nie
by³o powi¹zane z zabezpieczeniem œrodków finansowych na ten cel. Z uwagi na powy¿sze,
studia wykonywane by³y na ograniczonym obszarze i w niepe³nym zakresie. Poniewa¿ nie
sporz¹dzono studiów dla obszaru ca³ego kraju nie mo¿na by³o opracowaæ tak¿e planu
ochrony przeciwpowodziowej dla obszaru kraju, o którym mowa w art. 79 ww. ustawy.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadze-
nia transpozycji do polskiego systemu prawnego postanowieñ dyrektywy 2007/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 roku w sprawie oceny
ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) (Dz. U. UE. L.
Nr 288, poz. 27) Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej przygotowa³ kompleksowy pro-
jekt nowelizacji ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw.

Celem nadrzêdnym transponowanej dyrektywy jest ograniczanie strat powodziowych
poprzez w³aœciwe zagospodarowywanie terenów nara¿onych na zjawisko powodzi. Wdro-
¿enie tej dyrektywy spowoduje opracowanie istotnych dokumentów planistycznych:

� wstêpnej oceny ryzyka powodziowego (termin opracowania – 22 grudnia 2011 ro-
ku). Zostan¹ w niej okreœlone obszary, na których istnieje znacz¹ce ryzyko powo-
dzi lub wyst¹pienie znacz¹cego ryzyka powodzi jest prawdopodobne (tzw. „obszary
nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi”).

� Map zagro¿enia powodziowego (termin opracowania – 22 grudnia 2013 roku). Na
mapach okreœlone zostan¹ obszary, które mog¹ byæ zalane w przypadku wyst¹pie-
nia powodzi o okreœlonych prawdopodobieñstwach (niskim, œrednim i wysokim),
okreœlone zostan¹ g³êbokoœci wody oraz prêdkoœci wody.

� Map ryzyka powodziowego (termin opracowania – 22 grudnia 2013 roku). Mapy te
uzupe³ni¹ informacje zwarte na mapach zagro¿enia powodziowego o dane doty-
cz¹ce liczby mieszkañców dotkniêtych powodzi¹, zagro¿enia dla infrastruktury,
w tym szczególnie dla obiektów zagra¿aj¹cych œrodowisku np. oczyszczalnie œcie-
ków oraz wszelkie inne informacje maj¹ce wp³yw na szacowanie ryzyka.
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� Planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym (termin opracowania – 22 grudnia
2015 roku), kompleksowych dokumentów obejmuj¹cych wszystkie aspekty za-
rz¹dzania ryzykiem powodziowym.

Przedmiotowy projekt zak³ada, ¿e mapy zagro¿enia i ryzyka powodziowego bêd¹
stanowi³y podstawê dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach nara-
¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi, a tym samym dla zapobiegania powstawaniu
szkód powodziowych. Granice obszarów zagro¿onych powodzi¹, wyznaczone na powy¿-
szych mapach, maj¹ byæ uwzglêdniane w planach zagospodarowania przestrzennego.
Projekt ustawy przewiduje zmiany w zakresie planowania przestrzennego poprzez
wprowadzenie obligatoryjnego terminu 18 miesiêcy na uwzglêdnienie granic terenów
zagro¿onych powodzi¹ w planach zagospodarowania przestrzennego województw, stu-
diów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miej-
scowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Do czasu przekazania map zagro¿enia powodziowego w³aœciwym gminom, zacho-
wuj¹ wa¿noœæ obszary bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ okreœlone przez dyrektora
regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej zawarte w studiach ochrony przeciwpowo-
dziowej, sporz¹dzonych na podstawie aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy
Prawo wodne.

Zgodnie z omawianym projektem nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw, plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym powstan¹ m.in. w oparciu
o opracowane wczeœniej mapy zagro¿enia powodziowego i ryzyka powodziowego.
W ww. planach zostan¹ uwzglêdnione w szczególnoœci zapobieganie, ochrona i przygo-
towanie do wezbrania, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzega-
nia. Plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym winny równie¿ obejmowaæ dzia³ania na
rzecz zrównowa¿onego zagospodarowania przestrzennego, skuteczniejsz¹ retencjê
wód oraz kontrolowane zalewanie niektórych obszarów w przypadku wyst¹pienia po-
wodzi. Dokumenty te uwzglêdniaæ bêd¹ m.in. zasiêg powodzi i trasy przejœcia wezbrañ
powodziowych, obszary o potencjalnych mo¿liwoœciach retencyjnych, a tak¿e cele œro-
dowiskowe zawarte w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 paŸdziernika 2000 roku ustalaj¹cej ramy wspólnotowego dzia³ania w dzie-
dzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna) (Dz. U. UE. L. Nr 327, poz. 1 z póŸn.
zm.), zasady gospodarowania wod¹ i formy u¿ytkowania gruntów, elementy planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego, ochronê przyrody, ¿eglugê i infrastrukturê
portow¹ oraz infrastrukturê krytyczn¹ w rozumieniu ustawy o zarz¹dzaniu kryzyso-
wym. Opracowywanie planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym bêdzie skoordyno-
wane z opracowywaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy
wymaganych Ramow¹ Dyrektyw¹ Wodn¹.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e na przygotowanie wymaganych Dyrektyw¹
Powodziow¹ dokumentów planistycznych Rz¹d podj¹³ próbê pozyskania niezbêdnych
œrodków finansowych ze œrodków pomocowych Unii Europejskiej. Obecnie projekt no-
welizacji oczekuje na zatwierdzenie przez komitet Rady Ministrów.

Odnosz¹c siê do kwestii powtarzalnoœci na terenie Polski powodzi uprzejmie infor-
mujê, i¿ powódŸ jest zjawiskiem, któremu trudno zapobiec. Mo¿emy jedynie podejmo-
waæ dzia³ania ochronne polegaj¹ce na takim przygotowaniu organizacyjno-technicz-
nym, aby maksymalnie z³agodziæ skutki przep³ywu wód powodziowych.

W ostatnich latach, w zwi¹zku ze zmianami klimatu obserwujemy nasilenie ekstre-
malnych zjawisk meteorologicznych, w tym gwa³townych i d³ugotrwa³ych opadów, co
potêguje skalê zaistnia³ych wezbrañ. Na rozmiar strat powodziowych wp³ywa równie¿
sposób zagospodarowania dolin rzecznych, stanowi¹cych w przesz³oœci naturalne te-
reny zalewowe, a podlegaj¹cych obecnie ustawicznej zabudowie, z racji swojej atrak-
cyjnoœci.

G³ównym problemem powodzi z maja i czerwca 2010 roku by³a skala zjawiska.
D³ugotrwa³e opady deszczu wystêpuj¹ce równoczeœnie na ca³ym obszarze górnej Wis-
³y, czêœci obszaru górnej i œrodkowej Odry oraz czêœci zlewni Warty, spowodowa³y
gwa³towny wzrost wód niemal równoczeœnie na wszystkich ciekach oraz zbiornikach,
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co utrudni³o podejmowanie odpowiednich dzia³añ. Jakkolwiek po powodzi, która wy-
st¹pi³a w 1997 roku zrealizowanych zosta³o wiele inwestycji zwiêkszaj¹cych stopieñ
zabezpieczenia przed powodzi¹.

Z powa¿aniem

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

66 57. posiedzenie Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r.



Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê Panu zarekomendowaæ, i prosiæ o jego wsparcie, projekt kulturalny

pod nazw¹ Rockowy Most Polska – Norwegia w ramach Seven Festival music
& more, którego twórc¹ i organizatorem jest Towarzystwo Przyjació³ 1 Mazur-
skiej Brygady Artylerii im. Genera³a J. Bema w Wêgorzewie. To cykl imprez od
wielu lat goszcz¹cy w kalendarium najwiêkszych masowych imprez muzycz-
nych w Polsce. Festiwal w Wêgorzewie ma ju¿ wypracowan¹ markê i zas³u¿o-
n¹ renomê zarówno wœród wykonawców, jak i wœród mediów, a co najwa¿-
niejsze, tak¿e wœród szerokiej rzeszy polskiej i miêdzynarodowej publicznoœci.

Twórcy staraj¹ siê o to, by z ka¿dym rokiem uatrakcyjniæ treœæ i formu³ê
festiwalu, dlatego te¿ od 2010 r. bêdzie on wspó³organizowany z norweskim
partnerem.

W celu zapewnienia najwy¿szych standardów i najwy¿szej jakoœci orga-
nizatorzy poszukuj¹ zewnêtrznych œrodków na sfinansowanie festiwalu.
Obecnie z³o¿ony zosta³ wniosek do Funduszu Wymiany Kulturalnej w ra-
mach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego, oznaczony numerem 29. Wniosek ten uzyska³ pozytywn¹ ocenê
formaln¹ i oczekuje na ocenê merytoryczn¹.

Pragnê nadmieniæ, ¿e festiwal w Wêgorzewie to jedna z nielicznych orga-
nizowanych w naszym regionie imprez o zasiêgu miêdzynarodowym.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o wsparcie z³o¿onego wniosku, który mo-
¿e staæ siê silnym impulsem dla rozwoju tej jak¿e wa¿nej imprezy oraz moto-
rem dla dalszych starañ organizatorów.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Marka Konopkê w sprawie

projektu pt. Rockowy most Polska – Norwegia w ramach Seven Feslival Musie & More,
z³o¿onego przez Towarzystwo Przyjació³ 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. J. Be-
ma (przes³ane pismem z dnia 18 czerwca 2010 r. nr BPS/DSK-043-2803/10), uprzej-
mie proszê Pana Marsza³ka o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

W ramach V naboru wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w dniu 2 lipca 2010 r.
odby³o siê spotkanie Zespo³u – Komitetu Steruj¹cego ds. Wyboru Projektów Funduszu
Wymiany Kulturalnej, który zarekomendowa³ do dofinansowania 17 projektów z naj-
wy¿sz¹ punktacj¹, tj. wy¿sz¹ i równ¹ 26 pkt. Pozosta³e projekty, ze wzglêdu na niewy-
starczaj¹c¹ iloœæ œrodków, nie znalaz³y siê na liœcie projektów rekomendowanych.
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Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ projekt z³o¿ony przez Towarzystwo Przyja-
ció³ 1. Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. J. Bema w Wêgorzewie otrzyma³ na etapie
oceny merytorycznej 21/36 punktów i tym samym nie znalaz³ siê w gronie projektów
zakwalifikowanych do dofinansowania z powodu niewystarczaj¹cej iloœci œrodków.

Z powa¿aniem

Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Docieraj¹ do mnie informacje od rodziców dzieci i m³odzie¿y z niepe³no-
sprawnoœci¹ umys³ow¹ w stopniu lekkim o planowanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej zmianach dotycz¹cych ograniczenia dostêpnoœci spec-
jalnych oœrodków szkolno-wychowawczych dla tych¿e dzieci. Szczególny
niepokój budz¹ projektowane zapisy wprowadzaj¹ce sugestie dotycz¹ce te-
go, dla jakich uczniów w szczególnoœci przeznaczone s¹ specjalne oœrodki
szkolno-wychowawcze. Pomija siê tam uczniów z lekkim stopniem niepe³no-
sprawnoœci intelektualnej. Rodzice obawiaj¹ siê, ¿e proponowane zmiany
spowoduj¹ likwidacjê oœrodków, w których obecnie przebywaj¹ ich dzieci.
W wiêkszoœci wypadków dzieci przebywa³y wczeœniej w szko³ach maso-
wych i integracyjnych i taka forma edukacji, niestety, nie sprawdzi³a siê.
Wielokrotnie dzieci by³y wyœmiewane i szykanowane z powodu swoich bra-
ków i niepe³nosprawnoœci. Szko³a masowa ze wzglêdu na liczebnoœæ klas,
nastawienie na koniecznoœæ realizacji materia³u edukacyjnego, nie jest w sta-
nie zapewniæ im nale¿ytej opieki i bezpieczeñstwa.

Rodzice s¹ przekonani, ¿e specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze s¹
w stanie sprostaæ tym wymogom. Placówki te s¹ odpowiednio do tego przygo-
towane w zakresie wykwalifikowanej kadry specjalistycznej, metod pracy,
dostosowania wymagañ do specyficznych potrzeb dziecka, odpowiedniego
wyposa¿enia. Przebywanie dziecka w takim oœrodku nie œwiadczy o jego izo-
lacji od pe³nosprawnych rówieœników, przeciwnie – organizacja pracy tych
placówek daje mo¿liwoœæ spotkañ integracyjnych. Dzieci w pe³ni uczestnicz¹
w ¿yciu szko³y oraz œrodowiska lokalnego, gdzie mog¹ zaprezentowaæ swoje
umiejêtnoœci, odnosz¹ sukcesy w konkursach plastycznych, muzycznych,
teatralnych, zawodach sportowych. Rodzice apeluj¹ o pozostawienie obecnej
formy zapisu dotycz¹cego edukacji uczniów z lekkim stopniem niepe³nospraw-
noœci intelektualnej i niewprowadzanie zmian w tym zakresie.

Popieraj¹c stanowisko rodziców w tej kwestii, zwracam siê do Pani Mini-
ster o powtórne przeanalizowanie tego problemu.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.06.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Waldemara Kraski z³o¿one na

57. posiedzeniu Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r. dotycz¹ce projektu rozporz¹dzenia
w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych, warun-
ków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, uprzejmie informujê.

W trakcie trwaj¹cych konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych zakresu zmian w orga-
nizacji kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poradnictwa
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Rzecznik Praw Dziecka, partnerzy spo³eczni,
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Zespó³ ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorial-
nego, a tak¿e dyrektorzy i nauczyciele specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych
zg³aszali uwagi do proponowanego zapisu § 23 projektu rozporz¹dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicz-
nych, warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad
odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, wniosku-
j¹c o dopisanie wychowanków z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim do
wskazanego w tym przepisie katalogu uczniów, dla których mog¹ byæ prowadzone spe-
cjalne oœrodki szkolno-wychowawcze. Uzasadnieniem tych wniosków s¹ obawy œrodo-
wiska oœwiatowego, ¿e niew³aœciwa interpretacja tego zapisu przez samorz¹dy mo¿e
skutkowaæ wstrzymaniem naboru do specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych
dla dzieci i m³odzie¿y z lekkim upoœledzeniem umys³owym i w konsekwencji – likwida-
cj¹ tych placówek.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaœnia, ¿e projektuj¹c zmiany w § 23 wspo-
mnianego rozporz¹dzenia, poprzez zastosowanie w tej regulacji okreœlenia wskazu-
j¹cego dla jakich grup dzieci, które nie mog¹ uczêszczaæ do szko³y w miejscu zamiesz-
kania „w szczególnoœci” prowadzone s¹ specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze, nie
ogranicza³o mo¿liwoœci korzystania przez uczniów z upoœledzeniem umys³owym
w stopniu lekkim z edukacji w tych placówkach. Zapis „w szczególnoœci” oznacza bo-
wiem, ¿e szczególnie rekomendowane formy kszta³cenia w specjalnych oœrodkach
szkolno-wychowawczych dotycz¹ – w przypadku dzieci i m³odzie¿y z upoœledzeniem
umys³owym – tych, których stopieñ upoœledzenia umys³owego zdiagnozowano jako
umiarkowany i znaczny. W przypadku uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stop-
niu lekkim nie jest to forma kszta³cenia szczególnie rekomendowana z uwagi na to, ¿e
mo¿liwych form edukacji dla dzieci z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim jest
wiele. Uczniowie ci mog¹ realizowaæ obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki w szko-
³ach specjalnych, w szko³ach z oddzia³ami specjalnymi, w szko³ach integracyjnych,
w szko³ach z oddzia³ami integracyjnymi, a tak¿e w szko³ach ogólnodostêpnych.

Nale¿y równie¿ wyraŸnie podkreœliæ, ¿e decyzjê w sprawie wyboru szko³y zawsze po-
dejmuj¹ rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. Je¿eli dziecko posiada orzeczenie o po-
trzebie kszta³cenia specjalnego z uwagi na upoœledzenie umys³owe w stopniu lekkim,
rodzice mog¹ wybraæ dla niego szko³ê ogólnodostêpn¹, integracyjn¹ lub specjaln¹. Je-
¿eli natomiast oka¿e siê, ¿e z powodu swej niepe³nosprawnoœci nie mo¿e ono uczêsz-
czaæ do szko³y w miejscu zamieszkania, rodzice mog¹ podj¹æ decyzjê o kszta³ceniu go
w specjalnym oœrodku szkolno-wychowawczym.

Proponowany zapis § 23 sygnalizowa³ taki w³aœnie, istniej¹cy obecnie stan faktycz-
ny w zakresie oferty edukacyjnej dla tej grupy dzieci, co jedynie wskazywa³o prawid³o-
wy punkt ciê¿koœci w zakresie adresatów oddzia³ywañ specjalnych oœrodków
szkolno-wychowawczych. S¹ nimi – jeœli chodzi o niepe³nosprawnoœæ intelektualn¹ –
w szczególnoœci dzieci i m³odzie¿ z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, realizuj¹cy odrêbn¹ podstawê programow¹ kszta³cenia ogólnego,
dostosowan¹ do ich mo¿liwoœci psychofizycznych, w oparciu o indywidualny program
edukacyjny.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom œrodowiska oœwiatowego – maj¹c na wzglê-
dzie przede wszystkim dobro dzieci, Ministerstwo Edukacji Narodowej analizuje zg³a-
szane w tym zakresie uwagi i doprecyzuje zapis § 23 ww. projektu rozporz¹dzenia,
uwzglêdniaj¹c wnioski dotycz¹ce kszta³cenia w sosw dzieci i m³odzie¿y z upoœledze-
niem umys³owym w stopniu lekkim, by nie budzi³o to trudnoœci interpretacyjnych.
Ostateczny kszta³t projektu rozporz¹dzenia zostanie okreœlony po zakoñczeniu proce-
dur, obowi¹zuj¹cych w trybie legislacyjnym.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W ostatnim czasie z wielu hurtowni farmaceutycznych, a tak¿e aptek wy-
cofano kilkanaœcie serii leków. G³ówny inspektor farmaceutyczny zdecydo-
wa³ m.in. o wycofaniu leku na niewydolnoœæ kr¹¿enia ¿ylnego, a tak¿e kropli
dla dzieci. To, ¿e preparaty, które nie nadawa³y siê do leczenia, trafi³y do ap-
tek, spowodowane jest sta³ym zmniejszaniem siê bud¿etu przeznaczonego
na stosowne kontrole. Kilka lat temu Narodowy Instytut Leków przeprowa-
dza³ ponad 10 tysiêcy badañ leków rocznie, obecnie przeprowadza ich trzy
razy mniej.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e substancje, z których sk³ada siê lek, musz¹ œciœle
spe³niaæ wszystkie wyznaczone parametry. W innym przypadku preparaty
zamiast leczyæ, mog¹ zdecydowanie pogorszyæ stan zdrowia pacjenta.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿li-
woœci zwiêkszenia œrodków na kontrole.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.06.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

z dnia 18 czerwca 2010 r. nr BPS/DSK-043-2805/10, uprzejmie informujê co nastê-
puje.

W roku 2008 inspektorzy ds. wytwarzania G³ównego Inspektoratu Farmaceutycz-
nego przeprowadzili:

– 93 inspekcje planowe,
– 24 inspekcje sprawdzaj¹ce,
– 20 inspekcji doraŸnych,
– 22 inspekcje w procedurze udzielenia certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania,
– 4 inspekcje w procedurze wydania certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania dla

substancji czynnych,
– 6 inspekcji w procedurze zmiany zezwolenia na wytwarzanie produktów leczni-

czych,
– 11 inspekcji w procedurze udzielenia zezwolenia na wytwarzanie produktów lecz-

niczych,
– 4 inspekcje w procedurze udzielenia zezwolenia na import,
– 4 inspekcje w procedurze zmiany warunków wytwarzania,
– 3 inspekcje zagraniczne przeprowadzone na wniosek o wydanie opinii o zgodnoœci

warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania,
– 1 inspekcjê w Narodowym Instytucie Leków.
W roku 2009 inspektorzy ds. wytwarzania G³ównego Inspektoratu Farmaceutycz-

nego przeprowadzili:
– 108 inspekcji planowych,
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– 23 inspekcje sprawdzaj¹ce,
– 29 inspekcji doraŸnych,
– 15 inspekcji w procedurze udzielenia certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania,
– 8 inspekcji w procedurze wydania certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania dla

substancji czynnych,
– 9 inspekcji w procedurze udzielenia zezwolenia na wytwarzanie produktów leczni-

czych,
– 3 inspekcje w procedurze udzielenia zezwolenia na import,
– 11 inspekcji w procedurze zmiany zezwolenia na wytwarzanie produktów leczni-

czych,
– 8 inspekcji w procedurze zmiany warunków wytwarzania,
– 4 inspekcje zagraniczne przeprowadzone na wniosek o wydanie opinii o zgodnoœci

warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania,
– 1 inspekcjê w Laboratorium Badawczym PZH.
Do koñca 2010 r. zosta³o zaplanowanych ³¹cznie 181 inspekcji:
a) planowych,
b) sprawdzaj¹cych,
c) w procedurze udzielenia certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania,
d) w procedurze wydania certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania dla substancji

czynnych.
Do dnia 28 czerwca 2010 r. inspektorzy ds. wytwarzania G³ównego Inspektoratu

Farmaceutycznego przeprowadzili ³¹cznie 88 inspekcji, w tym:
a) 52 inspekcje planowe,
b) 10 inspekcji w procedurze udzielenia certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania,
c) 6 inspekcji doraŸnych,
d) 4 inspekcje sprawdzaj¹ce,
e) 1 inspekcjê w procedurze wydania certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania dla

substancji czynnych,
f) 4 inspekcje w procedurze udzielenia zezwolenia na wytwarzanie produktów leczni-

czych,
g) 1 inspekcjê w procedurze udzielenia zezwolenia na import,
h) 4 inspekcje w procedurze zmiany zezwolenia na wytwarzanie produktów
leczniczych,
i) 2 inspekcje w procedurze zmiany warunków wytwarzania,
j) 4 inspekcje zagraniczne przeprowadzone na wniosek o wydanie opinii o zgodnoœci

warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania.
W latach 2008 i 2009 zosta³o skierowanych do badañ ³¹cznie do Narodowego Insty-

tutu Leków i Pañstwowego Zak³adu Higieny:
a) w roku 2008: 1388 prób produktów leczniczych,
b) w roku 2009: 1388 prób produktów leczniczych.
Na rok 2010 zaplanowano:
a) 1370 badañ produktów leczniczych przez Narodowy Instytut Leków,
b) 142 badania produktów leczniczych przez Pañstwowy Zak³ad Higieny.
W G³ównym Inspektoracie Farmaceutycznym:
a) na dzieñ 31 grudnia 2008 r. zatrudnione by³y ogó³em 64 osoby, w tym:

– 54 osoby w s³u¿bie cywilnej (w tym 2 osoby na urlopach wychowawczych);
– 2 osoby Kierownictwo - R -;
– 2 osoby w PZK;
– 5 osób na stanowiskach niemno¿nikowych,

b) na dzieñ 31 grudnia 2009 r. zatrudnionych by³o ogó³em 65 osób, w tym:
– 59 osób w s³u¿bie cywilnej (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym, 1 osoba na

zasi³ku rehabilitacyjnym, 1 osoba na urlopie bezp³atnym);
– 2 osoby Kierownictwo – R –;
– 4 osoby na stanowiskach niemno¿nikowych,

c) na dzieñ 28 czerwca 2010 r. zatrudnionych by³o ogó³em 67 osób, w tym:
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– 62 osoby w s³u¿bie cywilnej (w tym 1 osoba na urlopie bezp³atnym, 1 osoba na
urlopie wychowawczym);

– 2 osoby Kierownictwo – R –;
– 3 osoby na stanowiskach niemno¿nikowych.

Z przedstawionych danych jednoznacznie wynika, i¿ z roku na rok roœnie liczba
przeprowadzanych inspekcji przez G³ówny Inspektorat Farmaceutyczny, jak równie¿
wiêcej produktów leczniczych kieruje siê do badañ.

Ponadto z wymienionych danych wynika równie¿, i¿ z ka¿dym rokiem wzrasta rów-
nie¿ zatrudnienie w G³ównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ Minister Zdrowia zdaje sobie sprawê, i¿ in-
spekcje wytwórców i importerów produktów leczniczych, jak równie¿ kontrola jako-
œciowa leków jest niezwykle istotna z uwagi na bezpieczeñstwo potencjalnych
pacjentów. Wobec powy¿szego bêdzie siê stara³, w miarê mo¿liwoœci bud¿etowych,
przekazywaæ jeszcze wiêcej œrodków na kontrole.

Z powa¿aniem

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

skierowane do prezesa Zarz¹du TVP SA Romualda Or³a

W wakacje w telewizji publicznej nie bêdzie ¿adnych programów eduka-
cyjnych dla dzieci. Wstrzymano produkcjê nowych (np. „Na ratunek zwierzê-
tom”, „Rezerwat nauki”), co wiêcej, zrezygnowano te¿ z emisji audycji
powtórkowych. Tym samym po raz pierwszy telewizja publiczna zrezygno-
wa³a w ca³oœci z letniego edukacyjnego pasma dla dzieci. Tymczasem progra-
my edukacyjne to jedna z podstawowych form realizacji misji telewizji
publicznej. Szczególnie wa¿na w czasie wakacji, kiedy to dzieci najchêtniej
takie programy ogl¹daj¹. Telewizje komercyjne, do których nie wszystkie
dzieci maj¹ dostêp, oferuj¹ programy niemal wy³¹cznie rozrywkowe. Misyj-
noœæ telewizji publicznej przejawia³a siê ofert¹ programów edukacyjnych ob-
fituj¹cych w gry umys³owe, ³amig³ówki, filmy dokumentalne. Po ostatnich
zmianach mo¿e okazaæ siê, ¿e telewizja publiczna z czêœci swojej misji zre-
zygnowa³a.

Zwracam siê zatem do Pana Prezesa z proœb¹ o ponowne przeanalizowa-
nie letniej ramówki.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

na 57. posiedzeniu Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r. dotycz¹cym programów eduka-
cyjnych dla dzieci w wakacje przedstawiam wyjaœnienia Telewizji Polskiej SA w tej
sprawie.

Oferta programowa dla dzieci w ramówce letniej ma charakter wakacyjny, relakso-
wy. Dlatego, w g³ównej mierze, sk³adaj¹ siê na ni¹ pozycje filmowe – adresowane zarów-
no do najm³odszych, jak i starszych dzieci. Warto podkreœliæ, ¿e filmy animowane
i fabularne emitowane w przedpo³udniowym paœmie Wakacje z Jedynk¹ s¹ produkcja-
mi g³ównie europejskich nadawców publicznych, które nie tylko bawi¹, ale tak¿e roz-
wijaj¹ wyobraŸniê, niepozbawione s¹ tak¿e wartoœci poznawczych.

Oceniaj¹c ofertê wakacyjn¹ dla dzieci nale¿y tak¿e braæ pod uwagê mo¿liwoœci fi-
nansowe TVP. Bylibyœmy radzi zaproponowaæ najm³odszym widzom specjalne, pre-
mierowe wakacyjne programy, ale w obecnej sytuacji Spó³ki jest to niemo¿liwe.

Tym niemniej, pragnê podkreœliæ, ¿e produkcja programów dla tej grupy widzów te-
lewizji publicznej, nie jest, mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej, zagro¿ona.

Jesieni¹ powróc¹ premierowe wydania znanych i lubianych cykli, takich jak: Je-
dynkowe przedszkole, Budzik, Domisie, Dlaczego, po co, jak?, Moliki ksi¹¿kowe.

Warto podkreœliæ, ¿e Telewizja Polska jako jedyna stacja w Polsce realizuje misjê
edukacyjn¹ dla najm³odszych widzów oferuj¹c dzieciom i rodzicom profesjonalnie rea-
lizowane programy, których scenariusze s¹ konsultowane z psychologami i metodyka-
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mi wychowania przedszkolnego z najlepszych oœrodków akademickich w kraju.
Kolaudacje audycji, ze wzglêdu na ich szczególny charakter zwi¹zany z przestrzega-
niem zasad metodyki nauczania, odbywaj¹ siê w gronie wszystkich redaktorów prowa-
dz¹cych.

Oferta ta jest stale odnawiana i uzupe³niana o nowe pozycje, w tym tak¿e realizo-
wane w ramach Europejskiej Unii Nadawców, uwzglêdniaj¹ce osi¹gniêcia wspó³czes-
nej pedagogiki i rozwój cywilizacyjny. Dziêki temu, mamy nadziejê, przyczyniamy siê
do kszta³towania rozwoju naszych najm³odszych widzów, uczenia ich zasad w³aœciwe-
go postêpowania i zachowania, wspó³dzia³ania w grupie, altruizmu, ale tak¿e samo-
dzielnoœci, szczeroœci i otwartoœci na innych.

Z powa¿aniem

Romuald Orze³
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wiadomo, i¿ jednostki samorz¹du terytorialnego na mocy ustawy z dnia

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (tekst
jednolity: DzU z 2008 r. Nr 88, poz. 539) maj¹ okreœlone Ÿród³a dochodów
oraz zasady ustalania i gromadzenia dochodów. Dochodami tymi s¹ udzia³y
w podatku dochodowym od osób fizycznych (udzia³y w PIT) oraz udzia³y
w podatku dochodowym od osób prawnych (udzia³y w CIT). Oczywiœcie w za-
le¿noœci od szczebla jednostki samorz¹du terytorialnego (gmina, powiat, wo-
jewództwo) ustawa okreœla ró¿ne dla tych jednostek udzia³y w podatkach.

Z rozmów z przedstawicielami niektórych samorz¹dów wywnioskowa-
³em, ¿e problematyczny staje siê fakt, i¿ udzia³y te, stanowi¹ce dochody jed-
nostek samorz¹du terytorialnego, jednostki otrzymuj¹ ju¿ po opodatko- wa-
niu (podatki od osób prawnych i fizycznych, podatek VAT), a mimo wszystko,
realizuj¹c inwestycje, ponownie musz¹ p³aciæ podatek VAT, który trafia do
bud¿etu pañstwa.

Panie Ministrze, w zwi¹zku z tym moje pytanie brzmi: czy samorz¹dy, rea-
lizuj¹c inwestycje, mog³yby byæ zwolnione z podatku VAT, skoro dochody s¹
im przekazywane ju¿ po opodatkowaniu? Czy nie by³oby tak, i¿ to spowodo-
wa³oby realizacjê przez jednostki samorz¹du terytorialnego wiêkszej liczby in-
westycji?

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 18 czerwca 2010 r., znak: BPS/DSK-

-043-2807/10, przy którym przekazany zosta³ tekst oœwiadczenia Pana Senatora Ro-
mana Ludwiczuka z³o¿onego podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 czerwca
2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku VAT inwestycji realizowanych przez jednostki
samorz¹du terytorialnego, uprzejmie informujê.

Konstrukcja ca³ego systemu podatku od wartoœci dodanej w krajach cz³onkow-
skich UE podlega œcis³ej harmonizacji. Z tych wzglêdów równie¿ polskie przepisy doty-
cz¹ce podatku od towarów i us³ug musz¹ byæ zgodne z przepisami wspólnotowymi,
w szczególnoœci z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej. Powy¿sza dyrektywa
uniemo¿liwia pañstwom cz³onkowskim UE dowolne kszta³towanie wysokoœci stawek
podatkowych i zwolnieñ od tego podatku.

W zwi¹zku z przyst¹pieniem do Unii Europejskiej, Parlament przyj¹³ ustawê z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), wyko-
nuj¹c¹ zobowi¹zania w zakresie tego podatku wynikaj¹ce z cz³onkowstwa w Unii Euro-
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pejskiej. Przepisy wymienionej dyrektywy 2006/112/WE, nie przewiduj¹ mo¿liwoœci
wprowa- dzenia szczególnych uregulowañ w zakresie ulg, zwolnieñ b¹dŸ zwrotów po-
datku od towarów i us³ug w ramach obligatoryjnych procedur rozliczania tego podatku
z urzêdem skarbowym, z tytu³u zakupów realizowanych przez jednostki samorz¹du te-
rytorialnego b¹dŸ inne organy w³adzy publicznej.

W zwi¹zku z powy¿szym, m.in. gminy oraz inne jednostki samorz¹dowe nabywa-
j¹ce towary lub us³ugi, w stosunku do których s¹ nabywcami koñcowymi, musz¹ po-
nosiæ ciê¿ar podatku od towarów i us³ug. To samo dotyczy zreszt¹ jednostek sfery
bud¿etowej, finansowanej z bud¿etu pañstwa.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, informujê i¿ nie jest mo¿liwe – poprzez zmianê regula-
cji dotycz¹cych podatku od towarów i us³ug – wprowadzenie rozwi¹zañ, które zwalnia-
³yby od podatku (lub wprowadza³y obni¿one stawki) dostawy lub œwiadczenie us³ug
realizowane przez podatników VAT na rzecz jednostek samorz¹du terytorialnego.

Jednoczeœnie informujê, i¿ zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. wy¿ej ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug, opodatkowaniu VAT podlegaj¹, co do
zasady, odp³atna dostawa towarów i odp³atne œwiadczenie us³ug na terytorium kraju,
dokonywane przez podatników VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy, w których
charakterze mog¹ wystêpowaæ równie¿ jednostki samorz¹dowe.

Tym samym, opodatkowaniu tym podatkiem nie mog¹ podlegaæ kwoty otrzymywa-
ne przez jednostki samorz¹du terytorialnego w postaci „udzia³ów w podatku dochodo-
wym od osób prawnych” (udzia³y w CIT) oraz „udzia³ów w podatku dochodowym od
osób fizycznych” (udzia³y w PIT), o których mowa w nades³anym oœwiadczeniu.

Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug, podatek ten stanowi dochód bud¿etu pañstwa, a nie je-
dnostek samorz¹du terytorialnego.

Nie ma zatem miejsca sytuacja, o której mowa w nades³anym oœwiadczeniu, i¿ do-
chody samorz¹dów z ww. tytu³ów podlegaj¹ opodatkowaniu VAT.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Z nowelizacji ustawy o pomocy spo³ecznej z art. 51c ust. 2 wynika, i¿:

„Miesiêczn¹ kwotê dotacji z bud¿etu pañstwa na pokrycie bie¿¹cych kosztów
prowadzenia oœrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
ustala wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystaj¹cych z us³ug
w tych oœrodkach oraz œredniej miesiêcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jed-
nego uczestnika, nie wy¿sz¹ jednak ni¿ œrednia miesiêczna kwota dotacji
wyliczona dla województwa”.

Niektóre urzêdy wojewódzkie zinterpretowa³y ten zapis tak, i¿ uzale¿ni³y
wielkoœæ dotacji dla œrodowiskowych domów samopomocy od liczby osób fak-
tycznie uczestnicz¹cych w zajêciach i co miesi¹c ¿¹daj¹ potwierdzonych kopii
list obecnoœci uczestników ŒDS. Powoduje to oczywiœcie comiesiêczne zmniej-
szanie dotacji w zwi¹zku z liczb¹ dni nieobecnoœci uczestników w oœrodku
wsparcia. Zwa¿ywszy, ¿e s¹ to osoby niepe³nosprawne, i to w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym, czêstym zjawiskiem jest ich absencja wynikaj¹ca
z choroby lub bardzo z³ego samopoczucia. Kilkudniowej ich nieobecnoœci na za-
jêciach w ¿aden sposób nie mo¿na przewidzieæ i nie powoduje ona zmniejsze-
nia kosztów utrzymania placówki (z wyj¹tkiem posi³ku). A mimo to dotacje s¹
obcinane za ka¿d¹ œredniomiesiêczn¹ nieobecnoœæ uczestników.

Czy ustawodawca, pisz¹c: „…iloczyn aktualnej liczby osób korzystaj¹cych
z us³ug w tych oœrodkach…”, mia³ na myœli liczbê osób faktycznie uczestni-
cz¹cych w zajêciach (na podstawie list obecnoœci), czy aktualn¹ liczbê osób skie-
rowanych do oœrodka wsparcia (decyzje kieruj¹ce z oœrodków pomocy
spo³ecznej)?

Z rozmów z kierownikami oœrodków wsparcia wiem, ¿e dotacje przekazy-
wane w niektórych województwach s¹ niewystarczaj¹ce i borykaj¹ siê oni
z powa¿nymi problemami finansowymi. Samorz¹dy przewa¿nie nie s¹ zain-
teresowane dotowaniem tych oœrodków z dochodów w³asnych. Wprowadze-
nie mo¿liwoœci zmniejszania dotacji za ka¿d¹ nieobecnoœæ uczestnika nie
tylko powoduje znaczne obni¿enie poziomu us³ug w tych placówkach, ale gro-
zi ich likwidacj¹.

Proszê wiêc Pani¹ Minister o odpowiedŸ na pytanie, jaki faktyczny
wskaŸnik powinien byæ brany pod uwagê przez wojewodów przy ustalaniu
miesiêcznej kwoty dotacji z bud¿etu pañstwa na pokrycie bie¿¹cych kosztów
prowadzenia oœrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.07.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na Pana pismo z dnia 18 czerwca 2010 roku znak BPS/DSK-043-

-2808/10 w sprawie oœwiadczenia Pana Senatora Romana Ludwiczuka, dotycz¹cego
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dotacji z bud¿etu pañstwa na finansowanie œrodowiskowych domów samopomocy, wy-
jaœniam co nastêpuje.

Dnia 31 marca br. wesz³y w ¿ycie przepisy ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku
o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40,
poz. 229), w tym dotycz¹ce funkcjonowania i finansowania oœrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z art. 51c ust. 2 ustawy o pomocy spo³ecznej miesiêczn¹ kwotê dotacji
z bud¿etu pañstwa na pokrycie bie¿¹cych kosztów prowadzenia oœrodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby
osób korzystaj¹cych z us³ug w tych oœrodkach oraz œredniej miesiêcznej wojewódz-
kiej kwoty dotacji na jednego uczestnika. Œrednia miesiêczna kwota dotacji wyliczo-
na dla województwa, wynika z wielkoœci œrodków zaplanowanych w bud¿ecie
wojewody na finansowanie oœrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi, podzielona przez 12 miesiêcy i przez liczbê miejsc w oœrodkach wsparcia urucho-
mionych w uzgodnieniu z wojewod¹. Natomiast œrednia miesiêczna kwota dotacji na
1 uczestnika ŒDS lub klubu samopomocy ustalana jest przez wojewodê, przy czym
kwota ta nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ œrednia miesiêczna kwota dotacji wyliczona dla wo-
jewództwa. Ponadto kwota dotacji ustalana dla oœrodka wsparcia mo¿e byæ zwiêkszo-
na, nie wiêcej jednak ni¿ o 20%, w zale¿noœci od liczby uczestników oraz zakresu,
jakoœci i rodzaju œwiadczonych us³ug. Przepisy ustawy nie przewiduj¹ wiêc mo¿liwo-
œci obni¿ania dotacji dla oœrodka wsparcia z powodu nieobecnoœci osób skierowa-
nych do oœrodka wsparcia.

Jeœli chodzi o pojêcie aktualnej liczby osób korzystaj¹cych z us³ug w oœrodkach
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, to wyjaœniam, ¿e nale¿y przez to ro-
zumieæ liczbê osób, które posiadaj¹ decyzje kieruj¹ce do oœrodka wsparcia wg stanu
na koniec miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c, na który ustalana jest dotacja, jednak
nie wiêksz¹ ni¿ liczba miejsc uruchomionych w tym oœrodku w uzgodnieniu z woje-
wod¹.

Przed wejœciem w ¿ycie ww. przepisów, finansowanie oœrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi obywa³o siê na zasadach ustalonych przez wojewodów.
W wielu województwach ograniczano dotacjê w sytuacjach niskiego wskaŸnika wyko-
rzystania miejsc, przy czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e z informacji przekazywanych przez
wydzia³y polityki spo³ecznej urzêdów wojewódzkich wynika, ¿e zdarza³y siê przypadki,
gdzie taki wskaŸnik oscylowa³ w granicach 20–30%, a pracownicy oœrodka wsparcia
nie podejmowali ¿adnych dzia³añ wyjaœniaj¹cych przyczyny tej sytuacji, czy te¿ ma-
j¹cych na celu jej zmianê. Sytuacje takie w wiêkszym lub mniejszym stopniu dotycz¹
oœrodków z miejscami dla osób psychicznie chorych, które czêsto opuszczaj¹ zajêcia,
a nieobecnoœci przed³u¿aj¹ siê nawet do kilku miesiêcy.

Dlatego te¿, aby ograniczaæ takie przypadki i efektywnie wykorzystywaæ miejsca
w oœrodkach wsparcia oraz przekazywan¹ dotacjê, w uzgodnieniu z wojewod¹, wyda-
wano wiêcej decyzji kieruj¹cych ni¿ liczba miejsc uruchomionych w danym oœrodku
wsparcia. Te dodatkowo przyjête osoby powoduj¹, ¿e wskaŸnik wykorzystania miejsc
jest bli¿szy maksymalnej wielkoœci, a osoby czêsto opuszczaj¹ce zajêcia (najczêœciej jed-
nak nieobecnoœci wi¹¿¹ siê œciœle z procesem chorobowym), nie maj¹ uchylanych de-
cyzji i nie trac¹ mo¿liwoœci korzystania z us³ug w oœrodku wsparcia. Mo¿liwoœæ takiego
dzia³ania przewiduje tak¿e projekt konsultowanego obecnie rozporz¹dzenia w sprawie
œrodowiskowych domów samopomocy.

Dotacje na 1 uczestnika œrodowiskowego domu samopomocy w poszczególnych
województwach by³y i s¹ zró¿nicowane. Ich wysokoœæ waha siê od 700 z³ do 1000 z³ na
uczestnika miesiêcznie, przy czym w wiêkszej liczbie województw dotacje mieszcz¹ siê
w tych wy¿szych przedzia³ach wielkoœci. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e praktycznie
w ka¿dym województwie dotacje corocznie wzrastaj¹, chocia¿ nie zawsze s¹ to zna-
cz¹ce wzrosty, szczególnie wobec ograniczeñ wydatków bud¿etu pañstwa.

Na zakoñczenie pragnê jeszcze raz podkreœliæ, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami nie ma podstaw do ograniczania wysokoœci dotacji w zwi¹zku z licznymi absen-
cjami uczestników. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e zaniechanie dzia³añ personelu
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jednostki na rzecz mobilizowania uczestników do korzystania z us³ug œwiadczonych
w oœrodku wsparcia mo¿e, w drodze nadzoru i kontroli wojewody, skutkowaæ uchyle-
niem decyzji przyznaj¹cych œwiadczenia (us³ugi w oœrodku wsparcia) osobom z zabu-
rzeniami psychicznymi, a tym samym ograniczyæ dotacjê.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie, podczas spotkañ z mieszkañcami mojego okrêgu wy-

borczego, przedstawiciele Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zapoznali mnie z pro-
blemem, z którym borykaj¹ siê od wielu lat bez realnych nadziei na jego
rozwi¹zanie. PowódŸ, która w ostatnich miesi¹cach nêka tereny niemal ca³ej
Polski, tysi¹ce stra¿aków walcz¹cych z ¿ywio³em – to unaoczni³o pal¹c¹ i nie-
rozwi¹zan¹ do tej pory kwestiê: rozliczenia z t¹ grup¹ zawodow¹ wypraco-
wanych przez ni¹ nadgodzin. Wed³ug danych przytoczonych przez jeden
z dzienników trzydzieœci tysiêcy zawodowych stra¿aków wypracowa³o w la-
tach 2006–2009 osiem i pó³ miliona nadgodzin!

Braki kadrowe, zmiana przepisów zwi¹zana z naszym wejœciem do UE
i takie kataklizmy jak tegoroczna powódŸ sprawiaj¹, ¿e liczba nadgodzin roœ-
nie lawinowo, ale nie ma ani œrodków finansowych, ani odpowiednich zapi-
sów prawnych, ani mo¿liwoœci organizacyjnych, by je uczciwie, zgodnie
z liter¹ prawa, rozliczyæ z t¹ grup¹ zawodow¹. Szacuje siê, ¿e w stra¿y po¿ar-
nej braki kadrowe oscyluj¹ wokó³ trzech, czterech tysiêcy. Nie ma realnej
mo¿liwoœci, by stra¿acy wykorzystali te przepracowane godziny jako dni
wolne. Rozwi¹zaniem problemu wydawa³yby siê rekompensaty finansowe,
jednak obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy zabraniaj¹ wyp³aty stra¿akom œrod-
ków pieniê¿nych za pracê wykonywan¹ „po godzinach” (w przeciwieñstwie
choæby do policji).

Szanowny Panie Ministrze, czy Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji ma jak¹œ koncepcjê rozwi¹zania tego problemu? W obecnej sytua-
cji powodziowej, kiedy to na barkach Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej spoczywa
tak ogromny obowi¹zek ratowania tysiêcy domostw, ludzkiego ¿ycia przed
¿ywio³em, plan zmierzaj¹cy do pozytywnego rozstrzygniêcia przedstawione-
go problemu by³by ju¿ pewn¹ rekompensat¹ za poniesiony przez nich trud.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 18 czerwca 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2809/10) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Antoniego
Motyczkê podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 czerwca 2010 roku w sprawie
rozliczenia godzin nadliczbowych funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, uprzej-
mie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z póŸn. zm.), czas s³u¿by stra¿aków nie mo¿e prze-
kraczaæ 40 godzin tygodniowo w przyjêtym okresie rozliczeniowym, nieprzekracza-
j¹cym 6 miesiêcy. Je¿eli jest to uzasadnione koniecznoœci¹ zapewnienia ci¹g³oœci
s³u¿by, czas s³u¿by stra¿aka mo¿e byæ przed³u¿ony do 48 godzin tygodniowo w ww.
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okresie rozliczeniowym (vide: art. 35 ust. 9 wymienionej ustawy). W przypadku wpro-
wadzenia podwy¿szonej gotowoœci operacyjnej w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej czas
s³u¿by stra¿aka mo¿na przed³u¿yæ ponad normê 48 godzin tygodniowo i w takim wy-
padku w zamian za czas s³u¿by stra¿akowi przys³uguje czas wolny od s³u¿by w tym sa-
mym wymiarze, w przyjêtym okresie rozliczeniowym (vide: art. 35 ust. 10 ww. ustawy).

Z tytu³u pe³nienia s³u¿by w warunkach szkodliwych dla zdrowia albo szczególnie
uci¹¿liwych ze wzglêdu na przed³u¿ony czas s³u¿by stra¿akowi przys³uguje swoista re-
kompensata w postaci dodatkowego p³atnego urlopu wypoczynkowego (vide: art. 71a
ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej).

Wskazane regulacje prawne odnosz¹ce siê do czasu s³u¿by stra¿aków obowi¹zuj¹
od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836), tj. od dnia 1 lipca 2005 roku. W drodze
przedmiotowej nowelizacji – obok obni¿enia normy czasu s³u¿by – wyd³u¿ono jedno-
czeœnie wymiar dodatkowego urlopu dla stra¿aków PSP do 18 dni (dla porównania
w Policji wymiar dodatkowego urlopu wynosi – do 13 dni roboczych, a Stra¿y Granicznej
– do 15 dni kalendarzowych).

Podkreœlenia wymaga, i¿ w aktualnym brzmieniu ustawa o Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej reguluje w pe³nym zakresie uprawnienia stra¿aka z tytu³u pe³nienia s³u¿by
w przed³u¿onym czasie s³u¿by, wy³¹czaj¹c uprawnienia p³acowe z tego tytu³u. Powy¿-
sze stwierdzenie znalaz³o potwierdzenie w uchwale S¹du Najwy¿szego z dnia 18 marca
2008 roku (sygn. II PZP 3/08). S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu ww. uchwa³y potwierdza
wczeœniejsze ustalenia, i¿ stosunki s³u¿by w s³u¿bach mundurowych nie s¹ stosunka-
mi pracy w rozumieniu Kodeksu pracy i w sprawach nieuregulowanych w pragmatyce
danej s³u¿by przepisy Kodeksu pracy stosuje siê posi³kowo na podstawie wyraŸnych
odes³añ lub w drodze analogii w celu usuniêcia rzeczywistych luk w tych regulacjach,
a nie na podstawie art. 5 Kodeksu pracy. Ponadto stwierdza, ¿e brak regulacji w prag-
matyce danej s³u¿by prawa funkcjonariusza do dodatkowego uposa¿enia z tytu³u
pe³nienia s³u¿by w przed³u¿onym czasie s³u¿by „oznacza, ¿e ustawodawca nie przy-
zna³ funkcjonariuszowi takiego prawa (regulacja negatywna). Brak regulacji w pragma-
tyce danej s³u¿by prawa funkcjonariusza do dodatkowego uposa¿enia z tytu³u
pe³nienia s³u¿by w przed³u¿onym czasie s³u¿by nie mo¿e zostaæ zakwalifikowany jako
luka rzeczywista, która wymaga³aby wype³nienia w drodze analogii z przepisów Ko-
deksu pracy o wynagrodzeniu za pracê w godzinach nadliczbowych. Ten brak mo¿e byæ
rozpatrywany jedynie w kategoriach luki aksjologicznej, a wiêc braku regulacji, któr¹
uwa¿a siê za s³uszn¹ i po¿¹dan¹. Taka luka mo¿e byæ wype³niona tylko w drodze odpo-
wiedniego dzia³ania ustawodawcy, a nie w drodze wyk³adni prawa”.

Warto równie¿ wskazaæ, i¿ zgodnie z § 6 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pe³nienia s³u¿by przez
stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz. U. Nr 266, poz. 2247 z póŸn. zm.), przed³u-
¿enie czasu s³u¿by stra¿aka mo¿e uzasadniaæ koniecznoœæ:

1) dokoñczenia rozpoczêtych czynnoœci, je¿eli nie mog¹ zostaæ przerwane, oraz wy-
konania czynnoœci niecierpi¹cych zw³oki;

2) utrzymania minimalnej obsady osobowej ka¿dej zmiany na poziomie od 50% do
70% stanu etatowego zmiany.

G³ównie ze wzglêdu na koniecznoœæ utrzymania minimalnej obsady osobowej ka¿-
dej zmiany na poziomie od 50% do 70% stanu etatowego zmiany, nie jest mo¿liwe do-
konanie rozliczenia nadgodzin stra¿aków.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e zarówno Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, jak te¿ kierownictwo Komendy G³ównej i pozosta³ych jednostek organi-
zacyjnych PSP, dostrzegaj¹ problem ponadnormatywnego czasu s³u¿by stra¿aków PSP.
Od 2006 roku podejmowane s¹ dzia³ania, maj¹ce na celu zwiêkszenie stanów osobo-
wych zmian s³u¿bowych, które doprowadzi³y do zwiêkszenia w okresie od 2005 do 2008
roku stanu etatowego w zmianowym rozk³adzie czasu s³u¿by o 2 800 etatów z tego:

– 1100 etatów jako nowe (w roku 2006),
– 350 etatów cywilnych, które uwolni³y odpowiedni¹ iloœæ etatów funkcjonariuszy

z codziennego rozk³adu czasu s³u¿by (lata 2007 i 2008),
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– 1266 etatów przeniesiono z codziennego rozk³adu czasu s³u¿by w komendach wo-
jewódzkich oraz powiatowych i miejskich PSP,

– 84 etaty przeniesiono z jednostek centralnych.
Obecnie analizowane jest podjêcie stosownych dzia³añ maj¹cych na celu rozwi¹za-

nie przedmiotowej kwestii.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Zbigniew Sosnowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Tegoroczne klêski powodzi w sposób naturalny prowokuj¹ do stawiania

pytañ o skuteczne rozwi¹zania prawne i administracyjne, jakie mo¿e podj¹æ
pañstwo polskie w celu ochrony ¿ycia, zdrowia i mienia swoich obywateli.
Katastrofy powodziowe ostatnich lat w Polsce (w 1997 i w 2001 r., w zachod-
niopomorskim w 2008 r., w Kotlinie K³odzkiej w 2009 r.), ale równie¿ za gra-
nic¹ (Missisipi w 1993 r., Ren w 1993 r. i w 1995 r., rzeki Anglii i Szwajcarii
w 2000 r., Dunaj i £aba w 2002 r.) zmuszaj¹ do analizy skutecznoœci podej-
mowanych dzia³añ, polegaj¹cych na regulacji rzek (np. Program dla Odry
2006). Logiczne wydaje siê pytanie, czy poniesienie znacznych nak³adów fi-
nansowych na regulacjê rzek, budowê zbiorników, podwy¿szanie wa³ów itp.
realnie poprawi³o bezpieczeñstwo powodziowe obszarów szczególnie zagro-
¿onych.

Zwiêkszenie poziomu zabezpieczenia przed powodzi¹ w oczywisty spo-
sób powinno wi¹zaæ siê z prowadzon¹ polityk¹ hydrologiczn¹ pañstwa. Nie
istnieje stuprocentowe zabezpieczenie przed powodzi¹, aktualne pozostaje
jednak pytanie, czy œrodki techniczne, takie jak obwa³owywania i zbiorniki
przeciwpowodziowe, daj¹ rzeczywiste mo¿liwoœci kontrolowania przebiegu
powodzi i ograniczenia rozmiarów klêski. Wydaje siê, i¿ nie rezygnuj¹c ze
stosowania œrodków technicznych, nale¿y wiêksz¹ uwagê i œrodki przezna-
czyæ na kwestie nietechniczne, takie jak: odzyskiwanie dawnych terenów za-
lewowych, stosowanie map ryzyka powodziowego w planowaniu
przestrzennym, zakaz budowania wszelkich obiektów na terenach bezpoœre-
dnio zagro¿onych wyst¹pieniem powodzi lub przerwaniem wa³ów, zachowa-
nie i odtwarzanie roœlinnoœci i obszarów leœnych na terenach górskich,
podmok³ych i ³¹kowych, przywracanie zdegradowanych terenów podmok-
³ych obejmuj¹ce ponowne ³¹czenie rzek z ich terenami zalewowymi.

Podstaw¹ podjêcia dzia³añ przeciwpowodziowych powinna byæ ponow-
na rzetelna naukowa analiza oparta na danych zgromadzonych w skali ca-
³ych zlewni.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 20 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na pismo znak: BPS/DSK-043-2810/10 z dnia 18 czerwca 2010 r.
dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Rafa³a Muchackiego w sprawie pod-
jêcia dzia³añ prawnych i administracyjnych w celu zapobiegania powodziom, uprzej-
mie informujê co nastêpuje.

Na wstêpie chcia³bym zgodziæ siê ze stwierdzeniem Pana Senatora, ¿e powódŸ jest
zjawiskiem naturalnym, któremu nie sposób zapobiec. Mo¿emy jedynie podejmowaæ
dzia³ania ochronne polegaj¹ce na takim przygotowaniu organizacyjno-technicznym,
aby maksymalnie z³agodziæ skutki przep³ywu wód powodziowych. Œrodki techniczne

84 57. posiedzenie Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r.



s¹ potrzebne, aby minimalizowaæ skutki, ale nigdy nie zagwarantuj¹ 100% ochrony
przed powodzi¹.

Jedn¹ z najwa¿niejszych przyczyn wzrostu strat ekonomicznych i spo³ecznych
w przypadku wyst¹pienia powodzi jest zabudowa dolin rzecznych. Niestety czêsto zda-
rza siê, ¿e obszary zagro¿one powodzi¹ z racji swojej atrakcyjnoœci s¹ zabudowywane.

Obowi¹zuj¹ce dotychczas zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w za-
kresie opracowywania dokumentacji planistycznej s³u¿¹cej ochronie przed powodzi¹
okaza³y siê niewystarczaj¹ce. Wprowadzenie pojêcia obszarów bezpoœredniego i poœred-
niego zagro¿enia powodzi¹ oraz okreœlenie katalogu zakazów i ograniczeñ na tych ob-
szarach w praktyce siê nie sprawdzi³y. Wyniki opracowywanych przez dyrektorów re-
gionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej studiów ochrony przeciwpowodziowej,
w których okreœlano te obszary, mog³y byæ egzekwowane dopiero w przypadku wpro-
wadzenia ich ustaleñ do planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Dowolnoœæ
dzia³ania gmin w tym zakresie, doprowadzi³a niejednokrotnie do nieuwzglêdniania wy-
ników studiów w planach przestrzennych, gdy¿ ogranicza³o to zagospodarowanie
atrakcyjnych terenów i lokalny rozwój, pomimo, ¿e by³ prowadzony na terenach nara-
¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi. Dodatkowo w 2005 r. wprowadzono do ustawy
Prawo wodne jeszcze jedn¹ kategoriê – obszary potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ np.
w wyniku przerwania obwa³owania. Mo¿na tam by³o wprowadziæ podobne ogranicze-
nia jak na obszarach bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹, jednak¿e nale¿a³o z tego ty-
tu³u p³aciæ odszkodowanie za utratê wartoœci zagro¿onych terenów. Ze wzglêdu na
brak œrodków finansowych na ewentualne odszkodowania przepis ten pozosta³ ca³ko-
wicie martwy.

Jednak¿e pragnê poinformowaæ, i¿ w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia
transpozycji do polskiego systemu prawnego postanowieñ Dyrektywy 2007/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania
nim (tzw. dyrektywa powodziowa) Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej – centralny or-
gan administracji rz¹dowej w³aœciwy w sprawach gospodarowania wodami, nadzoro-
wany przez Ministra Œrodowiska – przygotowa³ kompleksowy projekt nowelizacji
ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw.

Celem nadrzêdnym dyrektywy jest ograniczanie strat powodziowych poprzez w³a-
œciwe zagospodarowywanie terenów nara¿onych na zjawisko powodzi. Wdro¿enie dy-
rektywy spowoduje opracowanie istotnych dokumentów planistycznych:

– wstêpnej oceny ryzyka powodziowego (opracowane do dnia 22 grudnia 2011 r.) –
okreœlone zostan¹ obszary, na których istnieje znacz¹ce ryzyko powodzi lub wy-
st¹pienie znacz¹cego ryzyka powodzi jest prawdopodobne (tzw. „obszary nara¿one
na niebezpieczeñstwo powodzi”),

– mapy zagro¿enia powodziowego (opracowane do dnia 22 grudnia 2013 r.) – okreœ-
lone zostan¹ obszary, które mog¹ byæ zalane w przypadku wyst¹pienia powodzi
o okreœlonym prawdopodobieñstwie (niskim, œrednim i wysokim), okreœlone zo-
stan¹ g³êbokoœci wody oraz prêdkoœci wody,

– mapy ryzyka powodziowego (opracowane do dnia 22 grudnia 2013 r.) – uwzglêd-
niona zostanie liczba mieszkañców dotkniêtych powodzi¹, zagro¿enia dla infra-
struktury, w tym szczególnie dla obiektów zagra¿aj¹cych œrodowisku np. oczysz-
czalnie œcieków orazwszelkie inne informacje maj¹ce wp³yw na szacowanie ryzyka,

– plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym (opracowane do dnia 22 grudnia 2015 r.)
obejmuj¹ce wszystkie aspekty zarz¹dzania ryzykiem powodziowym – zapobiega-
nie, ochronê i przygotowanie do wezbrania, w tym prognozowanie powodzi i syste-
my wczesnego ostrzegania; plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym powinny
równie¿ obejmowaæ dzia³ania na rzecz zrównowa¿onego zagospodarowania prze-
strzennego, skuteczniejsz¹ retencjê wód oraz kontrolowane zalewanie niektórych
obszarów w przypadku wyst¹pienia powodzi.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne zak³ada, ¿e mapy zagro¿enia i ryzy-
ka powodziowego, bêd¹ stanowi³y podstawê dla racjonalnego planowania przestrzen-
nego na obszarach nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi, a tym samym dla
zapobiegania powstawaniu szkód powodziowych. Granice obszarów zagro¿onych po-
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wodzi¹ wyznaczone na wymienionych mapach maj¹ byæ uwzglêdniane w planach zago-
spodarowania przestrzennego. Projekt ustawy przewiduje zmiany w zakresie plano-
wania przestrzennego poprzez wprowadzenie obligatoryjnego terminu 18 miesiêcy na
uwzglêdnienie granic terenów zagro¿onych powodzi¹ w planach zagospodarowania
przestrzennego województw, studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto chcia³bym nadmieniæ, i¿ zgodnie z nowelizacj¹ ustawy Prawo wodne, spo-
rz¹dzane bêd¹ plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym, za opracowanie których od-
powiedzialny bêdzie Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej. Plany powstan¹
m.in. w wyniku sporz¹dzenia map zagro¿enia powodziowego i map ryzyka powodzio-
wego. Plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym uwzglêdniaæ bêd¹ m.in. analizê kosz-
tów i korzyœci, zasiêg powodzi i trasy przejœcia wezbrañ powodziowych, obszary
o potencjalnych mo¿liwoœciach retencyjnych, a tak¿e cele œrodowiskowe zawarte w Ra-
mowej Dyrektywie Wodnej, zasady gospodarowania wod¹ i sposób uprawy i zagospo-
darowania gruntów, elementy planowania i zagospodarowania przestrzennego,
ochronê przyrody, ¿eglugê i infrastrukturê portow¹, prognozowanie powodzi i systemy
wczesnego ostrzegania oraz infrastrukturê krytyczn¹ w rozumieniu ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). Opracowywa-
nie planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym bêdzie skoordynowane z opracowywa-
niem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wymaganych Ramow¹
Dyrektyw¹ Wodn¹.

Zgodnie z prawodawstwem Wspólnotowym powy¿sze dokumenty planistyczne bê-
d¹ opracowywane w uk³adzie zlewniowym, w regionach wodnych lub w odpowiednich
przypadkach dla obszarów ca³ych dorzeczy przy uwzglêdnieniu odpowiedniej szczegó-
³owoœci tych dokumentów na poszczególnych poziomach. Ustalenia z powy¿szych do-
kumentów planistycznych powinny byæ wykorzystywane tak¿e przy opracowywaniu
planów zarz¹dzania kryzysowego przez administracjê samorz¹dow¹.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Piotrowicza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W imieniu Zwi¹zku Powiatowych Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowot-
nej Województwa Podkarpackiego zwracam siê do Pani Minister o podjêcie
pilnych dzia³añ na rzecz zwiêkszenia nak³adów na opiekê zdrowotn¹ w wo-
jewództwie podkarpackim do poziomu, jaki jest w innych regionach Polski.

Od 2008 r. wszystkie podkarpackie szpitale borykaj¹ siê z dramatycz-
nym niedofinansowaniem œwiadczeñ medycznych. Powodem jest niespra-
wiedliwy, jeœli chodzi o Podkarpacie, sposób podzia³u œrodków przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecny system zaniedbuje finansowo woje-
wództwa œciany wschodniej. Podkarpacie otrzymuje mniejsze nak³ady w po-
równaniu z innymi województwami o podobnej liczbie mieszkañców. W roku
2008 te nak³ady by³y mniejsze o 181 milionów z³, w roku 2009 – o 254 milio-
ny z³, a w roku 2010 – o 277 milionów z³. £¹czny niedobór œrodków s³u¿¹cych
ratowaniu zdrowia i ¿ycia ludzkiego siêga kwoty 712 milionów z³. Realizacja
kontraktów szpitalnych w bogatych województwach wynosi 92–94%, a na
Podkarpaciu – 108%. Widaæ wiêc wyraŸnie, ¿e niektóre województwa maj¹
nadmiar œrodków, których nie s¹ w stanie w ca³oœci spo¿ytkowaæ na leczenie
pacjentów, a w innych wystêpuj¹ znaczne niedobory. Niedofinansowanie na-
szych szpitali grozi nieuchronn¹ katastrof¹. Szpitale maj¹ niezap³acone fak-
tury za hospitalizacjê, w tym za leczenie dzieci, osób dotkniêtych urazami,
pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, chorych zakaŸnie wymaga-
j¹cych leczenia operacyjnego. Szpitale przestaj¹ p³aciæ dostawcom, a nied³u-
go nie bêd¹ w stanie regulowaæ poborów pracowników. Grozi to upadkiem
lecznictwa szpitalnego na Podkarpaciu. Niesprawiedliwy sposób podzia³u
sk³adki zdrowotnej i spowodowane tym dzia³aniem niedofinansowanie szpi-
tali skutkuj¹ nierównym dostêpem obywateli do opieki medycznej. To ³amie
podstawowe normy prawne, w szczególnoœci art. 68 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej, w którym stwierdza siê, po pierwsze, ¿e ka¿dy ma prawo do ochrony
zdrowia, po drugie, ¿e obywatelom, niezale¿nie od ich sytuacji materialnej,
w³adze publiczne zapewniaj¹ równy dostêp do œwiadczeñ opieki zdrowotnej
finansowanej ze œrodków publicznych.

Jako senator ziemi podkarpackiej nie mogê zgodziæ siê na gorsze trakto-
wanie naszego regionu. Niezap³acone procedury szpitalne na Podkarpaciu za
rok 2008 to 50 milionów z³, a za 2009 – oko³o 109 milionów z³. Podobnie jest
w roku bie¿¹cym. Tak dalej byæ nie mo¿e, tym bardziej ¿e Pani Minister wielo-
krotnie publicznie zapewnia³a, ¿e pieni¹dze zostan¹ szpitalom wyp³acone.
Nie mo¿emy czekaæ na bankructwo szpitali, ich zamykanie i ewakuacjê pa-
cjentów. Szpitale s¹ dorobkiem kilku pokoleñ. S³u¿¹ ludziom chorym i cier-
pi¹cym, a wiêc najczêœciej bezbronnym, niemaj¹cym si³y na manifestacje czy
protesty.

Liczê na zrozumienie trudnej sytuacji, dotrzymanie s³owa i pilne podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do zwiêkszenia nak³adów na opiekê zdrowotn¹ w wo-
jewództwie podkarpackim.

Stanis³aw Piotrowicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.07.23

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Stanis³awa Piotrowicza na

57. posiedzeniu Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r., w sprawie „zwiêkszenia nak³adów
na opiekê zdrowotn¹ w województwie podkarpackim do poziomu, jaki jest w innych re-
gionach Polski”, przes³anym przy piœmie Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 czerwca 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2811/10, uprzejmie proszê o przyjêcie
nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Odnosz¹c siê do podzia³u pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie œrodków na koszty
œwiadczeñ opieki zdrowotnej uprzejmie informujê, i¿ przedmiotow¹ kwestiê reguluj¹
szczegó³owo przepisy ustawy 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.), w szczególnoœci art. 118 oraz przepisy wydane na podstawie delegacji
okreœlonej w art. 119 przedmiotowej ustawy, tj. rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
z dnia 17 listopada 2009 r., w sprawie szczegó³owego trybu i kryteriów podzia³u œrod-
ków pomiêdzy centralê i oddzia³y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z prze-
znaczeniem na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U.
Nr 193, poz. 1495).

Pragnê jednoczeœnie zwróciæ uwagê, ¿e dokonana w ostatnim czasie zmiana przepi-
sów dotycz¹cych zasad podzia³u œrodków pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie NFZ dopro-
wadzi³a do istotnej modyfikacji sposobu podzia³u œrodków, a jednym z beneficjentów
tej zmiany jest Podkarpacki OW NFZ. Wp³yw tej zmiany na finansowanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej na Podkarpaciu bêdzie bardziej widoczny w kolejnych latach wraz ze
wzrostem ogólnej puli œrodków bêd¹cej w dyspozycji NFZ, który umo¿liwi wiêkszy
wzrost udzia³u Podkarpackiego OW NFZ w finansowaniu œwiadczeñ.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e z informacji przekazanych przez Dyrektora Pod-
karpackiego OW NFZ wynika, ¿e w 2010 roku w ramach posiadanych œrodków finan-
sowych Podkarpacki OW NFZ zawiera ugody ze œwiadczeniodawcami w celu zap³aty za
œwiadczenia wykonane ponad limit wynikaj¹cy z umowy pocz¹wszy od 2008 roku,
w szczególnoœci dotycz¹ce œwiadczeñ udzielanych w stanach nag³ych, o których mowa
w art. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U.
z 2007 r., poz. 89 ze zm.). Rozpoczêcie procesu zawierania ww. ugód umo¿liwi³o podjê-
cie przez Podkarpacki OW NFZ decyzji o przeznaczeniu na koszty lat ubieg³ych znacz-
nej czêœci œrodków finansowych pochodz¹cych z ostatniej zmiany planu finansowego
NFZ na 2010 rok.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Sadowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Sprawa dotyczy projektu rozporz¹dzenia MEN z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie rodzajów i szczególnych zasad dzia³ania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i za-
sad odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placów-
kach. Po zg³oszonych do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez œrodowiska
zwi¹zane z kszta³ceniem dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie
protestach w zwi¹zku z przywo³anym rozporz¹dzeniem, dopisano w nim, ¿e
„Do specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych mog¹ byæ przyjmowane
równie¿ dzieci i m³odzie¿: 1) z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim,
2) z innym rodzajem niepe³nosprawnoœci ni¿ przewa¿aj¹ca w danym oœrod-
ku, w przypadku gdy w miejscu ich zamieszkania brak jest oferty edukacyj-
nej zapewniaj¹cej im specjaln¹ organizacjê nauki i metod pracy,
dostosowan¹ do ich indywidualnych mo¿liwoœci i potrzeb psychofizycznych”.
Nie uchylono jednak § 22, uniemo¿liwiaj¹cego oœrodkom przyjmowanie ucz-
niów z lekkim upoœledzeniem umys³owym, którzy mog¹ kszta³ciæ siê w szkole
w miejscu zamieszkania. Utrzymywanie zapisów rozporz¹dzenia w tej for-
mie mo¿e w ci¹gu kilku lat doprowadziæ do likwidacji kszta³cenia dzieci i m³o-
dzie¿y upoœledzonej umys³owo w stopniu lekkim w specjalnych oœrodkach
szkolno-wychowawczych lub znacznie je ograniczy.

Zamierzeniem MEN jest przeniesienie ciê¿aru kszta³cenia dzieci i m³odzie-
¿y upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim do szkó³ ogólnodostêpnych.
W projekcie rozporz¹dzenia MEN z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wa-
runków organizowania kszta³cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m³odzie-
¿y niepe³nosprawnych oraz niedostosowanych spo³ecznie w przedszkolach,
szko³ach i oddzia³ach ogólnodostêpnych lub integracyjnych – w § 4, a tak¿e
w § 1 – jest mowa o obowi¹zkach na³o¿onych na wymienione placówki
oœwiatowe. Zobowi¹zane s¹ one do stworzenia odpowiednich warunków, za-
pewnienia specjalistycznego sprzêtu i œrodków dydaktycznych, umo¿liwiaj¹-
cych realizacjê programów nauczania dostosowanych do indywidualnych
potrzeb edukacyjnych i mo¿liwoœci psychofizycznych ucznia z wykorzysta-
niem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Po-
winny te¿ zatrudniaæ specjalistów. W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie
wszystkie wymienione zadania s¹ realizowane w szko³ach ogólnodostêp-
nych. Projekt rozporz¹dzenia nie nak³ada na nie obowi¹zku zatrudnienia na-
uczycieli posiadaj¹cych kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, lecz
tylko wskazuje tak¹ mo¿liwoœæ, co w konsekwencji, razem z brakiem finan-
sowego przygotowania organów prowadz¹cych szko³y ogólnodostêpne do
proponowanych zmian, spowoduje, i¿ nie bêdzie specjalistów z zakresu oligo-
frenopedagogiki ze znajomoœci¹ psychicznych aspektów rozwoju dziecka
upoœledzonego, z uwzglêdnieniem jego potrzeb.

W kszta³ceniu i wychowaniu dziecka niepe³nosprawnego najwa¿niejsze
jest zapewnienie mu bezpieczeñstwa, stabilizacji, poczucia w³asnej wartoœci
i pe³nej akceptacji. Osi¹gniêcie przez takie dziecko sukcesu motywuje je do dal-
szej pracy nad sob¹. Powstaje pytanie, czy szko³y ogólnodostêpne, w pogoni
za wynikami egzaminów zewnêtrznych, bed¹ w stanie rozwi¹zaæ i udŸwign¹æ
problemy uczniów niepe³nosprawnych potrzebuj¹cych stosowania indywi-
dualnych metod pracy. Jeœli nie, to mo¿e to w konsekwencji spowodowaæ
u tych uczniów zaburzenia emocjonalne, takie jak frustracja, nerwica, agresja
itd.

Projekt rozporz¹dzenia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ w za³¹cznikach 2
i 3 przewiduje mo¿liwoœæ organizowania kszta³cenia osób upoœledzonych
w stopniu lekkim w szko³ach specjalnych, jednoczeœnie jednak ogranicza ta-
kie mo¿liwoœci, jeœli chodzi o specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze. Powo-
duje to zmianê statusu wychowanka szkolno-wychowawczego na ucznia
szko³y specjalnej, a co za tym idzie znaczne ograniczenie subwencji na tego
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ucznia. Dotknie to uczniów z województw o najwiêkszej stopie bezrobocia
i najbiedniejszych, m.in. województwo warmiñsko-mazurskie. Na przyk³ad
koszty pobytu w internacie i op³aty za wy¿ywienie spowoduj¹, ¿e niemo¿liwe
bêdzie uiszczenie nale¿noœci.

Pani Minister! Zasadne by³oby wprowadzenie zmian umo¿liwiaj¹cych
kszta³cenie uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie zgodnie z zasadami
pedagogiki specjalnej w specjalnych oœrodkach szkolno-wychowawczych,
które s¹ do tego merytorycznie przygotowane.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Sadowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.06.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

57. posiedzeniu Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r. dotycz¹ce projektu rozporz¹dzenia
w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych, warun-
ków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, uprzejmie informujê.

W trakcie trwaj¹cych konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych zakresu zmian w orga-
nizacji kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poradnictwa
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Rzecznik Praw Dziecka, partnerzy spo³eczni,
Zespó³ ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorial-
nego, a tak¿e dyrektorzy i nauczyciele specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych
zg³aszali uwagi do proponowanego zapisu § 23 projektu rozporz¹dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicz-
nych, warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad
odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, wniosku-
j¹c o dopisanie wychowanków z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim do
wskazanego w tym przepisie katalogu uczniów, dla których mog¹ byæ prowadzone spe-
cjalne oœrodki szkolno-wychowawcze. Uzasadnieniem tych wniosków s¹ obawy œrodo-
wiska oœwiatowego, ¿e niew³aœciwa interpretacja tego zapisu przez samorz¹dy mo¿e
skutkowaæ wstrzymaniem naboru do specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych
dla dzieci i m³odzie¿y z lekkim upoœledzeniem umys³owym i w konsekwencji – likwida-
cj¹ tych placówek.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaœnia, ¿e projektuj¹c zmiany w § 23 wspo-
mnianego rozporz¹dzenia, poprzez zastosowanie w tej regulacji okreœlenia wskazu-
j¹cego dla jakich grup dzieci, które nie mog¹ uczêszczaæ do szko³y w miejscu
zamieszkania „w szczególnoœci” prowadzone s¹ specjalne oœrodki szkolno-wychowaw-
cze, nie ogranicza³o mo¿liwoœci korzystania przez uczniów z upoœledzeniem umys³o-
wym w stopniu lekkim z edukacji w tych placówkach. Zapis „w szczególnoœci” oznacza
bowiem, ¿e szczególnie rekomendowane formy kszta³cenia w specjalnych oœrodkach
szkolno-wychowawczych dotycz¹ – w przypadku dzieci i m³odzie¿y z upoœledzeniem
umys³owym – tych, których stopieñ upoœledzenia umys³owego zdiagnozowano jako
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umiarkowany i znaczny. W przypadku uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stop-
niu lekkim nie jest to forma kszta³cenia szczególnie rekomendowana z uwagi na to, ¿e
mo¿liwych form edukacji dla dzieci z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim jest
wiele. Uczniowie ci mog¹ realizowaæ obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki w szko-
³ach specjalnych, w szko³ach z oddzia³ami specjalnymi, w szko³ach integracyjnych,
w szko³ach z oddzia³ami integracyjnymi, a tak¿e w szko³ach ogólnodostêpnych.

Nale¿y równie¿ wyraŸnie podkreœliæ, ¿e decyzjê w sprawie wyboru szko³y zawsze po-
dejmuj¹ rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. Je¿eli dziecko posiada orzeczenie o po-
trzebie kszta³cenia specjalnego z uwagi na upoœledzenie umys³owe w stopniu lekkim,
rodzice mog¹ wybraæ dla niego szko³ê ogólnodostêpn¹, integracyjn¹ lub specjaln¹. Je-
¿eli natomiast oka¿e siê, ¿e z powodu swej niepe³nosprawnoœci nie mo¿e ono uczêsz-
czaæ do szko³y w miejscu zamieszkania, rodzice mog¹ podj¹æ decyzjê o kszta³ceniu go
w specjalnym oœrodku szkolno-wychowawczym.

Proponowany zapis § 23 sygnalizowa³ taki w³aœnie, istniej¹cy obecnie stan faktycz-
ny w zakresie oferty edukacyjnej dla tej grupy dzieci, co jedynie wskazywa³o prawid³o-
wy punkt ciê¿koœci w zakresie adresatów oddzia³ywañ specjalnych oœrodków szkolno-
-wychowawczych. S¹ nimi – jeœli chodzi o niepe³nosprawnoœæ intelektualn¹ – w szcze-
gólnoœci dzieci i m³odzie¿ z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, realizuj¹cy odrêbn¹ podstawê programow¹ kszta³cenia ogólnego, dostoso-
wan¹ do ich mo¿liwoœci psychofizycznych, w oparciu o indywidualny program eduka-
cyjny.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom œrodowiska oœwiatowego – maj¹c na wzglê-
dzie przede wszystkim dobro dzieci, Ministerstwo Edukacji Narodowej analizuje zg³a-
szane w tym zakresie uwagi i doprecyzuje zapis § 23 ww. projektu rozporz¹dzenia,
uwzglêdniaj¹c wnioski dotycz¹ce kszta³cenia w sosw dzieci i m³odzie¿y z upoœledze-
niem umys³owym w stopniu lekkim, by nie budzi³o to trudnoœci interpretacyjnych.
Ostateczny kszta³t projektu rozporz¹dzenia zostanie okreœlony po zakoñczeniu proce-
dur, obowi¹zuj¹cych w trybie legislacyjnym.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie kilkakrotnie zwraca³em siê do Pana Ministra o powa¿ne

potraktowanie sprawy odbudowy, przy wykorzystaniu œrodków unijnych, po-
³¹czenia kolejowego z Nowego Targu do Trsteny, wed³ug mnie strategicznego
po³¹czenia polsko-s³owackiego i niezwykle wa¿nego nie tylko dla po³udniowej
Polski, ale tak¿e dla pó³nocnej, gdzie s¹ porty i terminale prze³adunkowe. Wy-
daje siê, ¿e wszelkie moje uwagi w tym zakresie by³y i s¹ nadal bagatelizowa-
ne przez kierowany przez Pana resort.

Jak wielka jest waga tego projektu, œwiadczy ostatnia powódŸ na po³u-
dniu Polski i ca³kowite wy³¹czenie polsko-s³owackiego przejœcia kolejowego
w Muszynie. Odbudowa tej linii potrwa z pewnoœci¹ kilka miesiêcy i oby,
a znamy polskie realia, nie trwa³a kilka lat. Straty Polski to nie tylko koszty od-
budowy infrastruktury, to jest mostów i nasypów, lecz przede wszystkim
ogromne straty gospodarcze w przewozach towarów, materia³ów i surowców,
które w przypadku istnienia po³¹czeñ alternatywnych mog³yby byæ zdecydo-
wanie zmniejszone.

Dlatego po raz kolejny apelujê, abyœmy wyci¹gnêli wnioski, dla mnie je-
dyne i oczywiste, co do kontynuacji odbudowywania po³¹czenia kolejowego
z Nowego Targu do Trsteny, tym bardziej ¿e lepszej jak obecnie okazji i atmo-
sfery polsko-s³owackiej dla tej inwestycji ju¿ chyba nigdy nie bêdzie.

Nie mo¿na przyjmowaæ stanowiska, ¿e odbudowa jest niemo¿liwa i nie-
celowa, bo grupa kilku czy kilkunastu funkcjonariuszy pañstwa w roku 1989
zadecydowa³a o absurdalnym zamkniêciu po³¹czenia i zlikwidowaniu torów,
co tak naprawdê bardziej przypomina³o grabie¿ maj¹tku narodowego ni¿ nor-
malne dzia³ania gospodarcze. Jak siê okazuje, w 1989 r. i latach dziewiêæ-
dziesi¹tych ¿yliœmy w ca³kowicie odmiennym systemie gospodarczym
i realiach gospodarczych ni¿ obecnie.

Otwarcie tej linii kolejowej u³atwi³oby transport na linii pó³noc – po³udnie
Europy.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 czerwca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Tadeusza Skorupê pod-

czas 57. posiedzenia Senatu RP w dn. 10.06.2010 r. w sprawie odbudowy linii kolejo-
wej Nowy Targ – Trstena pragnê poinformowaæ, i¿ podtrzymujê swoje dotychczasowe
stanowisko wyra¿one miêdzy innymi, w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora na
49. posiedzeniu Senatu RP w dn. 18.02.2010 r. oraz piœmie TI-0781-58/10 z 10 marca
2010 r.

Takie samo stanowisko przedstawione zosta³o w odpowiedziach na interpelacje
grupy Pos³ów na Sejm RP w marcu bie¿¹cego roku.
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Przypominam, i¿ linia kolejowa Nowy Targ – Podczerwone, w okresie swojego istnie-
nia, by³a lini¹ drugorzêdn¹, jednotorow¹, niezelektryfikowan¹, na której prowadzono
ruch pasa¿ersko-towarowy i zgodnie z treœci¹ Zarz¹dzenia nr 112 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 18 lipca 1991 r. w sprawie likwidacji i rozbiórki linii kolejowej
Nowy Targ – Podczerwone (Dz.U. Nr 6, poz. 27 z 16 sierpnia 1991 r.), zosta³a zlikwido-
wana. Grunty po by³ej linii kolejowej zosta³y protokolarnie przekazane samorz¹dowi
lokalnemu i aktualnie ich wiêkszoœæ jest w jego posiadaniu, a czêœæ z nich stanowi w³a-
snoœæ prywatn¹.

Ze wzglêdu na charakter regionalny linii Nowy Targ – Trstena, nie jest ona przewi-
dziana w dokumentach rz¹dowych do budowy, z wykorzystaniem œrodków UE, w naj-
bli¿szym okresie finansowania. Z uwagi na zaanga¿owanie w realizacjê zadañ
okreœlonych w dokumentach rz¹dowych oraz ujêtych na liœcie Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2007–2013, nie ma w chwili obecnej wystarcza-
j¹cej iloœci œrodków finansowych na realizacjê wszystkich zamierzeñ inwestycyjnych.

Odtworzenie linii i wznowienie ruchu kolejowego pomiêdzy Nowym Targiem Pod-
czerwonym – Such¹ Hor¹ – Trsten¹ wymaga³oby zatem uregulowania stanu prawnego
gruntów, wybudowania nowej linii kolejowej (oko³o 22 kilometrów) do granicy Pañstwa
wraz z ca³¹ niezbêdn¹ infrastruktur¹ kolejow¹ oraz odbudowania linii po stronie S³o-
wackiej w du¿o trudniejszych warunkach terenowych. Przedsiêwziêcie to musia³oby
byæ poprzedzone wykonaniem szeregu analiz technicznych i ekonomicznych oraz wy-
maga³oby ogromnych nak³adów finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu lokal-
nego znaczenia ww. linii.

Nie wykluczaj¹c ca³kowitej rezygnacji z realizacji tego zadania nale¿y jednak mieæ
œwiadomoœæ, ¿e tak jak wszystkie podobne dzia³ania inwestycyjne, to równie¿ musi
mieæ uzasadnienie, m.in. ekonomiczne.

Ze swojej strony deklarujê wolê wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi oraz po-
moc w postaci doradztwa jak równie¿ rozwa¿enie wszelkich propozycji ze strony samo-
rz¹dów w zakresie ewentualnej kontynuacji zamierzeñ dotycz¹cych przedmiotowej
inwestycji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Jak podawa³y bran¿owe portale internetowe, w lipcu 2009 r. w Minister-
stwie Energetyki i Paliw Ukrainy odby³y siê rozmowy pomiêdzy przedstawi-
cielami polskiego przemys³u a reprezentantami ukraiñskiego koncernu
Ukrinterenergo w sprawie zakupu tañszej energii elektrycznej na Ukrainie.
W œwietle informacji prasowych po spotkaniu ustalono podjêcie wspó³pracy
w zakresie zakupów energii elektrycznej, a strony zobowi¹za³y siê dalej pro-
wadziæ szczegó³owe rozmowy w grupach eksperckich. Zgodnie z informacj¹
podan¹ przez stronê polsk¹, zawarcie wspomnianego porozumienia ma przy-
czyniæ siê do zwiêkszenia konkurencyjnoœci na polskim rynku energii elek-
trycznej i ma mieæ pozytywny wp³yw na sytuacjê finansow¹ polskich energo-
ch³onnych przedsiêbiorstw. Aby ten projekt zosta³ pozytywnie zrealizowany,
trzeba jednak wyremontowaæ liniê transgraniczn¹ „Chmielnicki-Rzeszów”,
która nale¿y do PSE Operator i ³¹czy systemy elektroenergetyczne Polski
i Ukrainy.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie odpowiedzi na takie pytania.
1. Kiedy jest planowane podpisanie umowy pomiêdzy Polsk¹ a Ukrain¹

w sprawie zakupu energii?
2. Jakie jest stanowisko obecnego rz¹du i spó³ki PSE Operator w tej kwestii?
3. Kiedy ruszy remont linii przesy³owej pomiêdzy Polsk¹ a Ukrain¹?
4. Czy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa unijnego mo¿na kupowaæ

energiê elektryczn¹ od krajów, które nie s¹ cz³onkiem europejskiej wspólnoty?
5. Czy Komisja Europejska mo¿e w tej sprawie zg³aszaæ jakieœ uwagi lub

wstrzymaæ realizacjê umowy?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 czerwca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza, przekaza-

ne przy piœmie znak: BPS/DSK-043-2814/10, z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie za-
kupu tañszej energii elektrycznej na Ukrainie, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Uprzejmie informujê, i¿ Rz¹d RP dostrzega mo¿liwoœæ dalszego rozwoju wspó³pracy
z Ukrain¹ w elektroenergetyce, która jest dla Polski bardzo wa¿nym partnerem. Efektyw-
na wspó³praca pomiêdzy oboma pañstwami mo¿e przynieœæ obustronne wymierne
korzyœci. Co wiêcej, z uwagi na rosn¹ce ceny energii w Polsce oraz ograniczenia wyni-
kaj¹ce z przyjêtego pakietu klimatycznego Unii Europejskiej, Ukraina mo¿e staæ siê al-
ternatywnym dostawc¹ taniej energii. Obszarem szczególnego zainteresowania jest
mo¿liwoœæ uruchomienia transgranicznego handlu energi¹ elektryczn¹, co wp³ynie po-
zytywnie na rozwój konkurencyjnego rynku energii elektrycznej, jak i poprawê bezpie-
czeñstwa energetycznego Polski.

Nawi¹zuj¹c do Pana pierwszego i drugiego pytania, uprzejmie informujê, i¿ od d³u¿-
szego czasu Ministerstwo Gospodarki dostrzega zainteresowanie firm polskich zacieœ-
nieniem wspó³pracy ze stron¹ ukraiñsk¹, w tym zwiêkszeniem handlu energi¹
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elektryczn¹ oraz inwestycjami w sektorze elektroenergetycznym. Niemniej jednak, na-
le¿y zaznaczyæ, i¿ Rz¹d RP nie jest w³aœciwy do podpisywania umów na zakup energii
elektrycznej z innymi pañstwami, w tym przypadku z Ukrain¹. Kwestie zakupu i han-
dlu energi¹ le¿¹ w gestii zainteresowanych przedsiêbiorstw energetycznych i s¹ one
przedmiotem umów handlowych pomiêdzy nimi. Zadaniem organów administracji
pañstwowej RP jest prowadzenie polityki poprzez wytyczanie kierunków i obszarów
wspó³pracy pomiêdzy zainteresowanymi pañstwami, co odbywa siê regularnie podczas
corocznych posiedzeñ Miêdzyrz¹dowej Polsko-Ukraiñskiej Komisji ds. Wspó³pracy Go-
spodarczej, w Warszawie i Kijowie. Z kolei, zadaniem operatora systemu elektroener-
getycznego – PSE Operator SA, w³aœciciela transgranicznych po³¹czeñ elektroenerge-
tycznych, jest udostêpnianie na nich mocy dla uczestników rynku (spó³ek obrotu).

Odnoœnie do pytania trzeciego, informujê, i¿ remont i ponowne uruchomienie linii 750 kV
jest obecnie przedmiotem prac operatorów systemów przesy³owych obu pañstw
(PSE-Operator SA i Ukrenergo). Szacowany koszt przywrócenia linii do pracy. tj. re-
montu i zainstalowania uk³adu sprzêgaj¹cego dwa systemy elektroenergetyczne wyno-
si ok. 250 mln euro. Termin wznowienia handlu mo¿e siê jednak wyd³u¿yæ w czasie ze
wzglêdu na decyzjê strony ukraiñskiej o synchronizacji systemu elektroenergetyczne-
go Ukrainy z ENTSO-E (d. UCTE), co jest operacj¹ czasoch³onn¹ i wymaga znacznych
nak³adów finansowych.

Odpowiadaj¹c na czwarte i pi¹te pytanie, informujê, i¿ prawo UE nie zakazuje za-
kupu i importu energii elektrycznej z kraju trzeciego do pañstwa cz³onkowskiego, cze-
go przyk³adem mo¿e byæ wymiana energii elektrycznej na po³¹czeniu 220 kV Zamoœæ –
Dobrotwór, czy np. pomiêdzy Ukrain¹ i Wêgrami. Komisja Europejska natomiast mo¿e
wymagaæ, aby dane pañstwo cz³onkowskie na swojej granicy z pañstwem trzecim udo-
stêpnia³o moc zgodnie z zasadami rynkowymi i niedyskryminacyjnymi wymaganymi
przez prawodawstwo unijne.

Mam nadziejê, ¿e powy¿sze wyjaœnienia zostan¹ przyjête jako wyczerpuj¹ca odpo-
wiedŸ na zagadnienia podniesione w oœwiadczeniu Pana Senatora Wojciecha Skurkie-
wicza.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego nap³ynê³y krytyczne uwagi dotycz¹ce pro-

jektu rozporz¹dzenia ministra edukacji narodowej z dnia 28 kwietnia 2010 r.,
które ma wejœæ w ¿ycie od dnia 1 wrzeœnia 2010 r. Przedmiotowe rozpo-
rz¹dzenie dotyczy rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek pub-
licznych oraz warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach,
a w szczególnoœci punktów dotycz¹cych uczniów z niepe³nosprawnoœci¹
w stopniu lekkim.

Przedstawiciele nauczycieli i rodziców nie zgadzaj¹ siê z koncepcj¹, która
zak³ada kierowanie dzieci z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ tylko do szkó³ maso-
wych na terenie miejsca zamieszkania. W swoim stanowisku podkreœlaj¹
m.in. to, ¿e do chwili obecnej rodzic mia³ prawo wyboru drogi edukacyjnej
swojego dziecka, a prawo dawa³o szansê umieszczenia dziecka w szkole ma-
sowej lub szkole specjalnej w zale¿noœci od potencja³u dziecka.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.06.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Eryka Smulewicza z³o¿one na

57. posiedzeniu Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r. dotycz¹ce projektu rozporz¹dzenia
w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych, warun-
ków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, uprzejmie informujê.

W trakcie trwaj¹cych konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych zakresu zmian w orga-
nizacji kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poradnictwa
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Rzecznik Praw Dziecka, partnerzy spo³eczni,
Zespó³ ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorial-
nego, a tak¿e dyrektorzy i nauczyciele specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych
zg³aszali uwagi do proponowanego zapisu § 23 projektu rozporz¹dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicz-
nych, warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad
odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, wniosku-
j¹c o dopisanie wychowanków z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim do
wskazanego w tym przepisie katalogu uczniów, dla których mog¹ byæ prowadzone spe-
cjalne oœrodki szkolno-wychowawcze. Uzasadnieniem tych wniosków s¹ obawy œrodo-
wiska oœwiatowego, ¿e niew³aœciwa interpretacja tego zapisu przez samorz¹dy mo¿e
skutkowaæ wstrzymaniem naboru do specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych
dla dzieci i m³odzie¿y z lekkim upoœledzeniem umys³owym i w konsekwencji – likwida-
cj¹ tych placówek.
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Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaœnia, ¿e projektuj¹c zmiany w § 23 wspo-
mnianego rozporz¹dzenia, poprzez zastosowanie w tej regulacji okreœlenia wskazu-
j¹cego dla jakich grup dzieci, które nie mog¹ uczêszczaæ do szko³y w miejscu
zamieszkania „w szczególnoœci” prowadzone s¹ specjalne oœrodki szkolno-wychowaw-
cze, nie ogranicza³o mo¿liwoœci korzystania przez uczniów z upoœledzeniem umys³o-
wym w stopniu lekkim z edukacji w tych placówkach. Zapis „w szczególnoœci” oznacza
bowiem, ¿e szczególnie rekomendowane formy kszta³cenia w specjalnych oœrodkach
szkolno-wychowawczych dotycz¹ – w przypadku dzieci i m³odzie¿y z upoœledzeniem
umys³owym – tych, których stopieñ upoœledzenia umys³owego zdiagnozowano jako
umiarkowany i znaczny. W przypadku uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stop-
niu lekkim nie jest to forma kszta³cenia szczególnie rekomendowana z uwagi na to, ¿e
mo¿liwych form edukacji dla dzieci z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim jest
wiele. Uczniowie ci mog¹ realizowaæ obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki w szko-
³ach specjalnych, w szko³ach z oddzia³ami specjalnymi, w szko³ach integracyjnych,
w szko³ach z oddzia³ami integracyjnymi, a tak¿e w szko³ach ogólnodostêpnych.

Nale¿y równie¿ wyraŸnie podkreœliæ, ¿e decyzjê w sprawie wyboru szko³y zawsze po-
dejmuj¹ rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. Je¿eli dziecko posiada orzeczenie o po-
trzebie kszta³cenia specjalnego z uwagi na upoœledzenie umys³owe w stopniu lekkim,
rodzice mog¹ wybraæ dla niego szko³ê ogólnodostêpn¹, integracyjn¹ lub specjaln¹. Je-
¿eli natomiast oka¿e siê, ¿e z powodu swej niepe³nosprawnoœci nie mo¿e ono uczêsz-
czaæ do szko³y w miejscu zamieszkania, rodzice mog¹ podj¹æ decyzjê o kszta³ceniu go
w specjalnym oœrodku szkolno-wychowawczym.

Proponowany zapis § 23 sygnalizowa³ taki w³aœnie, istniej¹cy obecnie stan faktycz-
ny w zakresie oferty edukacyjnej dla tej grupy dzieci, co jedynie wskazywa³o prawid³o-
wy punkt ciê¿koœci w zakresie adresatów oddzia³ywañ specjalnych oœrodków
szkolno-wychowawczych. S¹ nimi – jeœli chodzi o niepe³nosprawnoœæ intelektualn¹ –
w szczególnoœci dzieci i m³odzie¿ z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, realizuj¹cy odrêbn¹ podstawê programow¹ kszta³cenia ogólnego,
dostosowan¹ do ich mo¿liwoœci psychofizycznych, w oparciu o indywidualny program
edukacyjny.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom œrodowiska oœwiatowego – maj¹c na wzglê-
dzie przede wszystkim dobro dzieci, Ministerstwo Edukacji Narodowej analizuje zg³a-
szane w tym zakresie uwagi i doprecyzuje zapis § 23 ww. projektu rozporz¹dzenia,
uwzglêdniaj¹c wnioski dotycz¹ce kszta³cenia w sosw dzieci i m³odzie¿y z upoœledze-
niem umys³owym w stopniu lekkim, by nie budzi³o to trudnoœci interpretacyjnych.
Ostateczny kszta³t projektu rozporz¹dzenia zostanie okreœlony po zakoñczeniu proce-
dur, obowi¹zuj¹cych w trybie legislacyjnym.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do prezesa Agencji Rezerw Materia³owych Jacka B¹kowskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o wsparcie rolników oraz miesz-

kañców terenów wiejskich i miast, którzy ucierpieli w wyniku tegorocznej po-
wodzi. Czy mo¿liwe by³oby bezp³atne przekazanie przez Agencjê Rezerw
Materia³owych produktów rolnych, produktów i pó³produktów ¿ywnoœcio-
wych oraz innych towarów osobom poszkodowanym?

Sprawa pomocy dotyczy wielu mieszkañców naszego kraju, w tym mie-
szkañców pó³nocnego Mazowsza, terenu powiatów p³ockiego, p³oñskiego
i sochaczewskiego.

Ze swej strony deklarujê wszelk¹ pomoc na tym terenie i udzia³ lokalnych
samorz¹dowców w dystrybucji ¿ywnoœci przekazanej za poœrednictwem
agencji osobom i rodzinom najbardziej potrzebuj¹cym.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 28.06.2010 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Eryka Smulewicza, za³¹czonego do

pisma (znak: BPS/DSK-043-2816/10 z dnia 18.06.2010 r.), w sprawie udzielenia
wsparcia rolnikom oraz mieszkañcom, którzy ucierpieli w wyniku powodzi uprzejmie
informujê Pana Marsza³ka, ¿e utrzymywane przez Agencjê Rezerw Materia³owych re-
zerwy pañstwowe s¹ aktualnie wykorzystywane do udzielania pomocy dla ludnoœci
z obszarów dotkniêtych powodzi¹. Wydawane s¹ nieodp³atnie m.in. towary takie jak:
konserwy miêsne, smalec, woda pitna mineralna, ³ó¿ka turystyczne, koce, rêczniki.

W celu uzyskania pomocy, Wojewodowie lub jednostki samorz¹dowe z obszarów
dotkniêtych powodzi¹ powinny wyst¹piæ z wnioskiem do Ministra Gospodarki.

Zgodnie z kompetencjami wynikaj¹cymi z ustawy z dnia 30.05.1996 r. o rezerwach
pañstwowych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594 z póŸn. zm.) i Rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie tworzenia, gospodaro-
wania, dysponowania i finansowania rezerw pañstwowych, kontroli i tworzenia
systemu informacyjnego o rezerwach gospodarczych (Dz. U. z dnia 14 stycznia 1998 r.),
organem uprawnionym do tworzenia rezerw pañstwowych gospodarczych oraz do po-
dejmowania decyzji o ich zwolnieniu jest Minister Gospodarki, przy czym w zakresie
rezerw gospodarczych produktów rolnych, produktów i pó³produktów ¿ywnoœciowych
w uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Agencja Rezerw Materia³owych
wykonuje natomiast zadania zwi¹zane z gospodarowaniem rezerwami.
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Wydawanie rezerw pañstwowych w celu udzielania pomocy dla mieszkañców po-
szkodowanych w wyniku powodzi realizowane jest na podstawie otrzymanych przez
Agencjê decyzji, w których okreœlona jest iloœæ towarów wynikaj¹ca ze z³o¿onych zapo-
trzebowañ, oraz wskazane s¹ jednostki na rzecz których ma nast¹piæ przekazanie.

Pragnê jednoczeœnie poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e Agencja Rezerw Materia³o-
wych jest w gotowoœci do wydania w trybie natychmiastowym towarów z rezerw i bez-
zw³ocznie wykonuje zadania wynikaj¹ce z podjêtych w tym zakresie decyzji.

Z wyrazami szacunku

PREZES
Jacek B¹kowski
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do prezesa Zarz¹du TVP SA Romualda Or³a

Szanowny Panie Prezesie!
W zwi¹zku z faktem otrzymania informacji o podjêciu przez Zarz¹d Tele-

wizji Polskiej oraz dyrekcjê TVP Warszawa decyzji o zdjêciu z ramówki pro-
gramowej programu informacyjnego „Kurier Mazowiecki” jako parlamenta-
rzysta z Mazowsza chcia³bym wyraziæ swoje krytyczne stanowisko w przed-
miotowej sprawie i jednoczeœnie zaapelowaæ do Pana Prezesa o zmianê de-
cyzji w tej kwestii.

„Kurier Mazowiecki” to program informacyjny telewizji publicznej, który
trafia do mieszkañców Mazowsza, poza Warszaw¹. Dziêki niemu wydarze-
nia z P³ocka, Radomia, Ostro³êki, Ciechanowa oraz setek miasteczek i wsi
œledzi codziennie oko³o dwóch milionów widzów. Dziêki niemu mog¹ dowie-
dzieæ siê o bie¿¹cych, wa¿nych dla ich ¿ycia wydarzeniach. Dla wielu z nich
to jedyne okno na œwiat, dlatego niezrozumia³e jest zdjêcie go z anteny. Tele-
wizja publiczna ma w swoim statucie misjê dotarcia z informacj¹ nie tylko do
stolicy, ale przede wszystkim tam, gdzie kontakt ludzi z informacj¹ jest szcze-
gólnie utrudniony i ograniczony. Ta decyzja tym bardziej dziwi, ¿e „Kurier
Mazowiecki” to jeden z najstarszych programów informacyjnych telewizji. Po
raz pierwszy pojawi³ siê na antenie 14 paŸdziernika 1966 r.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 czerwca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 18 czerwca br. (l.dz. BPS/DSK-043-2817/10)

i oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Eryka Smulewicza w sprawie programu infor-
macyjnego „Kurier Mazowiecki”, chcia³bym solennie zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e Te-
lewizja Polska – pomimo bardzo trudnej sytuacji wynikaj¹cej z drastycznego spadku
wp³ywów abonamentowych – dok³ada wszelkich starañ, by problematyka regionalna
zwi¹zana z Mazowszem zachowa³a swoj¹ dotychczasow¹ pozycjê w programach tele-
wizji publicznej. W obliczu komplikuj¹cej siê sytuacji finansowej nie sposób jednak by-
³o unikn¹æ pewnych zmian.

Prawd¹ jest, i¿ na skutek dramatycznego spadku wp³ywów z abonamentu (14 mln
w 2008 r., 13 mln w 2009 r., 7 mln w 2010 r.) od 7 czerwca 2010 r. byliœmy zmuszeni
dokonaæ powa¿nych ciêæ finansowych. Tym razem dotknê³y one g³ównych serwisów in-
formacyjnych WOT.

Likwidacji uleg³o wydanie „Kuriera Warszawskiego” o godz. 16.00 i 16.45.
Z kolei wydanie poranne „Kuriera Warszawskiego” produkujemy po minimalnych

kosztach.
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Dotychczasowe trzy najwa¿niejsze serwisy: „Kurier Mazowiecki” (godz. 17.30) i „Te-
lewizyjny Kurier Warszawski” (godz. 18.00) oraz wieczorny „Kurier Warszawy i Mazow-
sza” (godz. 21.45) musz¹ siê obecnie zmieœciæ w kosztorysie jednego wydania.

Nie likwidujemy jednak „Kuriera Mazowieckiego” – robimy wszystko, ¿eby utrzy-
maæ na antenie ten popularny program i sprawdzon¹ markê. Podobnie jak nasz g³ówny
brand – „Telewizyjny Kurier Warszawski”. To rzeczywiœcie jedyna gwarancja, by tematy
regionalne nie zosta³y zdominowane przez wydarzenia w stolicy, czemu – podobnie jak
Pan Marsza³ek – jesteœmy zdecydowanie przeciwni.

Drastyczne obciêcie kosztów oznacza, ¿e obydwa serwisy ukazuj¹ siê w formie bar-
dzo okrojonej: „Kurier Mazowiecki” – 4 tematy (zamiast dotychczasowych 8) i „Kurier
Warszawski” (5 tematów zamiast 9). Wydania s¹ skrócone do ok. 8–10 minut.

Emitujemy je jeden po drugim, z zachowaniem odrêbnej oprawy (czo³ówek, ty³ó-
wek). Dla podkreœlenia odrêbnoœci i specyfiki obu programów zachowaliœmy zasadê
odrêbnych prowadz¹cych.

Materia³y do „Kuriera Mazowieckiego” przygotowuj¹ nasi korespondenci w P³ocku,
Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie i Ostro³êce oraz dziennikarze obs³uguj¹cy tzw. ob-
warzanek – powiaty wokó³ stolicy.

Pora emisji „Kuriera Mazowieckiego” nie uleg³a zmianie – nadajemy go o godz.
17.30. Wczeœniej by³a to tak¿e pora transmisji w TVP 2. Na skutek decyzji kierownic-
twa Spó³ki o usytuowaniu pasm lokalnych w Dwójce o godz. 16.00, „Kurier Mazowiec-
ki” ukazuje siê g³ównie w TVP Warszawa. Nie jest obecnie dostêpny dla pó³nocno-
-zachodniego Mazowsza (np. P³ock), albowiem Trójka nie ma tam zasiêgu.

Warto dodaæ, ¿e decyzja o przesuniêciu pasma regionalnego na antenie TVP2 z go-
dziny 17.30 na godzinê 16.00 by³a podyktowana g³ównie wzglêdami ekonomicznymi.

Przyznane przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji œrodki z abonamentu w ca³oœci
przeznaczone s¹ na utrzymanie oddzia³ów regionalnych Telewizji Polskiej. Jednak ra-
dykalny spadek wp³ywów z tego tytu³u powoduje, i¿ pokrywa to jedynie 30 proc. kosz-
tów utrzymania tych oddzia³ów. Dlatego Zarz¹d TVP uzna³, i¿ konieczna jest taka
zmiana ramówki Anteny 2, by zwiêkszyæ wp³ywy reklamowe w paœmie popo³udnio-
wym. W ten sposób uzyskane œrodki TVP przeznaczy miêdzy innymi na utrzymanie
oœrodków regionalnych. Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e ¿adna z anten Telewizji
Polskiej nie jest utrzymywana ze œrodków publicznych.

Reasumuj¹c chcia³bym podkreœliæ, i¿ TVP Warszawa jest jedynym oddzia³em regio-
nalnym TVP, który produkowa³, produkuje i nadal zamierza produkowaæ dwa g³ówne
serwisy: miejski i regionalny – „Telewizyjny Kurier Warszawski” (52 lata na antenie)
oraz „Kurier Mazowiecki”.

Nadawanie dwóch serwisów wynika ze specyfiki regionu: Mazowsze ma wiêcej mie-
szkañców ni¿ niejeden kraj europejski – wiêcej ni¿ Norwegia, Litwa, £otwa, etc. Jest
najwiêkszym województwem w Polsce. Obejmuje obszar wielkoœci Danii. Jest to zara-
zem region o silnej dychotomii: wielka metropolia warszawska i nieporównywalnie
ubo¿szy teren.

Jak ju¿ zaznacza³em, nadawanie odrêbnego serwisu regionalnego (nawet w formie
okrojonej) jest gwarancj¹, ¿e tematy mazowieckie nie zostan¹ zdominowane czy wypar-
te przez problemy stolicy.

Z wyrazami szacunku

TELEWIZJA POLSKA SA
PREZES ZARZ¥DU
Romuald Orze³
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W dniu 31 marca 2010 r. wesz³a w ¿ycie znowelizowana ustawa o proku-

raturze, uniezale¿niaj¹ca prokuraturê od administracji rz¹dowej. W zwi¹zku
z tym uprzejmie proszê o nastêpuj¹ce informacje.

1. W jaki sposób s¹ realizowane w pañstwie konstytucyjne funkcje kon-
trolne Sejmu i NIK wobec prokuratury?

2. Czy Konstytucja RP wy³¹cza spod kontroli tok spraw prowadzonych
przez prokuraturê?

3. Czy Senat RP w Konstytucji RP ma przypisane funkcje kontrolne?
4. Jakie uprawnienia wobec prokuratury ma Najwy¿sza Izba Kontroli?
5. Czy Najwy¿sza Izba Kontroli, dzia³aj¹c na podstawie art. 203 ust. 3

konstytucji, mo¿e kontrolowaæ z punktu widzenia legalnoœci prowadzone
przez prokuraturê postêpowanie karne?

Panie Prezesie! Bardzo obawiam siê skutków takiego wy³¹czenia proku-
ratury spod kontroli, a w moim biurze znajduje siê ju¿ wiele takich spraw in-
terwencyjnych.

Z góry dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie wymienionych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 listopada2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku.
Odpowiadaj¹c na pytania z³o¿one w oœwiadczeniu przez senatora Grzegorza Woj-

ciechowskiego podczas 57 posiedzenia Senatu, chcia³bym przekazaæ stanowisko Naj-
wy¿szej Izby Kontroli dotycz¹ce uprawnieñ kontrolnych NIK wobec prokuratury.
Pytania Pana Senatora o funkcje kontrolne Sejmu wobec prokuratury, czy przypisanie
funkcji kontrolnych Senatu RP w Konstytucji, wykraczaj¹ poza zakres zadañ i kompe-
tencji Najwy¿szej Izby Kontroli.

W myœl art. 203 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1,
kompetencje Najwy¿szej Izby Kontroli obejmuj¹ kontrolowanie dzia³alnoœci „organów
administracji rz¹dowej, Narodowego Banku Polskiego, pañstwowych osób prawnych i in-
nych pañstwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalnoœci, gospodarno-
œci, celowoœci i rzetelnoœci". Zakres u¿ytego w cytowanym artykule Konstytucji pojêcia:
„inne pañstwowe jednostki organizacyjne", zarówno przed jaki i po zmianie2 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze3, obejmuje tak¿e ten organ ochrony prawnej.

Na podstawie art. 3 ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli4 „Najwy¿sza Izba Kontroli,
kontroluj¹c pañstwowe jednostki organizacyjne, bada w szczególnoœci wykonanie bu-
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d¿etu pañstwa oraz realizacjê ustaw i innych aktów prawnych w zakresie dzia³alnoœci
finansowej, gospodarczej i orgaru^acyjno-administracyjnej tych jednostek".

Ustawa o prokuraturze wyodrêbnia dwie grupy zadañ prokuratury: strze¿enie pra-
worz¹dnoœci oraz czuwanie nad œciganiem przestêpstw (art. 2). Wykonywanie tych za-
dañ jest nastêpnie uszczegó³owione w przepisach art. 3 ustawy o prokuraturze.

Najwy¿sza Izba Kontroli stoi na stanowisku, ¿e w ramach kontroli „realizacji
ustaw", co do zasady nie ma przeszkód do objêcia kontrol¹ NIK w ca³oœci wymienio-
nych wy¿ej dwóch grup zadañ wykonywanych przez Prokuratora Generalnego i podleg-
³ych mu prokuratorów. Regu³ê tê nale¿y jednak interpretowaæ zgodnie z innymi
zasadami okreœlonymi w Konstytucji i wynikaj¹cymi st¹d ograniczeniami.

Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e NIK mo¿e kontrolowaæ prokuraturê w zakresie organizacji
pracy poszczególnych jednostek, sposobu gospodarowania maj¹tkiem Skarbu Pañ-
stwa, w tym wydatkowania œrodków publicznych, a tak¿e aktywnoœci prokuratury
w obszarze strze¿enia praworz¹dnoœci dzia³añ organów administracji publicznej.
W tym zakresie NIK prowadzi szereg kontroli kieruj¹c do kierowników jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury stosowne wnioski pokontrolne, które by³y przez nich przy-
jmowane i realizowane.

W jednostkach prokuratury w ostatnich latach NIK prowadzi³a kontrolê sk³adania
oœwiadczeñ maj¹tkowych, w ramach, której skontrolowano 10 prokuratur apelacyjnych
(w 2005 r.); kontrolê prawid³owoœci przygotowania, przebiegu i rozliczania inwestycji
budowlanych w resorcie sprawiedliwoœci, w ramach, której skontrolowano dwie proku-
ratury okrêgowe, a tak¿e 12 s¹dów okrêgowych (w 2006 r.); kontrolê wykonania w 2008
r. bud¿etu pañstwa w czêœci 37 Sprawiedliwoœæ oraz wykonanie planów finansowych
Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Rozwoju Przywiêziennych Zak³adów
Pracy, we ramach której skontrolowano cztery prokuratury okrêgowe (w 2009 r.).

Rozpatruj¹c kompetencje NIK dotycz¹ce kontroli drugiej grupy zadañ prokuratury,
tj.: czuwania nad œciganiem przestêpstw, nale¿y wzi¹æ pod uwagê pozycjê prokuratury
w systemie organów pañstwa, a tak¿e ograniczenia wynikaj¹ce z konstytucyjnych za-
sad podzia³u i równowagi w³adz (art. 10 Konstytucji), odrêbnoœci i niezale¿noœci w³adzy
s¹downiczej (art. 173 Konstytucji), oraz ustawowej zasady niezale¿noœci prokuratorów
przy wykonywaniu czynnoœci okreœlonych w ustawach („Prokurator przy wykonywa-
niu czynnoœci okreœlonych w ustawach jest niezale¿ny" - art. 8 ust. 1 ustawy o proku-
raturze).

Konstytucja nie zawiera bezpoœrednich postanowieñ okreœlaj¹cych pozycjê proku-
ratury w strukturze ustrojowej pañstwa i relacje prokuratury z innymi organami w³a-
dzy pañstwowej. Sytuacji tej nie zmieni³a nowelizacja ustawy o prokuraturze,
wprowadzaj¹ca rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwo-
œci. Skutkiem tej zmiany by³a utrata przez rz¹d wp³ywu na obsadê stanowiska Proku-
ratora Generalnego, a poœrednio tak¿e na decyzje w sprawach kadr kierowniczych
w prokuraturze.

Analiza norm Konstytucji prowadzi do wniosku, ¿e rozdzielenie funkcji Prokurato-
ra Generalnego i Ministra Sprawiedliwoœci nie skutkuje wy³¹czeniem prokuratury ze
struktur w³adzy wykonawczej. Ani Prokurator Generalny, ani prokuratura nie s¹ orga-
nami odrêbnie usytuowanymi w strukturze organów pañstwowych okreœlonej przez
Konstytucjê. St¹d brak jest podstaw do przyjêcia, ¿e prokuratura zosta³a wy³¹czona
z systemu podzia³u w³adz w pañstwie na ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹,
okreœlonego w art. 10 Konstytucji.

Do zadañ Rady Ministrów nale¿y m.in.: prowadzenie polityki wewnêtrznej Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zapewnienie bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa oraz porz¹dku
publicznego. Do Rady Ministrów nale¿¹, sprawy polityki pañstwa nie zastrze¿one dla
innych organów pañstwowych (art 146 Konstytucji). Zadania prokuratury okreœlone
w ustawie niew¹tpliwie mieszcz¹ siê w zakresie kompetencji, które Konstytucja przy-
znaje Radzie Ministrów.

Uznanie, ¿e prokuratura pozostaje elementem w³adzy wykonawczej, prowadzi do
wniosku, ¿e jej dzia³ania mog¹ byæ kontrolowane przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli tak jak
dzia³alnoœæ innych organów administracji rz¹dowej.
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Z konstytucyjnej zasady podzia³u i równowagi w³adz oraz ustawowej zasady nieza-
le¿noœci prokuratorów przy wykonywaniu czynnoœci okreœlonych w ustawach, wyp³y-
waj¹ istotne ograniczenia dla kontroli prokuratury przez NIK.

Zasad¹ jest prowadzenie przez NIK kontroli ex post, tj. po zakoñczeniu realizacji za-
dañ, postêpowañ czy procesów gospodarczych. Czynnoœci kontrolne w prokuraturze
nie powinny zatem dotyczyæ postêpowañ, które nie zosta³y zakoñczone. Oceny uwagi
i wnioski NIK, nie powinny dotyczyæ poszczególnych czynnoœci procesowych. Kontrola
NIK w jednostkach prokuratury nie powinna równie¿ byæ prowadzona w sposób sprze-
czny z dobrem prowadzonych postêpowañ przygotowawczych. Z zasady odrêbnoœci
i niezale¿noœci w³adzy s¹downiczej wynika zwi¹zanie Najwy¿szej Izby Kontroli orzecze-
niami s¹dowymi, które zapad³y w sprawach tocz¹cych siê z udzia³em prokuratorów.

Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli mo¿e prowadziæ kon-
trole postêpowañ prowadzonych przez prokuraturê, w tym równie¿ pojedynczego po-
stêpowania przygotowawczego, w celu dokonania oceny sposobu zrealizowania
ustawowych zadañ prokuratury, czy te¿ oceny stopnia ich realizacji. Dotyczy to rów-
nie¿ oceny czuwania przez prokuraturê nad œciganiem przestêpstw - w celu zapewnie-
nia sprawnego funkcjonowania aparatu pañstwowego.

Podsumowuj¹c, kontrola postêpowañ prowadzonych przez prokuraturê mo¿e byæ
wykonywana przez NIK w zakresie legalnoœci, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci z
uwzglêdnieniem wymienionych powy¿ej ograniczeñ.

Z powa¿aniem
Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
W dniu 31 marca 2010 r. wesz³a w ¿ycie znowelizowana ustawa o proku-

raturze, uniezale¿niaj¹ca prokuraturê od administracji rz¹dowej. Dotychczas
skargi na dzia³alnoœæ prokuratury kierowane by³y do ministra sprawiedliwo-
œci, a nadzór zwierzchni nad rozpatrywaniem tych skarg w myœl przepisów
k.p.a. sprawowa³ prezes Rady Ministrów. W znowelizowanej ustawie zarów-
no minister sprawiedliwoœci, jak i prezes Rady Ministrów utraci³ uprawnienia
zwierzchnie wobec prokuratury.

W zwi¹zku z tym mam nastêpuj¹ce pytania, które adresujê do Prokurato-
ra Generalnego Andrzeja Seremeta.

1. Do kogo po wejœciu w ¿ycie znowelizowanej ustawy obywatele bêd¹
mogli kierowaæ skargi dotycz¹ce dzia³alnoœci prokuratury?

2. Kto bêdzie sprawowa³ nadzór zwierzchni nad rozpatrywaniem tych
skarg?

3. Czy dzia³alnoœæ prokuratury bêdzie mog³a byæ przedmiotem interpela-
cji poselskich, a je¿eli tak, to do kogo bêdzie mo¿na je sk³adaæ i jaki mo¿e byæ
ich zakres?

4. Czy dzia³alnoœæ prokuratury bêdzie mog³a byæ przedmiotem oœwiad-
czeñ senatorskich, a je¿eli tak, to do kogo bêdzie mo¿na je kierowaæ?

5. Czy oœwiadczenia senatorskie kierowane do Pana Prokuratora Gene-
ralnego bêd¹ mog³y dotyczyæ biegu konkretnych spraw? Czy Pan Prokurator
Generalny bêdzie zobowi¹zany udzielaæ stosownych informacji o ich przebiegu?

6. Czy dzia³alnoœæ prokuratury mo¿e byæ przedmiotem dzia³alnoœci inter-
wencyjnej pos³ów i senatorów na gruncie przepisów ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a lub senatora?

7. Zak³adam hipotetyczn¹ nastêpuj¹c¹ sytuacjê, która zdarza³a siê
w przesz³oœci i zapewne bêdzie siê zdarzaæ w przysz³oœci. Prokuratura rejo-
nowa w mieœcie X spowalnia œledztwo w jakiejœ sprawie, miesi¹cami nie po-
dejmuje ¿adnych dzia³añ. Skargi pokrzywdzonych ludzi i wnoszone w ich
imieniu interwencje poselskie lub senatorskie do prokuratury okrêgowej, ape-
lacyjnej, a w koñcu do prokuratora generalnego, nie odnosz¹ skutku. Co dalej
mo¿e zrobiæ skar¿¹cy siê obywatel? I co dalej mo¿e zrobiæ interweniuj¹cy
w tej sprawie pose³ lub senator?

8. Czy na b³êdy, nawet karygodne, dotycz¹ce postêpowania prokuratury
w konkretnej sprawie, obywatel nie bêdzie móg³ siê poskar¿yæ nikomu inne-
mu jak tylko samej prokuraturze?

9. Czy prokuratura sta³a siê instytucj¹ wy³¹czon¹ spod jakiejkolwiek ze-
wnêtrznej kontroli co do toku spraw, prowadz¹c je nawet bez odpowiedzial-
noœci dotycz¹cej ich przedawnienia?

10. Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wy³¹cza mo¿liwoœæ sk³a-
dania skarg na Pana, Panie Prokuratorze Generalny?

11. W jaki sposób s¹ realizowane konstytucyjne funkcje kontrolne Sejmu
wobec prokuratury?

12. Czy Konstytucja RP wy³¹cza spod kontroli tok spraw prowadzonych
przez prokuraturê?

13. Czy Senat RP ma w Konstytucji RP przypisane funkcje kontrolne?
14. Jakie uprawnienia wobec prokuratury ma Najwy¿sza Izba Kontroli?
15. Czy Najwy¿sza Izba Kontroli, dzia³aj¹c na podstawie art. 203 ust. 3

konstytucji, mo¿e kontrolowaæ z punktu widzenia legalnoœci prowadzone
przez prokuraturê postêpowania karne?

Panie Prokuratorze Generalny! Bardzo obawiam siê skutków tego wy-
³¹czenia spod kontroli. W moim biurze znajduje siê ju¿ wiele takich spraw in-
terwencyjnych.

Z góry dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie podniesionych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z nades³anym przez Pana Marsza³ka wraz z pismem z dnia 18 czerwca

2010 r., sygn. BPS/DSK-043-2819/10, oœwiadczeniem senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego, uznajê za niezbêdne odniesienie siê do kwestii podniesionych przez Pana
Senatora.

OdpowiedŸ na niektóre z pytañ zawartych w oœwiadczeniu, a w szczególnoœci doty-
cz¹cych treœci Konstytucji i uprawnieñ Senatu RP wydaje siê zbêdna, a nawet niesto-
sowna, dotyczy bowiem treœci Konstytucji i przewidzianych przez prawo uprawnieñ
Senatu i senatorów, które s¹ zapewne wszystkim znane. Jednak¿e odnosz¹c siê do nie-
których z nich, stwierdzam co nastêpuje.

Konstytucyjne funkcje kontrolne Sejmu zosta³y, w art. 95 ust. 2 ustawy zasadni-
czej, odniesione w stosunku do dzia³alnoœci Rady Ministrów. Nie s¹ one zatem przy-
znane wobec innych organów i w³adz. Nie mo¿na zatem okreœliæ sposobu realizacji
funkcji kontrolnych Sejmu wobec prokuratury, skoro nie wchodzi ona w sk³ad Rady
Ministrów, ani jej nie podlega. Niemniej ustawowo okreœlono kompetencje kontrolne
Sejmu wobec Prokuratora Generalnego. Polegaj¹ one na prawie odwo³ania go z funkcji
w przypadku sprzeniewierzenia siê z³o¿onemu œlubowaniu. W takiej sytuacji, na wnio-
sek Prezesa Rady Ministrów, Sejm odwo³uje Prokuratora Generalnego uchwa³¹ podej-
mowan¹ wiêkszoœci¹ dwóch trzecich g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy ustawo-
wej liczby pos³ów (art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze –
Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z póŸn. zm.).

Konstytucja nie przewiduje wprost kontroli toku spraw prowadzonych przez pro-
kuraturê. Kontrola toku spraw prowadzonych przez ró¿ne organy pañstwa jest nato-
miast dokonywana w ramach realizacji praw i wolnoœci obywatelskich w tym
w szczególnoœci prawa do skargi (art. 63 Konstytucji), prawa do s¹du (art. 45 Konsty-
tucji), prawa do rekompensaty szkody wyrz¹dzonej przez niezgodne z prawem dzia³a-
nie organu w³adzy publicznej (art. 77 ust. 1 Konstytucji), prawa wyst¹pienia do
Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie w³asnych wolnoœci
lub praw naruszonych przez organy w³adzy publicznej (art. 80 Konstytucji).

Konstytucja RP nie wyposa¿a Senatu w funkcje kontrolne. Jedyna forma kontrolna
przyznana w Konstytucji poœrednio Senatowi mieœci siê w kompetencji Zgromadzenia
Narodowego do postawienia Prezydenta RP w stan oskar¿enia przed Trybuna³em Sta-
nu (art. 145 Konstytucji). W literaturze prawa konstytucyjnego (por. L. Garlicki, Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999 r.
t. I, rozdz. IV str. 5 oraz Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo Parlamentarne w Polsce, War-
szawa 1997, s. 190) podnosi siê nawet, ¿e przyznane w Regulaminie Senatu uprawnie-
nia kontrolne senatorów winny byæ traktowane z du¿¹ rezerw¹. Mog¹ wiêc przekraczaæ
zasadê legalnoœci dzia³ania organów w³adzy publicznej (art. 7 Konstytucji).

Przed odniesieniem siê do pozosta³ych kwestii nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uprawnienie do
sk³adania skarg nie jest najwa¿niejszym instrumentem inicjowania kontroli prawid³o-
woœci biegu postêpowania karnego. Przepisy procedury karnej dopuszczaj¹ szeroko
mo¿liwoœæ sk³adania za¿aleñ na postanowienia, zarz¹dzenia, a nawet na inne czynno-
œci prokuratora w postêpowaniu przygotowawczym (vide: art. 302 § 2 kpk) naruszaj¹ce
prawa stron i innych osób.

Z kolei przewlek³oœæ postêpowania mo¿e staæ siê przedmiotem oceny s¹du w postê-
powaniu prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skar-
dze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowaw-
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czym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym
bez nieuzasadnionej zw³oki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843). W myœl art. 12 ust. 3 powo³ane-
go aktu prawnego na ¿¹danie skar¿¹cego lub z urzêdu s¹d zaleca podjêcie przez s¹d
rozpoznaj¹cy sprawê co do istoty albo przez prokuratora prowadz¹cego lub nadzoru-
j¹cego postêpowanie przygotowawcze odpowiednich czynnoœci w wyznaczonym termi-
nie, chyba ¿e wydanie zaleceñ jest oczywiœcie zbêdne, natomiast stosownie do treœci
art. 12 ust. 4 tej ustawy uwzglêdniaj¹c skargê, s¹d na ¿¹danie skar¿¹cego przyznaje od
Skarbu Pañstwa sumê pieniê¿n¹ w wysokoœci od 2.000 z³otych do 20.000 z³otych.

Tym samym sytuacja opisana w pytaniu 7. oœwiadczenia, polegaj¹ca na bezczyn-
noœci prokuratury, mimo skarg pokrzywdzonych, mo¿e w przypadku zwrócenia siê
przez nich w trybie powo³anej ustawy do s¹du przynieœæ konsekwencje w postaci
okreœlenia przez s¹d dalszego toku postêpowania i terminu jego zakoñczenia, a tak¿e
spowodowaæ uzyskanie satysfakcji materialnej dla skar¿¹cego, którym mo¿e byæ
w szczególnoœci pokrzywdzony jako strona postêpowania przygotowawczego.

Nale¿y wiêc zauwa¿yæ, ¿e instrumenty kontroli procesowej inicjowanej przez strony
postêpowania i inne osoby, których prawa w jego toku zosta³y naruszone, maj¹ce na
celu zapewnienie prawid³owego toku postêpowania przygotowawczego, s¹ bardzo sze-
rokie, a uprawnienie do ich stosowania z regu³y nale¿y do s¹du (art. 465 § 2 kpk),
a wiêc organu posiadaj¹cego atrybut niezawis³oœci. Tym samym zawarta w pytaniach
8 i 9 sugestia, ¿e prokuratura jest wy³¹czona spod wszelkiej zewnêtrznej kontroli,
a „obywatel nie bêdzie móg³ siê poskar¿yæ nikomu innemu jak tylko samej prokuratu-
rze” jest niezasadna. Ograniczona zosta³a jedynie mo¿liwoœæ wp³ywu na bieg konkret-
nych spraw prowadzonych w prokuraturze ze strony tych organów pañstwa, które ze
swej istoty mog¹ kierowaæ siê interesem politycznym.

Dzia³alnoœæ prokuratury mo¿e byæ przedmiotem interpelacji poselskich, bowiem
przedmiot ten nie zosta³ wy³¹czony z materii objêtej interpelacjami. Niemniej jednak
interpelacje i zapytania poselskie, stanowi¹ce instrument funkcji kontrolnej Sejmu
wobec organów administracji rz¹dowej, mog¹ byæ kierowane wy³¹cznie do Prezesa Ra-
dy Ministrów i pozosta³ych cz³onków rz¹du, co wynika z art. 115 Konstytucji. A contra-
rio, ani interpelacje, ani zapytania poselskie nie mog¹ byæ kierowane do Prokuratora
Generalnego, podobnie jak np. do Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego czy Prezesa Na-
czelnego S¹du Administracyjnego. Powoduje to, ¿e interpelacje i zapytania poselskie do-
tycz¹ce dzia³alnoœci prokuratury bêd¹ mog³y byæ kierowane do Prezesa Rady Ministrów,
który jest wyposa¿ony w instrument ¿¹dania informacji w tym zakresie od Prokuratora
Generalnego, przewidziany w art. 10e ust. 3 ustawy o prokuraturze. Poniewa¿ ¿¹dania
takie nie mog¹ obejmowaæ informacji obiegu postêpowania w konkretnej sprawie, do-
maganie siê takich informacji w interpelacji, czy zapytaniu poselskim jest niecelowe.

Oœwiadczenia senatorów nie s¹ ograniczone do konkretnych adresatów i mog¹ do-
tyczyæ przedstawicieli wszystkich organów i instytucji pañstwowych lub samorz¹do-
wych, co wynika z art. 49 Regulaminu Senatu RP. W rezultacie oœwiadczenie
senatorskie mo¿e byæ kierowane tak¿e pod adresem Prokuratora Generalnego.
Oœwiadczenia senatorskie mog¹ dotyczyæ tak¿e biegu konkretnych spraw. Niemniej
nie mo¿na oczekiwaæ, ¿e informacje takie zostan¹ udzielone w zwi¹zku ze z³o¿onym
oœwiadczeniem. Obowi¹zek ustosunkowania siê do oœwiadczenia senatorskiego nie
mo¿e obejmowaæ zakresu szerszego ni¿ w stosunkach miêdzy Prokuratorem General-
nym a Prezesem Rady Ministrów.

Nie ma przeszkód prawnych, aby pos³owie i senatorowie podejmowali dzia³alnoœæ
interwencyjn¹ w ka¿dej konkretnej sprawie, jednak zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (Dz. U. z 2003 r.
Nr 221, poz. 2199 z póŸn. zm.) interwencja taka mo¿e byæ podejmowana w organie ad-
ministracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego, zak³adzie lub przedsiêbiorstwie pañ-
stwowym oraz organizacji spo³ecznej, a tak¿e w jednostce gospodarki niepañstwowej.
Tak wiêc, bez wzglêdu na dokonane zmiany w ustroju prokuratury, interwencje, o któ-
rych mowa, nie mog³y byæ podejmowane w prokuraturze czy s¹dzie, które nie nale¿a³y
do ¿adnej z kategorii wymienionych w powo³anym przepisie. Prokuratura, tak¿e przed
ostatnimi zmianami w jej ustroju, nie nale¿a³a do administracji rz¹dowej, a jedynie
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podlega³a Ministrowi Sprawiedliwoœci nie jako organowi tej administracji, lecz jako
sprawuj¹cemu jednoczeœnie funkcjê Prokuratora Generalnego. Obecnie takie inter-
wencje, nawet poœrednio, nie mog¹ byæ podejmowane wobec prokuratury, a tym sa-
mym nie mog¹ byæ kierowane do Prokuratora Generalnego.

Po wejœciu w ¿ycie ustawy z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. o zmianie ustawy o proku-
raturze oraz niektórych ustaw (Dz. Nr 178, poz. 1375) skargi dotycz¹ce dzia³alnoœci
prokuratury, niestanowi¹ce œrodków procesowych – stosownie do przepisów art. 253
i nast. Kodeksu postêpowania administracyjnego – mog¹ byæ sk³adane do kierowni-
ków jednostek organizacyjnych prokuratury. Zgodnie z § 394 rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoœci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnêtrznego urzêdowania po-
wszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wp³ywaj¹ce do prokuratury skar-
gi i wnioski, o których mowa w art. 227 i 241 Kodeks postêpowania administracyjnego,
podlegaj¹ za³atwieniu zgodnie z przepisami dzia³u VIII tego kodeksu oraz rozporz¹dze-
nia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i roz-
patrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargê na czynnoœci lub zachowanie prokuratora rozpatruje jego bezpoœredni
prze³o¿ony, a skargê na pracownika prokuratury – jego prze³o¿ony (§ 395 powo³anego
wy¿ej rozporz¹dzenia z dnia 24 marca 2010 r.). W tym zakresie sytuacja prawna nie
uleg³a od dnia 31 marca 2010 r. zmianie, bowiem i wczeœniej skargi na prokuratorów
i pracowników prokuratury by³y rozpoznawane przez prze³o¿onych.

Nadzór nad rozpatrywaniem skarg, dotycz¹cych dzia³alnoœci prokuratury – stosow-
nie do art. 258 § 1 pkt 4 kpa, w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z póŸn. zm.) – sprawuje Prokurator Gene-
ralny, jako naczelny organ prokuratury. Natomiast nadzór zwierzchni nad rozpatrywa-
niem tych skarg, sprawuje Prezes Rady Ministrów, który jest ustawowo upowa¿niony
do tego nadzoru, stosownie do art. 257 kpa, w stosunku do wszystkich organów i jed-
nostek organizacyjnych, bez wzglêdu na ich usytuowanie w systemie organów pañ-
stwowych. Spod tej kompetencji Prezesa Rady Ministrów wy³¹czone zosta³y jedynie
skargi sk³adane do s¹dów. Nadzór zwierzchni Prezesa Rady Ministrów polega tylko na
koordynacji dzia³añ w zakresie przyjmowania skarg i wniosków.

Skarga wytykaj¹ca b³êdy w dzia³aniu prokuratorów, obecnie kierowana do Proku-
ratora Generalnego, ma taki sam skutek jak poprzednio skarga kierowana do Ministra
Sprawiedliwoœci. Prokurator Generalny ma szereg uprawnieñ s³u¿bowych, nie wy-
³¹czaj¹c inicjowania postêpowania dyscyplinarnego, identycznych z uprawnieniami
Ministra Sprawiedliwoœci w okresie gdy wykonywa³ on zadania Prokuratora General-
nego. Nie dostrzegam ró¿nic w stanie prawnym obecnym, w stosunku do poprzednie-
go, z tym tylko, i¿ obecnie Prokurator Generalny nie pochodzi z wyboru politycznego
i nie ponosi odpowiedzialnoœci konstytucyjnej przed Trybuna³em Stanu. Zauwa¿am
przy tym, ¿e i poprzednio skarga na dzia³anie prokuratora skierowana do organu inne-
go ni¿ Prokurator Generalny (ówczeœnie Minister Sprawiedliwoœci) nie uruchamia³a
¿adnych mechanizmów koryguj¹cych niew³aœciwe postêpowanie prokuratora i ostatecz-
nie by³a przekazywana Prokuratorowi Generalnemu.

Konstytucja w art. 63 kszta³tuje jako powszechne prawo obywatelskie prawo sk³a-
dania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, w³asnym i innej osoby za jej
zgod¹ do organów w³adzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spo³ecznych,
w zwi¹zku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji
publicznej. Oznacza to, ¿e w ka¿dej sprawie i na ka¿dego funkcjonariusza publicznego
jest dopuszczalna skarga. Tym niemniej w stosunku do niektórych funkcji w pañstwie
nie mo¿na skutecznie wnosiæ skargi, bowiem brak jest w³aœciwego organu, który skar-
gê tak¹ móg³by rozpatrzyæ w trybie uregulowanym w Kodeksie postêpowania admini-
stracyjnego. Dla przyk³adu mo¿na wskazaæ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego, Prezesa Na-
czelnego S¹du Administracyjnego, Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego, Przewodni-
cz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa, Marsza³ka Sejmu, Marsza³ka Senatu czy Prezesa
Rady Ministrów. Do tej kategorii organów obecnie mo¿na zaliczyæ tak¿e Prokuratora
Generalnego.
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Trzeba jednak stanowczo podkreœliæ, ¿e Prokurator Generalny ponosi osobist¹ od-
powiedzialnoœæ uregulowan¹ w art. 10f ustawy o prokuraturze, mog¹c¹ skutkowaæ je-
go odwo³aniem w toku kadencji. Niezale¿nie od tego Prokurator Generalny, tak jak
ka¿dy z prokuratorów, podlega odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej.

Kompetencje Najwy¿szej Izby Kontroli wobec prokuratury kszta³tuje art. 203 Kon-
stytucji. Kompetencje te obejmuj¹ tak¿e kontrolê pod wzglêdem legalnoœci ca³ej dzia-
³alnoœci prokuratury i jej jednostek organizacyjnych jako pañstwowych jednostek
bud¿etowych. Zatem tylko tej dziedziny kontrola ta dotyczy.

Z powa¿aniem

PROKURATOR GENERALNY
Andrzej Seremet
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58. POSIEDZENIE SENATU
(2 lipca 2010 r.)





Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Z wielkopolskich domów pomocy spo³ecznej dochodz¹ do mnie alarmuj¹-
ce sygna³y, ¿e na skutek wprowadzenia zarz¹dzenia Narodowego Funduszu
Zdrowia nr 25/2010/DSOZ z dnia 9 czerwca, dotycz¹cego zmian w zakresie
us³ug pielêgniarskich w ramach opieki d³ugoterminowej mieszkañcom domów
pomocy spo³ecznej, dochodzi do faktycznego pozbawienia mieszkañców DPS
opieki pielêgniarskiej, naruszania warunków umów z NFZ i zasad wykony-
wania zawodu pielêgniarskiego zawartych w ustawie o zawodach pielêg-
niarki i salowej.

Przywo³ane zarz¹dzenie tak dalece ogranicza katalog œwiadczeñ, które
mog¹ byæ finansowane z kontraktu, ¿e prowadzi do niemo¿noœci jego wyko-
nania oraz nie bierze siê w nim pod uwagê odpowiedzialnoœci za uniemo¿li-
wienie mieszkañcom domów pomocy skorzystania z nale¿nych im – w myœl
przepisów ustawy o œwiadczeniach medycznych finansowanych ze œrodków
publicznych – us³ug pielêgniarskich. Pe³ne zrównanie warunków œwiadcze-
nia tych us³ug z zakresu opieki d³ugoterminowej w œrodowisku domowym
i domu pomocy spo³ecznej wskazuje, ¿e autorzy tej propozycji nie maj¹
rozeznania w rzeczywistej sytuacji zdrowotnej mieszkañców takich
placówek. Trafiaj¹ tam w wiêkszoœci – zw³aszcza po zmianie przepisów
w 2004 r. – osoby trwale wymagaj¹ce fachowej pielêgnacji medycznej. Nie
mog¹ one liczyæ na pomoc œrodowiskow¹, bo pielêgniarki maj¹ce te
kontrakty, twierdz¹c, ¿e wykonuj¹ limitowe normy, nie rejestruj¹ tego typu
pacjentów. Sytuacja staje siê bardzo niebezpieczna. Pielêgniarki z powodu
lepszych warunków kontraktu w œrodowisku, odchodz¹ nawet z takich
domów pomocy, które objête by³y ich kontraktami. W takich domach nie ma
osób uprawnionych do rozdzielania leków. Opiekunowie nie maj¹ takich
uprawnieñ, nie s¹ w tym kierunku szkoleni, a ustawa o zawodzie
pielêgniarki i po³o¿nej przewiduje sankcje karne dla tych, którzy, nie
posiadaj¹c uprawnieñ, podejmuj¹ siê dozowania leków zapisanych przez
lekarzy osobom objêtym opiek¹ instytucjonaln¹.

Koniecznoœæ w miarê precyzyjnego oddzielenia czynnoœci opiekuñczo-
-higienicznych od pielêgnacji zabiegowej jest zrozumia³a. Nie mo¿na siê
jednak posuwaæ za daleko i pozbawiaæ mieszkañców DPS œwiadczeñ
medycznych. Z nap³ywaj¹cych do mnie skarg wynika, ¿e niektórzy
dyrektorzy domów pomocy zamierzaj¹ wystêpowaæ w tej sprawie do s¹dów
czy prokuratur, a inni rozwa¿aj¹ mo¿liwoœæ protestów, nawet o drastycznym
charakterze.

W zwi¹zku z tym proszê o piln¹ interwencjê i wyjaœnienie nastêpuj¹cych
kwestii.

1. Jakimi przes³ankami siê kierowano przy wprowadzaniu tak daleko
id¹cych ograniczeñ w wykonywaniu kontraktów w zakresie opieki d³ugoter-
minowej, nie uwzglêdniaj¹c specyfiki domów pomocy?

2. W jaki sposób NFZ zamierza zapewniæ œwiadczenie pielêgniarskich
us³ug medycznych w domach pomocy?

3. Jak zgodnie z prawem maj¹ byæ dystrybuowane leki w domach
pomocy spo³ecznej?

4. Kto, jeœli nie pielêgniarki, ma siê zajmowaæ profilaktyk¹ przeciw-
odle¿ynow¹ i zabiegami pielêgnacyjnymi zwi¹zanymi z odle¿ynami miesz-
kañców domów pomocy spo³ecznej?

5. Z jakich powodów ani zainteresowane domy pomocy, ani
samorz¹dy jako organy prowadz¹ce te placówki nie bra³y udzia³u
w konsultacjach za³o¿eñ zarz¹dzenia, a uwagi innych zapytywanych
zosta³y zignorowane?

6. Jak dyrektorzy domów pomocy i ich organy prowadz¹ce mog¹
przystosowaæ siê do nowych realiów w sytuacji, gdy zarz¹dzenie wprowa-
dzone zosta³o tu¿ przed momentem jego wejœcia w ¿ycie?
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Sugerujê Pani Minister wnikliwe zainteresowanie siê zespo³em osób
w NFZ, które projektuj¹c dzia³ania w zakresie opieki d³ugoterminowej,
pope³niaj¹ tak kardynalne b³êdy.

Mieczys³aw Augustyn

Stanowisko
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.07.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Mieczys³awa Augusty-

na, podczas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 r., otrzymanym przy piœ-
mie z dnia 8 lipca 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2820/10, w sprawie ograniczania
dostêpnoœci do œwiadczeñ pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej osobom
przebywaj¹cym w domach pomocy spo³ecznej, uprzejmie proszê o przed³u¿enie termi-
nu udzielenia odpowiedzi na powy¿sze oœwiadczenie.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ opóŸnienie w udzieleniu wyczerpuj¹cej odpo-
wiedzi wynika z koniecznoœci pozyskania dodatkowych informacji niezbêdnych do jej
przygotowania. Maj¹c na uwadze powy¿sze, pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e
odpowiedŸ zostanie udzielona w terminie do dnia 20 sierpnia 2010 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.10.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 29 lipca 2010 r., znak: MZ-ZP-Z-070-18286-l/BW/10

zawieraj¹cego proœbê o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi na oœwiadczenie
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z³o¿one przez Pana Senatora Mieczys³awa Augustyna, podczas 58. posiedzenia Senatu
RP w dniu 2 lipca 2010 r., otrzymanym przy piœmie z dnia 8 lipca 2010 r., znak:
BPS/DSK-043-2820/10, w sprawie ograniczania dostêpnoœci do œwiadczeñ pielêg-
niarskiej opieki d³ugoterminowej domowej osobom przebywaj¹cym w domach pomocy
spo³ecznej, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych informacji w przedmiotowej spra-
wie.

Zasady realizacji œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych zosta³y okreœlone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarz¹dze-
niach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotycz¹cych postêpowañ w sprawie za-
warcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach
i zakresach.

Warunki realizacji œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyj-
nych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej zosta³y okreœlone w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie œwiadczeñ
gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opie-
ki d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 ze zm.). Zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem
œwiadczeniobiorca w zale¿noœci od stanu zdrowia mo¿e mieæ udzielane œwiadczenia
gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych i domowych. Kryterium kwa-
lifikuj¹cym do objêcia œwiadczeniobiorcy opiek¹ d³ugoterminow¹ jest stan zdrowia pa-
cjenta. Stan zdrowia pacjenta determinuje zapotrzebowanie na us³ugi o charakterze
leczniczym (kontynuacja leczenia farmakologicznego i dietetycznego), rehabilitacyj-
nym oraz pielêgnacyjno-opiekuñczym. Do oceny zapotrzebowania na opiekê wykorzys-
tuje siê m.in. skalê opart¹ na skali Barthel. Skala ta wykorzystywana jest tak¿e na po-
trzeby Narodowego Funduszu Zdrowia do okreœlania poziomu finansowania gwaranto-
wanych œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej.

Informujê, ¿e Ministerstwo Zdrowia podjê³o dzia³ania maj¹ce na celu poprawê do-
stêpnoœci do gwarantowanych œwiadczeñ pielêgnacyjno-opiekuñczych w ramach opie-
ki d³ugoterminowej. W tym celu dokonano nowelizacji rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu
œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej. Zmiany
dotyczy³y m.in. wykreœlenia z przepisu § 9 ust. 2 koniecznoœci realizacji, przez okres
powy¿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).

Wprowadzone zmiany powoduj¹, ¿e zarówno w opiece stacjonarnej jak i domowej
œwiadczenia gwarantowane z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ra-
mach opieki d³ugoterminowej bêd¹ udzielane œwiadczeniobiorcy, który w ocenie skal¹
opart¹ na skali Barthel otrzyma³ 40 punktów lub mniej.

Sposób finansowania pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej jako produk-
tu kontraktowanego przez NFZ okreœlaj¹: zarz¹dzenie Nr 84/2009/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie okreœlenia wa-
runków zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñ-
cze w ramach opieki d³ugoterminowej oraz zarz¹dzenie Nr 93/2009/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 r. i zarz¹dzenie Prezesa NFZ
nr 25/2010/DSOZ z dnia 9 czerwca 2010 zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie okreœle-
nia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne
i opiekuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej.

Œwiadczenia pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej, realizowane na rzecz
œwiadczeniobiorców od dnia 1 marca 2010 r., zosta³y zabezpieczone przez oddzia³y wo-
jewódzkie Funduszu poprzez aneksowanie umów wieloletnich oraz dodatkowo poprzez
przeprowadzenie konkursów ofert na ten zakres œwiadczeñ.
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Podkreœlam, ¿e na terenach gdzie nie s¹ zabezpieczone œwiadczenia przez pielêg-
niarsk¹ opiekê d³ugoterminow¹ domow¹, opiekê nad pacjentami bêdzie sprawowa³a
pielêgniarka poz – kapitacyjna metoda finansowania, do której pacjent jest zadeklaro-
wany. W przepisach zarz¹dzenia Prezesa NFZ uwzglêdniono przepis w § 13 ust. 2
pkt 12, który okreœla, i¿ w przypadku, gdy termin pierwszej wizyty pielêgniarskiej jest
rozbie¿ny z terminem rozpoczêcia realizacji zabiegów okreœlonych na skierowaniu lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego np. iniekcje, zmiany opatrunków, wówczas pielêgniarka
opieki d³ugoterminowej domowej informuje œwiadczeniobiorcê o koniecznoœci zg³osze-
nia siê do pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, w celu realizacji zleceñ lekar-
skich. Równie¿ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z póŸn. zm.) w za³¹czniku nr 2 w czêœci I pkt 3 stanowi¹ o rea-
lizacji œwiadczeñ przez pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w domu œwiadcze-
niobiorcy, które s¹ udzielane wy³¹cznie w miejscu zamieszkania œwiadczeniobiorcy,
w tym równie¿ w domu pomocy spo³ecznej, zgodnie z ustalonym dla œwiadczeniobiorcy
indywidualnym planem opieki.

Odnosz¹c siê bezpoœrednio do pytañ zawartych w oœwiadczeniu Pana Senatora
Mieczys³awa Augustyna zawieraj¹cych zastrze¿enia do wydanego zarz¹dzenia
Nr 25/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2010 r.
zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opieki d³ugotermi-
nowej, uprzejmie informujê, ¿e wykreœlone zosta³y niektóre czynnoœci z dotychczas
obowi¹zuj¹cej „Karty czynnoœci pielêgnacyjnych dla pielêgniarki opieki d³ugotermino-
wej domowej”. Jednak zgodnie z wyjaœnieniami z³o¿onymi przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, „Karta czynnoœci pielêgniarskich dla pielêgniarki opieki d³ugoterminowej do-
mowej”, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia zmieniaj¹cego, jest wy³¹cznie doku-
mentem sprawozdawczym i potwierdzaj¹cym przez pacjenta lub jego opiekuna
wykonanie przez pielêgniarkê wymienionych czynnoœci. W opinii Narodowego Fundu-
szu Zdrowia modyfikacja tej Karty ma na celu uporz¹dkowanie czynnoœci wykonywa-
nych przez pielêgniarkê opieki d³ugoterminowej domowej i s³u¿y celom statystycznym.
Ponadto, w ocenie Zastêpcy Prezesa ds. Medycznych NFZ, zmiana polegaj¹ca na wy-
kreœleniu czêœci czynnoœci z ww. Karty nie ogranicza oraz nie zabrania wykonywania
czynnoœci pielêgniarskich, ani nie odbiera uprawnieñ zawodowych wynikaj¹cych
z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 151, poz. 1217, ze zm.). Nie wp³ywa równie¿ na zmianê wyceny œwiadczeñ w pielêg-
niarskiej opiece d³ugoterminowej domowej, gdy¿ sposobem rozliczania tych œwiadczeñ
jest zap³ata za osobodzieñ, co oznacza, ¿e Fundusz finansuje ka¿dy rozpoczêty dzieñ
opieki od momentu objêcia opiek¹ do dnia jej zakoñczenia, równie¿ w dni wolne, nie-
dziele i œwiêta, a nie poszczególne czynnoœci wykonywane w ramach pielêgniarskiej
opieki d³ugoterminowej domowej.

Uzasadniaj¹c wyeliminowanie czêœci czynnoœci z ww. Karty, Narodowy Fundusz
Zdrowia przedstawi³ stanowisko, i¿ czynnoœci proste do wykonania (np. zastosowanie
ogólnodostêpnych baniek lekarskich, wykonanie kompresu czy ok³adu), jak równie¿
czynnoœci, które nale¿y wykonaæ kilka razy dziennie (np. karmienie przez zg³êbnik czy
przetokê, pielêgnacja stomii, podawanie leków) powinny byæ odnotowywane w pkt 2.1.
„Karty czynnoœci pielêgniarskich dla pielêgniarki opieki d³ugoterminowej domowej”,
który brzmi: prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa w zakresie samoopie-
ki w ¿yciu z chorob¹ i niesprawnoœci¹ w stosunku do chorego oraz nauka pielêgnacji
i samoobs³ugi, gdy¿ rol¹ pielêgniarki opieki d³ugoterminowej jest nauczenie pacjenta
i/lub opiekunów wykonywania okreœlonych czynnoœci.

W odniesieniu do pozosta³ych wykreœlonych czynnoœci, w tym czynnoœci: prowa-
dzenie usprawniania ruchowego pacjenta, gimnastyka oddechowa – NFZ wskaza³, i¿
mo¿liwe jest ich odnotowanie w pkt 4.1 ww. Karty, który brzmi: prowadzenie æwiczeñ
biernych i czynnych u pacjenta le¿¹cego, obejmuje zastosowanie gimnastyki oddecho-
wej z oklepywaniem oraz gimnastykê koñczyn dolnych i górnych oraz pionizacjê, zaœ
czynnoœæ: pielêgnacja rurki tracheotomijnej jest uwzglêdniona w pkt 3.9 ww. Karty,
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który brzmi: mechaniczne odbarczanie z wydzieliny górnych dróg oddechowych, obej-
muje edukacjê dotycz¹c¹ pielêgnacji rurki tracheotomijnej.

Natomiast pobieranie materia³u do badañ zosta³o wykreœlone z „Karty czynnoœci
pielêgniarskich dla pielêgniarki opieki d³ugoterminowej domowej”, gdy¿ zgodnie z za-
³¹cznikiem nr 2, czêœæ II, lit. A, pkt 5, ppkt 10 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 paŸdziernika 2005 r. w sprawie zakresu zadañ lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej pod-
stawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816), pobieranie materia³u do badañ
diagnostycznych nale¿y do zadañ pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Rów-
nie¿ koszty zwi¹zane z pobraniem materia³u, opakowaniem do którego materia³ nale¿y
pobraæ oraz dostarczeniem do laboratorium i wykonaniem badania nie s¹ kosztami
pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej, lecz s¹ przynale¿ne œwiadczeniom re-
alizowanym w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W zakresie prowadzonych konsultacji, pytanie 5, informujê, ¿e zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) zwanym dalej
„rozporz¹dzeniem” Prezes Funduszu przed okreœleniem przedmiotu postêpowania
w sprawie zawarcia umowy i warunków wymaganych od œwiadczeniodawców, okreœlo-
nych w projekcie ww. zarz¹dzenia, zasiêgn¹³ opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczel-
nej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz reprezentatywnych organizacji œwiadczenio-
dawców. Zgodnie zaœ z art. 146 ust. 2 ustawy, opinii takiej zasiêgn¹³ równie¿ od w³aœci-
wego konsultanta krajowego. Jednoczeœnie Narodowy Fundusz Zdrowia poinformo-
wa³, ¿e Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych przekaza³a do Funduszu swoje uwagi
w piœmie znak: NIPiP/NRPiP/DM/0051/120/2010 z dnia 31 maja 2010 r., otrzyma-
nym w dniu 8 czerwca 2010 r. Z uwagi na fakt, ¿e uwagi do przedmiotowego projektu
zosta³y przekazane po terminie nie mog³y zostaæ przez Narodowy Fundusz Zdrowia
uwzglêdnione. Wskazany przez Fundusz termin zg³aszania uwag up³ywa³ z dniem
20 maja 2010 r.

Uprzejmie informujê, ¿e Minister Zdrowia, dzia³aj¹c na podstawie art. 163 ust. 2
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), bada
uchwa³y przyjmowane przez Radê Funduszu oraz decyzje podejmowane przez Prezesa
Funduszu i stwierdza niewa¿noœæ uchwa³y lub decyzji w ca³oœci lub w czêœci, w przy-
padku gdy narusza ona prawo lub prowadzi do niew³aœciwego zabezpieczenia œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej. Badaniu, o którym mowa powy¿ej, zosta³o poddane równie¿
ww. zarz¹dzenie Nr 25/2010/DSOZ Prezesa NFZ zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie
okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyj-
ne i opiekuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej.

W wyniku analizy merytorycznej ww. zarz¹dzenia oraz w zwi¹zku z pozyskanymi
z Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaœnieniami nie stwierdzono podstaw do jego
uchylenia.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, podkreœlam, ¿e celem unikniêcia niew³aœciwej interpre-
tacji zmian w omawianym zakresie, w dniu 10 wrzeœnia 2010 roku odby³o siê w Mini-
sterstwie Zdrowia spotkanie z udzia³em przedstawiciela Narodowego Funduszu
Zdrowia, podczas którego ustalono, i¿ obowi¹zuj¹ce zapisy dotycz¹ce „Karty czynnoœci
pielêgnacyjnych dla pielêgniarki opieki d³ugoterminowej domowej” zostan¹ zweryfiko-
wane w pracach nad projektem zarz¹dzenia na 2011 r.

Ponadto, informujê, ¿e w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu
œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej (Dz. U.
Nr 140, poz. 1147 ze zm.), obszar zagadnieñ zwi¹zany z finansowaniem i kontraktowa-
niem œwiadczeñ zdrowotnych z powy¿szego zakresu by³ szeroko analizowany i omawia-
ny z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, z przedstawicielami
pielêgniarskich organizacji zawodowych. Podkreœlam, ¿e Centrala Narodowego Fun-
duszu Zdrowia na bie¿¹co monitoruje sytuacjê w zakresie zabezpieczenia œwiadczeñ
w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej domowej. Z analizy danych przekazanych
przez oddzia³y wojewódzkie Funduszu wynika, i¿ od stycznia do lutego 2010 r. liczba
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pacjentów objêtych opiek¹ zarówno przez pielêgniarkê poz – zadaniowa metoda finan-
sowania (0–40 pkt. opartej na skali Barthel) jak i w pielêgniarskiej opiece d³ugotermi-
nowej domowej ³¹cznie wynosi³a 27 963, natomiast w miesi¹cu marcu 2010 r.
objêtych pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugoterminow¹ domow¹ by³o 31 741 (wed³ug stanu ma
dzieñ 30 kwietnia 2010 r.), w miesi¹cu kwietniu 2010 r. objêtych pielêgniarsk¹ opiek¹
d³ugoterminow¹ domow¹ by³o 34 348 (wed³ug stanu ma dzieñ 30 maja 2010 r.),
w miesi¹cu maju 2010 r. objêtych pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugoterminow¹ domow¹ by³o
35 390 (wed³ug stanu ma dzieñ 30 czerwca 2010 r.), w miesi¹cu czerwcu 2010 r. objê-
tych pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugoterminow¹ domow¹ by³o 36 296 (wed³ug stanu ma
dzieñ 30 lipca 2010 r.), a wiêc o 8 333 wiêcej pacjentów w stosunku do stycznia i lutego
2010 r.

Ponadto, Ministerstwo Zdrowia we wspó³pracy z Ministerstwem Pracy i Polityki
Spo³ecznej podjê³o dzia³ania maj¹ce na celu ustalenie rzeczywistej liczby pensjonariu-
szy domów pomocy spo³ecznej wymagaj¹cych udzielania œwiadczeñ pielêgnacyjnych
i opiekuñczych realizowanych w ramach opieki d³ugoterminowej oraz ustalenie w ja-
kim stopniu s¹ zabezpieczone œwiadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza
i pielêgniarkê podstawowej opieki zdrowotnej. Pozyskane dane od Ministra Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej oraz z Narodowego Funduszu Zdrowia bêd¹ stanowi³y punkt wyjœcia
do dalszej dyskusji merytorycznej. W chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia prowadzi
analizê merytoryczn¹ pozyskanych danych.

Podsumowuj¹c, wskazujê, ¿e dom pomocy spo³ecznej, ze wzglêdu na podleganie in-
nemu, ni¿ zak³ad opieki zdrowotnej, re¿imowi prawnemu nie zawiera z Narodowym
Funduszem Zdrowia umów na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych, ma jednak obo-
wi¹zek umo¿liwienia i zorganizowania mieszkañcom pomocy w korzystaniu ze œwiad-
czeñ zdrowotnych przys³uguj¹cych im na podstawie odrêbnych przepisów.

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ
gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opie-
ki d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 i Nr 211, poz. 1645) gwarantuje równoœæ
dostêpu do œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych,
w tym równie¿ mieszkañcom domów pomocy spo³ecznej. Mieszkañcy dps-ów mog¹
skorzystaæ z ka¿dego rodzaju œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w szczególnoœci takich jak:
œwiadczenia lekarza i pielêgniarki poz, œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ra-
mach opieki d³ugoterminowej, w tym profilaktyka przeciwodle¿ynowa i zabiegi pielêg-
nacyjne, czy œwiadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej. Obowi¹zek umo¿liwienia
i zorganizowania mieszkañcom dps pomocy w korzystaniu ze œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej, przys³uguj¹cych im w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, spo-
czywa na kierownikach i pracownikach tych domów, do czego zobowi¹zuj¹ przepisy
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, z póŸn.
zm.).

Pomoc w korzystaniu ze œwiadczeñ zdrowotnych oznacza m.in. pomoc w wype³nia-
niu deklaracji przy wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czy pielêgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej, doprowadzenie lub dowiezienie pensjonariusza domu
pomocy spo³ecznej do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarza specjalisty
lub te¿ pomoc w ewentualnym umieszczeniu danej osoby w szpitalu, zak³adzie opie-
kuñczym lub w hospicjum, je¿eli istniej¹ wskazania medyczne i spe³nione s¹ kryteria
kwalifikacji do tych zak³adów.

W odniesieniu do zagadnienia dotycz¹cego podawania leków mieszkañcom domów
pomocy spo³ecznej wskazane by³oby rozwa¿enie opracowania standardu postêpowania
w tym zakresie. Informujê, ¿e celem poprawy jakoœci œwiadczeñ zdrowotnych udziela-
nych w ramach opieki d³ugoterminowej, Ministerstwo Zdrowia podjê³o dzia³ania
zwi¹zane z wypracowaniem standardów postêpowania i procedur medycznych z zakre-
su pielêgnowania w opiece d³ugoterminowej. W tym celu, zosta³ przygotowany projekt
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postêpowania i procedur me-
dycznych z zakresu pielêgnowania w opiece d³ugoterminowej. Przedmiotowy projekt
rozporz¹dzenia, zgodnie z procedur¹ legislacyjn¹, w najbli¿szym czasie zostanie skie-
rowany do uzgodnieñ zewnêtrznych. Podkreœlam, ¿e przyjêcie przedmiotowego pro-
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jektu rozporz¹dzenia w sprawie standardów pielêgnacji w opiece d³ugoterminowej
stanie siê narzêdziem do wprowadzenia oceny jakoœci opieki nad pacjentami niesamo-
dzielnymi.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak

OdpowiedŸ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Warszawa, 12.08.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lipca 2010 r. znak: BPS/DSK-043-2821/10 proszê

przyj¹æ nastêpuj¹ce wyjaœnienie.
Nieuprawnione jest stwierdzenie, ¿e „na skutek wprowadzenia zarz¹dzenia Naro-

dowego Funduszu Zdrowia nr 25/2010/DSOZ z dnia 9 czerwca 2010 r. dotycz¹cego
zmian w zakresie us³ug pielêgniarskich w ramach opieki d³ugoterminowej mieszkañcom
domów pomocy spo³ecznej, dochodzi do faktycznego pozbawienia mieszkañców DPS
opieki pielêgniarskiej (...)”. Zarz¹dzenie to nie uszczegó³awia ¿adnych œwiadczeñ wyko-
nywanych przez pielêgniarki ubezpieczonym przebywaj¹cym w domach pomocy spo-
³ecznej. Przepisy tego zarz¹dzenia umo¿liwiaj¹ zwiêkszenie dostêpnoœci do œwiadczeñ
udzielanych przez pielêgniarki i daj¹ im mo¿liwoœæ rozliczania tzw. mieszanej grupy
œwiadczeniobiorców objêtych opiek¹, w której czêœæ przebywa pod ró¿nymi adresami,
a czêœæ pod tym samym adresem zamieszkania. Wprowadzaj¹ równie¿ zmianê „Karty
czynnoœci pielêgniarskich dla pielêgniarki opieki d³ugoterminowej domowej”.

Zmiana w „Karcie czynnoœci pielêgniarskich dla pielêgniarki opieki d³ugotermino-
wej domowej” zwanej dalej kart¹ czynnoœci, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia
Nr 25/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2010 r.
zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opieki d³ugotermi-
nowej, w ¿aden sposób nie ogranicza i nie zabrania wykonywania czynnoœci pielêgniar-
skich oraz nie pozbawia œwiadczeniobiorców dostêpnoœci do œwiadczeñ realizowanych
przez pielêgniarki. Pielêgniarka realizuje œwiadczenia w domu pacjenta zgodnie z usta-
lonym przez siebie planem pielêgnacji w oparciu o rozpoznane problemy pielêgnacyjne
u danego pacjenta, a nie o czynnoœci wymienione w karcie czynnoœci. Pielêgniarka
opieki d³ugoterminowej zapoznaje œwiadczeniobiorcê oraz jego rodzinê lub opiekunów
faktycznych ze sporz¹dzonym planem opieki oraz z zasadami zabezpieczenia œrodków
medycznych niezbêdnych do realizacji œwiadczeñ (§ 13 ust. 2 pkt 3 zarz¹dzenia).

58. posiedzenie Senatu w dniach 2 lipca 2010 r. 119



Pielêgniarska opieka d³ugoterminowa domowa jest to opieka nad przewlekle chory-
mi przebywaj¹cymi w domu, którzy nie wymagaj¹ hospitalizacji w oddzia³ach lecznic-
twa stacjonarnego, a ze wzglêdu na istniej¹ce problemy zdrowotne wymagaj¹ syste-
matycznej opieki pielêgniarskiej udzielanej w warunkach domowych. Opieka ta nie
mo¿e polegaæ wy³¹cznie na realizacji œwiadczeñ opiekuñczych lub higienicznych, po-
niewa¿ s¹ one realizowane przez rodzinê chorego lub pracowników pomocy spo³ecznej.
Œwiadczenia gwarantowane, o których mowa w § 6 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu
œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej (Dz. U. Nr
140, poz. 1147 z póŸn. zm.) zwanego dalej rozporz¹dzeniem, obejmuj¹:

– przygotowanie œwiadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielêgna-
cji, w tym kszta³towanie umiejêtnoœci w zakresie radzenia sobie z niesprawno-
œci¹,

– wykonywanie œwiadczeñ pielêgnacyjnych, zgodnie z procesem pielêgnowania,
– prowadzenie edukacji zdrowotnej œwiadczeniobiorcy oraz cz³onków jego rodziny,
– pomoc w rozwi¹zywaniu problemów zdrowotnych zwi¹zanych z samodzielnym

funkcjonowaniem w œrodowisku domowym,
– pomoc w pozyskiwaniu sprzêtu medycznego i rehabilitacyjnego niezbêdnego do

w³aœciwej pielêgnacji i rehabilitacji œwiadczeniobiorcy w domu.
Modyfikacja omawianej karty czynnoœci s³u¿y celom statystycznym, a nie rozlicze-

niowym. Jednostk¹ rozliczeniow¹ za zrealizowane œwiadczenia w omawianym zakresie
jest osobodzieñ, a nie czynnoœci wykonane u pacjenta wymienione w tej karcie. Zazna-
czyæ równie¿ nale¿y, ¿e Fundusz w tym zakresie œwiadczeñ, p³aci za wszystkie osobo-
dni w tygodniu, przy obowi¹zku wynikaj¹cym z przepisów rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych opiece d³ugoterminowej, realizacji
œwiadczeñ nie mniej ni¿ 4 razy w tygodniu. Finansowanie to wynika z obowi¹zku do-
stêpnoœci pielêgniarki od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8 do 20 oraz dostêp-
noœci w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych
przypadkach.

Ponadto nale¿y zaznaczyæ, i¿ Fundusz kontraktuje œwiadczenia zdrowotne, a nie
œwiadczenia zwi¹zane z deficytem wydolnoœci opiekuñczej. Czynnoœci opiekuñcze
i higieniczne, s¹ realizowane przez rodzinê chorego lub instytucje pomocy spo³ecznej.
Nale¿y bowiem rozró¿niæ œwiadczenia opiekuñcze i higieniczne, od œwiadczeñ pielêg-
niarskich tzn. takich, których nie mog¹ wykonaæ inne osoby np. podawanie p³ynów in-
fuzyjnych i leków w kroplowych wlewach do¿ylnych oraz w postaci iniekcji do¿ylnych,
za³o¿enie sondy ¿o³¹dkowej lub dwunastniczej, za³o¿enie lub wymiana cewnika u ko-
biet. Oznacza to, ¿e nie ka¿da osoba przewlekle chora, niepe³nosprawna lub w pode-
sz³ym wieku bêdzie mog³a korzystaæ ze œwiadczeñ pielêgniarskiej opieki d³ugoter-
minowej domowej. Natomiast mo¿e korzystaæ ze œwiadczeñ opiekuñczych, wynika-
j¹cych z ustawy o pomocy spo³ecznej.

Tak wiêc bior¹c powy¿sze pod uwagê, nieuprawnione jest stwierdzenie o narusze-
niu warunków umów z NFZ i zasad wykonywania zawodu pielêgniarki, zawartych
w odrêbnych przepisach, o których mowa w pierwszym akapicie oœwiadczenia z³o¿one-
go przez Pana Senatora Mieczys³awa Augustyna, zwanego dalej „oœwiadczeniem” z za-
znaczeniem, ¿e przytoczony w tym akapicie przepis nie dotyczy salowych.

Odnoœnie do pkt. 1 oœwiadczenia uprzejmie informujê, ¿e zapewnienie œwiadczeñ
zdrowotnych oraz ich finansowanie dla ubezpieczonych przebywaj¹cych w swoim miej-
scu zamieszkania (np. dom rodzinny, dom pomocy spo³ecznej, hostel), realizowane jest
ze œrodków publicznych przez œwiadczeniodawców, którzy maj¹ zawarte umowy z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. W œwietle obowi¹zuj¹cego prawa, domy pomocy spo³e-
cznej nie mog¹ byæ stron¹ umowy z NFZ, a mieszkañcom domów pomocy spo³ecznej,
przynale¿¹ takie same prawa do korzystania ze œwiadczeñ zdrowotnych, jak ka¿demu
ubezpieczonemu przebywaj¹cemu w swoim domu, hostelu lub innym miejscu zamie-
szkania.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dom pomocy spo³ecznej dla swoich mieszkañców jest szczegól-
nym, ale jednak miejscem zamieszkania, a nie zak³adem opieki zdrowotnej.
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Pragnê równie¿ nadmieniæ, ¿e istnieje bardzo du¿a grupa ubezpieczonych w pode-
sz³ym wieku, niepe³nosprawnych, ob³o¿nie i nieuleczalnie chorych, którzy przebywaj¹
w swoim œrodowisku domowym. W grupie tej znajduj¹ siê osoby bêd¹ce w stanie wege-
tatywnym, bez ¿adnego kontaktu z otoczeniem oraz wentylowani mechanicznie przy
pomocy respiratora, którzy wymagaj¹ opieki, w tym równie¿ pielêgniarskiej oraz sta³e-
go nadzoru lekarzy specjalistów. Chorzy ci przebywaj¹ w swoich domach i korzystaj¹
ze œwiadczeñ zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, korzystaj¹ rów-
nie¿ ze œwiadczeñ specjalistycznych oraz pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej lub
d³ugoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, do któ-
rych to œwiadczeñ uprawnieni s¹ równie¿ ubezpieczeni przebywaj¹cy w domach pomo-
cy spo³ecznej.

Sprzeczne z prawem by³oby zapewnienie przez Fundusz ca³odobowej opieki dla
mieszkañców domów pomocy spo³ecznej z pominiêciem chorych przebywaj¹cych
w swoich domach.

Zgodnie z powszechnie akceptowanym w doktrynie pogl¹dem opartym na orzecznic-
twie Trybuna³u Konstytucyjnego, konstytucyjna zasada równoœci polega na nakazie
jednakowego traktowania wszystkich obywateli w obrêbie okreœlonej klasy (kategorii).
Wszystkie podmioty charakteryzuj¹ce siê w równym stopniu dan¹ cech¹ istotn¹ (rele-
wantn¹) powinny byæ potraktowane równo, w wiêc wed³ug jednakowej miary, bez zró¿-
nicowañ, zarówno dyskryminuj¹cych, jak i faworyzuj¹cych (orzeczenie TK z dnia
12 grudnia 1994 r., sygn. akt K/94).

Ca³odobowego finansowania œwiadczeñ zdrowotnych dla ubezpieczonych w miej-
scu ich pobytu nie proponuj¹ i nie uwzglêdniaj¹ nawet najbogatsze kraje œwiata.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, na pomocy spo³ecznej spoczywa obowi¹zek
zapewnienia us³ug opiekuñczych i higienicznych. Wynika to przede wszystkim z usta-
wy o pomocy spo³ecznej (j.t. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z póŸn. zm.) a w szczegól-
noœci:

– Art. 7 ustawy – „Pomocy spo³ecznej udziela siê osobom i rodzinom w szczególnoœci
z powodu (...) pkt 6) d³ugotrwa³ej lub ciê¿kiej choroby”

– Art. 54 ustawy – prawo do umieszczenia w domu pomocy spo³ecznej przys³uguje
„osobie wymagaj¹cej ca³odobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepe³nospraw-
noœci”

– Art. 56 ustawy – „Domy pomocy spo³ecznej, w zale¿noœci od tego, dla kogo s¹ prze-
znaczone, dziel¹ siê na domy dla:

1) osób w podesz³ym wieku
2) osób przewlekle somatycznie chorych
3) osób przewlekle psychicznie chorych
4) doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
5) dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie
6) osób niepe³nosprawnych fizycznie”
– Art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy – „Opieka w placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opie-

kê osobom niepe³nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz³ym wieku po-
lega na œwiadczeniu przez ca³¹ dobê us³ug:

1) opiekuñczych zapewniaj¹cych:
a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnoœciach ¿yciowych
b) pielêgnacjê, w tym pielêgnacjê w czasie choroby
c) opiekê higieniczn¹
d) niezbêdn¹ pomoc w za³atwianiu spraw osobistych
e) kontakty z otoczeniem”.

Natomiast ust. 3 tego artyku³u stanowi, i¿ us³ugi opiekuñcze powinny zapewniaæ:
„1) pomoc w czynnoœciach ¿ycia codziennego, w miarê potrzeby pomoc w ubieraniu

siê, jedzeniu, myciu i k¹paniu (...)
4) pielêgnacjê w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze œwiadczeñ zdrowotnych”.
Pomoc w korzystaniu ze œwiadczeñ zdrowotnych mo¿e polegaæ np. na pomocy

w wype³nieniu deklaracji przy wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy pie-
lêgniarki œrodowiskowej, doprowadzenie lub dowiezienie pensjonariusza domu pomo-
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cy spo³ecznej do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarza specjalisty lub te¿
pomoc w ewentualnym umieszczeniu osoby w zak³adzie opiekuñczym lub w hospi-
cjum, je¿eli istniej¹ wskazania medyczne i spe³nione s¹ kryteria kwalifikacji do tych
zak³adów oraz je¿eli chory wyrazi zgodê na pobyt w takim zak³adzie czy hospicjum.

Zaœ ust. 6 tego artyku³u stanowi o zapewnieniu „mo¿liwoœci spo¿ywania posi³ków
w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby karmienie”.

Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e zgodnie z art. 6a ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego (tekst jednolity) z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z póŸn. zm.):
„Powiat organizuje i zapewnia us³ugi w odpowiednim standardzie w domach pomocy
spo³ecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychiczny-
mi. Domy te s¹ tworzone na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414)”.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, kwalifikacje zawodowe pielêgniarek maj¹ zastosowa-
nie w procesie sprawowania opieki nad mieszkañcami DPS, niemniej decyzja o doborze
personelu pozostaje w gestii organu za³o¿ycielskiego oraz kierownika danego zak³adu.
Na zatrudnianie pielêgniarek w domach pomocy spo³ecznej zezwala ustawa o pomocy
spo³ecznej oraz akty wykonawcze do tej ustawy m.in. rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzeñ pracowników samorz¹dowych (Dz. U.
Nr 50, poz. 398 z 2009 r. z póŸn. zm.). w którym równie¿ jest mowa o mo¿liwoœci zatru-
dniania pielêgniarek w placówkach pomocy spo³ecznej.

Tak wiêc ze zdziwieniem nale¿y odnieœæ siê do braku odpowiedzialnoœci za unie-
mo¿liwienie mieszkañcom domów pomocy spo³ecznej skorzystania – w myœl ww. przepi-
sów obowi¹zuj¹cego prawa odnosz¹cego siê do pomocy spo³ecznej – z us³ug opiekuñ-
czych i higienicznych oraz pielêgnacji w czasie choroby przez pielêgniarki zatrudnione
w domach pomocy spo³ecznej. Roszczenie ich wykonywania wy³¹cznie przez pielêg-
niarki ubezpieczenia zdrowotnego i finansowania wy³¹cznie ze œrodków publicznych
przeznaczonych na œwiadczenia opieki zdrowotnej, jest niezgodne z tymi przepisami.

Odnoœnie do pkt. 2 oœwiadczenia, uprzejmie informujê, ¿e w zwi¹zku ze zmian¹ od
1 marca br. zasad finansowania œwiadczeñ dla osób dotychczasowo objêtych œwiadcze-
niami pielêgniarki POZ – tzw. zadaniowa metoda finansowania, w celu zapewnienia
œwiadczeñ dla tej grupy œwiadczeniobiorców kontraktowane s¹ i realizowane œwiadcze-
nia pielêgniarskie w rodzajach:

1. podstawowa opieka zdrowotna, w ramach której mieszkañcy domów pomocy
spo³ecznej mog¹ korzystaæ ze œwiadczeñ lekarskich jak równie¿ pielêgniarskich, finan-
sowanych w oparciu o roczn¹ stawkê kapitacyjn¹ powiêkszon¹ dla pielêgniarek
o wspó³czynnik 3,5 za podopiecznych DPS lub placówek socjalizacyjnych, interwencyj-
nych lub resocjalizacyjnych. Zgodnie z § 15 ust. 3a Zarz¹dzenia Nr 72/2009/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie okreœle-
nia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ w rodzaju: podsta-
wowa opieka zdrowotna z póŸn. zm. „Opiekê pielêgniarsk¹ nad zadeklarowanymi
œwiadczeniobiorcami, którzy ze wzglêdu na istniej¹ce problemy zdrowotne wymagaj¹
udzielania systematycznych œwiadczeñ pielêgniarskich realizowanych w warunkach
domowych i nie s¹ objêci na podstawie odrêbnej umowy, œwiadczeniami pielêgniarskiej
opieki d³ugoterminowej domowej, pielêgniarka poz sprawuje zgodnie z zasadami okreœ-
lonymi w pkt 3 czêœci 1 za³¹cznika nr 2 do Rozporz¹dzenia MZ”.

§ 15 ust. 4 ww. zarz¹dzenia okreœla, i¿ „Sprawowanie przez pielêgniarkê poz opieki
nad zadeklarowanymi œwiadczeniobiorcami bêd¹cymi podopiecznymi DPS obejmuje:

1) wspó³udzia³ w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespó³ opiekuñczo-terapeutyczny
DPS indywidualnych planów opieki dla jego mieszkañców;

2) edukacjê personelu DPS w zakresie wynikaj¹cym z potrzeb ustalonych planami
opieki;

3) realizacjê œwiadczeñ pielêgnacyjno-leczniczych i leczniczych wynikaj¹cych z dia-
gnozy pielêgniarskiej oraz zleceñ lekarskich”.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e umowy o udzielanie œwiadczeñ pielêgniarki POZ w kapilacyj-
nej i zadaniowej metodzie finansowania, merytorycznie tj. pod wzglêdem zakresu za-
dañ nie by³y zró¿nicowane. Zatem uwzglêdniaj¹c brak merytorycznych ró¿nic, wszyscy
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œwiadczeniobiorcy, którzy dokonali wyboru pielêgniarki poz na podstawie deklaracji
wyboru, bez wzglêdu na przyjêt¹ metodê finansowania œwiadczeñ, powinni byæ objêci
kompleksow¹, odpowiedni¹ do stanu zdrowia opiek¹ pielêgniarsk¹, zgodn¹ z zakresem
kompetencji pielêgniarki POZ.

2. œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej
w zakresach:

a) œwiadczenia w zak³adzie pielêgnacyjno-opiekuñczym/opiekuñczo-leczniczym.
Zgodnie z § 10 ust. 1 Zarz¹dzenia Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i reali-
zacji umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opieki d³ugo-
terminowej z póŸn. zm., do zak³adu opiekuñczego mo¿e zostaæ przyjêty œwiadcze-
niobiorca z rozpoznaniem choroby przewlek³ej, wymagaj¹cy ca³odobowych œwiadczeñ
pielêgniarskich i kontynuacji leczenia, który w ocenie skal¹ opart¹ na skali Barthel
uzyska³ do 40 punktów;

b) œwiadczenia w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej domowej.
Zgodnie z § 13 ust. 2 zarz¹dzenia, pielêgniarska opieka d³ugoterminowa domowa

jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywaj¹cymi w domu, którzy nie wymagaj¹
hospitalizacji w oddzia³ach lecznictwa stacjonarnego, a ze wzglêdu na istniej¹ce pro-
blemy zdrowotne wymagaj¹ systematycznej, intensywnej opieki pielêgniarskiej udzie-
lanej w warunkach domowych.

Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e œwiadczenia opieki d³ugoterminowej s¹ œwiadczenia-
mi planowanymi a nie nag³ymi, dlatego te¿ istnieje prawdopodobieñstwo oczekiwania
na udzielenie tego œwiadczenia. Z tego te¿ powodu w przepisach § 13 ust. 2 pkt 12 za-
rz¹dzenia Prezesa NFZ uwzglêdniono przepis, który okreœla, i¿ w przypadku, gdy ter-
min pierwszej wizyty pielêgniarskiej jest rozbie¿ny z terminem rozpoczêcia realizacji
zabiegów okreœlonych na skierowaniu lekarza ubezpieczenia zdrowotnego np. iniekcje,
zmiany opatrunków, wówczas pielêgniarka opieki d³ugoterminowej domowej informu-
je œwiadczeniobiorcê o koniecznoœci zg³oszenia siê do pielêgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej, w celu realizacji zleceñ lekarskich. Równie¿ przepisy Rozporz¹dzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakre-
su podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z póŸn. zm.) w za³¹czniku
nr 2 w czêœci I pkt 3 stanowi¹ o realizacji œwiadczeñ przez pielêgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej w domu œwiadczeniobiorcy, które s¹ udzielane wy³¹cznie w miejscu
zamieszkania œwiadczeniobiorcy, w tym równie¿ w domu pomocy spo³ecznej, zgodnie
z ustalonym dla œwiadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o pomocy spo³ecznej, DPS zapewniaj¹ ca³o-
dobow¹ opiekê swoim podopiecznym, którzy s¹ niepe³nosprawni, przewlekle chorzy
lub w podesz³ym wieku. Opieka ta polega na œwiadczeniu przez ca³¹ dobê us³ug opie-
kuñczych, które zapewniaj¹ m.in. pielêgnacjê, w tym pielêgnacjê w czasie choroby
i opiekê higieniczn¹.

Brak œrodków finansowych w domach pomocy spo³ecznej na realizacjê us³ug opie-
kuñczych i higienicznych oraz pielêgnacyjnych w czasie choroby, nie mo¿e oznaczaæ
roszczenia o ich realizacjê i finansowanie ze œrodków publicznych przeznaczonych na
œwiadczenia zdrowotne.

Odnoœnie do pkt. 3 oœwiadczenia uprzejmie informujê, ¿e mieszkañcy przebywaj¹cy
w DPS zabezpieczani s¹ w leki zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na ta-
kich samych zasadach jak ubezpieczeni przebywaj¹cy w swoich domach.

Natomiast odpowiedŸ na pkt 4 oœwiadczenia, który dotyczy pielêgnowania miesz-
kañców domów pomocy spo³ecznej oraz pielêgnowania powsta³ych odle¿yn u tych mie-
szkañców, zawarta jest w powy¿szej treœci niniejszego pisma.

Odnoœnie do pkt. 5 i 6 oœwiadczenia uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 146 ust. 2
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.), Prezes Funduszu przed okreœleniem
przedmiotu postêpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej, kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od œwiadczeniodawców,
zasiêga opinii w³aœciwych konsultantów krajowych.
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Nale¿y stwierdziæ, ¿e przestrzeganie przepisów prawa wynikaj¹cych z ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych i ustawy
o pomocy spo³ecznej, pozwoli zapewniæ mieszkañcom DPS dobr¹ jakoœæ realizowanych
œwiadczeñ zarówno zdrowotnych jak i przynale¿nych do realizacji przez pomoc spo-
³eczn¹.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Bendera

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Rz¹d Republiki W³oskiej odwo³a³ siê do Wielkiej Izby Europejskiego Try-
buna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu w zwi¹zku z wyrokiem Trybuna³u
z 3 listopada 2009 r. dotycz¹cym W³och. Trybuna³ orzek³, ¿e obecnoœæ krzy¿y
we w³oskich szko³ach narusza prawo do wolnoœci religijnej uczniów. Wyrok
oprotestowa³ rz¹d W³och, protest podnios³y te¿ inne kraje Europy.

Zgodnie z konwencjami Rady Europy ka¿demu cz³owiekowi przys³uguje
wolnoœæ wyra¿ania pogl¹dów religijnych tak¿e poprzez symbole religijne.
Tym symbolem dla chrzeœcijan ca³ego œwiata by³ i jest krzy¿. W odwo³aniu do
Wielkiej Izby podkreœlono, ¿e wyrok Trybuna³u, ingeruj¹c w problemy religij-
ne krajów, narusza ich to¿samoœæ narodow¹ zwi¹zan¹ z chrzeœcijañstwem
oraz suwerennoœæ pañstwow¹. Miejmy nadziejê, ¿e zrozumie to Wielka Izba.
Odroczy³a ona w dniu 30 czerwca 2010 r. wydanie wyroku odwo³awczego,
od³o¿ono go na czas nieokreœlony. To daje milionom chrzeœcijan pewn¹ na-
dziejê, ¿e obecnoœæ znaku krzy¿a w miejscach publicznych w krajach Europy
nie zostanie przez pañstwa cz³onkowskie Europy s¹downie czy administra-
cyjnie zakazana, a do tego przecie¿ d¹¿ono w epoce komunizmu w Polsce,
gdy stanowi³a ona protektorat Zwi¹zku Sowieckiego. Naród na to nie pozwoli³
i nie pozwoli obecnie.

Rz¹d Republiki W³oskiej, jego odwo³anie do Wielkiej Izby, popar³o czter-
naœcie pañstw europejskich, wœród nich Litwa. Rz¹d polski tego nie uczyni³.
Milczy w tej kwestii. Dlaczego, Panie Premierze? Proszê o odpowiedŸ, z jakich
wzglêdów pañski rz¹d, rz¹d Polski, nie popar³ g³oœno, publicznie, a przynaj-
mniej dyplomatycznie, odwo³ania rz¹du w³oskiego skierowanego do Wielkiej
Izby Trybuna³u w Strasburgu. Proszê podaæ powody zajêcia takiego stano-
wiska, kompromituj¹cego Polskê, uw³aczaj¹cego wierze chrzeœcijan w na-
szym kraju. Pytam, czy do Wielkiej Izby Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka wp³ynê³y jakieœ pisma rz¹du polskiego w obronie krzy¿a w ¿yciu
publicznym w Polsce oraz wspieraj¹ce odwo³anie rz¹du w³oskiego z³o¿one
w Strasburgu. Jeœli dot¹d to siê nie sta³o, to proszê Pana Premiera, aby uczy-
niono to jak najszybciej, aby nie nadu¿ywano cierpliwoœci narodu, obywateli.

Ryszard Bender

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów do udzielenia odpowiedzi na oœwiadczenie

(pismo DSPA-4813-135-(1)/10 z dnia 12 lipca 2010 r.) z³o¿one przez senatora Ryszar-
da Bendera podczas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 r., uprzejmie infor-
mujê, co nastêpuje.

Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Lautsi przeciwko
W³ochom zosta³o poddane szczegó³owej analizie przez s³u¿by prawne odpowiedzialne
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za reprezentacjê Rz¹du RP przed tym¿e organem s¹dowym, w wyniku której ustalono,
i¿ Polska posiada odmienne ustawodawstwo w kwestii wieszania symboli religijnych
w klasach szkolnych ni¿ W³ochy. We W³oszech obowi¹zek wieszania krzy¿y ma Ÿród³o
w obowi¹zuj¹cych nadal aktach prawnych wydanych jeszcze w XIX w., a tak¿e w dy-
rektywie wydanej przez Ministra Edukacji w 2007 r. W Polsce nie istnieje obowi¹zek
zawieszania krzy¿y w szko³ach. Ostateczna decyzja w kwestii wyeksponowania krzy¿a
pozostawiona jest w gestii dyrektora placówki i powinna byæ wynikiem wspólnych
uzgodnieñ ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. Z tego te¿ wzglêdu przedk³adanie przez Polskê sta-
nowiska w sprawie Lautsi mog³oby okazaæ siê niezbyt korzystne dla W³och. Zw³aszcza
wtedy, gdyby Trybuna³ poprosi³ nasz kraj o przedstawienie prawa i praktyki obowi¹zu-
j¹cych w Polsce w zakresie eksponowania znaku krzy¿a w placówkach oœwiatowych.
Tym samym polska interwencja mog³aby os³abiæ w³oskie odwo³anie. W zwi¹zku z tym
Rz¹d RP zdecydowa³ siê nie podejmowaæ dzia³añ prawnych zwi¹zanych z w³oskim od-
wo³aniem do Wielkiej Izby Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. Niemniej jednak
Rz¹d RP udzieli³ Rz¹dowi Republiki W³oskiej moralnego wsparcia poprzez zamieszcze-
nie w dniu rozprawy komunikatu na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
w którym podzieli³ obawy wyra¿one przez Rz¹d Republiki W³oskiej w zwi¹zku z wy¿ej
wymienionym orzeczeniem. Ponadto stanowisko Rz¹du RP by³o przedmiotem rozmów
dyplomatycznych z przedstawicielami Republiki W³oskiej a tak¿e zosta³o przedstawio-
ne Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Premiera z uprzejm¹ proœb¹ o podanie za³o¿eñ do

projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli
i przedsiêbiorców, zmieniaj¹cego ustawê o gospodarce nieruchomoœciami
w zakresie likwidacji uprawnieñ zawodowych dla poœredników w obrocie
nieruchomoœciami.

Czy projekt ten by³ konsultowany z przedstawicielami œrodowiska
bran¿owego poœredników nieruchomoœci, które jest bardzo zaniepokojone
mo¿liwoœci¹ dostêpu do zawodu osób nieposiadaj¹cych kompetencji do
obs³ugi nieruchomoœci?

Jakie bêd¹ skutki wejœcia w ¿ycie ww. projektu ustawy?
Czy ewentualna likwidacja licencji zawodowej poœrednika w obrocie

nieruchomoœciami nie zburzy obecnych dobrze funkcjonuj¹cych rozwi¹zañ
prawnych i nie spowoduje zamkniêcia wielu ma³ych rodzinnych firm,
œwietnie do tej pory radz¹cych sobie na rynku obrotu nieruchomoœciami?

Bardzo proszê Pana Premiera o informacjê i odpowiedzi na przedsta-
wione wy¿ej problemy i pytania.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 8 lipca 2010 r., znak: BPS/DSK -043-2823/10 prze-

kazuj¹cego oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi w sprawie likwidacji uprawnieñ
zawodowych dla poœredników w obrocie nieruchomoœciami uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Projekt ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiêbiorców w wersji
z dnia 8 marca 2010 r., która podlega³a konsultacjom spo³ecznym i uzgodnieniom miê-
dzyresortowym zawiera³ zmiany mocno krytykowane przez czêœæ œrodowiska poœredni-
ków nieruchomoœci. Jednak w wyniku uzgodnieñ miêdzyresortowych i bilateralnego
porozumienia z Ministrem Infrastruktury – w³aœciwym dla ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami, która reguluje kwestie dostêpu do zawodu poœrednika nieruchomoœcia-
mi – pierwotna propozycja zawarta w projekcie ustawy o ograniczaniu barier uleg³a
zmianie.

Obecna wersja projektu ustawy o ograniczaniu barier w zakresie zmian w ustawie
o gospodarce nieruchomoœciami zawiera now¹ propozycjê dostêpu do zawodu poœred-
nika nieruchomoœci, jak równie¿ do wykonywania dzia³alnoœci w tym zakresie.

Zaproponowana zmiana polega na otwarciu mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami pod warunkiem
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku
z wykonywaniem czynnoœci poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami przy jedno-
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czesnym pozostawieniu (dla chêtnych) przepisów w zakresie dzia³alnoœci zawodowej
poœrednika w obrocie nieruchomoœciami.

Zgodnie z propozycj¹ poœrednikiem w obrocie nieruchomoœciami jest osoba fizycz-
na posiadaj¹ca certyfikat w zakresie poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami, wy-
dany przez jednostkê akredytowan¹ w polskim systemie akredytacji. Tytu³ zawodowy
„poœrednik w obrocie nieruchomoœciami” podlega ochronie prawnej.

Certyfikat w zakresie poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami wydaje siê osobie
fizycznej, która:

1) posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych;
2) nie by³a karana za przestêpstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestêp-

stwa gospodarcze, za fa³szowanie pieniêdzy, papierów wartoœciowych, znaków
urzêdowych, za sk³adanie fa³szywych zeznañ oraz za przestêpstwa skarbowe;

3) posiada co najmniej wykszta³cenie wy¿sze;
4) z³o¿y³a z wynikiem pozytywnym egzamin.
Certyfikowany poœrednik ponosi odpowiedzialnoœæ zawodow¹ za nieprawid³owe

wykonywanie czynnoœci poœrednictwa, natomiast firma prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w zakresie poœrednictwa podlega odpowiedzialnoœci karnej.

Nowa propozycja nie likwiduje uprawnieñ zawodowych poœredników, a otwiera je-
dynie dostêp do wykonywania poœrednictwa nieruchomoœciami.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ uzyskanie licencji poœrednika w obrocie nieruchomoœciami
wi¹¿e siê z doœæ du¿ymi kosztami, co stanowi ograniczenie w dostêpie do tego zawodu.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wysokoœæ op³aty za postêpowanie kwalifikacyj-
ne dla kandydata na poœrednika w obrocie nieruchomoœciami wynosi 400 z³. W przy-
padku z³o¿enia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art.
127 § 3 Kodeksu postêpowania administracyjnego, wysokoœæ op³aty za postêpowanie
kwalifikacyjne wynosi 450 z³. Koszt wydania dziennika praktyki zawodowej to ok. 100 z³
(jednak w praktyce mo¿e to byæ nawet ok. 300 z³). Uzyskanie licencji wi¹¿e siê z ukoñ-
czeniem studiów podyplomowych, których koszt to œrednio ok. 4 tysi¹ce z³, a tak¿e
obowi¹zkiem odbycia praktyki w biurze poœrednictwa (œredni koszt 6-miesiêcznych
praktyk wynosi 2–3 tysi¹ce z³).

Dodatkowo doœwiadczenie krajów cz³onkowskich wskazuje na zró¿nicowane podej-
œcie do kwestii poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami. W 10 pañstwach cz³on-
kowskich prowadzenie poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami nie podlega regula-
cjom ustawowym. Poni¿ej przedstawiam zestawienie informacji na temat sposobu
regulowania kwestii poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami w pañstwach cz³on-
kowskich Unii Europejskiej. Zestawienie przygotowane zosta³o na podstawie raportów
poszczególnych pañstw cz³onkowskich UE wymaganych art. 39 dyrektywy 2006/123/WE
dot. us³ug na rynku wewnêtrznym (Self – assessment report), raportów przygotowa-
nych w ramach klastrów (6 raportów po 6 pañstw): Mutual Evaluation of the Services
Directive, marzec 2010 oraz bazy danych zawodów regulowanych w UE podlegaj¹cych
dyrektywie 2005/36 dotycz¹cej uznawania kwalifikacji zawodowych.

I. Pañstwa, w których dzia³alnoœæ nie jest regulowana:
1. Bu³garia – brak regulacji.
2. Czechy – zawód nieregulowany, tylko wymogi konieczne do prowadzenia dzia³al-

noœci gospodarczej (wiek powy¿ej 18 lat, niekaralnoœæ, zdolnoœæ do czynnoœci praw-
nych).

3. Estonia – brak regulacji.
4. Hiszpania – brak regulacji.
5. Litwa – brak regulacji.
6. £otwa – ostatnio zniesiono nawet wymóg rejestracji. Wprowadzono dobrowolny

system certyfikacji.
7. Malta – brak regulacji.
8. Niemcy – poœrednik nie jest zawodem regulowanym.
9. Rumunia – poœrednicy rejestruj¹ tylko dzia³alnoœæ jak wszyscy inni przedsiêbiorcy.

10. Wielka Brytania – brak regulacji, ale Office of Fair Trading (Urz¹d ds. uczciwego
handlu) mo¿e zabroniæ prowadzenia dzia³alnoœci poœrednika osobom, które zo-
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stan¹ uznane przez urz¹d za nieodpowiednie do prowadzenia tego typu dzia³alno-
œci.

II. Pañstwa, w których dzia³alnoœæ jest regulowana:
1. Austria – wymagany jest dyplom szko³y policealnej. Okreœlony jest maksymalny

poziom cen za us³ugi poœredników. Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w za-
kresie handlu nieruchomoœciami trzeba notyfikowaæ.

2. Belgia – wymagany jest dyplom szko³y policealnej (3–4 lata kszta³cenia).
3. Dania – wymagany jest certyfikat potwierdzaj¹cy ukoñczenie kursu na poziomie

szko³y œredniej. Do czasowego œwiadczenia us³ug konieczne jest dodatkowe ze-
zwolenie.

4. Finlandia – wymagana jest rejestracja poœredników i zezwolenie. Poœrednicy mu-
sz¹ byæ ubezpieczeni.

5. Francja – koniecznoœæ uzyskania karty zawodowej. Karta jest wydawana w przy-
padku skoñczenia przynajmniej 3-letnich studiów prawniczych, ekonomicznych
lub handlowych oraz 3 lata doœwiadczenia zawodowego w zakresie zarz¹dzania
i handlu nieruchomoœciami. Bez studiów istnieje koniecznoœæ potwierdzenia
10 lat doœwiadczenia (lub 4 lata na stanowisku kierowniczym).

6. Grecja – poœrednicy musz¹ siê rejestrowaæ w Izbie Handlowej. Rejestracja wyma-
ga wielu dokumentów, ale s¹ akceptowane dokumenty z innych pañstw cz³on-
kowskich.

7. Portugalia – zawód jest regulowany. Dodatkowo wymagana jest nieposzlakowana
opinia i dobra kondycja finansowa poœrednika. Poœrednik musi byæ ubezpieczony
od odpowiedzialnoœci cywilnej. W przypadku spó³ek œwiadcz¹cych us³ugi poœred-
nictwa przynamniej jeden z cz³onków zarz¹du musi mieæ wykszta³cenie œrednie
i przejœæ odpowiednie kursy i szkolenia w zakresie poœrednictwa. Cena za us³ugi
nie mo¿e przekraczaæ 10% wartoœci nieruchomoœci.

8. S³owacja – wymagana jest licencja I typu (do dzia³alnoœci nie zawodu). Licencja
najbardziej ogólna niewymagaj¹ca specjalnego wykszta³cenia czy umiejêtnoœci
(wiek powy¿ej 18 lat, niekaralnoœæ, zdolnoœæ do czynnoœci prawnych). Zawód nie
jest regulowany.

9. S³owenia – wymagany jest dyplom na poziomie szko³y œredniej.
10. Szwecja – wymagana jest rejestracja poœredników i zezwolenie. Poœrednicy musz¹

byæ ubezpieczeni. Wymagany jest dyplom na poziomie szko³y œredniej.
11. Wêgry – wymagane kwalifikacje i notyfikacja prowadzonej dzia³alnoœci. W przy-

padku osób prawnych cz³onek zarz¹du albo pracownik musi mieæ uprawnienia
do dzia³ania jak poœrednik nieruchomoœci.

Podsumowuj¹c nale¿y podkreœliæ, i¿ zmiany zawarte w projekcie ustawy o ograni-
czaniu barier dla obywateli i przedsiêbiorców w wersji z dnia 2 czerwca br. (wersja
przekazana do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów) w zakresie ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami nie likwiduj¹ zawodu poœrednika, daj¹ gwarancjê bezpie-
czeñstwa dla klientów w postaci wymogu posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnoœci
cywilnej przez przedsiêbiorców decyduj¹cych siê na wykonywanie dzia³alnoœci w za-
kresie poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami. Projekt podlega³ konsultacjom z or-
ganizacjami poœredników (co wiêcej zorganizowano równie¿ dwa spotkania aby
wys³uchaæ argumentów tej grupy zawodowej).

Jak wynika z opisanych powy¿ej regulacji w pañstwach cz³onkowskich UE, a¿ 10
pañstw nie reguluje ustawowo kwestii dostêpu do tego zawodu. Maj¹c na uwadze po-
wy¿sze nale¿y oceniæ, i¿ otwarcie dostêpu do wykonywania dzia³alnoœci poœrednika
m.in. w celu obni¿enia kosztów jest uzasadnione. Otwarcie zawodu powinno doprowa-
dziæ do zwiêkszenia konkurencyjnoœci us³ug œwiadczonych przez poœredników.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Rafa³ Baniak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê, czy

Ministerstwo Obrony Narodowej b¹dŸ poszczególne rodzaje si³ zbrojnych
planuj¹ w jakiœ szczególny sposób uczciæ pamiêæ dowódców, którzy zginêli
w katastrofie pod Smoleñskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. Mog³oby to byæ na
przyk³ad ods³oniêcie tablicy lub pomnika, nadanie imienia jednostce lub
rodzajowi si³ zbrojnych, ewentualnie jakieœ inne dzia³anie.

Mnie, jako senatora z Ma³opolski, szczególnie interesuj¹ nazwiska œp.
gen. Bronis³awa Kwiatkowskiego i œp. gen. W³odzimierza Potasiñskiego –
ludzi, których zna³em wiele lat i których zas³ugi dla regionu s¹
niepodwa¿alne. Bardzo proszê Pana Ministra o informacjê, czy przewiduje
siê uczczenie pamiêci tych genera³ów, a tak¿e innych osób, w jakiœ sposób
szczególny, o co gor¹co apelujê.

Bêdê tak¿e wdziêczny za informacjê, czy rodziny ofiar katastrofy s¹ na
bie¿¹co powiadamiane o postêpie œledztwa w sprawie ustalenia jej przyczyn.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.07.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Stanis³awa Bisztygê

podczas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca br. dotycz¹ce uczczenia pamiêci do-
wódców, którzy zginêli w katastrofie pod Smoleñskiem, a tak¿e informowania rodzin
ofiar katastrofy o postêpach œledztwa w sprawie ustalenia jej przyczyn (BPS/DSK-043-
-2824/10), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Pragnê zapewniæ, ¿e pamiêæ o Nich jest i bêdzie wci¹¿ ¿ywa oraz pieczo³owicie kul-
tywowana. Wszystkie komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej,
z których wywodz¹ siê ofiary katastrofy, podjê³y inicjatywy w tym zakresie.

Odnosz¹c siê do pytania Pana Senatora Stanis³awa Bisztygi dotycz¹cego sposobu
uhonorowania dowódców, którzy zginêli w katastrofie, pragnê poinformowaæ, ¿e w wy-
niku konsultacji z dowódcami rodzajów Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, usta-
lono nastêpuj¹ce formy uczczenia Ich pamiêci:

1) œp. genera³ Franciszek G¹gor – nazwanie imieniem genera³a Sali Szkoleniowej
Sztabu Generalnego WP;

2) œp. genera³ Andrzej B³asik – wydanie biografii genera³a; ponadto przed Sal¹ Trady-
cji Dowództwa Si³ Powietrznych wmurowano „tablicê pami¹tkow¹” poœwiêcon¹
zmar³emu, a tak¿e w wydzielonym miejscu Sali Tradycji umieszczono pami¹tki
osobiste po zmar³ym Dowódcy Si³ Powietrznych;

3) œp. gen. broni Tadeusz Buk – wmurowanie „tablicy pami¹tkowej” w kaplicy pw.
Ducha Œwiêtego na terenie Cytadeli w Warszawie oraz umieszczenie w Katedrze
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Polowej Wojska Polskiego krzy¿a przywiezionego przez genera³a z Iraku, wykona-
nego z od³amków ³adunków wybuchowych u¿ytych przeciwko polskim ¿o³nie-
rzom, z którymi Zmar³y w szczególny sposób by³ zwi¹zany;

4) œp. gen. dyw. Kazimierz Gilarski – wydanie w formie publikacji ksi¹¿kowej wspo-
mnieñ o generale oraz wmurowanie „tablicy pami¹tkowej” w Wojskowym Oœrodku
Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mr¹gowie;

5) œp. admira³ floty Andrzej Karweta – wmurowanie „tablicy pami¹tkowej” na cmen-
tarzu Marynarki Wojennej. Ponadto imieniem admira³a nazwany zosta³ park miej-
ski w Gdyni Oksywiu oraz Galeria Klubu Marynarki Wojennej;

6) œp. genera³ Bronis³aw Kwiatkowski – wmurowanie „tablic pami¹tkowych” na tere-
nie Dowództwa Operacyjnego Si³ Zbrojnych w Warszawie oraz w Koœciele Garnizo-
nowym pw. œw. Agnieszki w Krakowie;

7) œp. gen. broni W³odzimierz Potasiñski – wmurowanie „tablicy pami¹tkowej” w Ko-
œciele Garnizonowym pw. œw. Agnieszki w Krakowie.

Odnosz¹c siê do pytania Pana Senatora Stanis³awa Bisztygi dotycz¹cego informo-
wania rodzin ofiar katastrofy o postêpach œledztwa, pragnê poinformowaæ, ¿e z infor-
macji Naczelnej Prokuratury Wojskowej wynika, i¿ Wojskowa Prokuratura Okrêgowa
w Warszawie powiadomi³a cz³onków rodzin ofiar katastrofy o uprawnieniach przys³u-
guj¹cych pokrzywdzonym. Mog¹ oni wraz ze swoimi pe³nomocnikami na bie¿¹co, po
ustaleniu z Wojskow¹ Prokuratur¹ Okrêgow¹ w Warszawie stosownego terminu, zapo-
znawaæ siê z aktami œledztwa. Do dnia 14 lipca br. pokrzywdzeni i ich pe³nomocnicy
szeœædziesi¹t trzy razy zaznajamiali siê z materia³ami postêpowania przygotowawczego.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e Naczelna Prokuratura Wojskowa zaplano-
wa³a na dzieñ 28 lipca br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie spotkanie
z rodzinami ofiar katastrofy lotniczej w Smoleñsku, w którym, poza przedstawicielami
tej Prokuratury, udzia³ wezm¹ prokuratorzy Prokuratury Generalnej, Wojskowej Pro-
kuratury Okrêgowej w Warszawie oraz ¿o³nierze ¯andarmerii Wojskowej. W toku spot-
kania pokrzywdzeni i ich pe³nomocnicy zostan¹ poinformowani o uwarunkowaniach
prawnych i postêpach prowadzonego œledztwa.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia wyra¿am przekonanie, ¿e uzna je Pan Mar-
sza³ek za wystarczaj¹ce.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich

58. posiedzenie Senatu w dniach 2 lipca 2010 r. 131



Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej nadal budzi wiele

w¹tpliwoœci, szczególnie wœród mieszkañców terenów, na których taka
stacja ma powstaæ. Najczêstsze pytanie dotyczy wp³ywu fal radiowych na
zdrowie. Ze strony inwestorów pada zapewnienie o braku takiego wp³ywu.

Je¿eli tak jest, to mieszkañcy podnosz¹, ¿e nieuzasadnione jest dalsze
utrzymywanie w mocy zapisu art. 38 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
który zabrania ustawiania w strefie A uzdrowiska stacji bazowych
i wprowadza ograniczenia ich wybudowania w strefie B.

Je¿eli utrzymywanie w mocy art. 38 podyktowane jest koniecznoœci¹
ochrony œrodowiska, to nie mogê zgodziæ siê z takim stanowiskiem, gdy¿ dla
zapewnienia goœciom uzdrowisk us³ug dostêpnych przez telefon komórkowy
konieczne jest wybudowanie, zamiast jednej, kilku stacji nadawczych wokó³
uzdrowiska, co oczywiœcie powoduje zdecydowanie wiêksz¹ ingerencjê
w œrodowisko.

Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.07.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 8 lipca 2010 r. znak BPS/DSK-043/2825/10

w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Pana Tadeusza Gruszkê na
58. posiedzeniu Senatu w dniu 2 lipca 2010 r., w sprawie przepisów okreœlaj¹cych za-
sady instalowania na terenie uzdrowisk urz¹dzeñ, które mog¹ utrudniaæ lub zak³ócaæ
przebywanie pacjentów na tym obszarze, zw³aszcza instalowanie stacji bazowych i in-
nych urz¹dzeñ emituj¹cych fale elektromagnetyczne, uprzejmie informujê ¿e zgodnie
z delegacj¹ zawart¹ w art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowisko-
wym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowisko-
wych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z póŸn. zm.), lokalizowanie tych urz¹dzeñ jest zabronio-
ne tylko w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej.

Na terenie strefy „A” ochrony uzdrowiskowej prowadzone jest lecznictwo uzdrowis-
kowe. Strefê tê zajmuj¹ w uzdrowiskach niedu¿e obszary (od 40 ha do 300 ha) wydzie-
lone w 44 miejscowoœciach w Polsce, objête specjaln¹ ochron¹ z uwagi na prowadzone
tam lecznictwo uzdrowiskowe, przy wykorzystaniu leczniczych w³aœciwoœci klimatu
i kopalin oraz odpowiednio zagospodarowanych przestrzeni publicznych.

Ministerstwo Zdrowia opracowa³o projekt nowelizacji ustawy uzdrowiskowej, który
obecnie zosta³ przes³any do Sejmu w celu prowadzenia dalszych prac legislacyjnych.

W trakcie prac nad nowelizacj¹ ustawy uzdrowiskowej Urz¹d Komunikacji Elektro-
nicznej zaproponowa³ zmianê brzmienia art. 38 ust. 1 pkt 2 lit. c, w takiej formie aby
budowa stacji bazowych telefonii komórkowej w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej by-
³a dopuszczalna i bezkolizyjna z funkcj¹ lecznictwa uzdrowiskowego. Zaproponowano
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likwidacjê zapisanej odleg³oœci 500 m od strefy „A”, daj¹c mo¿liwoœæ lokalizacyjn¹ na
granicach stref „A” i „B”. Propozycja ta zosta³a umieszczona w projekcie zmiany ustawy
uzdrowiskowej w brzmieniu: „zabrania siê w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej lokali-
zowania urz¹dzeñ emituj¹cych fale elektromagnetyczne, bêd¹cych przedsiêwziêciami
mog¹cymi znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 paŸ-
dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póŸn. zm.), oddzia³uj¹cych na strefê „A” ochrony uzdrowis-
kowej polami elektromagnetycznymi o poziomach wy¿szych ni¿ dopuszczalne poziomy
pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartoœci parame-
trów fizycznych, dla miejsc dostêpnych dla ludnoœci, okreœlone na podstawie art. 122
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z póŸn. zm.)”.

Dodatkowo na wniosek Ministra Administracji i Spraw Wewnêtrznych wprowadzo-
no w projekcie nowelizowanej ustawy uzdrowiskowej mo¿liwoœæ lokalizacji w strefie
„A” ochrony uzdrowiskowej urz¹dzeñ ³¹cznoœci na potrzeby s³u¿b bezpieczeñstwa pub-
licznego i ratownictwa z zastrze¿eniem, ¿e urz¹dzenia te bêd¹ oddzia³ywa³y na œrodo-
wisko polami elektromagnetycznymi o poziomic nic wy¿szym ni¿ okreœlone dla strefy
„B”.

Wprowadzone propozycje zmian w projekcie nowelizowanej ustawy uzdrowiskowej,
znacznie liberalizuj¹ obowi¹zuj¹ce zakazy, zapewniaj¹c pe³n¹ dostêpnoœæ komunikacji
bezprzewodowej w uzdrowiskach.

Projekt nowelizacji ustawy uzdrowiskowej bêdzie przedmiotem dyskusji w Senacie
i pan Senator bêdzie mia³ mo¿liwoœæ zg³oszenia w³asnych wniosków i komentarzy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Nowelizacja ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, o obrocie

tymi wyrobami i organizacji rynku wina (DzU 2004 r. nr 34 poz. 192 z póŸn. zm.),
która wesz³a w ¿ycie 8 sierpnia 2008 r., mia³a umo¿liwiæ polskim rolnikom
produkcjê i sprzeda¿ wina, a jednoczeœnie byæ ukoronowaniem starañ ca³ego
œrodowiska polskich winiarzy, którzy od lat zabiegali o wprowadzenie
przepisów u³atwiaj¹cych im uprawê winogron, produkcjê i sprzeda¿ wina.

W obecnym stanie prawnym mo¿liwe jest wyprodukowanie wina grono-
wego z upraw w³asnych i wprowadzenie go na rynek. Zgodnie z przepisami,
praktycznie ka¿dy, kto chce, mo¿e produkowaæ wino, ale tylko na potrzeby
w³asne. Gdy jednak ma zamiar wprowadziæ wino do obrotu, np. do gastrono-
mii czy sprzeda¿y detalicznej, musi zarejestrowaæ siê w Centralnym Rejes-
trze Przedsiêbiorców prowadzonym przez ARR.

Wpis do ewidencji ARR oznacza zobowi¹zanie producenta dotycz¹ce
m.in. sk³adania informacji i deklaracji dotycz¹cych wielkoœci zbiorów
winogron oraz wielkoœci produkcji, zapasów moszczów oraz win gronowych.
Zgodnie z ustaw¹ termin rejestrowania siê w ARR up³ywa 31 lipca ka¿dego
roku, czyli w ostatnim dniu tak zwanego roku winiarskiego, który trwa od
1 sierpnia do 31 lipca. Na podstawie takiego zg³oszenia przedsiêbiorca
wpisywany jest do ewidencji prowadzonej przez prezesa ARR i otrzymuje
swój numer ewidencyjny. Wpis do ewidencji w za³o¿eniu mia³ umo¿liwiæ
firmie (zarówno osobie fizycznej, jak i osobie prawnej) wprowadzenie swoich
wyrobów do obrotu. Jednak wy¿ej wymieniony napotyka barierê ograniczaj¹c¹
rozwój winiarstwa gronowego w naszym kraju.

Problemem jest brak jednoznacznej interpretacji przepisów co do formy
prowadzenia dzia³alnoœci. Zgodnie z przepisami, aby umo¿liwiæ sprzeda¿
wyprodukowanego wina, konieczne jest prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej. Jest jednak niejasne, jaki powinien byæ zakres tej dzia³alnoœci. Jednym
z rozwi¹zañ jest prowadzenie ca³ej aktywnoœci jako dzia³alnoœci gospodar-
czej, gdzie przedmiotem dzia³alnoœci jest uprawa winoroœli, wytwarzanie
wina oraz jego sprzeda¿. Innym rozwi¹zaniem jest prowadzenie winnicy jako
aktywnoœci rolniczej, a wytwarzanie wina i jego sprzeda¿ jako dzia³alnoœci
gospodarczej. Jednak skutek jest taki, ¿e w praktyce rolnik nie mo¿e
sprzedaæ swojego wyrobu, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy zaprzestanie dzia³al-
noœci rolniczej, a zarejestruje dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i wykupi koncesje.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym okreœlaj¹, ¿e dzia³alnoœci¹
rolnicz¹ jest wytwarzanie produktów roœlinnych lub zwierzêcych w stanie
nieprzetworzonym, natomiast produkcja wina to proces wytwórczy i koniecz-
ne jest tutaj prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.

Koszty zwi¹zane z rejestracj¹ i utrzymaniem firmy mog¹, zdaniem
winiarzy, spowodowaæ, ¿e produkcja bêdzie nieop³acalna. Istniej¹ poza tym
tak¿e zobowi¹zania wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
które nakazuj¹ rolnikom przez co najmniej piêæ lat utrzymywaæ dzia³alnoœæ
rolnicz¹. Dodatkowo, w wypadku rejestracji firmy rolnicy pozbawiaj¹ siê
szansy na korzystanie z programów przeznaczonych dla rolnictwa.
W konsekwencji sprzeczne jest i wymaga zmiany w zakresie przytoczonych
norm prawnych przedmiotowych ustaw za³o¿enie, ¿e rolnicy prowadz¹cy
plantacje produkuj¹ wino jako rolnicy, ale ¿eby je sprzedaæ, musz¹
zarejestrowaæ firmê.

W senackim uzasadnieniu do projektu ustawy winiarskiej, która wesz³a
w ¿ycie w sierpniu 2008 r., czytamy, ¿e zmiana prawa ma na celu „u³atwienie
podjêcia produkcji win gronowych przez podmioty posiadaj¹ce w³asne
uprawy winoroœli, w tym szczególnie rolników i gospodarstwa agroturys-
tczne” czy „pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹ przepisy Unii
Europejskiej w sprawie wspólnej organizacji rynku wina dla rozwoju upraw
winoroœli i produkcji win gronowych w ma³ych i œrednich gospodarstwach
rolnych w Polsce”.
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W maju 2010 r. Ministerstwo Rolnictwa opracowa³o projekt ustawy
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organi-
zacji rynku wina. Wbrew uwagom, zg³aszanym wczeœniej, w rozdziale 3,
art. 16 ust. 3 zosta³ utrzymany przepis mówi¹cy o tym, i¿ wymóg uzyskania
wpisu do rejestru przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ w zakresie
wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich nie dotyczy podmiotów, które
wyrabiaj¹ i rozlewaj¹ wy³¹cznie wino uzyskane z winogron pochodz¹cych
z upraw w³asnych. Nowy projekt w dalszym ci¹gu nie zmienia sytuacji
winiarzy: produkuj¹c wino nie musz¹ zg³aszaæ dzia³alnoœci gospodarczej, ale
bez niej nie mog¹ go sprzedawaæ.

Winiarze od lat wnosz¹ o uchwalenie ustawy zmieniaj¹cej szereg innych
ustaw, w tym podatkow¹, o wychowaniu w trzeŸwoœci czy o wolnoœci
gospodarczej, która umo¿liwi sprzeda¿ wina z ma³ych winnic, produkuj¹cych
np. do 5 tysiêcy litrów wina rocznie.

Przytoczony projekt Ministerstwa Rolnictwa, a tak¿e nowelizacja ustawy
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, maj¹ca na celu imple-
mentacjê do prawa krajowego postanowieñ dyrektywy Rady 2008/118/WE
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotycz¹cych podatku
akcyzowego, nie wprowadzaj¹ ¿adnych nowych rozwi¹zañ w tym zakresie.

Powy¿sze sk³ania mnie do skierowania do Pana Ministra wniosku
o podjêcie skutecznych dzia³añ w kontekœcie podniesionych okolicznoœci
przedstawionej sprawy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 8 lipca br. znak BPS/DSK-043-2826/10 w sprawie

oœwiadczenia Pana Senatora Stanis³awa Iwana z³o¿onego na 58. posiedzeniu Senatu
w dniu 2 lipca br. uprzejmie przedk³adam co nastêpuje.

Zgodnie z przepisami art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
(Dz. U. Nr 34, poz. 292, z 2004 z póŸn. zm.) podmioty wyrabiaj¹ce wino z winogron ze-
branych z w³asnych upraw winoroœli nie podlegaj¹ obowi¹zkowi uzyskania wpisu do
rejestru przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ w zakresie wyrobu lub rozlewu
wyrobów winiarskich, prowadzonego przez ministra w³aœciwego do spraw rynków rol-
nych. Nie zwalnia to tych producentów z obowi¹zku spe³nienia wymogów okreœlonych
w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
(Dz. U. Nr 155, poz. 1095, z póŸn. zm.). Przepisy ww. ustawy nie dotycz¹ prowadzenia
dzia³alnoœci wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli
zwierz¹t, ogrodnictwa, warzywnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego, a tak¿e wy-
najmowania przez rolników pokoi, sprzeda¿y posi³ków domowych i œwiadczenia w go-
spodarstwach rolnych innych us³ug zwi¹zanych z pobytem turystów. Wyrób i rozlew
wyrobów winiarskich nie zalicza siê do tych dzia³alnoœci.

W œwietle przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników (Dz. U. z 2008 r., Nr 50, poz. 291) powy¿sze wymogi nie ograniczaj¹ mo¿liwo-
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œci wyrobu wina przez podmioty posiadaj¹ce uprawy winoroœli w ramach w³asnego go-
spodarstwa rolnego. Zgodnie z art. 5a wymienionej ustawy, rolnik lub domownik,
który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy tej ustawy nieprzerwanie
przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodar-
czej lub rozpocznie wspó³pracê przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci, podlega nadal temu
ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub
wspó³pracy przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci. Wymagane jest wówczas spe³nienie na-
stêpuj¹cych warunków:

1) z³o¿enie oœwiadczenia o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od
dnia rozpoczêcia wykonywania pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub
wspó³pracy przy tej dzia³alnoœci,

2) jednoczesne prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej lub sta³a praca w gospodarstwie
rolnym, obejmuj¹cym obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha przeliczeniowego, lub
w dziale specjalnym,

3) nie mo¿na byæ pracownikiem lub pozostawaæ w stosunku s³u¿bowym,
4) nie mo¿na posiadaæ ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do œwiadczeñ

z ubezpieczeñ spo³ecznych;
5) kwota nale¿nego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przycho-

dów zpozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej nie mo¿e przekraczaæ kwoty 2.863 z³.
Zasady wpisu do ewidencji producentów wina wyrabianego z winogron pozyskiwa-

nych z upraw winoroœli po³o¿onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreœla
art. 26 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, ob-
rocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Celem wprowadzenia tej ewidencji jest
umo¿liwienie realizacji zadañ i obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów Unii Europej-
skiej od czasu w³¹czenia terytorium Polski do strefy A uprawy winoroœli. Obowi¹zek
uzyskania wpisu do ww. ewidencji dotyczy wszystkich producentów, którzy zamierzaj¹
na terytorium Polski wyrabiaæ i rozlewaæ wino z winogron krajowych, z przeznacze-
niem do obrotu.

W zwi¹zku z powy¿szym wpis do ewidencji musz¹ uzyskaæ:
1) producenci wina wyrobionego z zakupionych krajowych winogron, z przeznacze-

niem do obrotu – wpisani do rejestru przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ
w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, prowadzonego przez mini-
stra w³aœciwego do spraw rynków rolnych,

2) podmioty wyrabiaj¹ce wino z winogron zebranych z w³asnych upraw winoroœli,
z przeznaczeniem do obrotu – zwolnione z obowi¹zku uzyskania wpisu do ww. re-
jestru przedsiêbiorców.

Informacje o lokalizacji uprawy winoroœli oraz miejscu wyrobu wina zgromadzone
w tej ewidencji s¹ niezw³ocznie udostêpniane Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych oraz Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. Umo¿-
liwia to prowadzenie kontroli wynikaj¹cej z przepisów o organizacji rynku wina, a tak¿e
uzyskiwanie informacji niezbêdnych do przygotowania oceny wielkoœci produkcji prze-
kazywanej Komisji Europejskiej.

Zasady sprzeda¿y wyrobów alkoholowych okreœlaj¹ przepisy ustawy z dnia 26 paŸ-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z póŸn. zm.). W œwietle tej ustawy producent wina z upraw
w³asnych mo¿e bez uzyskania zezwolenia na sprzeda¿ wprowadziæ do obrotu swoje wy-
roby za poœrednictwem przedsiêbiorcy prowadz¹cego handel hurtowy. W przypadku
prowadzenia sprzeda¿y detalicznej lub hurtowej wymagane jest uzyskanie stosownego
zezwolenia. Zezwolenie na prowadzenie sprzeda¿y detalicznej wina we w³asnym gospo-
darstwie (zgodnie z art. 18 ww. ustawy) wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
w³aœciwy ze wzglêdu na lokalizacjê punktu sprzeda¿y. Zezwolenie wydaje siê po uzys-
kaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych
o zgodnoœci lokalizacji punktu sprzeda¿y z uchwa³ami rady gminy. Do kompetencji ra-
dy gminy nale¿y tak¿e okreœlenie liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych po-
wy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz lokalizacji tych punktów. Umo¿liwia to okreœ-
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lanie iloœci punktów prowadzenia sprzeda¿y alkoholu zgodnie z planami realizowany-
mi na szczeblu lokalnym.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje i wspiera dzia³ania maj¹ce na ce-
lu wykorzystanie krajowych upraw winoroœli do wyrobu wina, przeznaczeniem do ob-
rotu czego przyk³adem jest m.in. uzyskanie:

1) w³¹czenia Polski do strefy A uprawy winoroœli,
2) zniesienia limitu uprawy winoroœli i produkcji wina,
3) mo¿liwoœci wzbogacania wina sacharoz¹.
Projekt ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami

i organizacji rynku wina, który zosta³ przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi obejmuje problematykê, która z uwagi na jej zakres mo¿e byæ uregulo-
wana w tej ustawie.

Z uwagi na powy¿sze projekt zawiera przepisy okreœlaj¹ce:
1) definicjê poszczególnych fermentowanych napojów winiarskich i sposób wykony-

wania ich wyrobu,
2) wyroby winiarskie, które mog¹ byæ wprowadzone do obrotu,
3) zasady dokonywania wpisu do rejestru przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³al-

noœæ w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich prowadzonego przez
Ministra w³aœciwego do spraw rynków rolnych. W ramach tych przepisów projek-
towane jest uproszczenie zasad wpisu do ww. rejestru dla podmiotów, które bêd¹
wyrabiaæ niewielkie iloœci wina owocowego markowego, cydru, perry z owoców
pozyskanych z upraw w³asnych lub miodów pitnych wyrabianych z miodu uzys-
kanego z w³asnej pasieki. Celem tego projektu jest umo¿liwienie zagospodarowa-
nia, na uproszczonych warunkach techniczno-technologicznych nadwy¿ki uzys-
kanych owoców lub miodu,

4) wymogi techniczno-technologiczne, które musz¹ byæ spe³nione przy prowadzeniu
wyrobu wyrobów winiarskich,

5) sposób implementacji zmian prawa Unii Europejskiej wprowadzonych w zakresie
organizacji rynku wina.

W projekcie ww. ustawy zosta³o utrzymane zwolnienie producentów wina z upraw
w³asnych z obowi¹zku uzyskania wpisu do rejestru przedsiêbiorców wykonuj¹cych
dzia³alnoœæ w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, zawarte w art. 16
ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, ob-
rocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Ten przepis zwalnia ww. podmioty z obo-
wi¹zku spe³nienia szeregu wymogów jakie dotycz¹ pozosta³ych producentów wyrobów
winiarskich. Wspomniana w oœwiadczeniu Pana Senatora koniecznoœæ anulowania
przepisu art. 16 ust. 3 spowodowa³aby objêcie producentów wina z upraw w³asnych
obowi¹zkiem uzyskania wpisu do ww. rejestru. Wynika to z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina. który stanowi, ¿e dzia³alnoœæ gospodarcza w zakresie wyrobu
lub rozlewu wyrobów winiarskich jest dzia³alnoœci¹ regulowan¹ w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia-
³alnoœæ w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. Wprowadzenie takiej
zmiany, moim zdaniem, nie spowodowa³oby u³atwienia dzia³ania dnia producentów
wina z winogron uzyskanych z upraw w³asnych, gdy¿ bêd¹ oni wówczas objêci obo-
wi¹zkiem uzyskania wpisu do ww. rejestru przedsiêbiorców oraz wpisu do ewidencji
producentów wina wyrabianego z winogron pozyskiwanych z upraw winoroœli po³o¿o-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia

21 kwietnia 2010 r. wskazuje, i¿ by³y szef Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego Mariusz Kamiñski nigdy nie by³ funkcjonariuszem CBA. Konieczne
jest zatem wyjaœnienie, jaki status prawny posiada³ Mariusz Kamiñski, gdy
pe³ni³ funkcjê szefa CBA. Dlatego zwracam siê do Pana Premiera o odpowiedŸ
na nastêpuj¹ce pytania.

Czy Mariusz Kamiñski by³ zatrudniony na stanowisku szefa CBA na
podstawie powo³ania w myœl przepisów okreœlonych w kodeksie pracy – trzy
miesi¹ce, licz¹c od koñca paŸdziernika 2009 r. – z zachowaniem pe³nego
wynagrodzenia, i czy nastêpnie na CBA ci¹¿y³ obowi¹zek wystawienia mu
œwiadectwa pracy w terminie siedmiu dni od zakoñczenia stosunku pracy?
Zdaniem CBA, zgodnie z oœwiadczeniem z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.
Wydzia³u Komunikacji Spo³ecznej CBA, Mariusz Kamiñski jest nadal
funkcjonariuszem CBA: „Jako szef CBA posiada³ jednoczeœnie status
funkcjonariusza Biura, dlatego odwo³anie ze stanowiska szefa CBA nie
stanowi³o zwolnienia go z pe³nionej s³u¿by”.

Jaki by³ status prawny zastêpców szefa CBA Mariusza Kamiñskiego,
równie¿ powo³anych przez Pana Premiera? Czy zatrudnieni byli na podsta-
wie umowy o pracê na podstawie powo³ania i czy przys³ugiwa³y im okresy
wypowiedzenia przewidziane w kodeksie pracy, a tak¿e czy otrzymali
œwiadectwa pracy?

Czy wymienionym osobom uiszczano wszelkie sk³adki ubezpieczenia
spo³ecznego, to jest sk³adki: zdrowotn¹, chorobow¹, emerytaln¹ i rentow¹?
Funkcjonariuszom CBA uiszcza siê wy³¹cznie sk³adki zdrowotne.

Je¿eli nie wp³acono wymienionych kwot, to w jakiej wysokoœci s¹
zobowi¹zania CBA z tego tytu³u wzglêdem ZUS, zak³adaj¹c, i¿ wspomniane
osoby by³y pracownikami CBA, a nie funkcjonariuszami?

Czy wymienione osoby nadal s¹ zatrudnione w CBA, a je¿eli nie, to czy
otrzyma³y odprawy lub œwiadczenia o podobnym charakterze i jaka by³a ich
podstawa prawna?

Maciej Klima

Stanowisko
SEKRETARZA STANU
w KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, 17 sierpnia 2010 r.

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z 8 lipca br., sygn. BPS/DSK-043-2827/10, dot. oœwiadcze-

nia z³o¿onego przez senatora Macieja Klimê podczas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu

138 58. posiedzenie Senatu w dniach 2 lipca 2010 r.



2 lipca 2010 r., uprzejmie proszê o prolongatê terminu udzielenia odpowiedzi na skie-
rowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska pytania z uwagi na potrzebê
uzyskania dodatkowych informacji z Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Z wyrazami szacunku

Jacek Cichocki

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, 31.08.2010 r.

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
dzia³aj¹c z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, przedstawiam odpowiedŸ na

pytania zawarte w z³o¿onym przez senatora Macieja Klimê podczas 58. posiedzenia
Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 r. oœwiadczeniu, przes³anym za pismem z 8 lipca br.,
sygn. BPS/DSK-043-2827/10.

1) Czy Mariusz Kamiñski by³ zatrudniony na stanowisku szefa CBA na podstawie po-
wo³ania w myœl przepisów okreœlonych w kodeksie pracy – trzy miesi¹ce, licz¹c od
koñca paŸdziernika 2009 r. – z zachowaniem pe³nego wynagrodzenia, i czy nastê-
pnie na CBA ci¹¿y³ obowi¹zek wystawienia mu œwiadectwa pracy w terminie sied-
miu dni od zakoñczenia stosunku pracy?

Uprzejmie wyjaœniam, ¿e Pan Mariusz Kamiñski zosta³ powo³any na stanowisko
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na mocy aktu powo³ania wydanego przez
Prezesa Rady Ministrów. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e sam status szefa Biura nie zosta³
uregulowany w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z póŸn. zm.). Z przepisów nie wynika³o bowiem, czy oso-
ba, zajmuj¹ca stanowisko szefa, jest funkcjonariuszem. Praktyka stosowana w Biurze
od 2006 r. zak³ada³a, ¿e Szefowie s¹ funkcjonariuszami CBA. Z uwagi jednak na poja-
wiaj¹ce siê w¹tpliwoœci doprecyzowano to zagadnienie w ustawie z dnia 5 sierpnia
2010 r. o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie
(Dz. U. Nr 151, poz. 1014).

Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 9 ww. ustawy stosunek s³u¿bowy powstaje w mo-
mencie powo³ania na stanowisko Szefa CBA, b¹dŸ powierzenia wykonywania obowi¹z-
ków Szefa CBA. Pocz¹tek s³u¿by liczy siê od dnia okreœlonego w akcie powo³ania lub
powierzenia obowi¹zków. Przepisy te stosuje siê równie¿ do osób zajmuj¹cych stano-
wisko Szefa CBA przed i w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, od dnia powo³ania
lub powierzenia tym osobom obowi¹zków Szefa CBA, o czym stanowi przepis art. 3
ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o spor-
cie.

W zwi¹zku z powy¿szym Centralne Biuro Antykorupcyjne nie ma obowi¹zku wysta-
wienia œwiadectwa pracy Panu Mariuszowi Kamiñskiemu.

Odnoœnie zaœ do stwierdzeñ zawartych w wyroku Wojewódzkiego S¹du Administra-
cyjnego, z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SAD/Wa 215/09, nale¿y stwierdziæ, ¿e
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S¹d rozstrzyga³ jedynie sprawê zasadnoœci skargi na bezczynnoœæ organu w przedmio-
cie wydania œwiadectwa s³u¿by, zaœ sama kwestia statusu Szefa CBA by³a jednym
z w¹tków uzasadnienia. Nadmieniæ równie¿ nale¿y, ¿e by³y Szef Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego wniós³ od tego wyroku skargê kasacyjn¹, dlatego te¿ sprawa ta nie jest
jeszcze ostatecznie rozstrzygniêta.

2) Jaki by³ status prawny zastêpców szefa CBA Mariusza Kamiñskiego, równie¿ po-
wo³anych przez Pana Premiera? Czy zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracê
na podstawie powo³ania i czy przys³ugiwa³y im okresy wypowiedzenia przewi-
dziane w kodeksie pracy, a tak¿e czy otrzymali œwiadectwa pracy?

Uprzejmie informujê, ¿e zastêpcy by³ego Szefa Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, oprócz aktów mianowania przez Prezesa Rady Ministrów na stanowiska zastêp-
ców szefa zostali nastêpnie przyjêci do s³u¿by w Biurze. St¹d byli zwi¹zani z CBA
stosunkiem s³u¿bowym, a nie umow¹ o pracê, nie dotyczy³y ich w zwi¹zku z tym ure-
gulowania z zakresu prawa pracy dotycz¹ce okresów wypowiedzenia oraz œwiadectwa
pracy.

3) Czy wymienionym osobom uiszczano wszelkie sk³adniki ubezpieczenia spo³eczne-
go, to jest sk³adki: zdrowotn¹, chorobow¹, emerytaln¹ i rentow¹?

W zwi¹zku z przedstawionymi rozwa¿aniami, uprzejmie wyjaœniam, i¿ po stronie
Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie by³o obowi¹zku wyp³acania podczas s³u¿by
ww. osób sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Równie¿ Pan Mariusz Kamiñski trakto-
wany by³ tak, jak funkcjonariusz, st¹d te¿ tak¿e za niego nie by³y odprowadzane sk³ad-
ki na ubezpieczenie spo³eczne (poza zdrowotnymi).

4) Je¿eli nie wp³acano wymienionych kwot, to w jakiej wysokoœci s¹ zobowi¹zania
CBA z tego tytu³u wzglêdem ZUS, zak³adaj¹c, i¿ wspomniane osoby by³y pracowni-
kami CBA, a nie funkcjonariuszami? Czy wymienione osoby nadal s¹ zatrudnione
w CBA, a je¿eli nie, to czy otrzyma³y odprawy lub œwiadczenia o podobnym cha-
rakterze i jaka by³a ich podstawa prawna?

Maj¹c na uwadze odpowiedzi na powy¿sze pytania, zasadnym jest stwierdzenie, ¿e
Centralne Biuro Antykorupcyjne, w zakresie by³ych zastêpców Szefa CBA, nie ma zo-
bowi¹zañ wzglêdem Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z tytu³u sk³adek na ubezpie-
czenie spo³eczne.

Odnoœnie do by³ego Szefa CBA, problem ten zostanie rozstrzygniêty po dniu wej-
œcia w ¿ycie ww. ustawy. Wtedy te¿ zostan¹ naliczone i odprowadzone sk³adki zgodnie
z przepisem art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym.

Z wyrazami szacunku

Jacek Cichocki
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
i innych senatorów

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Koszty utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy spo³ecznej z roku

na rok systematycznie wzrastaj¹, jednak¿e kwota dotacji na jednego
pensjonariusza, jak¹ otrzymuj¹ powiaty w województwie ma³opolskim, nie
wzrasta, lecz utrzymuje siê na tym samym poziomie. I tak w 2009 r. kwota
dotacji dla osób w podesz³ym wieku wynosi³a 1 tysi¹c 484 z³, dla osób
przewlekle psychicznie chorych i osób doros³ych niepe³nosprawnych
intelektualnie by³a na poziomie 1 tysi¹ca 540 z³, a dla osób przewlekle
somatycznie chorych oraz dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektual-
nie – 1 tysi¹c 600 z³. Œrednia miesiêczna kwota dotacji w województwie
ma³opolskim w 2009 r. to 1 tysi¹c 541 z³. Dla porównania w województwie
wielkopolskim œrednia miesiêczna kwota dotacji w tym samym roku
wynosi³a 1 tysi¹c 826 z³. Pojawia siê pytanie, dlaczego wystêpuje tak du¿a
dysproporcja w ustalaniu dotacji. Do koñca czerwca 2010 r. dotacja
w województwie ma³opolskim nie zosta³a zwiêkszona i pozostawa³a na
poziomie z roku 2009, czyli na najni¿szym poziomie w kraju.

Wed³ug zapewnieñ wojewody ma³opolskiego, od 1 lipca 2010 r. kwota
dotacji wzroœnie œrednio o 100 z³, jednak¿e to w dalszym ci¹gu nie zapewni
pokrycia stale rosn¹cych kosztów utrzymania mieszkañców domów pomocy
spo³ecznej i województwo ma³opolskie nadal bêdzie plasowaæ siê na jednym
z dalszych miejsc w kraju, jeœli chodzi o kwotê tej dotacji.

Wobec tego prosimy Pana Premiera o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
Dlaczego kwota dotacji w województwie ma³opolskim w roku 2009 i do

czerwca 2010 r. znajdowa³a siê na najni¿szym poziomie w kraju?
Czy – a jeœli tak, to kiedy – zamierza Pan podj¹æ prace legislacyjne

maj¹ce na celu ustalenie sprawiedliwych kwot dotacji i doprowadzenie do
wyrównania ró¿nic pomiêdzy poszczególnymi województwami w kraju?

Czy województwo ma³opolskie mo¿e liczyæ na rekompensatê tego, ¿e ta
krzywdz¹ca kwota dotacji utrzymywa³a siê do czerwca 2010 r.?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 23 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do Pana pisma z dnia 8 lipca br. znak BPS/DSK-043-2828/10 w spra-

wie oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Macieja Klimê wspólnie z innym Se-
natorami podczas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 roku dotycz¹cego
kosztów utrzymania i zwi¹zanych z tym dotacji dla mieszkañców domów pomocy spo-
³ecznej w województwie ma³opolskim, wyjaœniam co nastêpuje.
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Prowadzenie domów pomocy spo³ecznej o zasiêgu ponadlokalnym jest zadaniem
w³asnym powiatu, dotowanym z bud¿etu pañstwa. Dotacja przekazywana jest na pod-
stawie art. 87 ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego dla powiatów,
które prowadz¹ lub zlecaj¹ prowadzenie domów pomocy spo³ecznej, w których przeby-
waj¹ mieszkañcy przyjêci przed dniem 1 stycznia 2004 r., a tak¿e ze skierowaniami wy-
danymi przed tym dniem. Miesiêczna kwota dotacji dla powiatu ustalana jest jako
iloczyn liczby ww. mieszkañców domów w powiecie i œredniego miesiêcznego kosztu
utrzymania w domu, pomniejszonemu o dochody uzyskiwane z odp³atnoœci za pobyt
mieszkañca w domu. Przy czym dotacja na 1 mieszkañca miesiêcznie nie mo¿e byæ wy¿-
sza ni¿ œrednia miesiêczna dotacja na 1 mieszkañca wyliczona dla województwa.

Pobyt mieszkañców skierowanych do domu pomocy spo³ecznej po dniu 1 stycznia
2004 roku op³acany jest do wysokoœci œredniego kosztu utrzymania. Œredni koszt
utrzymania ustalany jest corocznie przez organ prowadz¹cy dom lub zlecaj¹cy prowa-
dzenie domu, w oparciu o koszty dzia³alnoœci domu. Op³atê ponosi mieszkaniec, rodzi-
na i gmina.

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. Œredni¹ miesiêczn¹ kwotê dotacji na 1 mieszkañca
w województwie stanowi ustalana w bud¿ecie wojewody miesiêczna kwota dotacji prze-
znaczona na dzia³alnoœæ domów podzielona przez liczbê mieszkañców w tych domach.
W praktyce œrednia miesiêczna kwota dotacji na jednego mieszkañca mo¿e co miesi¹c
siê zmieniaæ (wzrastaæ), poniewa¿ liczba dotowanych mieszkañców zmniejsza siê.

Przyjmuj¹c nawet, ¿e ka¿de województwo zaplanowa³oby dotacje w jednakowej wy-
sokoœci, to i tak w ci¹gu roku, w zwi¹zku z uwalnianymi dotacjami œrednia dotacja ule-
ga³aby 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 wysokoœci dotacji na 1 mieszkañca wystêpowa³o od pocz¹tku prze-
jêcia domów pomocy spo³ecznej przez samorz¹dy powiatowe i wystêpuje nadal, cho-
cia¿ dwa razy podejmowane by³y dzia³ania ze strony administracji rz¹dowej w celu
wyrównania tych ró¿nic.

W roku 2009, wg danych zebranych w paŸdzierniku, kwota dotacji na 1 mieszkañ-
ca w poszczególnych województwach wynosi³a: dolnoœl¹skie – 1.591 z³, kujawsko-
-pomorskie – 1.744 z³, lubelskie – 1.543 z³, lubuskie – 1.594 z³, ³ódzkie – 1.379 z³, ma-
³opolskie – 1.541 z³, mazowieckie – 1.620 z³, opolskie – 1.506 z³, podkarpackie – 1.795
z³, podlaskie –1448,78 z³, pomorskie – 1565 z³, œl¹skie – 1486,10 z³, œwiêtokrzyskie –
1.573 z³, warmiñsko-mazurskie – 1.664 z³, wielkopolskie – 1.772 z³, zachodniopomor-
skie – 1565 z³.

W roku bie¿¹cym, wed³ug informacji uzyskanych z wydzia³ów polityki spo³ecznej
pod koniec lutego, wysokoœæ dotacji wstêpnie okreœlono na poziomie: dolnoœl¹skie –
1.672 z³, kujawsko-pomorskie – 1.783 z³, lubelskie – 1.626 z³, lubuskie – 1.610 z³, ³ódz-
kie – 1.418 z³, ma³opolskie – 1.484 z³, mazowieckie – 1.687 z³, opolskie – 1.546 z³, pod-
karpackie – 1.761 z³, podlaskie – 1.510 z³, pomorskie – 1.626 z³, œl¹skie – 1.550 z³,
œwiêtokrzyskie – 1.738 z³, warmiñsko-mazurskie – 1.738 z³, wielkopolskie – 1.829 z³,
zachodniopomorskie – 1.603 z³.

Z ww. danych wynika, ¿e województwo ma³opolskie posiada³o jedn¹ z najni¿szych
dotacji w kraju, ale jeszcze ni¿sz¹ posiada³o województwo ³ódzkie.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e w roku bie¿¹cym bud¿et pañstwa, w czêœci dotycz¹cej bud¿e-
tów wojewodów zak³ada zmniejszenie wydatków na domy pomocy spo³ecznej o ponad
28 mln z³ w stosunku do roku ubieg³ego. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dotacja planowa-
na dla domów pomocy spo³ecznej co roku maleje, poniewa¿ stale zmniejsza siê liczba
mieszkañców domów pomocy spo³ecznej skierowanych do tych jednostek przed dniem
1 stycznia 2004 roku.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej ma œwiadomoœæ trudnej sytuacji domów
pomocy spo³ecznej. Z³o¿y³o siê na ni¹ wiele przyczyn. W pierwszych latach po przeka-

142 58. posiedzenie Senatu w dniach 2 lipca 2010 r.



zaniu domów pomocy spo³ecznej samorz¹dom powiatowym, wiele starostw nie przeka-
zywa³o œrodków z tytu³u odp³atnoœci mieszkañców na bie¿¹ce funkcjonowanie tych
jednostek, a zdarza³o siê, ¿e œrodki te anga¿owane by³y jako udzia³ w³asny w realizacji
programów naprawczych przy ubieganiu siê o dotacje na ten cel. Zbli¿aj¹cy siê, wczeœ-
niej obowi¹zuj¹cy, termin zakoñczenia realizacji programów naprawczych (koniec
2006 roku), wymusi³ zintensyfikowanie dzia³añ samorz¹dów w celu pozyskania œrod-
ków na ich dokoñczenie. £atwiej pozyskiwane œrodki w ramach wydatków bie¿¹cych,
zwiêksza³y znacz¹co œredni koszt utrzymania mieszkañca, co wp³ynê³o z kolei na ogra-
niczenie liczby osób kierowanych do domów pomocy spo³ecznej po dniu 1 stycznia
2004 roku, w zwi¹zku z wejœciem nowych przepisów w zakresie sposobu finansowania
domów pomocy spo³ecznej.

Trudn¹ sytuacjê finansow¹ tych jednostek pog³êbia wzrost inflacji, którego nie
mo¿na przewidzieæ na etapie planowania bud¿etu. Rosn¹ce koszty utrzymania domów
pomocy spo³ecznej powoduj¹, ¿e dotacja wojewódzka nie zabezpiecza pe³nych kosztów
utrzymania osób skierowanych do domów pomocy spo³ecznej przed dniem 1 stycznia
2004 r. Nie wszystkie województwa zwiêkszaj¹ œredni¹ dotacjê w ci¹gu roku z uwalnia-
nych dotacji, uznaj¹c, ¿e wiêksze potrzeby dotycz¹ realizacji programów naprawczych,
a nie bie¿¹cej dzia³alnoœci domów pomocy spo³ecznej. Taka sytuacja przyczynia siê do
pog³êbiaj¹cego siê deficytu bud¿etowego w tych jednostkach oraz spadku jakoœci us³ug.

Problemem bardzo œciœle powi¹zanym ze sposobem finansowania domów pomocy
spo³ecznej, jest problem finansowania us³ug zdrowotnych dla mieszkañców domów.
Domy pomocy spo³ecznej, które nie maj¹ obowi¹zku œwiadczenia us³ug zdrowotnych
a jedynie umo¿liwiaæ mieszkañcom korzystanie z tych us³ug, w praktyce musz¹ je
œwiadczyæ z uwagi na koniecznoœæ zapewnienia opieki i pielêgnacji mieszkañcom przez
24 godziny na dobê. Dzia³ania podjête przez resort pracy w roku 2007 i 2008 zaczê³y
skutkowaæ kontraktami zawieranymi przez pielêgniarki wczeœniej zatrudnione w do-
mach pomocy spo³ecznej z Narodowym Funduszem Zdrowia na us³ugi opieki d³ugoter-
minowej dla mieszkañców wymagaj¹cych ca³odobowej opieki. W roku ubieg³ym
Narodowy Fundusz Zdrowia wstrzyma³ podpisywanie nowych kontraktów z uwagi na
ograniczone œrodki finansowe. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nowe ustalenia w tej sprawie
zaowocuj¹ nowymi kontraktami w roku bie¿¹cym. Jednak z danych zebranych na po-
cz¹tku kwietnia br. przez Departament Pomocy i Integracji Spo³ecznej wynika, ¿e na
26.946 mieszkañców domów pomocy spo³ecznej kwalifikuj¹cych siê do opieki d³ugo-
terminowej finansowanej ze œrodków NFZ, opiek¹ tak¹ objêtych jest tylko oko³o 30%
tej grupy mieszkañców. Dodatkowo, tylko 39.939 osób, co stanowi 52% ogólnej liczby
mieszkañców domów pomocy spo³ecznej, z³o¿y³o deklaracjê wyboru do pielêgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej, z czego faktyczn¹ opiek¹ pielêgniarsk¹ objêtych jest
oko³o 29 tys. osób.

W roku 2008 w celu poprawy sytuacji domów pomocy spo³ecznej, na wniosek Mini-
stra Pracy i Polityki Spo³ecznej, za zgod¹ Komisji Finansów Publicznych zmieniono
przeznaczenie czêœci œrodków w wysokoœci 150 mln z³otych z rezerwy celowej bud¿etu
pañstwa na 2008 rok, czêœæ 83, poz. 48 „Œrodki na zwiêkszenie dotacji celowych na re-
alizacjê œwiadczeñ rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz œwiadczeñ z funduszu ali-
mentacyjnego oraz œrodki na wdro¿enie centralnego rejestru d³u¿ników alimentacyj-
nych” na podwy¿szenie dotacji dla powiatów na dofinansowanie bie¿¹cej dzia³alnoœci
domów pomocy spo³ecznej. Dodatkowo na ten cel przeznaczono œrodki w wysokoœci
ponad 24 mln z³ ze œrodków zaplanowanych w ustawie bud¿etowej w rezerwach celo-
wych bud¿etu pañstwa, na zadania pomocy spo³ecznej (czêœæ 83, poz. 33) pozostaj¹cej
w gestii ministra ds. zabezpieczenia spo³ecznego. Œrodki te przeznaczone by³y na zwiêk-
szenie dotacji powiatom do wysokoœci œredniego miesiêcznego kosztu utrzymania
w domach pomocy spo³ecznej w oparciu o art. 87 ustawy o dochodach jednostek samo-
rz¹du terytorialnego oraz dodatkowo na podwy¿szenie dotacji, nie wiêcej jednak ni¿
o 20% (art. 155 ust. 2 ustawy o pomocy spo³ecznej) lub w oparciu o art. 115 w przypad-
ku domów, które mia³y bardzo niski koszt utrzymania i ju¿ wczeœniej otrzyma³y dotacjê
do pe³nego kosztu utrzymania oraz skorzysta³y z 20% zwiêkszenia przyznanej dotacji.
Przyznane œrodki s³u¿y³y przede wszystkim zabezpieczeniu wszystkich niezbêdnych
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wydatków w 2008 roku zwi¹zanych z utrzymaniem standardu us³ug œwiadczonych
w tych jednostkach, w tym tak¿e zrekompensowaniu niskich wynagrodzeñ pracowni-
kom tych jednostek. Województwo ma³opolskie odmówi³o wówczas przyjêcia ponad
11 mln z³, uznaj¹c, ¿e wojewoda posiada œrodki na ten cel w swoim bud¿ecie.

W roku 2008 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przygotowa³o tak¿e projekt
ustawy zmieniaj¹cej ustawê o pomocy spo³ecznej oraz inne ustawy, w tym ustawê
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w czêœci dotycz¹cej art. 87. Zapropo-
nowane zmiany pozwoli³yby na podwy¿szenie dotacji dla domów pomocy spo³ecznej do
pe³nej wysokoœci kosztu utrzymania. Niestety z uwagi na skutki finansowe tej zmiany
Ministerstwo Finansów nie wyrazi³o zgody na takie dzia³anie.

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.

Obecnie nie ma mo¿liwoœci wprowadzenia zmian, które w sposób natychmiastowy
doprowadzi³yby do rozwi¹zania problemów finansowych domów pomocy spo³ecznej.
Oszczêdnoœci wprowadzone w tegorocznym bud¿ecie pañstwa tak¿e ograniczaj¹ mo¿li-
woœæ dodatkowego wsparcia domów pomocy spo³ecznej.

Zapewniam jednak Pana Marsza³ka, a tak¿e Panów Senatorów, ¿e Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej dok³ada i bêdzie dok³adaæ dalszych starañ w celu rozwi¹zania
problemów dotycz¹cych funkcjonowania i finansowania domów pomocy spo³ecznej.

Jednoczeœnie poni¿ej przedstawiam wyjaœnienia Pana Wojewody Stanis³awa Kraci-
ka dotycz¹ce sytuacji w województwie ma³opolskim w zakresie finansowania domów
pomocy spo³ecznej.

„Podobnie jak w roku 2009 w województwie ma³opolskim obowi¹zywa³y do czerwca
2010 roku niezmniejszone 3 œrednie miesiêczne kwoty dotacji, w zale¿noœci od profilu
domu pomocy spo³ecznej, które wynosi³y:

1. 1484,00 z³ – w dps dla osób w podesz³ym wieku,
2. 1540,00 z³ – w dps dla osób przewlekle psychicznie chorych i w dps dla osób doros-

³ych niepe³nosprawnych intelektualnie,
3. 1600,00 z³ – w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych i w dps dla dzieci

i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie.
Œrednia wojewódzka (bez wzglêdu na profil domu) wysokoœæ dotacji przekazywana

samorz¹dom wynosi³a, zarówno w 2009 roku, jak i w okresie styczeñ – czerwiec 2010
roku 1541,00 z³ i w 2010 r. nie uleg³a obni¿eniu, lecz zwiêkszeniu.

Od lipca bie¿¹cego roku, bior¹c pod uwagê, miêdzy innymi, wzrastaj¹ce corocznie
koszty utrzymania mieszkañca w domu pomocy spo³ecznej, jak i mo¿liwoœci finansowe
bud¿etu, podj¹³em decyzjê o zwiêkszeniu wysokoœci œredniej miesiêcznej kwoty dotacji
na jednego mieszkañca skierowanego do domu pomocy spo³ecznej przed dniem 1 stycz-
nia 2004 roku i aktualnie wynosi ona 1645,00 z³. Wysokoœæ przekazywanej dotacji na-
dal jest zró¿nicowana i w zale¿noœci od profilu domu pomocy spo³ecznej obecnie
wynosi:

1. 1563,00 z³ – w dps dla osób w podesz³ym wieku,
2. 1643,00 z³ – w dps dla osób przewlekle psychicznie chorych i w dps dla osób doros-

³ych niepe³nosprawnych intelektualnie,
3. 1728,00 z³ – w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych i w dps dla dzieci

i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie.
Informuj¹c o rzeczywistej wysokoœci dotacji przekazywanej na mieszkañców do-

mów pomocy spo³ecznej w Ma³opolsce, mam nadziejê, ¿e przyczyni siê ona do wyelimi-
nowania rozpowszechniania nieprawdziwych opinii w tym zakresie”.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Paw³a Klimowicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Z wielkim zaskoczeniem, wraz z mieszkañcami Krakowa, przyj¹³em de-
cyzjê wojewody ma³opolskiego o zwrocie kamienicy przy ulicy Batorego 3
w Krakowie Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W budynku tym mieœci siê
kilkanaœcie zak³adów opieki zdrowotnej, z us³ug których korzysta kilkadzie-
si¹t tysiêcy pacjentów. Podczas analizy roszczeñ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych musi zatem byæ brany pod uwagê interes spo³eczny, a tego aspektu
sprawy nie dostrzeg³ wojewoda ma³opolski. W ocenie mieszkañców decyzja
ta jest krzywdz¹ca. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych stanowi instytucjê pañ-
stwow¹ i z tego powodu jego dzia³alnoœæ nie mo¿e naruszaæ istotnych potrzeb
obywateli. Przekazanie przez wojewodê ma³opolskiego przedmiotowego bu-
dynku ZUS spowoduje zamkniêcie dzia³alnoœci kilkunastu podmiotów medycz-
nych, a tym samym znacz¹ce pogorszenie dostêpnoœci do us³ug leczniczych
dla krakowian.

W mojej ocenie decyzja wojewody zosta³a przygotowana w oparciu
o wadliwe przes³anki prawne. Art. 115 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo-
³ecznych, na który ZUS siê powo³uje, zosta³ b³êdnie zinterpretowany przez
wojewodê ma³opolskiego. Przepis ten stanowi o nastêpstwie prawnym tylko
w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych. ¯eby go prawid³owo stosowaæ, nale¿y
braæ pod uwagê przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o Zak³adzie Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych. Stanowi³y one, ¿e zak³ad, dzia³aj¹cy do tego czasu na pod-
stawie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym,
wykonuje wszystkie rodzaje ubezpieczeñ spo³ecznych, z wyj¹tkiem czynno-
œci powierzonych Zak³adowi Lecznictwa Pracowniczego. Budynek przy ulicy
Batorego 3 w Krakowie by³ wykorzystywany na lecznictwo pracownicze i nie
ma podstawy do przyjêcia, ¿e zachodzi nastêpstwo prawne. To nastêpstwo
prawne, w mojej ocenie, jest wiêc w¹tpliwe. W toku postêpowania admini-
stracyjnego ZUS nie wykaza³ niezbêdnoœci tego budynku dla dzia³añ statuto-
wych. Wojewoda ma³opolski bez obiektywizacji materia³u dowodowego
przyj¹³ argumentacjê ZUS. Dziwiæ musi fakt, i¿ wojewoda nie powo³a³ bieg³e-
go w celu dokonania oceny roszczeñ ZUS w kontekœcie rzekomych problemów
lokalowych tej instytucji. Trudnoœci lokalowe ZUS mog¹ wynikaæ z niew³aœci-
wego gospodarowania posiadanymi pomieszczeniami, co wyklucza roszcze-
nia ZUS dotycz¹ce kamienicy. W toku postêpowania administracyjnego
wojewoda ma³opolski nie stara³ siê w tym zakresie uzyskaæ innych materia-
³ów dowodowych ni¿ te, które dostarczy³ Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Uzasadnia to przekonanie, ¿e istnienie przes³anki niezbêdnoœci nie zosta³o
nale¿ycie wyjaœnione.

Te w¹tpliwoœci s¹ wystarczaj¹ce dla stwierdzenia, i¿ nie zosta³y spe³nio-
ne przes³anki ustawowe dla dokonania zwrotu kamienicy na rzecz ZUS. Dla-
tego zwracam siê do Pana Ministra o objêcie decyzji wojewody ma³opolskiego
postêpowaniem wyjaœniaj¹cym.

Pawe³ Klimowicz
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Stanowisko
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 13 lipca 2010 r.

Pan
Jerzy Miller
Minister Spraw Wewnêtrznych
i Administracji

Szanowny Panie Ministrze!
W za³¹czeniu przekazujê, zgodnie z w³aœciwoœci¹, oœwiadczenie nr BPS/DSK-043-

-2829/10 senatora Paw³a Klimowicza z³o¿one podczas 58. posiedzenia Senatu RP
w dniu 2 lipca 2010 r. w sprawie decyzji wojewody ma³opolskiego dotycz¹cej zwrotu
kamienicy przy ulicy Batorego 3 w Krakowie Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 6 sierpnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 8 lipca 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-2829/10),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Paw³a Klimowi-
cza podczas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 roku w sprawie decyzji
wojewody ma³opolskiego dotycz¹cej zwrotu kamienicy przy ul. Batorego 3 w Krakowie
Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych, przekazanego przy piœmie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 13 lipca 2010 roku (sygn. BM-law-0701-799/10), uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje.

Z wyjaœnieñ przekazanych przez Wojewodê Ma³opolskiego wynika, i¿ decyzj¹ z dnia
9 czerwca 2010 roku wydan¹ w trybie art. 115 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 ro-
ku o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (t.j.: Dz. U. z 2009 roku Nr 205, poz. 1585
z póŸn. zm.) stwierdzono, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Warszawie jest na-
stêpc¹ prawnym w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych dzia³aj¹cej do 1950 roku Ubez-
pieczalni Spo³ecznej w Krakowie oraz orzeczono o zwrocie na rzecz Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych 655/1000 czêœci nieruchomoœci po³o¿onej w Krakowie-Pias-
ku, przy ul. Batorego 3.
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Wskazaæ nale¿y, ¿e sprawa zwrotu wymienionych nieruchomoœci toczy siê od 1999
roku. Sprawa ta by³a przedmiotem decyzji Wojewody Ma³opolskiego, Ministra Infra-
struktury oraz wyroków Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego i Naczelnego S¹du
Administracyjnego w Warszawie.

Nieruchomoœæ przy ul. Batorego 3 w Krakowie stanowi³a do 1933 roku w³asnoœæ
Kasy Chorych dzia³aj¹cej na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1920 roku o obowi¹zko-
wym ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. Nr 44, poz. 272). Na mocy art. 296
ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu spo³ecznym (Dz. U. Nr 51, poz. 396
z póŸn. zm.), kasy chorych funkcjonuj¹ce w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy o ubezpiecze-
niu spo³ecznym przekszta³ci³y siê w ubezpieczalnie spo³eczne, które zgodnie z art. 296
oraz art. 233 ust. 1 ww. ustawy przejê³y z mocy prawa, maj¹tek nale¿¹cy do tych kas
chorych, które znajdowa³y siê w okrêgu dzia³alnoœci ubezpieczalni.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, Zak³ad Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych jest nastêpc¹ prawnym dzia³aj¹cych do 1950 roku Zak³adu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych, ubezpieczalni spo³ecznych i funduszy ubezpieczeniowych.
W przypadku funduszy ubezpieczeniowych nastêpstwo to jest ograniczone tylko do ich
dzia³alnoœci w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych. Poniewa¿ w niniejszej sprawie ZUS
opiera swoje nastêpstwo prawne po Ubezpieczalni Spo³ecznej w Krakowie, nie by³o
podstaw do badania jaki zakres dzia³alnoœci mia³a ta ubezpieczalnia, gdy¿ nie dotyczy
jej przes³anka ograniczaj¹ca nastêpstwo prawne. Takie stanowisko zaj¹³ Wojewódzki
S¹d Administracyjny w Warszawie w wydanym w tej sprawie wyroku z dnia 9 stycznia
2007 roku, sygn. akt I SA/Wa 1817/06.

Oceniaj¹c kwestiê niezbêdnoœci nieruchomoœci dla realizacji zadañ ZUS, zbadano
zasoby lokalowe Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych na terenie Krakowa, jak i zasoby
kadrowe. Bior¹c pod uwagê w³aœciwe gospodarowanie nieruchomoœciami posiadany-
mi przez ZUS, zarówno pod wzglêdem ekonomicznym (rezygnacja z dotychczasowych
umów najmu), jak i organizacyjnym [organizacja stanowisk pracy zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniami: Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 roku w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U z 2003 roku Nr 169,
poz. 1650 z póŸn. zm.) oraz Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie
wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomiesz-
czenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z póŸn. zm.)]
ustalono, ¿e nieruchomoœæ przy ul. Batorego 3 w Krakowie jest niezbêdna Zak³adowi
Ubezpieczeñ Spo³ecznych w 655/1000 czêœci.

Jednoczeœnie Wojewoda Ma³opolski poinformowa³, i¿ w trakcie postêpowania wy-
jaœniaj¹cego zosta³a przeprowadzona przez organ analiza zasadnoœci z³o¿onego przez
ZUS wniosku, w tym oceniona zosta³a niezbêdnoœæ pomieszczeñ dla wykonywania za-
dañ statutowych. Analiza ta wykaza³a, i¿ roszczenie ZUS o zwrot nieruchomoœci jest
uzasadnione jedynie czêœciowo.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e postêpowanie dowodowe w tej sprawie zosta³o przeprowadzo-
ne zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. wyroku Wojewódzkiego S¹du Administra-
cyjnego.

Wojewoda Ma³opolski nadmieni³ tak¿e, ¿e od powy¿szej decyzji odwo³anie wnios³y
wszystkie strony postêpowania. Akta sprawy zosta³y przekazane do Ministra Infra-
struktury celem dalszego procedowania.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Przyjêta przed kilkoma laty ustawa o pracowniczych programach emery-
talnych (PPE) da³a podstawy do tworzenia w zak³adach pracy programów
umo¿liwiaj¹cych pracownikom ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia
finansowego na czas emerytury. Programy te s¹ dobrowoln¹ form¹
oszczêdzania realizowan¹ w ramach III filaru emerytalnego.

Jak wynika z opracowania zatytu³owanego „Pracownicze programy
emerytalne w 2008 roku” sporz¹dzonego przez Urz¹d Komisji Nadzoru
Finansowego, ta forma gromadzenia œrodków cieszy siê coraz wiêkszym
zainteresowaniem – na koniec 2008 r. do rejestru wpisanych by³o prawie
tysi¹c sto PPE, zrzeszaj¹cych ponad 325 tysiêcy uczestników. Wartoœci te
z roku na rok systematycznie rosn¹. Z powy¿szych danych wynika, ¿e
obywatele dostrzegaj¹ potrzebê oszczêdzania na emeryturê i s¹ zaintereso-
wani dodatkowymi formami takiego oszczêdzania – wykraczaj¹cymi poza I
i II filar. Co wiêcej, rosn¹ca popularnoœæ PPE œwiadczy o wzroœcie
zainteresowania tym instrumentem równie¿ po stronie pracodawców, którzy
czêsto traktuj¹ wprowadzenie programu jako dodatkowy sposób na
uatrakcyjnienie warunków pracy. Wdro¿eniem PPE zainteresowani s¹
pracodawcy z sektora publicznego (przede wszystkim urzêdy samorz¹dowe).

Jednak mimo tego, ¿e ustawa o pracowniczych programach emerytal-
nych jest skierowana do ogó³u pracodawców, to w praktyce pojawiaj¹ siê
pewne istotne ograniczenia. Okazuje siê bowiem, ¿e ze wspomnianego
instrumentu nie mog¹ korzystaæ jednostki sektora finansów publicznych, co
jest spowodowane miêdzy innymi uregulowaniami zawartymi w przepisach
wykonawczych do ustawy o finansach publicznych (rozporz¹dzenie ministra
finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegó³owej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz œrodków pochodz¹cych
ze Ÿróde³ zagranicznych). Przepisy te ograniczaj¹ mo¿liwoœæ w³aœciwego
sklasyfikowania wydatku w postaci sk³adki odprowadzonej z tytu³u
uczestnictwa pracownika w PPE. Próby zarejestrowania takiego programu
przez wspomniane podmioty spotykaj¹ siê z odmow¹ Komisji Nadzoru
Finansowego. W konsekwencji znaczna grupa obywateli (miêdzy innymi
pracowników administracji rz¹dowej, samorz¹dowej, Policji, s¹dów itp.) jest
pozbawiona mo¿liwoœci ustanowienia w ramach PPE dodatkowego
zabezpieczenia finansowego na czas emerytury. Mo¿na us³yszeæ nawet
g³osy, ¿e obecny stan jest pogwa³ceniem konstytucyjnej zasady równoœci.

Opisana sytuacja musi budziæ równie¿ w¹tpliwoœci w œwietle
podnoszonych ostatnio obaw co do przewidywanej wysokoœci emerytury
uzyskanej jedynie na podstawie oszczêdnoœci z pierwszych dwóch filarów.
Coraz czêœciej mówi siê o koniecznoœci zachêcenia wiêkszej grupy obywateli
do dodatkowych form oszczêdzania na emeryturê. Mo¿liwoœæ tak¹, obok
indywidualnych kont emerytalnych (IKE), daj¹ w³aœnie pracownicze
programy emerytalne, które w przeciwieñstwie do IKE ciesz¹ siê rosn¹cym
zainteresowaniem.

Dlatego te¿ pragnê skierowaæ do Pana Ministra proœbê o zajêcie
stanowiska w sprawie umo¿liwienia jednostkom sektora finansów publicz-
nych tworzenia pracowniczych programów emerytalnych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 9 sierpnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przekazane przy piœmie z dnia 8 lipca 2010 r. sygn. BPS/DSK-

-043-2830/10 oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali, dotycz¹ce mo¿liwoœci tworze-
nia pracowniczych programów emerytalnych przez jednostki sektora finansów publicz-
nych, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szego stanowiska.

Odnosz¹c siê do kwestii mo¿liwoœci tworzenia pracowniczych programów emery-
talnych przez jednostki sektora finansów publicznych, pragnê uprzejmie poinformo-
waæ, i¿ w opinii resortu finansów w chwili obecnej brak jest takiej mo¿liwoœci.

Wskazaæ nale¿y, i¿ ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach
emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z póŸn. zm.) nie zawiera regulacji ogranicza-
j¹cych mo¿liwoœæ utworzenia pracowniczego programu emerytalnego (PPE) przez ja-
kiegokolwiek pracodawcê. Jednoczeœnie zaznaczenia wymaga, i¿ utworzenie PPE nie
ma charakteru obligatoryjnego. Zgodnie natomiast z art. 7 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa. Ozna-
cza to, ¿e o ile jednostka (obywatel) mo¿e dzia³aæ zgodnie z zasad¹, ¿e co nie jest
wyraŸnie zabronione przez prawo, jest dozwolone, o tyle organy w³adzy publicznej mo-
g¹ dzia³aæ tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upowa¿nia (W. Skrzyd³o Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, 2002, wyd. IV).

Tymczasem, obowi¹zuj¹ce przepisy systemowe z zakresu finansów publicznych,
w szczególnoœci zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicz-
nych, nie dopuszczaj¹ finansowania ze œrodków publicznych sk³adek podstawowych
PPE. Œrodki publiczne, w tym gromadzone w ramach bud¿etu pañstwa, jak i bud¿etów
jednostek samorz¹du terytorialnego wszystkich szczebli, mog¹ byæ natomiast przezna-
czane wy³¹cznie na zadania zwi¹zane z realizacj¹ zadañ pañstwa i poszczególnych jed-
nostek samorz¹du terytorialnego. Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm.) wydatki bud¿e-
tu pañstwa s¹ przeznaczone w szczególnoœci na: funkcjonowanie organów w³adzy pub-
licznej, w tym organów administracji rz¹dowej, organów kontroli i ochrony prawa oraz
s¹dów i trybuna³ów, zadania wykonywane przez administracjê rz¹dow¹, subwencje
ogólne i dotacje dla jednostek samorz¹du terytorialnego, wp³aty do bud¿etu Unii Euro-
pejskiej, dotacje na zadania okreœlone odrêbnymi ustawami oraz obs³ugê d³ugu publicz-
nego, a tak¿e na wk³ad krajowy na realizacjê programów finansowanych z udzia³em
œrodków europejskich.

Mo¿liwoœæ obci¹¿ania bud¿etów (pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego)
wydatkami zwi¹zanymi z utworzeniem i dzia³alnoœci¹ PPE na podstawie ustawy o pra-
cowniczych programach emerytalnych, mog³aby wyst¹piæ w nastêpstwie realizacji za-
dania ustawowo okreœlonego jako powinnoœæ pañstwa b¹dŸ jednostek samorz¹du
terytorialnego, co jednak nie wynika z przepisów ustawowych. Podkreœliæ przy tym je-
szcze raz nale¿y, ¿e jednostki sektora finansów publicznych podlegaj¹ re¿imowi praw-
nemu wynikaj¹cemu z ww. ustawy o finansach publicznych. Ponadto, zaci¹gniêcie
przez jednostkê sektora finansów publicznych zobowi¹zañ lub dokonywanie wydatków
– na finansowanie sk³adki PPE – w przypadku braku wynikaj¹cego z przepisu prawa
upowa¿nienia do zaci¹gania takich zobowi¹zañ lub ponoszenia tego rodzaju wydat-
ków, mo¿e byæ zakwalifikowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z póŸn.
zm.).
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Odnosz¹c siê do stwierdzenia, ¿e przepisy rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010 r. w sprawie szczegó³owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przycho-
dów i rozchodów oraz œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych „ograniczaj¹
mo¿liwoœæ w³aœciwego sklasyfikowania wydatku w postaci sk³adki odprowadzonej z ty-
tu³u uczestnictwa pracownika w PPE”, pragnê wyjaœniæ, i¿ klasyfikacja bud¿etowa
okreœlona tym rozporz¹dzeniem ma charakter technicznego narzêdzia u³atwiaj¹cego
ewidencjonowanie w przyjêtej systematyce okreœlonych zdarzeñ (ekonomicznych, spo-
³ecznych, gospodarczych, administracyjnych), rozstrzygniêtych – co do zasady – prze-
pisami prawa materialnego. System klasyfikacyjny okreœlony tym rozporz¹dzeniem –
w œwietle art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – dostosowany jest do specyfi-
ki prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Ma to
umo¿liwiæ ewidencjonowanie okreœlonych przep³ywów finansowych w stosownej po-
dzia³ce klasyfikacyjnej i, jako taki, nie stanowi podstawy prawnej ponoszenia wydat-
ków przez jednostki sektora finansów publicznych.

Maj¹c na uwadze powy¿sze nale¿y wskazaæ, i¿ jednostki sektora finansów publicz-
nych nie maj¹ mo¿liwoœci tworzenia PPE, bez wzglêdu na formê organizacyjno-prawn¹.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Dariusz Daniluk
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Jak wynika z opublikowanej przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli w pierwszym
pó³roczu 2010 r. Informacji o wynikach kontroli prawid³owoœci gospodaro-
wania i nadzoru nad wybranymi zabytkami nieruchomymi w latach
2004–2008, organy administracji publicznej, realizuj¹c zadania w tym
zakresie, nie ustrzeg³y siê szeregu powa¿nych nieprawid³owoœci, co spotka³o
siê z negatywn¹ ocen¹ NIK.

Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, ¿e wiêkszoœæ zabytków nierucho-
mych stanowi¹cych w³asnoœæ publiczn¹ jest w bardzo z³ym stanie. Co wiêcej,
nie s¹ podejmowane wystarczaj¹ce dzia³ania, aby temu zapobiegaæ.

Obecny stan rzeczy spowodowany jest dzia³aniem bardzo wielu
nak³adaj¹cych siê na siebie czynników. Przede wszystkim, jak zauwa¿a
NIK, „publiczni w³aœciciele tych obiektów w sposób niedostateczny realizuj¹
obowi¹zki w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami”, wykazuj¹c przy tym
„ra¿¹ce niedbalstwo w gospodarowaniu zabytkami”. Prowadzi to do
stopniowej degradacji wspomnianych obiektów spowodowanej warunkami
atmosferycznymi, po¿arami, w³amaniami. Szczególnie zagro¿one pod tym
wzglêdem s¹ obiekty, które aktualnie nie s¹ u¿ytkowane. Niemniej jednak
szereg uchybieñ stwierdzono równie¿ w przypadku przekazania zabytku
nieruchomego w dzier¿awê lub najem. Stosowne umowy nie gwarantowa³y
w sposób dostateczny wyegzekwowania od dzier¿awców lub najemców
obowi¹zków zwi¹zanych z zabytkowym charakterem danego obiektu, na
przyk³ad obowi¹zku przeprowadzenia w okreœlonym terminie niezbêdnych
prac konserwatorskich. Niektóre umowy pozbawione by³y równie¿ zapisów
gwarantuj¹cych mo¿liwoœæ przeprowadzenia przez w³aœciciela kontroli
sposobu gospodarowania zabytkiem. Do tego w wielu przypadkach
stwierdzono brak wymaganej od w³aœcicieli lub posiadaczy zabytków
nieruchomoœci dokumentacji, na przyk³ad programu prac konserwatorskich.

Ponadto nale¿y przytoczyæ spostrze¿enia NIK dotycz¹ce braku
aktualnych danych w rejestrach i ewidencjach zabytków prowadzonych
przez wojewódzkie s³u¿by ochrony zabytków, co w opinii NIK spowodowane
jest niedostateczn¹ obsad¹ kadrow¹ s³u¿b ochrony zabytków w stosunku do
iloœci na³o¿onych zadañ. Niedobory kadrowe skutkuj¹ ponadto brakiem
mo¿liwoœci sprawnego dzia³ania w zakresie nak³adania i egzekwowania
zaleceñ konserwatorskich. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków spotykaj¹
siê tak¿e z problemem ograniczeñ kadrowych, gdy istnieje koniecznoœæ
zweryfikowania poprawnoœci prowadzenia prac konserwatorskich, a tak¿e
reagowania na przypadki prowadzenia prac bez zezwolenia.

Dope³nieniem zaprezentowanego stanu rzeczy s¹ stwierdzone przez NIK
uchybienia dotycz¹ce przyjêcia Krajowego Programu Ochrony Zabytków
i Opieki nad Zabytkami, a tak¿e braku prawid³owego nadzoru nad s³u¿b¹
konserwatorsk¹.

W kontekœcie przytoczonego stanowiska zwracam siê z pytaniem, jakie
dzia³ania podejmie Pan Minister w celu usuniêcia nieprawid³owoœci, które
wskaza³a Najwy¿sza Izba Kontroli.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Stanowisko

Warszawa, 29.07.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 8 lipca 2010 r., sygn. BPS/DSK-043-2831/10, przekazu-

j¹cym oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali z³o¿one podczas 58. posiedzenia Senatu
RP w sprawie wyników kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli w zakresie gospodarowania
i nadzoru nad zabytkami, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przed³u¿enie terminu udziele-
nia odpowiedzi z powodu koniecznoœci opracowania dodatkowych materia³ów doty-
cz¹cych istoty zagadnieñ poruszonych w oœwiadczeniu Pana senatora.

Z powa¿aniem

Bogdan Zdrojewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 wrzeœnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê
podczas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 r., w sprawie wyników kontroli
Najwy¿szej Izby Kontroli dotycz¹cej nadzoru organów administracji publicznej nad za-
bytkami w latach 2004–2008, proszê o przyjêcie nastêpuj¹cego stanowiska.

W kontekœcie wniosków wynikaj¹cych z kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli, Pan Se-
nator w swoim oœwiadczeniu zwróci³ uwagê na kilka kluczowych zagadnieñ dotycz¹cych
stanu zabytków w Polsce i zasad ich ochrony. S¹ to m.in.:

– niewype³nianie przez w³aœcicieli obiektów zabytkowych obowi¹zku utrzymania ich
w nale¿ytym stanie,

– nieskuteczne dzia³ania s³u¿b ochrony zabytków,
– brak Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
– brak aktualnych danych w rejestrach i ewidencjach zabytków prowadzonych przez

wojewódzkie s³u¿by ochrony zabytków.
Obecny system finansowania ochrony zabytków nie zachêca w³aœcicieli zabytków

do sprawowania nad nimi w³aœciwej opieki. Stanowczo zbyt ma³y jest zakres obligato-
ryjnych ulg i zwolnieñ podatkowych dla w³aœcicieli zabytków, w stosunku do ponoszo-
nych przez nich nak³adów. Konieczne jest zatem, nie tylko utrzymanie dotychczaso-
wego systemu ulg i zwolnieñ podatkowych, ale te¿ jego rozszerzenie. Przede wszystkim
niezbêdne wydaje siê wprowadzenie zwolnieñ z podatku od osób fizycznych i podatku
od osób prawnych tych w³aœcicieli zabytków, którzy prowadz¹ prace konserwatorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Przyjêcie tego roz-
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wi¹zania umo¿liwi udzielanie dotacji przez podmioty obecnie do tego upraw- nione
w kilku zasadniczych przypadkach:

– gdy zabytek znajduje siê w stanie technicznym zagra¿aj¹cym jego istnieniu,
– prace dotycz¹ szczególnie cennego i wartoœciowego obiektu zabytkowego,
– zakres prac jest wyj¹tkowo skomplikowany i kosztoch³onny,
– w³aœciciel nie jest w stanie samodzielnie sfinansowaæ prac konserwatorskich i ro-

bót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (w tym przypadku
udzielenie dotacji obarczone by³oby istotnymi warunkami, np. zakazem sprzeda¿y
obiektu w okreœlonym terminie – 5 lub 10 lat – pod rygorem zwrotu poniesionych
nak³adów, itp.).

W opublikowanej przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli „Informacji o wynikach kontroli
prawid³owoœci gospodarowania i nadzoru nad wybranymi zabytkami nieruchomymi
w latach 2004–2008” po³o¿ono nacisk na nik³¹ skutecznoœæ dzia³ania s³u¿by ochrony
zabytków; jako przyczynê nieefektywnoœci dzia³añ wojewódzkich urzêdów ochrony za-
bytków wskazano m.in. niski poziom p³ac pracowników tych urzêdów, na co zwróci³ rów-
nie¿ uwagê Pan Senator w swoim oœwiadczeniu. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wynagro-
dzenie, które przez ostatnie lata otrzymywali pracownicy wojewódzkich urzêdów
ochrony zabytków za odpowiedzialn¹ pracê, by³y niewspó³miernie niskie w stosunku
do ich wykszta³cenia, wiedzy i doœwiadczenia zawodowego i nale¿a³o do najni¿szych
wœród wszystkich s³u¿b, stra¿y i inspekcji podleg³ych wojewodom.

Nale¿y jednak wyraŸnie podkreœliæ, i¿ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
nie ma bezpoœredniego wp³ywu na kszta³towanie poziomu wynagrodzeñ pracowników
wojewódzkich urzêdów ochrony zabytków. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organem ochrony zabytków,
oprócz ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jest
wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje – w tym zakresie – wykonuje woje-
wódzki konserwator zabytków, kieruj¹cy wojewódzkim urzêdem ochrony zabytków,
wchodz¹cym w sk³ad zespolonej administracji wojewódzkiej. Oznacza to, ¿e wojewódz-
kie urzêdy ochrony zabytków podlegaj¹ bezpoœrednio wojewodom.

Od 2005 r. obserwuje siê sta³y wzrost liczby orzeczeñ administracyjnych wydawa-
nych przez organy ochrony zabytków obydwu instancji. Konsekwencj¹ takiego stanu
rzeczy jest to, i¿ wojewódzcy konserwatorzy zabytków, zajmuj¹c siê sprawami mniej is-
totnymi z punktu widzenia ochrony zabytków, zbyt ma³o czasu poœwiêcaj¹ ochronie
zabytków najcenniejszych. Dane liczbowe dotycz¹ce zabytków wpisanych do rejestru
(blisko 64 tys. zabytków nieruchomych, ponad 213 tys. zabytków ruchomych i ok. 7,5 tys.
zabytków archeologicznych) dobitnie obrazuj¹ skalê obci¹¿enia pracowników woje-
wódzkich urzêdów ochrony zabytków. Nale¿y podkreœliæ, ze znaczny wzrost liczby pro-
wadzonych postêpowañ w sprawach ochrony zabytków nie znalaz³ swojego odzwierc-
iedlenia w zwiêkszeniu stanu zatrudnienia w s³u¿bie ochrony zabytków oraz wzroœcie
uposa¿enia jej pracowników.

Obecny stan zatrudnienia w terenowej s³u¿bie konserwatorskiej (ok. 760 osób) zbl-
i¿a siê do poziomu, poni¿ej którego niemo¿liwe bêdzie realizowanie powierzonych jej
zadañ. Ju¿ teraz niektóre zadania przypisane wojewódzkim urzêdom ochrony zabytk-
ów wykonywanie s¹ w stopniu niewystarczaj¹cym; w szczególnoœci dotyczy to:

– kontroli przestrzegania i stosowania przepisów zwi¹zanych z ochron¹ zabytków
i opieki nad zabytkami,

– nadzoru nad prawid³owoœci¹ prowadzonych badañ konserwatorskich, architekto-
nicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych
dzia³añ przy zabytkach oraz badañ archeologicznych,

– dzia³añ zmierzaj¹cych do obejmowania z urzêdu wartoœciowych obiektów ochron¹
konserwatorsk¹,

– upowszechniania wiedzy o zabytkach.
Priorytetem jest zatem, aby przy odczuwalnej poprawie wynagrodzeñ pracowników

ju¿ zatrudnionych, stworzyæ mo¿liwoœci do zwiêkszenia stanu zatrudnienia w woje-
wódzkich urzêdach ochrony zabytków. Docelowo w urzêdach tych powinno byæ za-
trudnionych ok. 1000–1200 pracowników.
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Trzeba jednak wyraŸnie podkreœliæ, ¿e poprawa sytuacji finansowej wojewódzkich
urzêdów ochrony zabytków i ich pracowników nie za³atwi wszystkich problemów nur-
tuj¹cych s³u¿bê ochrony zabytków w Polsce. Niezbêdne s¹ w tym zakresie dzia³ania sy-
stemowe.

W 2005 r. podjêto prace nad zmian¹ systemu ochrony zabytków w Polsce. W Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zosta³ przygotowany projekt ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektó-
rych innych ustaw. Projekt ten przewidywa³ miêdzy innymi reformê s³u¿by konserw-
atorskiej, zak³adaj¹c¹ podporz¹dkowanie jej Ministrowi Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a nie jak dotychczas wojewodom. Pozwoli³oby to na podjêcie przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowanych dzia³añ maj¹cych na celu po-
prawê sytuacji finansowej i kadrowej wojewódzkich urzêdów ochrony zabytków, co
przyczyni³oby siê do zwiêkszenia efektywnoœci realizacji zadañ podejmowanych przez
wojewódzkich konserwatorów zabytków na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.
Wobec licznych uwag i zastrze¿eñ, zg³aszanych w trakcie uzgodnieñ miêdzyresorto-
wych przez poszczególne ministerstwa, z których najwa¿niejsze dotyczy³y w³aœnie
zmiany podporz¹dkowania wojewódzkich konserwatorów zabytków, wstrzymano
dalsze prace nad projektem ustawy. Dopiero w po³owie 2007 r. osi¹gniêto porozumie-
nie w tej sprawie, w zwi¹zku z czym projekt ww. ustawy zosta³ skierowany do Sejmu
RP. Jednak¿e w listopadzie 2007 r., po utworzeniu nowej Rady Ministrów, sprzeciw
w sprawie odzespolenia s³u¿by ochrony zabytków zg³osi³o Ministerstwo Spraw We-
wnêtrznych i Adminis- tracji, uznaj¹c, ¿e poprawa sytuacji urzêdów ochrony zabytk-
ów mo¿liwa jest w obecnej strukturze administracyjnej.

W zwi¹zku z tym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystosowa³ list do Pa-
na Grzegorza Schetyny, ówczesnego Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, w którym przedstawi³ aktualny stan s³u¿by ochrony zabytków oraz
propozycje poprawy jej bardzo trudnej sytuacji. W marcu 2008 r. z inicjatywy General-
nego Konserwatora Zabytków dosz³o do spotkania wojewódzkich konserwatorów zab-
ytków z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji
– Tomaszem Siemoniakiem, podczas którego konserwatorzy przedstawili Panu Minis-
trowi dramatyczn¹ sytuacjê wojewódzkich urzêdów ochrony zabytków.

Na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu
4 listopada 2008 r. podjêto decyzjê o kontynuacji prac nad zmian¹ systemu ochrony za-
bytków w Polsce. Przyst¹piono do opracowania wstêpnych za³o¿eñ do reformy tego syste-
mu. Ponownie przedyskutowano kwestiê podleg³oœci i organizacji s³u¿by ochrony
zabytków, w szczególnoœci pod k¹tem zapewnienia wiêkszej efektywnoœci jej pracy, ale
tak¿e udoskonalenia struktury organizacyjnej i poprawy kondycji finansowej tej s³u¿by.

Od tego czasu trwaj¹ prace nad za³o¿eniami do nowego systemu ochrony zabytków
w Polsce, którego nadrzêdnym celem jest zdecydowana poprawa efektywnoœci dzia³añ
zwi¹zanych z ochron¹ zbytków, poprzez podniesienie rangi wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków w strukturze administracyjnej, zapewnienie optymalnych warunków
pracy pozwalaj¹cych na w³aœciwe wype³nianie obowi¹zków, poprawê bardzo trudnej
sytuacji s³u¿b konserwatorskich oraz jak najszybsze podjêcie dzia³añ zmierzajacych do
jej poprawy m.in. poprzez nowelizacjê ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytk-
ami, a tak¿e zwiêkszenia œrodków finansowych na funkcjonowanie wojewódzkich
urzêdów ochrony zabytków.

Pomimo, i¿ obecnie wojewódzcy konserwatorzy zabytków nadal podporz¹dkowani
s¹ wojewodom, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego bêd¹ kontynuowa-
ne dzia³ania maj¹ce na celu stworzenie silnej s³u¿by konserwatorskiej, która mog³aby
skutecznie realizowaæ zadania zwi¹zane z ochron¹ dziedzictwa kulturowego. Dzia³ania
te powinny prowadziæ przede wszystkim do:

– zwiêkszenia liczby pracowników wojewódzkich urzêdów ochrony zabytków,
– zwiêkszenia liczby delegatur wojewódzkich urzêdów ochrony zabytków,
– zwiêkszenia wysokoœci wynagrodzeñ pracowników wojewódzkich urzêdów ochro-

ny zabytków (docelowo, do poziomu œredniej krajowej),
– zwiêkszenia wysokoœci œrodków przeznaczanych na dzia³alnoœæ wojewódzkich

urzêdów ochrony zabytków, w tym œrodków na tzw. remonty zastêpcze,
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– unowoczeœnienia wyposa¿enia biurowego (m.in. sprzêt i oprogramowanie kompu-
terowe, sprzêt kserograficzny i fotograficzny).

Sprawy dotycz¹ce odzespolenia s³u¿by ochrony zabytków oraz poprawy jej kondycji
finansowej i podniesienia skutecznoœci dzia³ania, by³y tematem spotkania w lipcu br.
Ministra Bogdana Zdrojewskiego z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnêtrznych i Administracji – Tomaszem Siemoniakiem.

Odnosz¹c siê do kwestii nieuchwalenia Krajowego programu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami nale¿y stwierdziæ, ¿e jego projekt, opracowany w 2005 r. i rozes³a-
ny do uzgodnieñ miêdzyresortowych, spotka³ siê – podobnie jak projekt nowelizacji
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – z krytyk¹ proponowanych roz-
wi¹zañ, w szczególnoœci dotycz¹cych kwestii podporz¹dkowania wojewódzkich konser-
watorów zabytków Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nie jak dotych- czas
wojewodom. Wstrzymano wiêc dalsze dzia³ania zmierzaj¹ce do uchwalenia przez Radê
Ministrów projektu Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, któ-
re wznowiono w po³owie 2007 r. po osi¹gniêciu konsensusu w sprawie usytuowania
s³u¿b ochrony zabytków w strukturze administracyjnej kraju, jednak¿e w listo- padzie
tego roku, w trakcie prac nad reform¹ administracji rz¹dowej podjêtych przez now¹ Ra-
dê Ministrów, ponownie pojawi³y siê w¹tpliwoœci dotycz¹ce podleg³oœci wojewódzkich
konserwatorów zabytków. W tej sytuacji skierowanie projektu Programu do dalszych
prac, w celu jego uchwalenia ponownie zosta³o wstrzymane, do czasu ostatecz- nego roz-
strzygniêcia tej kwestii. Wznowienie prac nad projektem Programu by³o mo¿liwe po pod-
jêciu przez kierownictwo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
posiedzeniu w dniu 4 listopada 2008 r. decyzji o przyst¹pieniu do prac nad zmian¹ sys-
temu ochrony zabytków w Polsce. Kontynuowaniu prac nad ostatecznym kszta³tem pro-
jektu Programem powierzono Krajowemu Oœrodkowi Badañ i Dokumentacji Zabytków.

Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e w dniach 23–25 wrzeœnia 2009 r. obradowa³ w Krako-
wie Kongres Kultury Polskiej. Jedna z debat panelowych poœwiêcona by³a ochronie
dziedzictwa kulturowego, podczas której zg³oszone zosta³y kolejne postulaty dotycz¹ce
m.in. systemu ochrony zabytków w Polsce oraz funkcjonowania s³u¿b konserwator-
skich, które powinny znaleŸæ swoje odbicie w projekcie Krajowego programu.

Projekt Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (uaktual-
niona i zmodyfikowana nieco wersja z 2005 r.), zredagowany w nowym kszta³cie przez
Krajowy Oœrodek Badañ i Dokumentacji Zabytków, po konsultacjach z Departamen-
tem Ochrony Zabytków, zosta³ przed³o¿ony do zaopiniowania cz³onkom Rady Ochrony
Zabytków. Podczas posiedzenia Rady w dniu 11 marca 2010 r. przedyskutowano niek-
tóre szczegó³owe kwestie dotycz¹ce przed³o¿onego dokumentu, co znalaz³o swój wyraz
w podjêtej przez Radê Ochrony Zabytków uchwale.

W dniu 27 kwietnia 2010 r. odby³o siê robocze spotkanie z udzia³em przedstawicieli
Krajowego Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytków, Rady Ochrony Zabytków i De-
partamentu Ochrony Zabytków MKiDN, podczas którego dokonano ostatecznego prze-
gl¹du treœci dokumentu.

Obecnie projekt Krajowego programu znajduje siê w uzgodnieniach wewn¹trzres-
ortowych; w najbli¿szym czasie dokument ten (w swej ostatecznej wersji) zostanie skie-
rowany do uzgodnieñ miêdzyresortowych.

W zwi¹zku z negatywn¹ ocen¹ Najwy¿szej Izby Kontroli stanu prowadzonej w imie-
niu Generalnego Konserwatora Zabytków przez Krajowy Oœrodek Badañ i Dokumenta-
cji Zabytków krajowej ewidencji zabytków, w ramach sprawowania przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego funkcji nadzorczych nad t¹ instytucj¹, podjête zo-
sta³y kroki w celu wyeliminowania przez KOBiDZ stwierdzonych nieprawid³owoœci,
a w szczególnoœci w³¹czenia do ewidencji brakuj¹cych kart ewidencyjnych oraz uzu-
pe³nienia i uaktualnienia danych zawartych w kartach ewidencyjnych tworz¹cych kra-
jow¹ ewidencjê zabytków. Podobnie wojewódzcy konserwatorzy zabytków zostali
zdyscyplinowani do podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu sta³¹, systematyczn¹ aktualiza-
cjê danych w kartach ewidencyjnych zabytków, wpisanych do rejestru zabytków oraz
w³¹czonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e w ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (art. 24 ust. 3) wprowadzono delegacjê ustawow¹ do okreœlenia
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wzorów kart ewidencyjnych. W zwi¹zku z tym trwaj¹ prace nad opracowaniem wzorów
tych kart pod k¹tem ich uproszczenia. Pozwoli to na przyspieszenie prac nad doku-
mentowaniem obiektów znajduj¹cych siê w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Pragnê przedstawiæ Panu Ministrowi w¹tpliwoœci zwi¹zane z brzmieniem
projektu rozporz¹dzenia w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej. Projekt tego rozporz¹dzenia, stanowi¹cego wykonanie ustawy
o bezpieczeñstwie imprez masowych, zosta³ opatrzony dat¹ 21 maja 2010
i umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSWiA.

Zgodnie z zasad¹ przyjêt¹ w § 5 ust. 1 projektu rozporz¹dzenia
„utrwalenia przebiegu imprezy masowej organizowanej na stadionach,
w obiektach lub na terenach umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie imprezy
masowej, dokonuje siê przy u¿yciu cyfrowych urz¹dzeñ elektronicznych
rejestruj¹cych obraz kolorowy i dŸwiêk”. Jako wyj¹tek w § 5 ust. 2
dopuszczono mo¿liwoœæ stosowania kamer analogowych z przetwornikami
analogowo-cyfrowymi.

Jednoczeœnie w § 6 projektu okreœlone zosta³y minimalne wymagania,
jakie powinny spe³niaæ urz¹dzenia rejestruj¹ce obraz podczas imprezy
masowej. Przepis ten okreœla wymagan¹ jakoœæ obrazu, w zale¿noœci od jego
kategorii (dla kategorii I i II – wysokoœæ obrazu nie mniejsza ni¿ 950 pikseli,
a dla kategorii III i IV – wysokoœæ obrazu nie mniejsza ni¿ 500 pikseli). Dodaæ
nale¿y, ¿e projekt rozporz¹dzenia dopuszcza w § 13 zastosowanie okresu
przejœciowego w przypadku obiektów, w których obecnie zainstalowany sys-
tem monitoringu nie spe³nia stosownych wymagañ (dla urz¹dzeñ
rejestruj¹cych obraz I i II kategorii – 6 miesiêcy, dla urz¹dzeñ rejestruj¹cych
obraz III i IV kategorii – 3 lata od dnia wejœcia w ¿ycie przedmiotowego
rozporz¹dzenia).

Nasuwa siê zatem w¹tpliwoœæ, czy kamery analogowe, dopuszczone do
stosowania na imprezach masowych w drodze wyj¹tku, bêd¹ w stanie
sprostaæ na³o¿onym w projekcie rozporz¹dzenia minimalnym wymaganiom
w zakresie jakoœci rejestrowanego obrazu. Istotne pozostaje pytanie, czy
wspomniane dopuszczenie ma charakter bezwzglêdny, czy obwarowane jest
dodatkowo wymogiem spe³nienia przez kamery analogowe wszystkich
standardów jakoœci obrazu zapisanych w projekcie rozporz¹dzenia.
Konieczne wydaje siê tak¿e rozstrzygniêcie, jaka relacja zachodzi pomiêdzy
przepisem dopuszczaj¹cym stosowanie kamer analogowych w drodze
wyj¹tku a przepisami o okresie przejœciowym – w szczególnoœci zaœ, czy
mo¿liwe bêdzie stosowanie rozwi¹zañ analogowych równie¿ po up³ywie
okresu przejœciowego.

Obawy te s¹ zasadne ze wzglêdu na potrzebê zapewnienia odpowied-
niego poziomu bezpieczeñstwa na imprezach masowych, a w szczególnoœci
na meczach pi³karskich. W zwi¹zku z powy¿szym proszê Pana Ministra
o odniesienie siê do poruszanych w¹tpliwoœci.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 8 lipca 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-2832/10)

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalê pod-
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czas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 roku dotycz¹ce projektu rozpo-
rz¹dzenia w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych, uprzejmie
przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie warto zauwa¿yæ, i¿ w § 5 ust. 1 projektu rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy ma-
sowej, jako zasadê przyjêto, ¿e utrwalanie przebiegu imprezy masowej organizowanej
na stadionach, w obiektach lub na terenach umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie impre-
zy masowej, dokonuje siê przy u¿yciu cyfrowych urz¹dzeñ elektronicznych rejestru-
j¹cych obraz kolorowy i dŸwiêk, wchodz¹cych w sk³ad systemu monitoringu. W § 5
ust. 2 pkt 1 ww. projektu, przyjêto wyj¹tek, zgodnie z którym do rejestracji, o której
mowa w § 5 ust. 1, dopuszcza siê wykorzystanie kamer analogowych z jednoczesnym
wykorzystaniem przetworników analogowo-cyfrowych, tak aby obraz zarejestrowany
kamer¹ analogow¹ zosta³ przetworzony do postaci cyfrowej. W zwi¹zku z tym, i¿ § 6
ust. 1 wskazanego projektu okreœla wymagania dla urz¹dzeñ rejestruj¹cych obraz
podczas imprezy masowej, o której mowa w § 5 ust. 1, wchodz¹cych w sk³ad systemu
monitoringu, natomiast § 5 ust. 1 stanowi o rejestracji przez urz¹dzenia wchodz¹ce
w sk³ad systemu, przy czym w § 5 ust. 2 i 3 dopuszczono wyj¹tki dla urz¹dzeñ rejestru-
j¹cych, nale¿y przyj¹æ, i¿ zarówno wyk³adnia logiczno-jêzykowa, jak równie¿ wyk³adnia
systemowa prowadz¹ do wniosku, i¿ wymagania dla urz¹dzeñ rejestruj¹cych okreœlo-
ne w § 6 ust. 1 dotycz¹ wszystkich urz¹dzeñ wymienionych w § 5 wchodz¹cych w sk³ad
systemu monitoringu. Zatem kamery analogowe dopuszczone do stosowania na pod-
stawie § 5 ust. 2 pkt 1 projektu rozporz¹dzenia musz¹ spe³niaæ wymagania przewidzia-
ne dla wszystkich urz¹dzeñ. Tym samym nale¿y przyj¹æ, ¿e mo¿liwe jest stosowanie
kamer analogowych w drodze wyj¹tku przewidzianego w § 5 ust. 2 pkt 1, pod warun-
kiem wszak¿e, i¿ spe³ni¹ wymagania okreœlone w § 6 projektowanego rozporz¹dzenia.

Jednoczeœnie podkreœliæ nale¿y, i¿ § 13 ww. projektu rozporz¹dzenia dotyczy wy-
³¹cznie systemów monitoringu istniej¹cych w dniu wejœcia w ¿ycie projektowanego
rozporz¹dzenia i ma umo¿liwiæ podmiotom odpowiedzialnym za infrastrukturê stadio-
now¹ dostosowanie tych systemów monitoringu do wymogów wynikaj¹cych z rozpo-
rz¹dzenia, które w chwili wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia nie bêd¹ ich spe³nia³y.

Reasumuj¹c, stosowanie kamer analogowych bêdzie mo¿liwe tak¿e po up³ywie
przewidzianych okresów przejœciowych na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1, pod warunkiem,
¿e bêd¹ one spe³niaæ wymagania okreœlone dla urz¹dzeñ rejestruj¹cych objêtych syste-
mem monitoringu. Kamery analogowe, które po up³ywie okresów przejœciowych, nie
bêd¹ spe³niaæ wymogów wynikaj¹cych z § 6 projektowanego rozporz¹dzenia, bêd¹ mu-
sia³y byæ wymienione na kamery cyfrowe (vide: § 5 ust. 1) lub kamery analogowe z wy-
korzystaniem przetworników analogowo-cyfrowych (vide: § 5 ust. 2 pkt 1).

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ przedmiotowy projekt rozporz¹dzenia znajduje siê
po uzgodnieniach miêdzyresortowych.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany do kodeksu postêpowania
cywilnego przewiduj¹ mo¿liwoœæ sporz¹dzania protoko³ów z rozpraw
cywilnych w formie elektronicznej (ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego wesz³a w ¿ycie z pocz¹tkiem
lipca). Zasadniczym celem przedmiotowych zmian jest zapewnienie dok³ad-
niejszego dokumentowania przebiegu rozpraw. Nie bez znaczenia bêdzie
ponadto odci¹¿enie sêdziów dziêki zwolnieniu z obowi¹zku pracoch³onnego
dyktowania do protoko³u treœci oœwiadczeñ i zeznañ z³o¿onych przez strony
i œwiadków oraz innych uczestników postêpowania.

Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e kierunek wprowadzonych zmian
jest s³uszny. Niemniej jednak wydaje siê, ¿e aby wdra¿any system móg³
dobrze funkcjonowaæ na ka¿dym etapie postêpowania, konieczne jest
rozwi¹zanie kilku istotnych problemów. Doœwiadczenia zdobyte w toku
programu pilota¿owego wskaza³y, ¿e o ile sama rozprawa rzeczywiœcie trwa
krócej, o tyle póŸniejsze zapoznanie siê z treœci¹ protoko³u mo¿e okazaæ siê
bardzo czasoch³onne, i potwierdzi³y wczeœniejsze obawy. Przyczyn¹ tego
stanu rzeczy jest fakt, ¿e protoko³y elektroniczne nie ulegaj¹ automatycznej
transkrypcji do wersji pisemnej. Zatem zapoznanie siê z aktami sprawy
bêdzie nierzadko zwi¹zane z koniecznoœci¹ ods³uchania wielu godzin
nagrañ. Wprawdzie ustawa przewiduje mo¿liwoœæ sporz¹dzenia formy
pisemnej nagrania, ale tylko warunkowo. Ponadto sporz¹dzenie takiej
transkrypcji w sposób rêczny bywa bardziej pracoch³onne ni¿ zwyk³e
sporz¹dzenie protoko³u.

Pewne w¹tpliwoœci podnoszone s¹ równie¿ w kontekœcie wykorzystania
zapisu rozprawy utrwalonego w formie elektronicznej. W szczególnoœci nie
okreœlono precyzyjnie, w jaki sposób taki protokó³ mo¿e byæ dorêczony
uczestnikowi postêpowania (na jakim noœniku, w jakim formacie).

Jeœli siê weŸmie pod uwagê, ¿e obecnie tylko w nielicznych s¹dach
funkcjonuje system elektronicznej rejestracji rozpraw, a wdro¿enie systemu
w wymiarze ogólnokrajowym rozpocznie siê prawdopodobnie dopiero
jesieni¹ i potrwa kilka lat, wydaje siê zasadne, aby zg³aszane problemy
rozwi¹zaæ jeszcze przed przyst¹pieniem do w³aœciwych prac wdro¿e-
niowych. Takie dzia³anie pozwoli na wprowadzenie systemu, który bêdzie
lepiej dostosowany do potrzeb s¹dów.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie
wprowadzenia postulowanych rozwi¹zañ, o ile to mo¿liwe, jeszcze przed
rozpoczêciem prac wdro¿eniowych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 27 lipca 2010 r.

Pan
Ryszard Knosala
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora, z³o¿one podczas 58. posiedzenia Se-

natu RP w dniu 2 lipca 2010 r., odnoœnie do dokonywania zapisu audio na salach roz-
praw w postêpowaniu cywilnym, uprzejmie wyjaœniam.

W Ministerstwie Sprawiedliwoœci trwaj¹ obecnie koñcowe prace nad rozporz¹dze-
niem, które bêdzie wydane na podstawie delegacji ustawowej z art. 158 § 5 k.p.c. Mate-
ria projektowanego aktu wykonawczego obejmuje miêdzy innymi szczegó³owe kwestie
zwi¹zane z umo¿liwieniem stronom zapoznania siê z zapisem dŸwiêku i obrazu oraz
uzyskaniem z akt sprawy zapisu dŸwiêku. Prace nad wy¿ej wymienionym rozporz¹dze-
niem pozostaj¹ w œcis³ej korelacji z prowadzonymi równolegle pracami nad zmianami,
które maj¹ zostaæ wprowadzone tak¿e w rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoœci
z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzêdowania s¹dów powszechnych.

G³ównym za³o¿eniem, przyjêtym w proponowanych rozwi¹zaniach jest aby zapis
by³ udostêpniany stronom i uczestnikom postêpowania w budynku s¹du, a z akt spra-
wy wydawany by³ na informatycznym noœniku danych wy³¹cznie zapis dŸwiêku. Bê-
dzie musia³a zatem zostaæ stworzona w budynkach s¹dów mo¿liwoœæ zapoznania siê
z zapisami dŸwiêku albo obrazu i dŸwiêku. Zapis audio bêdzie udostêpniany stronom
w formacie umo¿liwiaj¹cym jego odtworzenie zarówno na komputerze osobistym, jak
i innym sprzêcie odtwarzaj¹cym p³yty CD lub inne noœniki danych tak, aby osoby
nieposiadaj¹ce w gospodarstwach domowych komputerów, by³y w stanie go ods³u-
chaæ. Zapis audio bêdzie móg³ byæ udostêpniany stronom tak¿e za pomoc¹ ich kont
w systemie teleinformatycznym.

W najbli¿szym czasie zostanie ostatecznie przes¹dzona kwestia, czy zapis audio bê-
dzie udostêpniany stronom na noœniku danych wydawanym przez s¹dy, czy te¿ do-
starczanym przez strony. Œwiadomie natomiast nie zosta³ okreœlony format zapisu –
z uwagi na fakt, i¿ postêp w technologiach informatycznych jest tak du¿y, ¿e ogranicze-
nie formatu zapisu do aktualnie funkcjonuj¹cych powszechnie standardów mog³oby
spowodowaæ, ¿e przyjêty format w niedalekiej ju¿ przysz³oœci oka¿e siê technicznym
anachronizmem.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci dostrzega w pe³ni zasygnalizowany przez Pana Sena-
tora problem zwi¹zany z kwesti¹ czasoch³onnoœci zapoznawania siê przez s¹d z treœci¹
elektronicznego protoko³u audio. Sposobem na sprawne poruszanie siê osoby ods³u-
chuj¹cej w obrêbie nagrania bêd¹ adnotacje – zdefiniowane w projekcie jako metadane
zawieraj¹ce informacje dotycz¹ce przebiegu posiedzenia jawnego z oznaczeniem doko-
nania czynnoœci procesowej lub zaistnienia innego zdarzenia. W szczególnoœci bêd¹
one zawieraæ informacje o rozpoczêciu wypowiedzi poszczególnych uczestnicz¹cych
w posiedzeniu osób oraz o innych istotnych dla postêpowania zdarzeniach. Adnotacje
sporz¹dzane bêd¹ przez protokolanta pod kierunkiem przewodnicz¹cego. Mo¿liwoœæ
odtworzenia przebiegu posiedzenia i wyszukiwania poszczególnych jego fragmentów
w opisany wy¿ej sposób bêdzie udostêpniona równie¿ stronom, gdy¿ wydawany im za-
pis audio bêdzie zawiera³ poœród ró¿nych metadanych równie¿ adnotacje.

Obligatoryjnym wymogiem, wynikaj¹cym z rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnê-
trz- nych i Administracji z dnia 30 paŸdziernika 2006 r. w sprawie niezbêdnych ele-
mentów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517), wydanego
na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z póŸn. zm.), jest utrwalenie zapi-
su dŸwiêku albo obrazu i dŸwiêku z przebiegu posiedzenia jawnego w sposób
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umo¿liwiaj¹cy automatyczne wyodrêbnienie zapisu oraz poszczególnych metadanych.
Metadane zaœ wed³ug definicji zawartej w projekcie rozporz¹dzenia wydanego na pod-
stawie art. 158 § 5 k.p.c. (szerszej, ni¿ przyjêta w cytowanym wy¿ej rozporz¹dzeniu mi-
nistra Spraw Wewnêtrznych i Administracji) to zestaw logicznie powi¹zanych
z zapisem dŸwiêku albo obrazu i dŸwiêku z przebiegu posiedzenia jawnego usystema-
tyzowanych informacji opisuj¹cych ten zapis, u³atwiaj¹cych jego wyszukiwanie, kon-
trolê, zrozumienie i d³ugotrwa³e przechowanie oraz zarz¹dzanie. Obowi¹zek do³¹czania
metadanych do zapisu spoczywaæ bêdzie na protokolancie.

Wskazuj¹c jak wy¿ej, wyra¿am przekonanie, ¿e przedstawione informacje wyjaœ-
niaj¹ w¹tpliwoœci Pana Senatora w przedmiotowej kwestii.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Obowi¹zuj¹ca ustawa o finansach publicznych nie przewiduje dalszego
funkcjonowania instytucji rachunku dochodów w³asnych. Po 1 stycznia
2010 r. nie jest dopuszczalne utworzenie rachunku dochodów w³asnych
przez kierownika jednostki bud¿etowej. Zmiana w ustawie o finansach
publicznych powoduj¹ca likwidacjê rachunku dochodów w³asnych mo¿e
jednak¿e stwarzaæ znaczne perturbacje w realizacji zadañ Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej. Ingerowanie w decyzje oraz
w bud¿ety inspekcji mo¿e okazaæ siê szkodliwe i zablokowaæ ich ustawowe
dzia³ania. Spowoduje to spowolnienie lub niemo¿noœæ podjêcia decyzji
w wypadku powa¿nych zagro¿eñ.

W dzia³alnoœci inspekcji wiêkszoœæ zadañ wykonywana jest na bie¿¹co,
decyzje musz¹ byæ podejmowane szybko i konieczny jest sprawny
mechanizm zap³aty za ich wykonanie. Likwidacja instytucji rachunku
dochodów w³asnych nie uwzglêdnia wszystkich elementów funkcjonowania
i specyfiki dzia³ania inspekcji, które niejednokrotnie oparte s¹ w znacznej
czêœci w³aœnie na dochodach w³asnych jednostki. Na przyk³ad w Inspekcji
Weterynaryjnej grozi to ca³kowit¹ destrukcj¹ wyznaczania przez powiato-
wego lekarza weterynarii osób niebêd¹cych pracownikami inspekcji do
wykonywania w jego imieniu niektórych czynnoœci urzêdowych zgodnie
z art. 16 ustawy o Pañstwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Mo¿liwoœæ wyzna-
czania lekarzy weterynarii do wykonywania czynnoœci, za które pobierane
s¹ op³aty od przedsiêbiorców lub w³aœcicieli zwierz¹t, stwarza rêkojmiê
realizacji w imieniu inspekcji znacznej czêœci kontroli weterynaryjnych przy
jednoczeœnie niskim stanie zatrudnienia i bez zaanga¿owania œrodków
bud¿etowych. W inspekcji œrodowiska brak dochodów w³asnych mo¿e
skutkowaæ m.in. niemo¿noœci¹ pe³nego wykonania zadañ Programu
Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska, którego realizacjê wymuszaj¹
przepisy prawa krajowego i unijnego.

Rachunki dochodów w³asnych prowadzone s¹ przewa¿nie w zwi¹zku
z us³ugowymi badaniami laboratoryjnymi. Brak p³ynnego finansowania diag-
nostyki laboratoryjnej w Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej uniemo¿liwi ich
wykonywanie (z uwagi na brak odczynników i materia³ów do badañ, brak
przegl¹dów itd.).

W wyniku braku dochodów w³asnych mo¿e ulec degradacji baza
laboratorium wielomilionowej wartoœci (wyposa¿enie aparaturowe itd.). Jej
odtworzenie w przysz³oœci bêdzie obci¹¿a³o bud¿et pañstwa.

Bior¹c pod uwagê wieloletnie niedofinansowanie ze œrodków bud¿etu
pañstwa, likwidacja rachunku dochodów w³asnych mo¿e spowodowaæ brak
mo¿liwoœci zapewnienia przez inspekcje bie¿¹cego nadzoru z powodu braku
œrodków finansowych, co mo¿e skutkowaæ realnym zagro¿eniem dla zdrowia
i ¿ycia ludzi, a tak¿e na³o¿eniem restrykcji wewn¹trzwspólnotowych.

W imieniu pracowników Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji
Weterynaryjnej zwracam siê do Pana Ministra z propozycj¹ weryfikacji
zapisów art. 85 i 93 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 r.

Norbert Krajczy
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OdpowiedŸ

Warszawa, 29 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Norberta Krajczego
podczas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 r. (pismo BPS/DSK-043-
-2834/10 z dnia 8 lipca br.) wskazuj¹cym na koniecznoœæ zweryfikowania postanowi-
eñ art. 85 i art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy
o finansach publicznych, w kierunku ich z³agodzenia w odniesieniu do likwidacji rachun-
ku dochodów w³asnych funkcjonuj¹cych w Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w In-
spekcji Weterynaryjnej uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zmiana w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania sektora finansów publicz-
nych, zawarta w ww. ustawie, polegaj¹ca na likwidacji instytucji rachunku dochodów
w³asnych pañstwowych i samorz¹dowych jednostek bud¿etowych, pozwoli na skupie-
nie œrodków publicznych w ca³ym systemie finansów publicznych. Nale¿y przy tym
wskazaæ, i¿ decyzja o likwidacji instytucji rachunku dochodów w³asnych, które zaczê³y
nabieraæ cech zlikwidowanych wczeœniej (w 2005 r.) œrodków specjalnych, ma charak-
ter systemowy i uniwersalny, gdy¿ dotyczy rachunków prowadzonych przez wszystkie
jednostki bud¿etowe – pañstwowe i samorz¹dowe.

W konsekwencji powy¿szego, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz. U, Nr 157, poz. 1241 z póŸn. zm.),
w art. 93 okreœlono terminy funkcjonowania i zasady likwidacji rachunków dochodów
w³asnych. Przyjêto, i¿ utworzone przez jednostki bud¿etowe wydzielone rachunki do-
chodów w³asnych bêd¹ mog³y funkcjonowaæ zgodnie z dotychczasowymi przepisami,
z jednoczesnym regulowaniem zobowi¹zañ i œci¹ganiem nale¿noœci, do dnia 31 grud-
nia 2010 r. Po up³ywie tego terminu, nieœci¹gniête nale¿noœci i nieuregulowane zobo-
wi¹zania przejmie jednostka bud¿etowa, przy której funkcjonowa³y rachunki docho-
dów w³asnych, a œrodki pieniê¿ne jednostki bud¿etowej zgromadzone na wydzielonym ra-
chunku dochodów w³asnych bêd¹ przekazywane na rachunek pomocniczy jednostki, jed-
nak¿e bêd¹ mog³y byæ jeszcze wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca
2011 r. Po up³ywie tego terminu, niewykorzystane œrodki pieniê¿ne, pañstwowe jednostki
bud¿etowe przeka¿¹ na dochody bud¿etu pañstwa, a samorz¹dowe jednostki bud¿etowe –
na dochody bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego.

Podkreœlenia wymaga równie¿, i¿ maj¹c na wzglêdzie zachowanie ci¹g³oœci realiza-
cji pañstwowych jednostek bud¿etowych i zapewnienie finansowania ich wydatków,
które dotychczas finansowane by³y ze œrodków gromadzonych na rachunkach docho-
dów w³asnych, w art. 94 ww. ustawy zawarto regulacjê stanowi¹c¹, i¿ – w okresie przej-
œciowym, tj. w latach 2011 i 2012 – wydatki bud¿etowe pañstwowych jednostek bud¿e-
towych m.in. wykonuj¹cych zadania dotychczas finansowane ze œrodków gromadzo-
nych na rachunku dochodów w³asnych, mog¹ zostaæ zwiêkszone – ze œrodków
utworzonej na ten cel w bud¿ecie pañstwa rezerwy celowej – w proporcji odpowiada-
j¹cej przyrostowi dochodów uzyskiwanych przez pañstwowe jednostki bud¿etowe. Po
okresie przejœciowym, œrodki na finansowanie tych zadañ przez pañstwowe jednostki
bud¿etowe zostan¹ zabezpieczone w bud¿ecie pañstwa (w kwotach ekwiwalentnych
pokrywaj¹cych bie¿¹ce zapotrzebowanie) poprzez w³¹czenie do planów finansowych
jednostek.

Zatem, odnosz¹c siê do wyra¿onych przez Pana Senatora obaw dotycz¹cych ewen-
tualnych perturbacji zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
i Inspekcji Weterynaryjnej, w szczególnoœci w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, a co
za tym idzie stworzenia zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia obywateli, nale¿y podkreœliæ, i¿
zaprezentowane dzia³ania, zawarte w nowej ustawie o finansach publicznych oraz
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w ustawie – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych, maj¹ na celu za-
pewnienie sprawnego i w³aœciwego funkcjonowania inspekcji.

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych,
sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Jaros³awa Dudy

W trakcie dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z informacjami przedsta-
wianymi przez rodziny uczestników warsztatów terapii zajêciowej, dotycz¹cymi
sytuacji tych uczestników WTZ zwi¹zanej z koniecznoœci¹ zakoñczenia
rehabilitacji nie póŸniej ni¿ po trzech latach pobytu w tej instytucji (zgodnie
z ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych).

Stan ten powoduje, ¿e odbierana jest szansa kontynuowania uczestnictwa
w WTZ osobom niepe³nosprawnym, które maj¹ ograniczone mo¿liwoœci podjêcia
zatrudnienia oraz jego utrzymania na obecnym rynku pracy. Wed³ug informacji
przedstawionych podczas dy¿uru, brakuje równie¿ miejsc w oœrodkach
wsparcia.

Warsztaty terapii zajêciowej pomog³y najbardziej odrzuconym i izolowa-
nym m³odym osobom niepe³nosprawnym, które podczas rehabilitacji w WTZ
udowodni³y, ¿e maj¹ ró¿ne przydatne umiejêtnoœci. Niepe³nosprawni
uwierzyli te¿, ¿e mog¹ byæ pomocni i potrzebni oraz akceptowani i doceniani.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o przeanalizowanie przedsta-
wionego zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 8 lipca 2010 r.,

znak: BPS/DSK-043-2835/10, oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Krzysztofa
Kwiatkowskiego podczas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 r. w sprawie
funkcjonowania warsztatów terapii zajêciowej, proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœ-
nieñ.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z póŸn. zm.) okreœli³a,
¿e do podstawowych form aktywnoœci wspomagaj¹cej proces rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych zalicza siê uczestnictwo osób niepe³nospraw-
nych w warsztatach terapii zajêciowej. Zapisy ustawy w art. 10a ust. 1 definiuj¹ war-
sztat jako „wyodrêbnion¹ organizacyjnie i finansowo placówkê stwarzaj¹c¹ osobom
niepe³nosprawnym niezdolnym do podjêcia pracy mo¿liwoœæ rehabilitacji spo³ecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejêtnoœci niezbêdnych do
podjêcia zatrudnienia”.

Przepisy ustawy o rehabilitacji (...), jak równie¿ przepisy rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów
terapii zajêciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) – nie okreœlaj¹ maksymalnego okresu pobytu
uczestnika w warsztacie terapii zajêciowej.
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Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...) rada programowa dokonuje
okresowej oraz, nie rzadziej ni¿ co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualne-
go programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osi¹g-
niêtych przez niego postêpów w rehabilitacji, uzasadniaj¹cych:

1) podjêcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach
pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;

2) potrzebê skierowania osoby niepe³nosprawnej do oœrodka wsparcia, w rozumie-
niu przepisów o pomocy spo³ecznej, ze wzglêdu na brak postêpów w rehabilitacji
i z³e rokowania co do mo¿liwoœci osi¹gniêcia postêpów uzasadniaj¹cych podjêcie
zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chro-
nionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie;

3) przed³u¿enie uczestnictwa w terapii ze wzglêdu na:
a) pozytywne rokowania co do przysz³ych postêpów w rehabilitacji, umo¿liwia-

j¹cych podjêcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w wa-
runkach pracy chronionej lub na rynku pracy,

b) okresowy brak mo¿liwoœci podjêcia zatrudnienia,
c) okresowy brak mo¿liwoœci skierowania osoby niepe³nosprawnej do oœrodka

wsparcia, o którym mowa w pkt 2.
W zwi¹zku z powy¿szym o d³ugoœci pobytu uczestnika decyduje mo¿liwoœæ realiza-

cji przez niego celów, jakim s³u¿y rehabilitacja w warsztacie. Ocenie mo¿liwoœci reali-
zacji celów, s³u¿y instrument w postaci oceny (okresowej oraz kompleksowej) realizacji
indywidualnego programu – podejmowanej przez radê programow¹. Je¿eli zosta³a ona
dokonana to wi¹¿e zarówno warsztat jak i uczestnika, jak te¿ powiatowe centrum po-
mocy rodzinie.

Z szacunkiem

Jaros³aw Duda
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

W trakcie dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z informacjami
przekazanymi mi przez mieszkañców £odzi, i¿ czêœæ oœrodków realizuj¹cych
œwiadczenia w zakresie kompleksowej diagnozy i rehabilitacji dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0 do 7 lat, w tym z zaburzeniami
z zakresu psychiatrii takimi jak upoœledzenie umys³owe (zespó³ Downa),
zespó³ zaburzeñ zachowania (nadpobudliwoœæ ruchowa), zaburzenia mowy
(brak mowy, opóŸnienia rozwoju mowy), niepe³nosprawnoœæ ruchowa
(mózgowe pora¿enie dzieciêce, stany po zapaleniu mózgu) oraz ca³oœciowe
zaburzenia rozwojowe, ma problem z kontraktowaniem us³ug.

Sytuacja ta dotyczy poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, w której
brakuje œwiadczenia (produktu w systemie rozliczeñ), w ramach którego
mo¿na by³oby rozliczyæ zajêcia prowadzone przez pedagoga i logopedê
z dzieæmi o zaburzeniach innych ni¿ autystyczne. W tej chwili, po wprowa-
dzonych zmianach, mo¿liwe jest udzielanie œwiadczeñ przez logopedê
i pedagoga specjalnego wy³¹cznie dzieciom z autyzmem.

Ograniczenie œwiadczeñ realizowanych przez pedagoga specjalnego
i logopedê wy³¹cznie do œwiadczeñ dla dzieci z autyzmem dyskryminuje
pozosta³ych pacjentów. Trudno wyt³umaczyæ rodzicom, ¿e ich upoœledzone
dziecko, które wymaga porad wszystkich specjalistów, nie mo¿e z nich
skorzystaæ, poniewa¿ nie ma rozpoznania autyzmu.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana z proœb¹ o przeanalizowanie
przedstawionego zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 sierpnia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka uprzejmie informujê, ¿e Narodowy Fun-

dusz Zdrowia realizuje zadania wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów, w szczególnoœci
z przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164,
poz. 1027, z póŸn. zm.).

Sposób kontraktowania œwiadczeñ w zakresie kompleksowej diagnozy i rehabilita-
cji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0 do 7 lat, o które pyta senator Krzy-
sztof Kwiatkowski, zawarty jest w zarz¹dzeniu nr 56/2009/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 29 paŸdziernika 2009 r. w sprawie okreœlenia warunków za-
wierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zwanym dalej zarz¹dze-
niem.

§ 14 ust. 6 tego zarz¹dzenia wskazuje, ¿e do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wie-
ku rozwojowego w oœrodku lub oddziale dziennym kierowane s¹ w szczególnoœci: oso-
by z grupy wysokiego ryzyka ci¹¿owo-porodowego, z wrodzonymi wadami rozwojowymi
uk³adu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, ma³og³owie, wrodzone wodo-
g³owie), z chorobami metabolicznymi uk³adu nerwowego, z zaburzeniami koordynacji
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ruchowej pochodzenia centralnego, z zespo³em mikrozaburzeñ czynnoœci mózgu (z wy-
³¹czeniem zespo³ów nadpobudliwoœci psychomotorycznej), z zespo³ami aberracji chro-
mosomów (w tym z zespo³em Downa), z trwa³ymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym
dzieciêce pora¿enie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-miêœniowe, nastêpstwa cho-
rób urazowych i zapalnych OUN), z zaburzeniami integracji sensorycznej, z nieprawid-
³owym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu uk³adów.

Wykaz jednostek chorobowych wg miêdzynarodowej klasyfikacji ICD 10, kwalifi-
kuj¹cych do przedmiotowego zakresu œwiadczeñ zawarty jest w za³¹czniku nr 6 do za-
rz¹dzenia i przedstawiony ni¿ej w tabeli:

Zakres œwiadczenia Jednostki chorobowe wg klasyfikacji ICD 10

Rehabilitacja dzieci
z zaburzeniami wieku
rozwojowego
w oœrodku/oddziale dziennym

D14, F80, F84, F82, F98, G 09, G12, G24, G25, G26, G40, G54, G60, G61, G63, G64,
G70, G71, G73, G80, G81, G82, G83, G91, G92, G93, G98, H53, H54, H90, H91, H93,
P00, P03, P05, P07, P10, P11, P14, P15, P20, P21, P52, P54, P91, P94, R47, R62,
Q01-Q07, Q17, Q35-Q37, Q67, Q72, Q73, Q76, Q77, Q87, Q89, Q90, Q91

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z § 29 ust. 5 przywo³anego zarz¹dze-
nia, w przypadku, gdy istnieje medycznie uzasadniona potrzeba rehabilitacji œwiadcze-
niobiorcy z rozpoznaniem spoza wykazu okreœlonego w za³¹czniku nr 6 do zarz¹dzenia,
dyrektor oddzia³u Funduszu, na uzasadniony medycznie wniosek œwiadczeniodawcy,
mo¿e dopuœciæ do rozliczania tych œwiadczeñ.

Z § 14 ust. 1 tego zarz¹dzenia wynika, ¿e rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku
rozwojowego w oœrodku lub oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczn¹, kom-
pleksow¹ rehabilitacjê dzieci zagro¿onych nieprawid³owym rozwojem psychomotory-
cznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

W ramach kompleksowych œwiadczeñ, zgodnie z § 14 ust. 7 zarz¹dzenia, rehabili-
tacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi obejmuje w szczególnoœci: poradê lekarsk¹,
œwiadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii i neuropsychologii, œwiadczenia z za-
kresu logopedii, zabiegi z zakresu fizykoterapii, indywidualne zajêcia ze œwiadczenio-
biorc¹, dostosowane do stanu klinicznego œwiadczeniobiorcy (w tym kinezyterapia,
masa¿, nauka czynnoœci ¿ycia codziennego) oraz zajêcia grupowe.

Natomiast udzielanie w ramach poradni zdrowia psychicznego dla dzieci dodatko-
wo porady kompleksowo-konsultacyjnej oraz programu terapeutyczno-rehabilitacyj-
nego dla osób z autyzmem dzieciêcym obejmuje osoby z rozpoznaniem autyzmu dzie-
ciêcego lub innych ca³oœciowych zaburzeñ rozwoju (F84).

Ponadto, w ramach poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i m³odzie¿y mog¹ byæ
realizowane œwiadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do rozpo-
rz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwaranto-
wanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzale¿nieñ (Dz. U. Nr 140,
poz. 1146 z póŸn. zm.).

Ze wzglêdu na to, ¿e rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest
prowadzona kompleksowo w ramach rehabilitacji leczniczej, uzasadnione wydaje siê
niepowielanie tych œwiadczeñ w ramach rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uza-
le¿nieñ.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie

œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego w wykazie
œwiadczeñ gwarantowanych i warunków ich realizacji znajduj¹ siê miêdzy
innymi œwiadczenia w zakresie protetyki stomatologicznej. Z niepokojem
przyj¹³em zatem informacjê, i¿ œwiadczenia tego rodzaju nie s¹ faktycznie
realizowane w ramach œwiadczeñ gwarantowanych.

Na przyk³ad na terenie miasta Bielska-Bia³ej ¿aden ze œwiadczenio-
dawców nie wyrazi³ chêci realizowania œwiadczeñ specjalistycznych
w zakresie protetyki stomatologicznej. Pomimo zatem jednego z lepszych
wskaŸników dostêpnoœci do œwiadczeñ ogólnostomatologicznych (dla
Bielska-Bia³ej to 45,376), otwarta pozostaje kwestia poprawy dostêpnoœci
leczenia protetycznego.

Maj¹c na uwadze obowi¹zek zapewnienia dostêpnoœci œwiadczeñ oraz
swobodê ich wyboru przez œwiadczeniodawców, proszê o wskazanie
mo¿liwych do realizacji rozwi¹zañ zapewniaj¹cych pe³niejszy dostêp pacjentów
do œwiadczeñ gwarantowanych w zakresie protetyki stomatologicznej.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.07.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Rafa³a Muchackiego, Senatora RP, z³o¿one

podczas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 r., przekazane przy piœmie Pa-
na Marsza³ka, z dnia 8 lipca 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2837/10, w sprawie dostêp-
noœci do œwiadczeñ z zakresu protetyki stomatologicznej na terenie miasta
Bielsko-Bia³a, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Warunki udzielania, zakres oraz zasady i tryb finansowania œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych okreœla 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.), akty wykonawcze do wskazanej ustawy oraz
zarz¹dzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotycz¹ce szczegó³owych warun-
ków zawierania i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszcze-
gólnych rodzajach œwiadczeñ, m.in. w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Wykaz oraz warunki realizacji œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu leczenia sto-
matologicznego, równie¿ m.in. przy udzielaniu œwiadczeñ z zakresu protetyki stomato-
logicznej, okreœlono w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r.
w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1144) oraz zgodnym, z tym rozporz¹dzeniem, zarz¹dzeniem Nr 59/2009/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie okreœle-
nia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.
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Œwiadczenia protetyki stomatologicznej, zgodnie z wymienionymi aktami prawny-
mi, s¹ realizowane w ramach dwóch zakresów œwiadczeñ, tj. w ramach: œwiadczeñ
ogólnostomatologicznych oraz œwiadczeñ protetyki stomatologicznej.

Odnosz¹c siê do kwestii poruszonych przez Pana Senatora w oœwiadczeniu, uprzej-
mie informujê, i¿ z wyjaœnieñ przekazanych przez Œl¹ski Oddzia³ Wojewódzki Narodo-
wego Funduszu Zdrowia wynika, ¿e na terenie Bielska-Bia³ej zakontraktowano
w zakresie œwiadczeñ ogólnostomatologicznych 102,68 etatów przeliczeniowych po
78 156 punktów, co stanowi równowartoœæ 8 667 397,44 z³. Œredni wskaŸnik dostêp-
noœci do œwiadczeñ zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne dla województwa
œl¹skiego wynosi 31.405, podczas gdy ten sam wskaŸnik dla Bielska-Bia³ej wynosi
45,376. Wskazuje to na dobr¹ dostêpnoœæ do przedmiotowych œwiadczeñ w mieœcie,
która nale¿y do najwy¿szych na terenie województwa œl¹skiego.

Z informacji Oddzia³u wynika, i¿ w Bielsku-Bia³ej nie ma obecnie œwiadczeniodaw-
cy realizuj¹cego œwiadczenia specjalistyczne w zakresie protetyki stomatologicznej, jed-
nak¿e œwiadczeniobiorcy maj¹ mo¿liwoœæ wykonania protez zêbowych i napraw uzu-
pe³nieñ protetycznych w ramach zakresu œwiadczeñ ogólnostomalologicznych. Na te-
renie Bielska-Bia³ej zawarto umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
z zakresu œwiadczeñ ogólnostomatologicznych z 67 œwiadczeniodawcami (w za³¹czeniu
wykaz œwiadczeniodawców, ze wskazaniem wartoœci poszczególnych umów oraz œred-
niego czasu oczekiwania na przedmiotowe œwiadczenia).

Ponadto Œl¹ski OW NFZ poinformowa³, ¿e w okresie od I–VI 2010 r. na terenie
Bielska-Bia³ej wykonano 2260 protez zêbowych oraz 314 napraw i podœcieleñ uzu-
pe³nieñ protetycznych. Nieznana jest liczba osób faktycznie oczekuj¹cych na leczenie
protetyczne, poniewa¿ œwiadczeniodawcy realizuj¹cy umowy o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej z zakresu œwiadczeñ ogólnostomatologicznych sprawozdaj¹ liczbê
osób oczekuj¹cych, bez podzia³u na procedury medyczne. Z informacji Oddzia³u wyni-
ka, i¿ poza kilkoma wyj¹tkami œwiadczeniobiorcy nie musz¹ oczekiwaæ na leczenie
ogólnostomatologiczne. Fundusz zapewni³ równie¿, i¿ w planowanym na lata 2011–2013
postêpowaniu konkursowym zostan¹ zabezpieczone œrodki finansowe na zakontrakto-
wanie w Bielsku-Bia³ej œwiadczeñ z zakresu protetyki stomatologicznej, natomiast licz-
ba zakontraktowanych na terenie miasta œwiadczeñ stomatologicznych gwarantuje
œwiadczeniobiorcom korzystanie z bezp³atnych œwiadczeñ zdrowotnych finansowa-
nych ze œrodków publicznych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek

170 58. posiedzenie Senatu w dniach 2 lipca 2010 r.



Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Dnia 23 czerwca 2010 r. przed S¹dem Okrêgowym w Rzeszowie w spra-

wie z powództwa Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie zapad³ wyrok
zas¹dzaj¹cy od NFZ na rzecz szpitala kwotê 9.193.547,19 z³ wraz z ustawowymi
odsetkami. Wyrok ten jest nieprawomocny, a wynika on z tzw. ustawy 203, która
zobowi¹zywa³a szpital do okreœlonych podwy¿ek dla personelu, nie zapewniaj¹c
jednoczeœnie odpowiednich œrodków w tym wzglêdzie.

W tym miejscu chcia³bym podkreœliæ wypowiedŸ Pani Minister podczas
wizyty w tym szpitalu w maju ubieg³ego roku na zaproszenie pose³ RP
Krystyny Skowroñskiej. Oœwiadczy³a Pani wówczas, i¿ zobaczy³a
w miasteczku powiatowym szpital kliniczny ze swoich marzeñ. Zapewni³a
Pani równie¿, ¿e inne p³atnoœci za tzw. nadwykonania, jakie ma NFZ wobec
szpitala, zostan¹ uregulowane po zamkniêciu bilansu Narodowego
Funduszu Zdrowia na prze³omie maja i czerwca ubieg³ego roku. Niestety,
zarówno p³atnoœci za tzw. nadwykonania, jak i wynikaj¹ce z tzw. ustawy
203, nie zosta³y do dnia dzisiejszego uregulowane. W zwi¹zku z tym szpital
w Mielcu wyst¹pi³ na drogê postêpowania s¹dowego w sprawie roszczeñ
wynikaj¹cych z ustawy 203. Powództwo szpitala znalaz³o uznanie
w cytowanym nieprawomocnym wyroku S¹du Okrêgowego w Rzeszowie.

Maj¹c to na wzglêdzie, pragnê prosiæ Pani¹ Minister o podjêcie mo¿liwych
dzia³añ zmierzaj¹cych do niezaskar¿ania przez NFZ wspomnianego wyroku,
tym bardziej i¿ pokrywa siê on w ca³ej rozci¹g³oœci z wyra¿onymi w ubieg³ym
roku oœwiadczeniami o wzorowym prowadzeniu tej placówki. W moim
przekonaniu apelacja jedynie narazi Skarb Pañstwa na dodatkowe koszty,
a koniecznoœæ szybkiej wyp³aty zas¹dzonych œrodków jest uwarunkowana
trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ placówki, gdy¿, co ju¿ nakreœli³em, NFZ zalega
jeszcze szpitalowi oko³o 11 milionów z³ z tytu³u nadwykonañ. Podkreœlam, i¿
w osobnym oœwiadczeniu zwróci³em siê do prezesa NFZ z wnioskiem, by
przedmiotowy wyrok nie zosta³ przez NFZ zaskar¿ony, a œrodki jak
najszybciej zosta³y wyp³acone.

Liczê na pozytywne ustosunkowanie siê do mego oœwiadczenia, które
uwa¿am za konieczne oraz nale¿ycie uzasadnione.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.07.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem W³adys³awa Ortyla, Senatora Rzeczypospolitej Pol-

skiej, z³o¿onym na 58. posiedzeniu Senatu w dniu 2 lipca 2010 r. w sprawie „powódz-
twa Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przeciwko
Narodowemu Funduszowi Zdrowia”, przes³anym przy piœmie Marsza³ka Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2838/10, uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zadania z zakresu okreœlania jakoœci i dostêpnoœci oraz analizy kosztów œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzie-
lanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i za-
wieranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich
realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) nale¿¹ do kompeten-
cji Narodowego Funduszu Zdrowia.

W zwi¹zku z powy¿szym w ramach nadzoru sprawowanego nad Narodowym Fun-
duszem Zdrowia Minister Zdrowia wyst¹pi³ do Prezesa NFZ z proœb¹ o przedstawienie
stanowiska w przedmiotowej sprawie. Prezes NFZ poinformowa³, ¿e decyzjê odnoœnie
do dalszego postêpowania w powy¿szej sprawie Fundusz podejmie po przeprowadze-
niu analizy uzasadnienia przedmiotowego wyroku.

Ponadto w odniesieniu do istniej¹cego obecnie problemu tzw. nadwykonañ pragnê
poinformowaæ, ¿e zgodnie z przepisami art. 132 ust. 1 oraz art. 136 ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, podstaw¹ udzielania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej jest umowa, która okreœla m.in. rodzaj i zakres udzielany-
ch œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zasady rozliczeñ pomiêdzy Narodowym Funduszem
Zdrowia a œwiadczeniodawcami oraz kwotê zobowi¹zania Narodowego Funduszu Zdro-
wia wobec œwiadczeniodawcy. W zwi¹zku z tym, co do zasady, œwiadczenia s¹ finanso-
wane przez Narodowy Fundusz Zdrowia do wysokoœci limitów okreœlonych umow¹.
Natomiast mo¿liwoœæ sfinansowania dodatkowych œwiadczeñ zrealizowanych ponad limit
okreœlony umow¹ mo¿e byæ rozwa¿ane w konkretnej sytuacji, wynikaj¹cej m.in. z dyspon-
owania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowymi œrodkami finansowymi.

Powy¿sze wynika równie¿ z konstrukcji przepisów art. 118 ust. 1 ustawy o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych dotycz¹cych go-
spodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z którymi plan
finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia jest zrównowa¿ony w zakresie przychodów
i kosztów. Jednoczeœnie, zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej 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 Naro-
dowego 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-

172 58. posiedzenie Senatu w dniach 2 lipca 2010 r.



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 oczek-
uj¹cych na planowe œwiadczenia. W zwi¹zku z powy¿szym, kieruj¹cy placówk¹ lub in-
ne osoby odpowiedzialne za organizacjê pracy zak³adu opieki zdrowotnej powinny
uwzglêdniæ w ramach ustalonego planu umowy zarówno realizacjê œwiadczeñ planow-
ych, 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.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!
Dnia 23 czerwca 2010 r. przed S¹dem Okrêgowym w Rzeszowie

w sprawie z powództwa Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego
w Mielcu przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie zapad³
wyrok zas¹dzaj¹cy od NFZ na rzecz szpitala kwotê 9.193.547,19 z³ wraz
z ustawowymi odsetkami. Wyrok ten jest nieprawomocny, a wynika on z tzw.
ustawy 203, która zobowi¹zywa³a szpital do podwy¿ek dla personelu, nie
zapewniaj¹c jednoczeœnie odpowiednich œrodków w tym zakresie.

Maj¹c to na wzglêdzie, pragnê prosiæ Pana Prezesa o niezaskar¿anie tego
wyroku. W moim przekonaniu apelacja narazi jedynie Skarb Pañstwa na
dodatkowe koszty, a koniecznoœæ szybkiej wyp³aty zas¹dzonych œrodków
jest uwarunkowana trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ placówki, która tym tylko
zawini³a, i¿ sw¹ misjê wykona³a w sposób wzorowy, co mo¿na poznaæ po
liczbie wykonanych us³ug, za które niestety nie otrzyma³a w sposób
prawid³owy nale¿noœci.

Liczê na pozytywne ustosunkowanie siê do mego oœwiadczenia, które
uwa¿am za konieczne oraz nale¿ycie uzasadnione.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 sierpnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na proœbê Pana Marsza³ka o zajêcie stanowiska w sprawie oœwiad-

czenia Senatora W³adys³awa Ortyla z³o¿onego na 58. posiedzeniu Senatu w dniu 2 lip-
ca 2010 r., przekazanego przy piœmie z dnia 8 lipca 2010 r., znak: BPS/DSK-043-
-2839/10, dotycz¹cego tocz¹cego siê postêpowania s¹dowego z powództwa Szpitala
Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przeciwko Narodowemu Funduszo-
wi Zdrowia o zap³atê, wyjaœniam co nastêpuje.

Sprawa bêd¹ca przedmiotem oœwiadczenia Senatora W³adys³awa Ortyla, zawis³a
przed S¹dem Okrêgowym w Rzeszowie i jak dot¹d nie zosta³a zakoñczona prawomoc-
nym wyrokiem, wobec czego nieuzasadnionym jest antycypowanie ostatecznego roz-
strzygniêcia sprawy przez niezawis³y s¹d, a tak¿e przedwczesnym ocenianie czy wyrok
s¹du pierwszej instancji zostanie utrzymany, uchylony lub zmieniony przez s¹d dru-
giej instancji (raz ju¿ s¹d apelacyjny wyrok uchyli³). Sprawa na obecnym etapie postê-
powania wci¹¿ podlega kognicji oraz ocenie s¹dów powszechnych, a nie innych
organów pañstwowych. Sprawa zosta³a wszczêta przed s¹dem z inicjatywy œwiadcze-
niodawcy a nie Narodowego Funduszu Zdrowia. W zwi¹zku z powy¿szym, mogê jedynie
przyj¹æ, i¿ jedynym organem legitymowanym do oceny zgodnoœci z prawem zapad³ego
wyroku, jest niezawis³y s¹d i od jego ostatecznego rozstrzygniêcia zale¿eæ bêdzie miaro-
dajna ocena wydanego rozstrzygniêcia, w tym tak¿e w zakresie kosztów postêpowania.
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Ponadto pragnê wyjaœniæ, ¿e Narodowy Fundusz Zdrowia jest jednostk¹ sektora fi-
nansów publicznych, wobec czego dzia³alnoœæ organów Funduszu, w tym Prezesa i dy-
rektorów oddzia³ów wojewódzkich podlega rygorom przepisów o finansach
publicznych oraz odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W zwi¹zku z powy¿szym, nale¿y mieæ na uwadze, i¿ na podstawie art. 1 w zw.
z art. 4 pkt. 2 i 3 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzial-
noœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114
z póŸn. zm.), zarówno Prezes Funduszu jak i dyrektorzy oddzia³ów wojewódzkich, po-
nosz¹ odpowiedzialnoœæ za niedochodzenie nale¿noœci Funduszu lub jakiekolwiek ich
uszczuplenie, tak¿e na skutek zaniechania prawem przewidzianych czynnoœci w po-
stêpowaniach s¹dowych.

Poniewa¿ spór dotycz¹cy zobowi¹zania Funduszu zosta³ poddany z inicjatywy Szpi-
tala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, rozstrzygniêciu s¹dów powszech-
nych, sprawa ta w wymiarze prawnym zosta³a zdeterminowana w taki sposób, ¿e
jedynie niezawis³y s¹d mo¿e rozstrzygn¹æ prawomocnie i ostatecznie o zasadnoœci, wy-
magalnoœci i wysokoœci zg³oszonego przez œwiadczeniodawcê roszczenia, tak¿e w za-
kresie odsetek oraz zas¹dzonych kosztów postêpowania.

Na koniec pragnê dodatkowo wyjaœniæ, ¿e w przedmiotowym postêpowaniu s¹do-
wym, Fundusz reprezentowany jest przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzia³u Woje-
wódzkiego NFZ, który jest organem Funduszu, a w wymiarze procesowym Fundusz
reprezentuj¹ przez s¹dem na zasadzie udzielonego pe³nomocnictwa, profesjonalni prawni-
cy, których ocenie podlega tak¿e zasadnoœæ dokonywanych w trakcie postêpowania
czynnoœci procesowych, dotycz¹cych tak roszczenia g³ównego jak i kosztów postêpo-
wania, w tym ocena celowoœci wniesienia lub nie apelacji od nieprawomocnego wyroku
s¹du pierwszej instancji. Obecnie sprawa, w której profesjonalni prawnicy podnieœli
zarzut przedawnienia, jest na etapie sporz¹dzania przez s¹d pisemnego uzasadnienia
wyroku. Dopiero po zapoznaniu siê z pisemnymi motywami orzeczenia, zostanie podjê-
ta decyzja o dalszym procedowaniu sprawy, w tym celowoœci zaskar¿enia wyroku do
s¹du drugiej instancji. W ka¿dym przypadku, ocena zasadnoœci podejmowania albo
zaniechania okreœlonych prawem czynnoœci procesowych, musi uwzglêdniaæ tak¿e ry-
zyko konsekwencji jakie nios¹ za sob¹ takie dzia³ania, tak¿e w kontekœcie przepisów
o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
W nawi¹zaniu do mojego pisma z dnia 8 czerwca 2010 r. sk³adam

stosowne oœwiadczenie senatorskie.
Odpowiadaj¹c na pismo Pana Prokuratora Generalnego z dnia 16 kwiet-

nia 2010 r., sygn. akt PG II Ko 589/10, dotycz¹ce postêpowania w sprawie
niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem o wartoœci 650.000 z³ pañstwa
Wies³awa oraz Barbary M., pragnê poinformowaæ, i¿ w mojej ocenie sprawa
ta winna zostaæ poddana szczególnemu nadzorowi w zwi¹zku z jej
zawi³oœci¹ oraz nowymi faktami, które maj¹ miejsce.

Za³¹czam jako dowód dwa nowe postanowienia s¹dowe, które odnosz¹
siê do tej sprawy, a które w œwietle mojej wiedzy wykluczaj¹ siê wzajemnie
i jednoczeœnie uniemo¿liwiaj¹ pokrzywdzonym (pañstwu M.) wpis do ksiêgi
wieczystej zakupionej nieruchomoœci.

Ponadto w za³¹czeniu przesy³am kserokopiê zajêcia przez komornika
rzekomego zobowi¹zania Wies³awa i Barbary M. wobec Ireny P. przez
wierzyciela Ireny P., co w moim przekonaniu dodatkowo wskazuje na
mo¿liwoœæ zaplanowanych dzia³añ Ireny P. co do pope³nienia przez ni¹
przestêpstwa okreœlonego w art. 286 § 1 k.k.

To wszystko dodatkowo uzasadnia wniosek o ponowne rzeczowe
przeanalizowanie sprawy. Wniosek ten uwa¿am za konieczny i uzasad-
niony.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 20.08.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 9 lipca 2010 r. Nr BPS/DSK-043-

-2840/10 oœwiadczenie Senatora W³adys³awa Ortyla, z³o¿one podczas 58. posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 lipca 2010 r., zawieraj¹ce wniosek o ponow-
ne rozwa¿enie potrzeby podjêcia na nowo prawomocnie umorzonego œledztwa Proku-
ratora Rejonowego W., uprzejmie informujê, ¿e powtórna analiza akt tego
postêpowania dokonana przez Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie nie dostarczy³a
podstaw do wzruszenia koñcz¹cej je decyzji merytorycznej.

Jak wskazano ju¿ w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora z³o¿one podczas
50. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 marca 2010 r. dotycz¹ce tej samej sprawy, w to-
ku œledztwa zebrany zosta³ kompletny materia³ dowodowy, którego ocena doprowadzi-
³a do konkluzji, i¿ zdarzenie bêd¹ce przedmiotem postêpowania nie wyczerpa³o
znamion czynu zabronionego okreœlonego w art. 286 § 1 k.k. Skutkiem takiej oceny
materia³u dowodowego by³a decyzja o umorzeniu œledztwa, w treœci której prokurator
wskaza³, i¿ roszczenia pokrzywdzonych Barbary i Wies³awa M. w stosunku do Ireny P.,
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z któr¹ zawarli umowê dotycz¹c¹ realizacji inwestycji budowlanej, maj¹ charakter wy-
³¹cznie cywilnoprawny i mog¹ byæ dochodzone w postêpowaniu cywilnym.

Identyczne stanowisko w tym wzglêdzie zaj¹³ S¹d Okrêgowy w W., który rozpozna-
wa³ za¿alenie pe³nomocnika pokrzywdzonych na decyzjê o umorzeniu œledztwa. Orze-
kaj¹c o utrzymaniu w mocy zaskar¿onego postanowienia S¹d Okrêgowy podkreœli³
miêdzy innymi, ¿e opóŸnienia w realizacji robót i innych zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z umowy pomiêdzy pokrzywdzonymi oraz Iren¹ P. nie daj¹ podstaw do zarzucenia jej
dzia³ania z zamiarem doprowadzenia B. i W. M. do niekorzystnego rozporz¹dzenia
swoim mieniem, zw³aszcza ¿e umowa zosta³a wykonana, choæ nienale¿ycie.

Nale¿y dobitnie podkreœliæ (zwróci³ na to uwagê tak¿e prokurator w swojej decyzji),
¿e w orzecznictwie i doktrynie przyjmuje siê zgodnie, i¿ nie ka¿de niewywi¹zanie siê
z umowy stanowi przestêpstwo oszustwa opisane w art. 286 § 1 k.k. Oszustwo w rozu-
mieniu kodeksu karnego mo¿e byæ przestêpstwem pope³nionym tylko umyœlnie, z za-
miarem bezpoœrednim, kierunkowym, obejmuj¹cym cel i sposób dzia³ania. Do
przypisania oszustwa konieczne jest wykazanie, ¿e tego rodzaju zamiar towarzyszy³
sprawcy ju¿ w chwili zawierania umowy, to znaczy, ¿e dzia³a³ on z zamiarem przyjêcia
okreœlonego œwiadczenia od drugiej strony umowy i niewykonania przyjêtego na siebie
zobowi¹zania. Ustalenie tego jest bardzo trudne i odbywa siê na podstawie oceny ró¿-
nych okolicznoœci zwi¹zanych z zawieranymi umowami, których powi¹zanie mo¿e po-
zwoliæ na wnioskowanie o zamiarze sprawcy.

W realiach niniejszej sprawy zachowanie Ireny P. nie daje podstaw do wnioskowa-
nia, i¿ celem jej dzia³ania by³o doprowadzenie B. i W. M. do niekorzystnego rozpo-
rz¹dzenia mieniem. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zawart¹ z pokrzywdzonymi umowê
wykona³a, chocia¿ okaza³a siê wykonawc¹ niesolidnym. Sposób wykonania umowy od
pocz¹tku nie by³ dla pokrzywdzonych satysfakcjonuj¹cy, skutkiem czego Irena P.
udzieli³a im upustu z przewidzianej umow¹ ceny za zrealizowan¹ inwestycjê. Okoliczno-
œci te maj¹ okreœlon¹ wymowê i wskazuj¹, ¿e swoich roszczeñ w stosunku do Ireny P.
wynikaj¹cych z przedmiotowej umowy pokrzywdzeni winni dochodziæ wy³¹cznie w po-
stêpowaniu cywilnym.

Dokumenty w postaci kserokopii postanowieñ s¹dowych oraz decyzji komornika
s¹dowego do³¹czone do oœwiadczenia Pana Senatora nie uzasadniaj¹ zmiany przedsta-
wionego powy¿ej stanowiska. Postanowienia te bowiem wydane zosta³y na skutek
dzia³añ podjêtych przez obie strony umowy w ramach wzajemnych rozliczeñ wynika-
j¹cych ich zdaniem z jej realizacji. Dochodzenie swoich praw przed s¹dem, tak przez
pokrzywdzonych, jak i przez Irenê P., nie narusza prawa i nie daje podstaw do wnios-
kowania o zamierzonym przez ni¹ bezprawnym doprowadzeniu B. i W. M. do niekorzy-
stnego rozporz¹dzenia mieniem.

£¹czê wyrazy szacunku

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Robert Hernand
Zastêpca
Prokuratora
Generalnego
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Pod koniec marca 2009 r. przedstawiciele rz¹du Donalda Tuska oficjalnie
og³osili, ¿e zmieniaj¹ przebieg obwodnicy Augustowa. Zadeklarowano
wówczas, ¿e do 2013 r. zostanie zbudowana obwodnica przebiegaj¹ca przez
Raczki. Ostatnio pojawi³y siê w prasie równie¿ informacje, ¿e w ramach
programu „Zrównowa¿ony rozwój rejonu rzeki Rospudy” Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej ma przekazywaæ œrodki na
inwestycje ekologiczne dla gmin, przez które ma przebiegaæ nowo wytyczona
obwodnica Augustowa. Lokalne gminy do roku 2013 maj¹ otrzymaæ œrodki
na budowê ponad dwustu kilometrów sieci kanalizacyjnej, tysi¹ca
przydomowych oczyszczalni œcieków i oczyszczalni œcieków. Informacje
prasowe wskazywa³y, ¿e takie zachowanie NFOŒiGW mo¿e byæ
spowodowane chêci¹ uspokojenia mieszkañców Augustowa i zahamowania
spo³ecznych protestów. Jak siê jednak okazuje, protesty s¹ zapewne
nieuniknione, gdy¿ rolnicy, których grunty zostan¹ przeciête obwodnic¹
wskutek realizacji nowego wariantu przebiegu – co mo¿e dotyczyæ ponad
tysi¹ca trzystu dzia³ek – mog¹ siê nie zgodziæ na takie rozwi¹zanie
i przeciwko niemu prostestowaæ.

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

1. Na jakim etapie s¹ aktualnie prace zwi¹zane z projektowan¹
obwodnic¹?

2. Czy wytyczenie przebiegu obwodnicy przez miejscowoœæ Raczki nie
naruszy mimo wszystko cennych przyrodniczo terenów?

3. Jakie pieni¹dze i na jaki cel otrzymaj¹ z NFOŒiGW gminy, przez które
bêdzie przebiegaæ obwodnica?

4. Na kiedy planowane jest ostateczne zakoñczenie inwestycji i jakie s¹
obecnie szacowane sumaryczne koszty projektu i wykonania tej inwestycji?

5. Czy organizacje ekologiczne nie oprotestuj¹ kolejnego wariantu
obwodnicy?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 8 lipca 2010 roku, znak: BPS/DSK-043-2841/10,
przekazuj¹ce oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza w sprawie zmiany prze-
biegu budowy obwodnicy Augustowa, poni¿ej przedstawiam stosowne informacje.

Proces uzyskiwania decyzji administracyjnych zezwalaj¹cych na rozpoczêcie budo-
wy obwodnicy Augustowa nie zosta³ jeszcze zakoñczony. Na obecnym etapie przygoto-
wañ inwestor dysponuje decyzj¹ o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy
obwodnicy Augustowa w ci¹gu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej S-61. Decyzjê t¹
wyda³ w dniu 29 grudnia 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Bia³ym-
stoku po przeprowadzeniu oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Na podstawie tej de-
cyzji inwestor bêdzie siê nastêpnie ubiega³ o zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Bia³ymstoku przeanalizowa³ wszyst-
kie warianty przedsiêwziêcia przedstawione w raporcie o oddzia³ywaniu przedsiêwziê-
cia na œrodowisko, w tym wariant „zerowy” polegaj¹cy na niepodejmowaniu przedsiê-
wziêcia, warianty III i IIIA (warianty najkorzystniejsze dla œrodowiska) oraz warianty
z grupy I i grupy II (racjonalne warianty alternatywne).

Warianty zosta³y przeanalizowane pod k¹tem kryteriów takich, jak: utrata wartoœci
przyrodniczej terenu, w tym fragmentaryzacja siedlisk, zaburzenia korytarzy przemie-
szczania zwierz¹t; utrata wartoœci przyrodniczej terenu ze wzglêdu na wp³yw na gatun-
ki roœlin oraz siedliska przyrodnicze; zanieczyszczenie powietrza oraz oddzia³ywanie na
klimat akustyczny i wibracje; oddzia³ywanie na wody powierzchniowe, podziemne
i ujêcia wód do picia; przydatnoœæ rolnicza gleb i ich zanieczyszczenie; oddzia³ywanie
na krajobraz; wytwarzanie odpadów i oddzia³ywanie na dobra materialne.

Analiza porównawcza wariantów przeprowadzona pod k¹tem powy¿szych kryte-
riów wykaza³a, ¿e najkorzystniejszym dla œrodowiska jest wariant IIIA – wnioskowany
przez inwestora i nieprzecinaj¹cy cennego torfowiska w Dolinie Rospudy. Wariant IIIA
jest równie¿ optymalny w œwietle wyników strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodo-
wisko, przeprowadzonej dla Strategii Rozwoju I Paneuropejskiego Korytarza Transpor-
towego „Via Baltica”.

Odnosz¹c siê do kwestii oprotestowania decyzji dla obwodnicy Augustowa, stwier-
dziæ nale¿y, i¿ ani strony postêpowania, ani organizacje ekologiczne uczestnicz¹ce
w postêpowaniu na prawach strony, nie wnios³y odwo³añ od decyzji Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Œrodowiska w Bia³ymstoku o œrodowiskowych uwarunkowaniach.

Aktualnie – jak wynika z informacji uzyskanych od Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, Oddzia³ w Bia³ymstoku – og³oszony zosta³ przetarg maj¹cy na celu
wy³onienie wykonawcy, który w systemie „Zaprojektuj i buduj” przygotuje projekt bu-
dowlany dla przedsiêwziêcia i uzyska zezwolenie na realizacjê inwestycji drogowej – co
konieczne jest do rozpoczêcia prac.

Odnosz¹c siê do kwestii otrzymywania przez gminy, przez które bêdzie przebiegaæ
obwodnica, œrodków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej, informujê, ¿e NFOŒiGW w latach 2010–2013 bêdzie realizowa³ Pro-
gram Priorytetowy pn.: „Zrównowa¿ony rozwój rejonu rzeki Rospudy”. Celem
programu jest ochrona wód i rozwój zrównowa¿ony gmin rejonu rzeki Rospudy po-
przez: budowê lub modernizacjê systemu sieci kanalizacji sanitarnej, budowê lub mo-
dernizacjê oczyszczalni, budowê przydomowych oczyszczalni œcieków, modernizacjê
ujêæ i stacji uzdatniania oraz budowê lub modernizacjê sieci wodoci¹gowej. Uczestni-
kami programu s¹ nastêpuj¹ce gminy: Raczki, Bakalarzewo, Filipów, Augustów oraz
Nowinka, a imienna lista zadañ z poszczególnych gmin stanowi za³¹cznik do progra-
mu. Pe³na treœæ programu dostêpna jest na stronach internetowych NFOŒiGW. £¹czny
koszt programu oszacowany zosta³ na 120 mln z³, przy czym prognozowany bud¿et
programu wynosi 100 mln z³ – w formie dotacji. Maksymalna intensywnoœæ dofinanso-
wania wynosi do 85%. Kwoty dotacji dla poszczególnych gmin bêd¹ ustalane wskaŸni-
kiem do 0,85 w stosunku do nastêpuj¹cych kosztów okreœlonych na etapie
zatwierdzania programu – Raczki – 9,3 mln z³, Baka³arzewo – 31,5 mln z³, Filipów –
9,8 mln z³, Augustów – 19,7 mln z³, Nowinka 49,7 mln z³.

Program bêdzie wdra¿any przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Bia³ymstoku, zgodnie z podpisanym, w dniu 22.06.2010 roku po-
rozumieniem pomiêdzy NFOŒiGW a WFOŒiGW. Oznacza to, ¿e wnioski na zadania
ujête w programie bêd¹ kierowane do WFOŒiGW, tam bêd¹ oceniane i tam zawierana
bêdzie umowa o dofinansowanie. Przekazywanie œrodków do WFOŒiGW w Bia³ymsto-
ku bêdzie odbywa³o siê sukcesywnie na podstawie wniosków o udostêpnienie œrod-
ków.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Zgodnie z informacj¹ podawan¹ przez ogólnopolskie media po pierwszej
turze wyborów prezydenckich w ambasadzie RP w Brukseli prawdopodobnie
dosz³o do fa³szerstwa wyborczego zwi¹zanego z prac¹ obwodowej komisji
wyborczej, gdy¿ w tej placówce wrzucono do urny wiêcej kart do g³osowania,
ni¿ ich wydano. Zwiêkszenie liczby kart do g³osowania spowodowa³o, ¿e
Pañstwowa Komisja Wyborcza negatywnie zaopiniowa³a protokó³ komisji
obwodowej z Brukseli. Ponadto Okrêgowa Komisja Wyborcza w Warszawie
z³o¿y³a w prokuraturze zawiadomienie o mo¿liwoœci pope³nienia przestêp-
stwa w zwi¹zku z rozliczeniem kart do g³osowania.

Z tego powodu zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na
nastêpuj¹ce pytania:

1. Która jednostka organizacyjna podleg³a prokuratorowi generalnemu
prowadzi tê sprawê?

2. Na jakim etapie obecnie jest œledztwo w tej sprawie?
3. Czy sprawa ta nie powinna zostaæ wyjaœniona przed drug¹ tur¹

wyborów prezydenckich?
4. Jakie konsekwencje gro¿¹ cz³onkom komisji wyborczej, którzy

dopuœcili siê fa³szerstw wyborczych?
5. Czy niewyjaœnienie opisywanej sytuacji mo¿e doprowadziæ do

opóŸnienia w og³oszeniu oficjalnych wyników drugiej tury wyborów
prezydenckich przez PKW?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 5.08.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z nades³anym przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 8 lipca 2010 r.

(nr BPS/ DSK 043-2842/10), oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatora RP Pana Woj-
ciecha Skurkiewicza, na 58. posiedzeniu Senatu w dniu 2 lipca 2010 r., dotycz¹cym
stwierdzenia w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 23 w Brukseli niezgodnoœci pomiê-
dzy iloœci¹ wydanych kart do g³osowania, a iloœci¹ faktycznie oddanych g³osów uprzej-
mie informujê, ¿e zdarzenie to jest przedmiotem zawiadomienia o przestêpstwie,
z³o¿onego przez Przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji w Wyborczej w Warszawie w dniu
22 czerwca 2010 r. w Prokuraturze Okrêgowej w Warszawie.

Postêpowanie w tej sprawie zosta³o zarejestrowane w Prokuraturze Rejonowej War-
szawa Œródmieœcie. Postanowieniem z dnia 2 lipca 2010 r. wszczête zosta³o dochodze-
nie w kierunku przestêpstwa z art. 248 pkt 2 kodeksu karnego – sygn. akt 1
Ds. 717/10. Postêpowanie dowodowe pozostaje obecnie w fazie pocz¹tkowej, dlatego
prognozy co do terminu i sposobu jego zakoñczenia s¹ przedwczesne.

Kwestie podniesione w punktach 3, 4 i 5 Oœwiadczenia Pana Senatora, pozostaj¹
natomiast poza kompetencj¹ Prokuratury Generalnej.

Z powa¿aniem

PROKURATOR GENERALNY
Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Ko³odzieja

Szanowny Panie Prezesie!
Dop³aty bezpoœrednie s¹ jedn¹ z bardziej istotnych form wspierania

rolników i producentów rolnych w naszym kraju. Dop³aty s¹ bardzo wa¿nym
elementem znacznie poprawiaj¹cym op³acalnoœæ produkcji rolnej.
Umo¿liwiaj¹ one – w po³¹czeniu z innymi dzia³aniami w ramach PROW –
realizacjê ró¿nego rodzaju inwestycji w gospodarstwach rolnych, a tak¿e
pomno¿enie nak³adów na prowadzenie bie¿¹cej produkcji roœlinnej
i zwierzêcej, na zakup nawozów, œrodków ochrony roœlin, pasz i karmy dla
zwierz¹t. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y pozytywnie oceniæ dzia³ania
agencji zwi¹zane z realizacj¹ programu dop³at bezpoœrednich, a w szczegól-
noœci plany przyœpieszenia wyp³at dla rolników, którzy ucierpieli w wyniku
tegorocznej powodzi.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY PREZESA ARiMR

Warszawa, 19.07.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo znak BPS/DSK-043-2843/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w spra-

wie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Eryka Smulewicza podczas 58. posiedzenia
Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 r. uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z zadowoleniem przyjmuje wy-
ra¿on¹ pozytywn¹ ocenê Pana Senatora w zwi¹zku z podejmowanymi przez Agencjê
dzia³aniami zmierzaj¹cymi do kompensowania rolnikom skutków powodzi, jaka do-
tknê³a ich gospodarstwa.

W roku 2010 w szczególnoœci klêsk¹ powodzi zosta³o dotkniêtych ok. 140 gmin po-
³o¿onych na terenie 13 województw. Szacuje siê, ¿e nadzwyczajne okolicznoœci wy-
st¹pi³y w ponad 84,5 tys. gospodarstw.

W zwi¹zku z wyst¹pieniem w roku 2010 klêski powodzi oraz innych nadzwyczaj-
nych okolicznoœci planuje siê, i¿ p³atnoœci ONW oraz p³atnoœci w ramach systemów
wsparcia bezpoœredniego za rok 2010, w pierwszej kolejnoœci realizowane bêd¹ dla rol-
ników z terenów dotkniêtych nadzwyczajnymi okolicznoœciami.

W kampanii 2010 r. wnioski o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich z³o¿y³o 1 373 070
rolników. Natomiast o p³atnoœci ONW ubiega siê 734 580 rolników. Liczbê z³o¿onych
wniosków o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich i p³atnoœci ONW na 2010 rok w po-
dziale na województwa, wg stanu na dzieñ 13.07.2010 r. przedstawia tabela:
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Województwo
Liczba wniosków o przyznanie

p³atnoœci bezpoœrednich
Liczba wniosków o przyznanie

p³atnoœci ONW

Dolnoœl¹skie 57 182 20 782

Kujawsko-pomorskie 66 271 30 898

Lubelskie 178 634 66 873

Lubuskie 19 979 16 638

£ódzkie 125 170 75 855

Ma³opolskie 123 759 51 560

Mazowieckie 208 060 141 138

Opolskie 27 896 7 030

Podkarpackie 118 152 43 517

Podlaskie 81 313 70 952

Pomorskie 38 261 24 156

Œl¹skie 48 895 19 488

Œwiêtokrzyskie 87 551 37 335

Warmiñsko-mazurskie 42 785 31 569

Wielkopolskie 121 195 78 173

Zachodniopomorskie 27 967 18 616

Razem 1 373 070 734 580

Tabela: Liczba z³o¿onych wniosków o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich i p³atnoœci
ONW

Maj¹c na uwadze to oraz obowi¹zek wynikaj¹cy z przepisów prawa, w szczególnoœci
art. 29 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 73/2009 i art. 9 ust. 1 rozporz¹dzenia Ko-
misji (WE), Nr 1975/2006, zgodnie z którymi p³atnoœci mog¹ zostaæ zrealizowane, je¿e-
li zostan¹ zakoñczone wymagane prawem kontrole, Agencja podejmuje dzia³ania
zmierzaj¹ce do usprawnienia procesu kontroli administracyjnych, co w efekcie umo¿-
liwi wyp³atê p³atnoœci do koñca roku dla znacznej czêœci rolników ubiegaj¹cych siê
o p³atnoœci bezpoœrednie i p³atnoœci ONW.

Zgodnie z przepisami prawa realizacja p³atnoœci dla rolników, w gospodarstwach
których wyst¹pi³y nadzwyczajne okolicznoœci, rozpocznie siê:

� od 18.10.2010 r. – realizacja p³atnoœci ONW,
� od 01.12.2010 r. – realizacja p³atnoœci w ramach systemów wsparcia bezpoœred-

niego.
Maj¹c powy¿sze na uwadze uprzejmie informujê, ¿e Agencja Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa podejmuje wszelkie dzia³ania celem z³agodzenia skutków zaist-
nia³ych w bie¿¹cym roku klêsk, które dotknê³y rolników.

Z wyrazami szacunku

ZASTÊPCA PREZESA
Zbigniew Banaszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Szaleñca

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z kolejnymi interwencjami nap³ywaj¹cymi do mojego biura

senatorskiego od przedstawicieli bran¿y zielarsko-medycznej chcê daæ
wyraz mojemu zrozumieniu dla starañ zmierzaj¹cych do przywrócenia
przepisów ograniczaj¹cych dostêpnoœæ powszechnie stosowanych natural-
nych preparatów leczniczych. Z uzyskanych od zainteresowanych informacji
wynika, ¿e na spotkaniu w dniu 24 maja z Pani¹ Minister pad³y zapowiedzi,
i¿ nast¹pi powrót do stanu sprzed wydania ostatnich rozporz¹dzeñ
ograniczaj¹cych wykaz tych preparatów oraz ¿e asortyment leków synte-
tycznych dostêpnych w sklepach zielarsko-medycznych bêdzie znacz¹co siê
ró¿ni³ od asortymentu dostêpnego w sklepach ogólnodostêpnych. Niestety od
tego czasu nic siê nie zmieni³o.

Ograniczenie listy leków dostêpnych w sieci pozaaptecznej postawi³o
w³aœcicieli sklepów i punktów aptecznych w bardzo trudnej sytuacji
ekonomicznej. Nie jest dla mnie zrozumia³e, dlaczego ograniczono mo¿liwoœci
sprzeda¿y produktów leczniczych w sklepie zielarskim tylko do najmniej-
szych opakowañ. Klient mo¿e kupiæ dowoln¹ liczbê opakowañ ka¿dego leku,
ale pod warunkiem, ¿e bêdzie to opakowanie o najmniejszej liczbie tabletek,
a jednoczeœnie zakupu du¿ego opakowania bez problemu mo¿na dokonaæ
w aptekach internetowych.

Pogarszaj¹ca siê z dnia na dzieñ sytuacja sklepów zielarsko-medycz-
nych wymaga podjêcia zdecydowanych dzia³añ. W zwi¹zku z tym proszê
Pani¹ Minister po raz kolejny o zrozumienie dla tego powa¿nego problemu
i ponown¹ analizê treœci przyjêtych rozporz¹dzeñ.

Z powa¿aniem
Zbigniew Szaleniec

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.08.02

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Pana Zbigniewa Szaleñca z³o¿one podczas

58. posiedzenia Senatu KP z dnia 2 lipca 2010 r., przekazane w dniu 8 lipca 2010 r.
nr BPS/DSK-043-2844/10, uprzejmie informujê co nastêpuje.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, obrót detaliczny produkt-
ami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostêpnych, z zastrze¿eniem prze-
pisów art. 70 ust. 1 (tj. obrót w punktach aptecznych) i art. 71 ust. 1 (tj. obrót
w placówkach obrotu pozaaptecznego). Tym samym generaln¹ regu³¹ ustanowion¹
w powy¿szym przepisie jest obrót detaliczny lekami w aptekach ogólnodostêpnych,
a wszelkie pozosta³e formy obrotu s¹ jedynie wyj¹tkiem od tej zasady, a w stosunku do
wyj¹tków, zgodnie z ustalonym pogl¹dem doktryny i orzecznictwa, wy³¹czona jest ja-
kakolwiek wyk³adnia rozszerzaj¹ca – inaczej mówi¹c, to apteki s¹ podstaw¹ obrotu de-
talicznego lekami, a wszelkie inne formy obrotu detalicznego s¹ wprowadzone jako
pewne uzupe³nienie. Asortyment leków z za³o¿enia jest mniejszy w placówkach obrotu
pozaaptecznego oraz w punkcie aptecznym ni¿ w aptece, z uwagi na mniejsze wymaga-
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nia co do warunków i personelu. W aptece gwarantem zachowania 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 psychotropowych i odurzaj¹cych. W punk-
tach aptecznych nie ma wymogu zatrudniania farmaceuty, jedynie technika farmaceu-
tycznego posiadaj¹cego trzyletni sta¿ pracy w aptekach ogólnodostêpnych, natomiast
w sklepach zielarsko-medycznych wystarczy absolwent kursu II stopnia z zakresu to-
waroznawstwa 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 ko-
nieczna matura. Zakres tematyczny realizowany w szko³ach dwuletnich, czêsto wy-
³¹cznie w soboty i niedziele, nie mo¿e byæ porównywany z zakresem kszta³cenia na
poziomie uniwersyteckim. W zwi¹zku z tym nie mo¿na porównywaæ kompetencji, wie-
dzy oraz procesu kszta³cenia tych dwóch zawodów, jak równie¿ poziomu odpowiedzial-
noœci. Nawet w reklamach produktów leczniczych OTC jest uwaga skierowana do
pacjenta, aby swoje pytania i w¹tpliwoœci kierowa³ do lekarza lub farmaceuty – nie ma
tu wzmianki o technikach farmacji.

W punktach aptecznych i w placówkach obrotu pozaaptecznego mo¿e byæ prowad-
zony obrót jedynie œciœle okreœlonymi produktami leczniczymi, które zosta³y obecnie
okreœlone (zgodnie z upowa¿nieniem ustawowym zawartym w art. 71 ust. 3 pkt 2 ustawy
– Prawo farmaceutyczne) w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 paŸdziernika
2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do ob-
rotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 171,
poz. 1335) – zwane dalej „rozporz¹dzeniem o wykazach”. W przedmiotowej sprawie na-
le¿y przede wszystkim mieæ na uwadze to, i¿ podstaw¹ dzia³añ Ministra Zdrowia jest
dba³oœæ o bezpieczeñstwo zarówno pacjentów jak i bezpieczeñstwo stosowania produk-
tów leczniczych, wymagania dotycz¹ce przechowywania i dystrybucji produktów lecz-
niczych oraz zakres dostêpnoœci produktów leczniczych. Obecnoœæ lub te¿ nieobec-
noœæ na przedmiotowym wykazie okreœlonych produktów leczniczych wynika z ich
zgodnoœci lub te¿ niezgodnoœci z rozporz¹dzeniem 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 i Dz. U. Nr 155, poz.1234) – zwane dalej „rozporz¹dzeniem o kryteriach”.
Ponadto, niniejsze rozporz¹dzenie o wykazach stanowi integraln¹ ca³oœæ z rozpo-
rz¹dzeniem o kryteriach, co tym samym oznacza, i¿ mo¿e ono byæ analizowane jedynie
³¹cznie z ww. rozporz¹dzeniem.

Jednoczeœnie nadmieniam, i¿ w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu jest oko³o 18 000 pozycji leków w punktach aptecznych i oko³o 3 500 pozycji le-
ków w placówkach obrotu pozaaptecznego. Jest to bardzo du¿y asortyment i trudno
mówiæ o niezabezpieczeniu dostêpu do leków dla pacjentów lub te¿ o bankructwie tych
placówek. Ograniczenia asortymentowe wynikaj¹ tak¿e z zakoñczonej w 2008 r. har-
monizacji produktów leczniczych do wymogów prawa Unii Europejskiej. Ponadto
przedmiotem obrotu w przedmiotowych placówkach mog¹ byæ równie¿ kosmetyki
i suplementy diety.

Ze wzglêdu na zg³oszone przez podmioty odpowiedzialne oraz podmioty monitoru-
j¹ce rynek farmaceutyczny uwagi do wykazu poszczególnych produktów leczniczych,
które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz
punktach aptecznych, zasz³a koniecznoœæ znowelizowania rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do ob-
rotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Przyjêta uprzed-
nio koncepcja pozytywnej listy produktów leczniczych spowodowa³a, i¿ stan rejestru
w rozporz¹dzeniu o wykazach odbiega³ od stanu faktycznego w momencie jego wejœcia
w ¿ycie, poniewa¿ ca³y czas dokonuj¹ siê zmiany w zakresie dopuszczonych do obrotu
produktów leczniczych. Rozwi¹zaniem tego problemu jest zastosowanie listy produk-
tów leczniczych zawieraj¹cych substancje czynne, które mog¹ byæ dopuszczone do ob-
rotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych (pozytywny wykaz
substancji czynnych). Aktualnie projekt rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie
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wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach
obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych jest po uzgodnieniach zewnêtrznych,
w tym konsultacjach spo³ecznych i w nied³ugim czasie zostanie przekazany do Rz¹do-
wego Centrum Legislacji, w celu zwolnienia go z obowi¹zku rozpatrzenia przez Komisjê
Prawnicz¹.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ w celu realizowanej przez resort zdrowia koncepcji
polegaj¹cej na rozszerzeniu asortymentowym produktów leczniczych dopuszczonych
do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych zasz³a koniecznoœæ dokonania weryfikacji
kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w tych palców-
kach. W dniu 15 czerwca 2010 r. projekt rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj¹ce-
go rozporz¹dzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mog¹
byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach apte-
cznych, przekazany zosta³ do uzgodnieñ zewnêtrznych, w tym konsultacji spo³ecznych.
Obecnie trwa analiza zg³oszonych uwag i po jej zakoñczeniu przedmiotowy projekt roz-
porz¹dzenia przekazany zostanie do Rz¹dowego Centrum Legislacji, w celu zwolnienia
go z obowi¹zku rozpatrzenia przez Komisjê Prawnicz¹.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Powszechny obowi¹zek informacyjny w zakresie funkcjonowania orga-

nów w³adzy publicznej przewidziany jest w art. 61 Konstytucji RP. W ustawie
o dostêpie do informacji publicznej stanowi siê, ¿e informacj¹ publiczn¹
podlegaj¹c¹ udostêpnieniu jest m.in. informacja o sposobach i trybach
za³atwiania spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d). Najwa¿niejszymi informacjami
w tym zakresie dla obywatela jest wiedza o sposobie przyjmowania i za³at-
wiania skarg i wniosków.

Zasadniczym Ÿród³em uzyskiwania informacji o sprawach publicznych
jest Biuletyn Informacji Publicznej, w którym obligatoryjnie nale¿y zamieœciæ
dane wskazane w art. 6 ust. 1 pkt 3, w tym informacje o sposobach i trybach
za³atwiania spraw.

Spoœród siedemnastu podleg³ych ministerstw na stronach BIP w trzech
przypadkach nie ma ¿adnej informacji o sposobie i trybie przyjmowania
skarg i wniosków od obywateli, w tym przede wszystkim informacji, w jaki
sposób realizowany jest obowi¹zek wyznaczenia dni i godzin przyjmowania
skarg i wniosków od obywateli przez kierownika jednostki lub wyzna-
czonego przez niego zastêpcê (art. 253 k.p.a.). Stawiany zarzut dotyczy
Ministerstwa Œrodowiska, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Wobec tego uprzejmie proszê o wskazanie przyczyn pominiêcia w BIP
informacji o dniach i godzinach przyjêæ skarg i wniosków we wskazanych
ministerstwach.

Dlaczego uznano, ¿e na dzia³alnoœæ wskazanych ministrów nie mo¿na sk³a-
daæ skarg i wniosków osobiœcie?

W jaki sposób mo¿na dowiedzieæ siê o dniach i godzinach oraz osobie
przyjmuj¹cej obywateli w sprawie skarg i wniosków we wskazanych
ministerstwach?

Bêdê zobowi¹zany za wyczerpuj¹ce wyjaœnienie powy¿szych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 26 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 8 lipca 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-2845/10)

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechow-
skiego na 58. posiedzeniu Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 roku, z upowa¿nienia Prezesa
Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Œrodowiska, Ministrem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, uprzejmie przed-
stawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeœnia
2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm.), zwa-
nej dalej „ustaw¹”, ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informacjê pub-
liczn¹ w rozumieniu ustawy i podlega udostêpnieniu na zasadach i w trybie
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okreœlonych w niniejszej ustawie. W œwietle zaœ art. 6 ust. 1 pkt 3 lit d ustawy udostêp-
nieniu podlega informacja publiczna, w szczególnoœci o zasadach funkcjonowania
podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w tym o sposobach przyjmowania
i za³atwiania spraw.

Dodaæ jedynie mo¿na, ¿e katalog rodzajów informacji publicznych podlegaj¹cych
udostêpnieniu, okreœlony w art. 6 ust. 1 ustawy nie ma charakteru zamkniêtego, na co
wyraŸnie wskazuje sformu³owanie „w szczególnoœci”. Wymienienie w tym przepisie
przyk³adowych danych ma jedynie na celu wyodrêbnienie g³ównych grup informacji,
które zosta³y zaliczone jako najistotniejsze w kontekœcie zasady jawnoœci i prawa do
informacji o dzia³alnoœci podmiotów publicznych oraz podmiotów dysponuj¹cych ma-
j¹tkiem publicznym.

Stosownie do postanowieñ art. 7 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 8 ustawy, jedn¹
z form udostêpniania informacji publicznych jest ich zamieszczenie w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, stanowi¹cym urzêdowy publikator teleinformatyczny utworzony
w celu powszechnego udostêpnienia informacji publicznej w postaci ujednoliconego
systemu stron w sieci teleinformatycznej. Zakres informacji publicznych podlega-
j¹cych udostêpnieniu przez te podmioty w Biuletynie Informacji Publicznej zosta³ ok-
reœlony w art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym podmioty, o których mowa w art. 4
ust. 1 i 2 ustawy, zobligowane s¹ do udostêpniania w Biuletynie Informacji Publiczn-
ych, wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5,
tj. informacji publicznych, m.in. o:

– zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy,
w tym o: trybie dzia³ania w³adz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie
dzia³ania pañstwowych osób prawnych i osób prawnych samorz¹du terytorialne-
go w zakresie wykonywania zadañ publicznych i ich dzia³alnoœci w ramach gospo-
darki bud¿etowej i pozabud¿etowej, sposobach stanowienia aktów publicznopraw-
nych, sposobach przyjmowania i za³atwiania spraw, stanie przyjmowanych
spraw, kolejnoœci ich za³atwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach,
ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostêpniania danych
w nich zawartych (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e minister w³aœciwy do spraw informatyzacji jedynie prowadzi
stronê g³ówn¹ Biuletynu Informacji Publicznej, która zawiera wykaz podmiotów, tj.:
organów w³adzy publicznej i innych podmiotów wykonuj¹cych zadania publiczne (art. 4
ust. 1 ustawy), zwi¹zków zawodowych (ich organizacji) oraz partii politycznych (art. 4
ust. 2 ustawy), wraz z odnoœnikami umo¿liwiaj¹cymi po³¹czenie z ich stronami (art. 9
ust. 1 ustawy). Podmioty, o których mowa wy¿ej, tworz¹ w³asne strony Biuletynu In-
formacji Publicznej (tzw. strony podmiotowe), na których udostêpniaj¹ informacje
podlegaj¹ce udostêpnieniu w tej drodze. Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy ww. pod-
mioty, s¹ obowi¹zane przekazaæ ministrowi w³aœciwemu do spraw informatyzacji in-
formacje niezbêdne do zamieszczenia na stronie g³ównej Biuletynu Informacji
Publicznej.

W tym miejscu wskazaæ mo¿na, ¿e w myœl art. 9 ust. 4 ustawy minister w³aœciwy do
spraw informatyzacji:

1) gromadzi i udostêpnia adresy wskazuj¹ce strony Biuletynu Informacji Publicznej
tworzone przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy,

2) gromadzi i udostêpnia dane o liczbie pobrañ stron, o których mowa w art. 9 ust. 4
pkt 1 ustawy,

3) udostêpnia nieodp³atnie przyk³adowe oprogramowanie s³u¿¹ce do tworzenia
stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami okreœlonymi
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy lub kody Ÿród³owe tego
oprogramowania.

Katalog ten wskazuje, ¿e powierzone przez ustawodawcê Ministrowi Spraw Wewnê-
trznych i Administracji zadania maj¹ charakter techniczny i polegaj¹ przede wszyst-
kim na prowadzeniu strony g³ównej BIP zawieraj¹cej wykaz podmiotów zobowi¹zanych
do stworzenia w³asnych stron podmiotowych. Warto przy tym zwróciæ uwagê, ¿e
w œwietle przepisów komentowanej ustawy Minister Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji jest jednym z wielu podmiotów, o których mowa w art. 4 ustawy, zobligowanym
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do udostêpnienia, w sposób przewidziany w ustawie, informacji publicznej, o ile oczy-
wiœcie dysponuje tak¹ informacj¹. Ustawodawca nie przewidzia³, w ramach ww. regu-
lacji, w³adczych uprawnieñ Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
zmierzaj¹cych do egzekwowania realizacji m.in. obowi¹zku stworzenia i zgodnego
z ustaw¹ prowadzenia stron podmiotowych BIP w odniesieniu do innych podmiotów,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. Zatem omawiana ustawa wyznaczaj¹c Mini-
strowi SWiA powy¿sze zadania, nie przypisuje mu jednoczeœnie roli wiod¹cej bowiem
ka¿dy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy samodzielnie prowadzi w³asn¹
stronê podmiotow¹ BIP, w oparciu o wymagania dotycz¹ce uk³adu ujednoliconego sys-
temu stron Biuletynu Informacji Publicznej okreœlone przez Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji w rozporz¹dzeniu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu
Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), zwanego dalej „rozporz¹dzeniem”. Pod-
kreœliæ przy tym nale¿y, ¿e w œwietle § 11 ust. 2 pkt 5 lit a rozporz¹dzenia ka¿da strona
podmiotowa BIP zawieraæ ma menu przedmiotowe umo¿liwiaj¹ce odnalezienie infor-
macji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy.

Odnosz¹c siê zaœ do pytania Pan Senatora dotycz¹cego informacji o dniach i godzi-
nach oraz osobie przyjmuj¹cej obywateli w sprawie skarg i wniosków we wskazanych
ministerstwach, raz jeszcze zaznaczyæ nale¿y, ¿e udostêpnienie informacji publicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej jest podstawowym sposobem pozyskania informacji
publicznej niewymagaj¹cym wniosku ¿adnego podmiotu, gdy¿ nastêpuje w wyniku re-
alizacji obowi¹zku na³o¿onego na organy administracji publicznej, okreœlonego w tre-
œci art. 8 ust. 3 ustawy. Nie istnieje norma prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, która
przyznawa³aby np. stronie postêpowania o udostêpnienie informacji publicznej upraw-
nienie do tego, aby domagaæ siê od organu, tak samego utworzenia, jak i okreœlonego
sposobu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

W przypadku zatem, gdy osoba zainteresowana uzyskaniem informacji publicznej
nie znajdzie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu, który objêty jest
obowi¹zkiem, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, mo¿e skorzystaæ z przys³uguj¹ce-
go jej uprawnienia przewidzianego w przepisie art. 10 ust. 1 omawianej ustawy i z³o¿yæ
wniosek o jej udostêpnienie w tym w³aœnie trybie. Powy¿szy przepis stanowi bowiem, i¿
informacja publiczna, która nie zosta³a udostêpniona w Biuletynie Informacji Publicz-
nej jest udostêpniana na wniosek. Ewentualna bezczynnoœæ organu w udzieleniu in-
formacji w tym w³aœnie trybie mog³aby byæ przedmiotem zaskar¿enia do s¹du
administracyjnego, bowiem w tym zakresie istnieje wyraŸna norma prawa statuuj¹ca
po stronie skar¿¹cego uprawnienie do domagania siê dostêpu do informacji publiczn-
ej, a jej korelatem jest obowi¹zek organu do udostêpnienia wnioskowanej informacji
b¹dŸ do wydania decyzji o odmowie jej udostêpnienia (por. postanowienie WSA w £odzi
z dnia 16 paŸdziernika 2008 r., sygn. akt II SAB/£d 40/08).

Na marginesie dodaæ mo¿na, i¿ ustawodawca wskaza³ równie¿ trzeci sposób udos-
têpniania zainteresowanym informacji publicznych. Bowiem art. 11 ustawy umo¿liwia
podmiotom zobligowanym do ich udostêpniania wykorzystanie takich sposobów, jak
m.in. wywieszenie informacji w miejscu ogólnodostêpnym. Z analizy przepisów ustawy
o dostêpie do informacji publicznej nie wynika, aby sposób okreœlony w powo³anym po-
wy¿ej artykule stanowi³ alternatywê dla udostêpniania informacji w Biuletynie Inform-
acji Publicznej. Nale¿y przyj¹æ, i¿ ustawodawca stworzy³ raczej dodatkowy sposób
dostêpu do informacji publicznej wszêdzie tam, gdzie z przyczyn technicznych lub fi-
nansowych dostêp do podstawowego trybu, tj. Biuletynu, jest z ró¿nych wzglêdów
ograniczony.

Niezale¿nie od tego pragnê poinformowaæ, i¿ z informacji uzyskanych z Ministerst-
wa Œrodowiska wynika, ¿e na stronie internetowej Ministerstwa Œrodowiska
www.mos.gov.pl w zak³adce „Ministerstwo” w podzak³adce „Obywatel w urzêdzie”,
w tabeli „Sprawy rozpatrywane w Ministerstwie Œrodowiska” pod pozycj¹ nr 9 znajduje
siê informacja „Przyjmowanie skarg i wniosków” wraz z tekstem, ¿e koordynacja zadañ
z zakresu obs³ugi skarg i wniosków realizowana jest przez Biuro Kontroli i Audytu We-
wnêtrznego w Ministerstwie Œrodowiska wraz z podaniem danych kontaktowych.

Ponadto przy ka¿dym sekretariacie komórek organizacyjnych Ministerstwa Œrodo-
wiska, w widocznym miejscu przy drzwiach umieszczona jest informacja o dniach i go-
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dzinach przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez kierownictwo
ka¿dej z komórek organizacyjnych Ministerstwa, w tym równie¿ przez Dyrektora Gene-
ralnego Ministerstwa.

Informacje te mo¿na uzyskaæ równie¿ telefonicznie, dane kontaktowe do ka¿dej
z komórek organizacyjnych Ministerstwa zamieszczone s¹ na stronie internetowej. Jed-
noczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e pracownicy Ministerstwa Œrodowiska s¹ otwarci na
za³atwianie skarg i wniosków ka¿dorazowo, gdy interesant przychodzi do urzêdu w go-
dzinach pracy, a nie tylko w dniach i godzinach do tego wyznaczonych. Pracownicy re-
cepcji kieruj¹ ka¿dorazowo interesanta do pracownika Biura Kontroli i Audytu
Wewnêtrznego koordynuj¹cego za³atwianie skarg i wniosków w Ministerstwie.

Niemniej jednak maj¹c na wzglêdzie uwagi przedstawione przez Pana Senatora po-
djêto dzia³ania zmierzaj¹ce do wiêkszego wyeksponowania na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Œrodowiska informacji o sposobie za³atwiania skarg i wniosków. Informacje
te zamiast w podzak³adce: „Obywatel w urzêdzie”, bêd¹ umieszczone w nowej podzak-
³adce „Za³atwianie skarg i wniosków”, w której bêd¹ m.in.: informacje o tym, które biu-
ro koordynuje za³atwianie skarg i wniosków wraz z danymi teleadresowymi oraz
informacja o dniach i godzinach przyjmowania interesantów w sprawach skarg
i wniosków przez kierownictwo poszczególnych komórek organizacyjnych Minister-
stwa Œrodowiska.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawi³o stanowisko, zgodnie
z którym sprawy skarg i wniosków sk³adanych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego s¹ za³atwiane w trybie okreœlonym w Kodeksie postêpowania administra-
cyjnego. Szczegó³owy tryb za³atwiania skarg i wniosków w MKiDN zosta³ uregulowany
Zarz¹dzeniem Nr 22/2009 Dyrektora Generalnego z dnia 27.05.2009 r., zgodnie z któ-
rym skargi i wnioski mog¹ byæ wnoszone pisemnie, faksem, poczt¹ elektroniczn¹
a tak¿e ustnie do protoko³u. Interesantów zg³aszaj¹cych siê w sprawach skarg i wnios-
ków w Ministerstwie przyjmuj¹:

1) cz³onkowie kierownictwa Ministerstwa lub upowa¿nione przez nich osoby, po
uprzednim ustaleniu przez w³aœciwy sekretariat spotkania;

2) komórki organizacyjne Ministerstwa w poniedzia³ki w godzinach ich pracy;
3) Biuro Audytu Wewnêtrznego i Kontroli – w poniedzia³ki i czwartki w godzinach

pracy oraz w œrody w godzinach od 14.00 do 18.00.
Informacja o przyjêciach interesantów w sprawach skarg i wniosków umieszczona

jest w widocznym miejscu w holu g³ównym Ministerstwa.
MKiDN zapewni³o ponadto, ¿e brak og³oszenia informacji o dniach i godzinach pr-

zyjêæ interesantów w sprawach skarg i wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej
zostanie w trybie pilnym uzupe³niony.

Pragnê poinformowaæ, i¿ z informacji przekazanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w dniu 2 lipca br. pod-
pisa³ zarz¹dzenie Nr 36/2010 w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, które zosta³o niezw³ocznie
opublikowane:

– na stronie BIP ministerstwa w dziale Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
w czêœci Akty prawne – MNiSW;

– na stronie BIP ministerstwa w dziale Inne informacje w czêœci Skargi i wnioski;
– na stronie internetowej urzêdu w dziale Ministerstwo w czêœci Informacje organiza-

cyjne.
Tym samym, strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego zo-

sta³a uzupe³niona o wymagane ustawowo informacje.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o szczegó³ow¹ wyk³adniê obowi¹zuj¹-

cych przepisów prawnych odnosz¹cych siê do przepisów, postanowieñ
i zasad reguluj¹cych tak zwan¹ upad³oœæ konsumenck¹ w przypadku, gdy
postêpowanie upad³oœciowe zostaje wszczête wobec rolnika, w³aœciciela
ziemi lub rolnika prowadz¹cego produkcjê w dzia³ach specjalnych.

Z góry dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie tej kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 4 sierpnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 8 lipca 2010 r., nr BPS/DSK-043-2846/10. przy któ-

rym za³¹czono oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego
na 58. posiedzeniu Senatu w dniu 2 lipca 2010 r., dotycz¹ce stosowania przepisów
tzw. upad³oœci konsumenckiej wobec rolników (osób prowadz¹cych gospodarstwo rol-
ne), uprzejmie wyjaœniam.

W obecnym stanie prawnym nale¿y wskazaæ, ¿e problematyka tzw. „upad³oœci kon-
sumenckiej” jest uregulowana przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upad³oœciowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361 ze zm.), która zawiera
przepisy normuj¹ce postêpowanie upad³oœciowe m.in. wobec osób fizycznych niepro-
wadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej.

Nale¿y mieæ na uwadze, i¿ zgodnie z art. 6 ww. ustawy nie mo¿na og³osiæ upad³oœci
osób fizycznych prowadz¹cych gospodarstwo rolne.

Przepis powy¿szy zatem wyraŸnie nie przyznaje zdolnoœci upad³oœciowej osobom fi-
zycznym prowadz¹cym gospodarstwo rolne, czego konsekwencj¹ jest wy³¹czenie mo¿-
liwoœci og³oszenia upad³oœci w stosunku do tej grupy osób.

Zdolnoœæ upad³oœciow¹, jak wynika z art. 5 ww. ustawy, posiadaj¹ natomiast osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, a maj¹ce
zdolnoœæ prawn¹, które prowadz¹ gospodarstwo rolne (np. spó³ki kapita³owe lub oso-
bowe).

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 5 sierpnia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego, prze-

kazane przy piœmie z dnia 8 lipca 2010 r., BPS/DSK-043-2847/10, w sprawie szczegó-
³owej wyk³adni obowi¹zuj¹cych przepisów reguluj¹cych tzw. upad³oœæ konsumenck¹,
w odniesieniu do rolnika, w³aœciciela ziemi lub rolnika prowadz¹cego produkcjê
w dzia³ach specjalnych, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Postêpowanie w sprawach upad³oœci konsumenckiej jest prowadzone na zasadach
wynikaj¹cych wprost z art. 4911–49112 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³o-
œciowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 176, poz. 1361, z póŸn. zm.), zwanej dalej „PUiN”.

Jeœli chodzi o zagadnienie, czy w odniesieniu do osób fizycznych wymienionych
w oœwiadczeniu mo¿e byæ og³oszona upad³oœæ konsumencka, nale¿y na wstêpie wska-
zaæ, ¿e ustawodawca wprowadzaj¹c instytucjê tzw. upad³oœci konsumenckiej mia³ na
celu wprowadzenie mo¿liwoœci og³aszania upad³oœci osób, które nie mog³y upadaæ na
podstawie dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów.

W przepisie art. 4911 PUiN wprowadzonym ustaw¹ z dnia 9 grudnia 2008 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1572) wskazano zakres podmiotowy regula-
cji upad³oœci konsumenckiej w ten sposób, ¿e obejmuje ona osoby fizyczne, „do któ-
rych nie maj¹ zastosowania przepisy dzia³u II tytu³u I czêœci pierwszej ustawy”. Przepis
ten w sposób negatywny wskazuje na podmiotowy zakres stosowania postêpowania
upad³oœciowego wobec osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej.

Postêpowanie to nie bêdzie mog³o byæ zatem wszczête ani wobec osób fizycznych
bêd¹cych przedsiêbiorcami, ani wobec podmiotów niebêd¹cych przedsiêbiorcami,
w stosunku do których z wyraŸnej woli ustawodawcy mo¿na og³osiæ upad³oœæ na pod-
stawie przepisów dzia³u II tytu³u I czêœci pierwszej ustawy (art. 8 i 9 PUiN). Natomiast
postêpowanie to bêdzie mog³o zostaæ wszczête wobec osoby fizycznej prowadz¹cej go-
spodarstwo rolne, bowiem do takiej osoby nie stosuje siê przepisów dzia³u II tytu³u
I czêœci pierwszej PUiN, zgodnie z art. 6 pkt 5 tej ustawy.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e upad³oœæ konsumencka mo¿e byæ og³oszona
w odniesieniu do osoby fizycznej prowadz¹cej gospodarstwo rolne oraz w³aœciciela zie-
mi, do którego nie maj¹ zastosowania przepisy art. 5, 8 i 9 PUiN, tzn. takiego, który nie
jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, wspólnikiem osobowej
spó³ki handlowej, ponosz¹cym odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania spó³ki bez ograni-
czenia ca³ym swoim maj¹tkiem, wspólnikiem spó³ki partnerskiej oraz by³ym przedsiê-
biorc¹, o którym mowa w art. 8 i 9 PUiN.

Uprzejmie informujê, ¿e pojêcie „dzia³ów specjalnych produkcji rolnej” zosta³o
wprowadzone jedynie dla potrzeb rozwi¹zañ podatkowych w art. 2 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51,
poz. 307, z póŸn. zm.) i z tego wzglêdu – w mojej ocenie – nie mo¿e mieæ wp³ywu na
„konsumenck¹” zdolnoœæ upad³oœciow¹ osób fizycznych prowadz¹cych w ramach go-
spodarstwa rolnego produkcjê w dzia³ach specjalnych.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Proszê o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii.
Czy organ, na rzecz którego wydano decyzjê o tymczasowym zajêciu

nieruchomoœci zgodnie z art. 126 ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœ-
ciami, mo¿e byæ egzekutorem tej decyzji?

Czy jeœli organ, na rzecz którego wydano tak¹ decyzjê, chce prowadziæ
egzekucjê, powinien zwróciæ siê z odpowiednim wnioskiem? Kto zgodnie
z przepisami powinien nadzorowaæ egzekucjê takiej decyzji?

Proszê tak¿e o wyjaœnienie, charakter jakiej wierzytelnoœci ma decyzja
o zajêciu nieruchomoœci w trybie art. 126 – pieniê¿nej, niepieniê¿nej czy innej
– w œwietle ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o szczegó³ow¹ wyk³adniê obowi¹zuj¹-
cych przepisów prawnych w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

Stanowisko
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 9 sierpnia 2010 r.

Pan
Jerzy Miller
Minister Spraw Wewnêtrznych
i Administracji

Uprzejmie informujê Pana Ministra, i¿ przy piœmie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia
19 lipca 2010 r., znak DL-P-II-0700-33/10, otrzyma³em pismo Marsza³ka Senatu RP
z dnia 8 lipca 2010 r., znak BPS/DSK-043-2847/10, zawieraj¹ce oœwiadczenie Pana
Senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿one podczas 58. posiedzenia Senatu w dniu
2 lipca 2010 r.

Oœwiadczenie Pana Senatora dotyczy spraw zwi¹zanych z postêpowaniem egzeku-
cyjnym w administracji uregulowanym przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954,
z póŸn. zm.). Maj¹c na uwadze, ¿e sprawy z zakresu procedur administracyjnych, zgod-
nie z w³aœciwoœci¹ wynikaj¹c¹ z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r.
o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z póŸn. zm.), nale¿¹
do dzia³u administracja publiczna, w za³¹czeniu uprzejmie przekazujê oœwiadczenie
Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie
z w³aœciwoœci¹.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê Pana Ministra, ¿e w sprawie postêpowania wy-
w³aszczeniowego prowadzonego na podstawie art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
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o gospodarce nieruchomoœciami, oraz skutków wynikaj¹cych z decyzji o czasowym za-
jêciu nieruchomoœci, w zwi¹zku z wyst¹pieniami Pana Senatora dwukrotnie przedsta-
wia³em stanowisko zgodnie z posiadan¹ w³aœciwoœci¹ (kopie pism w za³¹czeniu).

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 1.09.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 8 lipca 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-2847/10)

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechow-
skiego na 58. posiedzeniu Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 roku, uprzejmie przedsta-
wiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn.
zm.), zwanej dalej „u.g.n.”, w przypadku si³y wy¿szej lub nag³ej potrzeby zapobie¿enia
powstaniu znacznej szkody, starosta, wykonuj¹cy zadanie z zakresu administracji
rz¹dowej, mo¿e udzieliæ, w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajêcie nieruchomo-
œci na okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy. Decyzji tej nadaje siê rygor natychmiastowej
wykonalnoœci (art. 126 ust. 2 u.g.n.). Przepis ten wprowadza, poza art. 124 u.g.n.,
mo¿liwoœæ ograniczenia przez w³aœciwy organ sposobu korzystania z nieruchomoœci.

Analizuj¹c znaczenie takich pojêæ jak „si³a wy¿sza” lub „nag³a potrzeba” (art. 126
ust. 1 u.g.n.) nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w obu wypadkach ustawodawca zak³ada zaistnienie
takich stanów, które nakazuj¹ natychmiastowe dzia³anie w celu niedopuszczenia do
powstania szkody. Tak wiêc podstaw¹ wydania decyzji w takich sprawach musz¹ byæ
takie informacje, które wskazuj¹ na potrzebê wyj¹tkowo szybkiego dzia³ania (tak: wy-
rok Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2009 r. sygn. akt
1 OSK 301/08).

Odnosz¹c siê do poruszanych przez Pana Senatora kwestii dotycz¹cych egzekucji
decyzji wydanej przez organ administracji publicznej nale¿y odwo³aæ siê do przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.:
Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póŸn. zm.), zwanej dalej „ustaw¹”. Celem postêpo-
wania egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania egzekwowanego obowi¹zku
przez zobowi¹zanego, a tym samym urzeczywistnienie normy prawa materialnego.

Stosownie do art. 2 § 1 pkt 10 ustawy egzekucji administracyjnej podlegaj¹ obo-
wi¹zki o charakterze niepieniê¿nym pozostaj¹ce we w³aœciwoœci organów administracji
rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na
podstawie przepisu szczególnego. Egzekucjê administracyjn¹ stosuje siê do obowi¹z-
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ków okreœlonych w art. 2 ustawy, gdy wynikaj¹ one z decyzji lub postanowieñ w³aœci-
wych organów, albo – w zakresie administracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du
terytorialnego – bezpoœrednio z przepisu prawa, chyba ¿e przepis szczególny zastrzega
dla tych obowi¹zków tryb egzekucji s¹dowej (art. 3 § 1 ustawy).

W œwietle art. 5 § 1 pkt 1 ustawy uprawnionym do zadania wykonania w drodze eg-
zekucji administracyjnej obowi¹zków okreœlonych w art. 2 ustawy jest – co do zasady –
w odniesieniu do obowi¹zków wynikaj¹cych z decyzji lub postanowieñ organów admi-
nistracji rz¹dowej i organów jednostek samorz¹du terytorialnego – w³aœciwy do orzeka-
nia organ I instancji. Przy tym wskazaæ nale¿y, ¿e jak stanowi art. 1a pkt 13 ustawy,
przez „wierzyciela” rozumie siê podmiot uprawniony do ¿¹dania wykonania obowi¹zku
lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postêpowaniu egzekucyjnym lub zabezp-
ieczaj¹cym. W myœl zasady wyra¿onej w art. 6 § 1 ustawy w razie uchylania siê zobo-
wi¹zanego od wykonania obowi¹zku wierzyciel powinien podj¹æ czynnoœci zmierzaj¹ce
do zastosowania œrodków egzekucyjnych.

Egzekucja administracyjna mo¿e byæ wszczêta, je¿eli wierzyciel, po up³ywie termi-
nu do wykonania przez zobowi¹zanego obowi¹zku, przes³a³ mu pisemne upomnienie,
zawieraj¹ce wezwanie do wykonania obowi¹zku z zagro¿eniem skierowania sprawy na
drogê postêpowania egzekucyjnego, chyba ¿e przepisy szczególne inaczej stanowi¹. Po-
stêpowanie egzekucyjne mo¿e byæ wszczête dopiero po up³ywie 7 dni od dnia dorêcze-
nia tego upomnienia (art. 15 § 1 ustawy). Organ egzekucyjny wszczyna egzekucjê
administracyjn¹ na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytu-
³u wykonawczego (art. 26 § 1 ustawy). Podkreœliæ przy tym nale¿y, ¿e obowi¹zek wierzy-
ciela w postaci wystawienia tytu³u wykonawczego i skierowania wniosku o wszczêcie
postêpowania jest niezale¿ny od faktu pe³nienia przez niego roli organu egzekucyjnego.

Organem egzekucyjnym (tj. organem uprawnionym do stosowania w ca³oœci lub
w czêœci okreœlonych w ustawie œrodków s³u¿¹cych doprowadzeniu do wykonania
przez zobowi¹zanych ich obowi¹zków o charakterze pieniê¿nym lub obowi¹zków o cha-
rakterze niepieniê¿nym oraz zabezpieczania wykonania tych obowi¹zków – art. 1a ust. 7
ustawy) w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿-
nym jest:

1) wojewoda;
2) w³aœciwy organ jednostki samorz¹du terytorialnego w zakresie zadañ w³asnych,

zadañ zleconych i zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz obowi¹zków wyni-
kaj¹cych z decyzji i postanowieñ z zakresu administracji publicznej wydawanych
przez samorz¹dowe jednostki organizacyjne;

3) kierownik wojewódzkiej s³u¿by, inspekcji lub stra¿y w odniesieniu do obowi¹zków
wynikaj¹cych z wydawanych w imieniu w³asnym lub wojewody decyzji i postano-
wieñ;

4) kierownik powiatowej s³u¿by, inspekcji lub stra¿y w odniesieniu do obowi¹zków
wynikaj¹cych z wydawanych w zakresie swojej w³aœciwoœci decyzji i postanowieñ
(art. 20 § 1 ustawy).

Ponadto w przypadkach okreœlonych szczególnymi przepisami jako organ egzeku-
cyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym
dzia³a ka¿dy organ Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Agencji Wywiadu
lub Stra¿y Granicznej, organ Pañstwowej Inspekcji Pracy wydaj¹cy decyzjê w pierwszej
instancji, organ stra¿y po¿arnej kieruj¹cy akcj¹ ratownicz¹, a tak¿e inne organy powo-
³ane do ochrony spokoju, bezpieczeñstwa, porz¹dku, zdrowia publicznego lub mienia
spo³ecznego (art. 20 § 2 ustawy). W przypadku zaœ egzekucji administracyjnej obo-
wi¹zków o charakterze niepieniê¿nym, wynikaj¹cych z decyzji z zakresu administracji
rz¹dowej wydanych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe i inne pañstwowe jednostki or-
ganizacyjne, spó³dzielnie, a tak¿e przez stowarzyszenia, organizacje zawodowe i samo-
rz¹dowe oraz inne organizacje spo³eczne organem egzekucyjnym jest wojewoda (art. 20
§ 3 ustawy).

Wskazaæ w tym miejscu nale¿y, ¿e przepis art. 23 § 1 ustawy normuje problematy-
kê nadzoru nad organem egzekucyjnym prowadz¹cym postêpowanie. I tak nadzór nad
egzekucj¹ administracyjn¹ sprawuj¹ organy wy¿szego stopnia w stosunku do organów
w³aœciwych do wykonywania tej egzekucji.
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Zauwa¿yæ zatem nale¿y, ¿e organem wydaj¹cym decyzjê, w oparciu o art. 126 § 1
u.g.n. jest starosta wykonuj¹cy zadanie z zakresu administracji rz¹dowej, zaœ zgodnie
z art. 9a u.g.n. organem wy¿szego stopnia w sprawach okreœlonych w ustawie, roz-
strzyganych w drodze decyzji przez starostê wykonuj¹cego zadania z zakresu admini-
stracji rz¹dowej, jest wojewoda. Przepis art. 9a u.g.n. jest przepisem szczególnym,
w stosunku do art. 17 pkt 1 k.p.a. (stanowi¹cym, i¿ organami wy¿szego stopnia w sto-
sunku do organów jednostek samorz¹du terytorialnego s¹ samorz¹dowe kolegia odwo-
³awcze) i daje tym samym wojewodom status „organu wy¿szego stopnia” w stosunku
do starostów wydaj¹cych decyzje w sprawach, o których mowa w art. 9a u.g.n. Uznanie
wojewody jako organu wy¿szego stopnia oznacza zatem jego umocowanie zarówno do
rozpatrywania œrodków odwo³awczych od rozstrzygniêæ wydanych przez nadzorowane
organy egzekucyjne, ale tak¿e sprawowanie przewidzianej prawem kontroli przestrze-
gania w toku czynnoœci egzekucyjnych przepisów ustawy przez wierzycieli i nadzoro-
wane organy egzekucyjne (art. 23 § 4 ustawy).

Prezentuj¹c powy¿szy stan prawny dodaæ nale¿y, i¿ trudno jednoznacznie wskazaæ
czy z decyzji wydanej w przedmiocie czasowego zajêcia nieruchomoœci, przywo³anej
w oœwiadczeniu Pana Senatora, wynika jakikolwiek obowi¹zek, jaka jest ewentualnie
jego treœæ oraz kto jest jego adresatem.

Niezale¿nie od powy¿szego pragnê zauwa¿yæ, ¿e z brzmienia art. 3 ust. 1 u.g.n. wy-
nika, i¿ w³aœciwym w sprawach gospodarki nieruchomoœciami, regulowanych przepi-
sami ustawy, jest minister w³aœciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej. Powo³ana wy¿ej norma prawa materialnego ustanawia zatem expres-
sis verbis w³aœciwoœæ rzeczow¹ Ministra Infrastruktury w sprawach dotycz¹cych go-
spodarki nieruchomoœciami, w tym tak¿e w sprawach wyw³aszczania nieruchomoœci.
Powy¿sze znajduje potwierdzenie w art. 9a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r.
o dzia³ach administracji rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.),
zgodnie z którym sprawy z zakresu gospodarki nieruchomoœciami, je¿eli odrêbne usta-
wy nie stanowi¹ inaczej, nale¿¹ do dzia³u budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa. Dzia³em budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa kie-
ruje Minister Infrastruktury – na mocy rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do g³ównego geodety kraju Jolanty Orliñskiej

Szanowna Pani Minister!
Proszê o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii, dotycz¹cych dok³adnoœci

okreœlania wysokoœci nad poziomem morza na mapach.
Jaka jest dok³adnoœæ okreœlania wysokoœci n.p.m. na podstawie dostêp-

nych map czy innych dostêpnych danych?
Czy istnieje zró¿nicowanie tych danych w zale¿noœci od regionu kraju lub

innych czynników?
Czy posiadane dane geodezyjno-kartograficzne dotycz¹ce wysokoœci

n.p.m. mog¹ uniemo¿liwiæ np. wykonanie kanalizacji, melioracji lub innych
zadañ?

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o szczegó³owe wyjaœnienia w tym
zakresie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 lipca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Grzegorza Wojciechowskiego

Senatora RP podczas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 r. (pismo znak
BPS/DSK-043-2848/10 z dnia 08.07.2010 r.) poni¿ej przedstawiam stanowisko w po-
ruszonej sprawie.

Przed udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Pana Senatora Wojciechowskiego
pytania nale¿y odnieœæ siê do przepisów prawa zwi¹zanych z podniesionymi przez Pana
Senatora zagadnieniami.

System wysokoœci, który mo¿e byæ stosowany na obszarze Polski okreœla rozpo-
rz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie pañstwowego
systemu odniesieñ przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821). Zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2 do przywo³anego rozporz¹dzenia obowi¹zuj¹cym uk³adem wysokoœci jest uk³ad
wysokoœci normalnych odniesiony do poziomu zera mareografu w Kronsztadzie ko³o
Sankt Petersburga (Federacja Rosyjska). W przesz³oœci w Polsce stosowane by³y rów-
nie¿ inne systemy wysokoœciowe: Amsterdam 55 (odniesiony do poziomu mareografu
w Amsterdamie) oraz Kronsztad 60. Obecnie jest stosowany system okreœlany umow-
nie jako Kronsztad 86, w którym wysokoœci zosta³y okreœlone na podstawie precyzyj-
nych pomiarów niwelacyjnych wykonanych w latach 1982–1986. W zastosowaniach
praktycznych wysokoœci w systemie Kronsztad 86 przyjmowane s¹ jako wysokoœci nad
poziomem morza i oznaczane w skrócie n.p.m.

Zgodnie z art. 34, ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.) projekt budowlany powinien zawieraæ
miêdzy innymi projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu, sporz¹dzony na aktual-
nej mapie. Natomiast przepisy § 4, ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
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opracowañ geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoœci geodezyjnych obowi¹zuj¹cych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) stanowi¹, ¿e projekt zagospodarowania dzia³ki
lub terenu nale¿y sporz¹dziæ na kopii aktualnej mapy zasadniczej, a w przypadku jej
braku projekt sporz¹dza siê na mapie jednostkowej, przyjêtej do pañstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Standard wykonania mapy zasadniczej okreœla rozporz¹dzenie Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów techniczn-
ych dotycz¹cych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.
U. Nr 30, poz. 297). Zgodnie z instrukcj¹ techniczn¹ K-1 Mapa zasadnicza, stanowi¹c¹
za³¹cznik do przywo³anego powy¿ej rozporz¹dzenia, rzeŸbê terenu ma mapie zasadni-
czej przedstawia siê za pomoc¹ warstwic oraz poprzez opisanie wysokoœci charaktery-
stycznych punktów terenu, a na terenach urz¹dzonych – poprzez opisanie wysokoœci
terenu w ustalonych miejscach. W zale¿noœci od skali mapy zasadniczej oraz nachyle-
nia terenu warstwice prowadzi siê: w terenie p³askim i pagórkowatym co 0,5 m na ma-
pie w skali 1:500 i 1 m na mapach w skalach 1:1000, 1:2000 i 1:5000, a w terenach
górzystych co 1 m na mapie w skali 1:1000, co 2,5 m na mapie w skali 1:2000 i co 5 m
na mapie w skali 1:5000. Œredni b³¹d warstwic nie powinien przekraczaæ:

– 1/3 zasadniczego ciêcia warstwicowego dla terenów o nachyleniu do 2� (teren rów-
ninny),

– 2/3 zasadniczego ciêcia warstwicowego dla terenów o nachyleniu od 2� do 6� (teren
pagórkowaty),

– jednego ciêcia warstwicowego dla terenów o nachyleniu wiêkszym od 6� (teren gó-
rzysty),
a opisy wysokoœci dla naturalnych i sztucznych form terenowych podaje siê z do-
k³adnoœci¹ 0,1 m.

Poza map¹ zasadnicz¹, bêd¹c¹ podstawow¹ map¹ kraju, niezbêdn¹ dla opracowañ
planistycznych, projektowych lub budowlanych, wysokoœci mog¹ byæ okreœlane z map
topograficznych w skali 1:10 000 i skalach mniejszych lub z numerycznego modelu te-
renu. Nale¿y mieæ jednak¿e na uwadze, ¿e wysokoœci terenu okreœlane z tych materia-
³ów bêd¹ mniej dok³adne ni¿ wysokoœci okreœlane z mapy zasadniczej.

Omawiaj¹c potencjalne Ÿród³a danych wysokoœciowych nale¿y wspomnieæ o geode-
zyjnych operatach pomiarowych gromadzonych w pañstwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym i bran¿owych oœrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
np. w oœrodkach dokumentacji PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Generalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych itp.

Zgodnie z instrukcj¹ techniczn¹ G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokoœciowe, stano-
wi¹c¹ za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
w sprawie standardów technicznych dotycz¹cych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie, wysokoœæ n.p.m. obiektów terenowych okreœla siê z na-
stêpuj¹c¹ dok³adnoœci¹:

– 0,01 m – elementy naziemne uzbrojenia terenu,
– 0,05 m – budowle i urz¹dzenia techniczne o konstrukcji trwa³ej,
– 0,10 m – budowle i urz¹dzenia techniczne ziemne oraz podziemne – zakryte.
Odnosz¹c siê do pytañ szczegó³owych Pana Senatora Wojciechowskiego nale¿y

stwierdziæ:
1) Dok³adnoœæ okreœlania wysokoœci n.p.m. zale¿y g³ównie od rodzaju materia³u

kartograficznego na podstawie którego wysokoœæ jest okreœlana. Z materia³ów
geodezyjnych wysokoœæ wybranych obiektów terenowych mo¿na okreœliæ z dok³ad-
noœci¹ od 0,01 m do 0,1 m, z mapy zasadniczej w zale¿noœci od skali z dok³adnoœci¹
od 0,2 do 2,5 m, z map topograficznych w skali 1:10 000 z dok³adnoœci¹ od 2 do 5 m,
azmaptopograficznychwskalimniejszej zdok³adnoœci¹nieprzekraczaj¹c¹5–10m.

2) Mo¿liwoœæ okreœlenia wysokoœci zale¿y od ukszta³towania terenu: wiêksz¹ dok³ad-
noœæ mo¿na uzyskaæ na terenach równinnych a mniejsz¹ w terenach podgórskich
lub górskich, wynika to ze standardów opracowania materia³ów kartograficz-
nych, o czym by³a mowa powy¿ej. Mo¿liwoœæ okreœlenia wysokoœci zale¿y tak¿e
poœrednio od stopnia zurbanizowania terenu: na obszarach zabudowanych lub
przeznaczonych pod zabudowê istniej¹ zazwyczaj: operaty geodezyjne, mapa za-
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sadnicza w skali 1:500 albo 1:1000 i mapa topograficzna w skali 1:10 000, nato-
miast dla terenów rolnych i leœnych zazwyczaj istniej¹ tylko mapy topograficzne
w skalach niniejszych od 1:10 000, Nale¿y tak¿e wspomnieæ, ¿e w przesz³oœci ma-
teria³y geodezyjne i kartograficzne by³y wykonywane w ró¿nych systemach wyso-
koœciowych i przed ich wykorzystaniem musz¹ zostaæ przeliczone do systemu
obowi¹zuj¹cego obecnie. Ponadto istnieje szereg przepisów resortowych regulu-
j¹cych techniczne aspekty robót geodezyjnych wykonywanych dla celów specjal-
nych, np. w górnictwie, ochronie œrodowiska, gospodarce morskiej. Materia³y po-
wsta³e w wyniku tych robót nie zawsze odpowiadaj¹ standardom technicznym
okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
w sprawie standardów technicznych dotycz¹cych geodezji, kartografii oraz krajo-
wego systemu informacji o terenie.

3) Projektowanie i realizacja inwestycji np. kanalizacji, melioracji czy innych obiek-
tów liniowych jak drogi i koleje wymaga posiadania mapy zasadniczej i dok³ad-
nych danych wysokoœciowych. Brak tych danych nie uniemo¿liwia wykonania in-
westycji, mo¿e natomiast podnieœæ koszt oraz opóŸniæ prace o czas potrzebny na
wykonanie materia³ów wymaganych przez ustawê Prawo budowlane. Nale¿y zau-
wa¿yæ, ¿e projekt inwestycji jest sporz¹dzany na mapie do celów projektowych,
o której mowa w § 4 przywo³anego na wstêpie rozporz¹dzenia Ministra Gospodar-
ki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowañ
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoœci geodezyjnych obowi¹zuj¹cych w bu-
downictwie. Mapa ta powstaje poprzez zaktualizowanie istniej¹cej mapy zasadni-
czej albo wykonanie nowej mapy przez jednostkê wykonawstwa geodezyjnego na
podstawie pomiarów geodezyjnych przyjêtych do pañstwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego. Wynika z tego, ¿e brak materia³ów geodezyjnych mo¿e
byæ jedn¹ z barier w procesie inwestycyjnym.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e w przysz³oœci szereg problemów wymienio-
nych powy¿ej zostanie rozwi¹zanych dziêki zapisom ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), bêd¹cej transpozy-
cj¹ dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.
ustanawiaj¹cej infrastrukturê informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
(INSPIRE) do polskiego porz¹dku prawnego. Zapisy ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek har-
monizacji danych przestrzennych oraz okreœlaj¹ obowi¹zki organów pañstwa w tym
zakresie. Uwzglêdniaj¹c, ¿e dane wysokoœciowe zosta³y objête dzia³aniem tej ustawy
nale¿y mieæ nadziejê, ¿e dane te bêd¹ dok³adniejsze, opracowane w tym samym syste-
mie wysokoœciowym, a przede wszystkim dostêpne dla obszaru ca³ego kraju w jednoli-
tym formacie.

Z powa¿aniem

G£ÓWNY GEODETA KRAJU
Jolanta Orliñska
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Szanowny Panie Ministrze!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragnê uczyniæ problem, zg³oszo-

ny do mojego biura senatorskiego przez Stowarzyszenie „Wspólny Wa³cz”,
powsta³y w zwi¹zku ze wstrzymaniem inwestycji w Oœrodku Przygotowañ
Olimpijskich w Wa³czu. Oœrodek ten zosta³ wytypowany na miejsce pobyto-
we podczas mistrzostw Euro 2012, co oznacza³o doinwestowanie bazy
sportowej i noclegowej.

W³adze sportowe i zainteresowane instytucje podkreœli³y celowoœæ,
a zarazem koniecznoœæ inwestowania w centralne oœrodki sportowe. Doin-
westowanie Oœrodka Przygotowañ Olimpijskich w Wa³czu z jednej strony
daje gwarancjê zabezpieczenia prawid³owego przebiegu mistrzostw
Euro 2012, z drugiej zaœ strony pozwoli stworzyæ nowoczesn¹ bazê, która
bêdzie s³u¿y³a polskim sportowcom przez wiele lat. Warto zaznaczyæ, i¿
powy¿sz¹ argumentacjê przyjêto w przypadku oœrodka w Cetniewie.

Dlatego te¿ wnoszê do Pana Ministra o podjêcie interwencji w przedmio-
towej sprawie oraz uruchomienie œrodków finansowych przeznaczonych na
doinwestowanie Oœrodka Przygotowañ Olimpijskich w Wa³czu.

Pragnê równie¿ wyraziæ pogl¹d, i¿ województwo zachodniopomorskie
z uwagi na dogodne po³o¿enie, jak równie¿ znakomite walory przyrodnicze
powinno uczestniczyæ w tak niepowtarzalnym przedsiêwziêciu, jakim jest
Euro 2012, i odnieœæ wszelkie mo¿liwe korzyœci z tego tytu³u.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 sierpnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora RP Pana Piotra Zientarskiego (sygn.

BPS/DSK-043-2850/10) w sprawie Oœrodka Przygotowañ Olimpijskich w Wa³czu
uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Minister Sportu i Turystyki gospodaruje œrodkami Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej na mocy przepisów w sprawie dofinansowania zadañ z obszaru infrastruktury
sportowej, co uprawnia Ministerstwo do dysponowania tymi œrodkami oraz do nadzo-
ru kontrolnego nad przebiegiem realizacji umowy o dofinansowanie danego zadania,
zawieranej z inwestorem. Maj¹c jednoczeœnie na uwadze przepisy prawa budowlanego,
Ministerstwo nie dysponuje jednak uprawnieniami i obowi¹zkami ci¹¿¹cymi na uczest-
nikach procesu budowlanego, w tym na inwestorze. Poniewa¿ Ministerstwo Sportu
i Turystyki pe³ni rolê dysponenta œrodków, a nie inwestora, tym samym nie jest upraw-
nione do prowadzenia dzia³añ w zakresie inwestycyjnego planowania i realizacji obiek-
tów sportowych. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y podkreœliæ, i¿ resort nie podejmowa³
ani nie inicjuje dzia³añ wstrzymuj¹cych realizacjê którejkolwiek z inwestycji w Wa³czu.

Fakt zg³oszenia przez w³adze samorz¹dowe Wa³cza, Oœrodka Przygotowañ Olimpij-
skich – Centralnego Oœrodka Sportu w Wa³czu, jako ewentualnego centrum pobytowe-
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go pi³karzy podczas Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012, by³ tylko
wyra¿eniem intencji i nie mo¿e stanowiæ ani czynnika decyduj¹cego, ani g³ównego kry-
terium o dofinansowaniu przez Ministerstwo w zakresie infrastruktury dotycz¹cej pi³ki
no¿nej. Oœrodek Przygotowañ Olimpijskich w Wa³czu, zgodnie z za³o¿eniami strategii
rozwoju sportu w Polsce, by³ i jest przygotowywany do rozwoju sportów wodnych, w ta-
kim te¿ zakresie jest dofinansowywany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Aktual-
nie w OPO Wa³cz realizowana jest modernizacja obiektów zwi¹zanych z torem
wioœlarsko-kajakowym. któr¹ Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje œrodka-
mi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 12 870,0 tys. z³.

Nale¿y ponadto podkreœliæ, ¿e wy³¹czne prawo typowania i wyboru oœrodków do ka-
talogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ (Team Base Camp Catalogue UEFA
EURO 2012™), posiadaj¹ dwa podmioty: UEFA oraz EURO 2012 POLSKA Sp. z o.o.
Oœrodek Przygotowañ Olimpijskich w Cetniewie, jako baza przygotowañ Centralnego
Oœrodka Sportu, stanowi równie¿ jeden z równorzêdnych obszarów wspomagania in-
westycji sportowych ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obecnie ze œrodków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowywana jest tam inwestycja zwi¹zana
z przebudow¹ stadionu lekkoatletycznego, natomiast Ministerstwo nie dofinansowuje
OPO Cetniewo jako centrum pobytowego EURO 2012.

Pragnê tak¿e zaznaczyæ, i¿ Ministerstwo Sportu i Turystyki wielokrotnie informo-
wa³o przy ró¿nych okazjach, m.in. w odpowiedziach na wyst¹pienia poselskie, zarówno
o uwarunkowaniach dotycz¹cych wyboru kandydatów centrów pobytowych rekomen-
dowanych do przyjêcia dru¿yn narodowych podczas Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej
UEFA EURO 2012™, jak równie¿ o mo¿liwoœciach resortu w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Adam Giersz
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