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Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję.

Poseł Henryk Kowalczyk:

Przede wszystkim jednak niepouczenie ubezpie-
czonego rolnika o negatywnych skutkach przekro-
czenia terminu złożenia właściwego oświadczenia 
powinno prowadzić do wznowienia tego terminu. 

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu posłowi.

Poseł Henryk Kowalczyk:

Czy ministerstwo przewiduje w tym zakresie roz-
wiązanie, które konsumowałoby wyrok Sądu Najwyż-
szego w zakresie, o którym mowa w uzasadnieniu?

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu posłowi.
Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Mini-

sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Tadeusz Na-
lewajk.

Bardzo proszę, panie ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Tadeusz Nalewajk:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dodatkowo infor-
muję jeszcze, że każdy przypadek jest rozpatrywany 
oddzielnie i jakakolwiek przesłanka, jakakolwiek in-
formacja, czy w ZUS, czy u nas, w placówce KRUS, 
jest rozstrzygana na korzyść danego rolnika. Teraz, 
jak powiedziałem, pozostaje kwestia pouczenia i in-
formowania. W pouczeniu i informacji na pewno jest 
zapisane, że negatywnym skutkiem niezłożenia 
oświadczenia jest wypadnięcie z systemu, bo jest to 
zgodne z zasadą nadrzędności powszechnego syste-
mu ubezpieczeń społecznych.

Szanowni państwo, jak powiedziałem, powstał 
teraz problem społeczny. Odsetek ubezpieczonych, 
jak powiedziałem, wynosi 0,1%. Dla niektórych jest 
to tragedia, ale też trzeba powiedzieć, że w niektó-
rych przypadkach jest to grzech zaniechania. Gdyby 
nie było tej informacji, można by iść w kierunku ta-
kiej interpretacji, o której powiedział pan poseł Ko-
walczyk, wynikającej z kontekstu uzasadnienia wy-
roku. Z drugiej strony są jednak trzy wyroki: z 2005 r. 
i dwa z 2008 r., dokładnie z marca i z czerwca. Z orze-
czeń wynika również, że w sytuacji, gdy rolnik nie 

spełnia warunków do dalszego podlegania ubezpie-
czeniu, podjął prowadzenie działalności pozarolni-
czej, nie informując o tym na bieżąco kasy, powinien 
zostać wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolni-
ków z okresem wstecznym. Oczywiście można dys-
kutować ze słowem „powinien”, to już jest gra słów, 
ale, jak powiedziałem, jest to problem społeczny. 

Mówię z tej trybuny, że pochylimy się nad tym 
problemem, bo jest on poważny. Nie można ogólniko-
wo powiedzieć, że na 1,5 mln ubezpieczonych jest to 
1729 przypadków i ok. 200 decyzji wstecznych, bo jest 
naprawdę bardzo różnie. Mam dzisiaj wykaz liczbo-
wy. Załóżmy, że w woj. lubelskim jest to 185, a woj. 
mazowieckim – 200, ale każdy przypadek jest inny. 
Idąc w tym kierunku, należy stwierdzić, że jest to 
kwestia orzeczeń sądowych. Problem sformułowań 
typu „powinien” lub „musi” pozostaje kwestią praw-
niczą. Generalnie ustawa mówi wyraźnie o powszech-
ności i nadrzędności ubezpieczenia społecznego. Je-
żeli się nie spełni trzech warunków, czyli m.in. nie 
przekroczy się progu i nie złoży informacji, wypada 
się z systemu.

Z drugiej strony, Wysoka Izbo, liczba rolników 
ubezpieczonych w ten sposób, czyli dwuzawodowców, 
wynosi 72 tys. W 1997 r. było ich 120 tys., więc po 
drodze ta liczba zmalała. (Dzwonek) Dzisiaj widać, że 
ta liczba rośnie, więc trzeba się zastanowić, czy nie 
zwiększyć kwoty bazowej, jeśli chodzi o podatek do-
chodowy, żeby więcej rolników mogło uzyskiwać do-
datkowe dochody z działalności pozarolniczej. Dzię-
kuję bardzo.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu ministrowi.
(Poseł Gabriela Masłowska: Przede wszystkim trze-

ba ratować tych, którzy są w tej chwili zagrożeni.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Każdy przypadek 
jest inny, pani poseł.)

Posłowie Tomasz Kamiński i Wiesław Andrzej Szcze-
pański z klubu Lewica zapytają ministra infrastruktury 
o zwolnienia grupowe w Poczcie Polskiej SA.

Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Andrzej 
Szczepański.

Bardzo proszę.

Poseł Wiesław Andrzej Szczepański:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
W wyniku zwolnień grupowych przeprowadzonych 
w Poczcie Polskiej w 2009 r. zmiany dotknęły ponad 
9 tys. pracowników, z czego blisko 1700 osób otrzy-
mało wypowiedzenia definitywne, a pozostali wypo-
wiedzenia zmieniające. Wskutek przeprowadzonych 
zwolnień należałoby oczekiwać poprawy nie tylko 
samego wyniku ekonomicznego, ale również samej 
organizacji pracy wraz z podniesieniem jakości 
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świadczonych usług. Niestety, dziś mamy efekt od-
wrotny. Z uwagi na brak ludzi zwiększyła się liczba 
nieczynnych okienek, spada terminowość w doręcza-
niu przesyłek, likwidowane są urzędy pocztowe i za-
stępowane agencjami pocztowymi, czasami nawet  
w sklepach spożywczych. Przygotowana na slajdach 
piękna prezentacja wizji poczty w rzeczywistości, 
niestety, wygląda szaro. Czy nie jest tak, panie mini-
strze, że zarząd spółki wychodzi z założenia, że naj-
pierw należy zredukować zadłużenie, a dopiero po-
tem dostosować do tego strukturę organizacyjną? 
Koszty wynagrodzenia w Poczcie Polskiej to 70% jej 
kosztów, a więc tu szuka się oszczędności. Dlaczego 
nie szuka się tych oszczędności w uszczelnianiu prze-
syłek? 

W chwili obecnej w poczcie rozpoczyna się trzeci 
etap zwolnień grupowych. Związki zawodowe skarżą 
się, że zarząd spółki traktuje konsultacje społeczne 
w tej sprawie marginalnie, niezgodnie z obowiązują-
cą w tym zakresie ustawą. Zwracam się zatem do 
pana ministra z następującymi pytaniami. Jaką gru-
pę pracowników Poczty Polskiej obejmie trzeci etap 
zwolnień grupowych? Dlaczego konsultacje zarzą-
du ze związkami zawodowymi w Poczcie Polskiej 
traktowane są w sposób marginalny? Jakie wy-
mierne korzyści finansowe z tytułu dotychczaso-
wych zwolnień grupowych uzyskała Poczta Polska? 
Czy te zwolnienia nie mają charakteru fikcyjnego?
Czy prawdą jest, że poziom zatrudnienia w Poczcie 
Polskiej nie uległ zmianie? Pytam, ile wynosiło 
zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2009 r., a ile na 
dzień 1 stycznia 2010 r. Czy to prawda, że w Poczcie 
Polskiej występuje znaczna liczba nadgodzin i czy 
w wyniku tych zwolnień ta liczba jeszcze się nie 
zwiększy? 

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu posłowi.
Proszę o udzielenie odpowiedzi podsekretarza 

stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Macieja 
Jankowskiego.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Maciej Jankowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Pocz-
ta Polska znajduje się w trudnym okresie dostosowy-
wania się do zmieniającego się otoczenia prawnego 
oraz do wyzwań, jak również odpowiadania na wy-
zwania wynikające ze zmiany stylu życia nas wszyst-
kich oraz z nowych sposobów komunikowania się  
i przesyłania informacji. Od 1 września 2009 r. Pocz-
ta Polska stała się jednoosobową spółką akcyjną 

Skarbu Państwa. Ta zmiana formy prawnej jest jed-
nym z elementów dostosowywania się tego przedsię-
biorstwa do nowych wyzwań. Komercjalizacja, racjona-
lizacja struktur, zmiany sposobu zarządzania mają 
przystosować Pocztę Polską do funkcjonowania na no-
wym, zliberalizowanym w niedługim czasie rynku.

Ponadto działania te mają umożliwić Poczcie Pol-
skiej skuteczne konkurowanie z innymi uczestnika-
mi rynku, a jednocześnie zapewnić ciągłość świad-
czenia powszechnych usług pocztowych, czego wszy-
scy od niej oczekujemy. Ten proces reformowania 
Poczty Polskiej, dostosowywania jej do zmieniających 
się okoliczności wiąże się również z podejmowaniem 
trudnych decyzji. Najtrudniejsze z nich dotyczą zwol-
nień, w tym zwolnień grupowych. Tak jak pan poseł 
powiedział, w chwili obecnej w Poczcie Polskiej trwa 
trzeci etap zwolnień grupowych. Zwolnienia te spo-
wodowane są sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa 
oraz wynikają bezpośrednio z planowanych i realizo-
wanych zmian organizacyjnych.

W związku z tym, że pan poseł odniósł się do zmian 
organizacyjnych, pozwolę sobie powiedzieć więcej na 
ten temat. Polegają one w szczególności na reorgani-
zacji w Centrali Poczty Polskiej, zmianie struktury 
wewnętrznej Centrum Rachunkowości, optymalizacji 
procesów księgowych, reorganizacji Centrum Infra-
struktury, w tym zmniejszeniu liczby oddziałów regio-
nalnych Centrum Infrastruktury, zmianie organizacji 
pracy i struktury Centrum Zarządzania Kadrami, 
zmianach w organizacji pracy służb eksploatacyjnych 
Centrum Poczty Polskiej, przejęciu przez węzły eks-
pedycyjno-rozdzielcze Centrum Poczty Polskiej części 
zadań z innych jednostek i komórek organizacyjnych 
centrum poczty oraz zmianie lokalizacji jednostek  
i komórek organizacyjnych. 

Przewiduje się, iż zwolnieniem grupowym zosta-
nie objętych maksymalnie 1106 pracowników, którzy 
otrzymają wypowiedzenie umowy o pracę lub z któ-
rymi zostanie ona rozwiązania za porozumieniem 
stron, nie więcej niż 3665 pracowników otrzyma wy-
powiedzenie warunków pracy oraz maksymalnie 147 
pracowników otrzyma wypowiedzenie warunków 
umowy o pracę w zakresie zasad premiowania. Prze-
prowadzenie zwolnienia grupowego planuje się w okre-
sie od marca 2010 r. do 31 października 2010 r.,  
z zastrzeżeniem przypadków usprawiedliwionej nie-
obecności pracowników w pracy, w których to przy-
padkach przewiduje się dokonanie tych zwolnień 
również po upływie tego okresu.

W regulaminie zwolnień grupowych zostały 
wskazane następujące kryteria wyboru pracowników 
do wypowiedzenia warunków pracy: po pierwsze, 
przydatność zawodowa, obejmująca posiadane kwa-
lifikacje, doświadczenie, umiejętności, jakość i wydaj-
ność pracy, postawę wobec pracy, dyspozycyjność, po 
drugie, otrzymywanie lub możliwość otrzymywania 
przez pracownika świadczeń emerytalnych lub ren-
towych, dyscyplina pracy, sytuacja rodzinna pracow-
nika, likwidacja stanowiska pracy oraz przebywanie 
na urlopie trwającym dłużej niż 3 miesiące. Zwalnia-

Poseł Wiesław Andrzej Szczepański
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nemu pracownikowi przysługuje w ramach zwolnień 
grupowych odprawa pieniężna na zasadach określo-
nych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązy-
wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników, tzn. w wysokości jed-
nomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był 
zatrudniony w Poczcie Polskiej krócej niż 2 lata, 
dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrud-
niony od 2 lat do 8 lat, i trzymiesięcznego wynagro-
dzenia, jeżeli był zatrudniony ponad 8 lat.

W celu ograniczenia ujemnych skutków zwolnień 
grupowych Poczta Polska deklaruje podjęcie nastę-
pujących działań osłonowych: po pierwsze, współpra-
cę z powiatowymi urzędami pracy w zakresie pomo-
cy dla zwalnianych pracowników, w szczególności 
może ona dotyczyć pośrednictwa pracy, pośrednictwa 
zawodowego, szkoleń, pomocy w aktywnym poszuki-
waniu pracy, po drugie, objęcie zwalnianych pracow-
ników programem usług rynku pracy, po trzecie, 
możliwość objęcia zwalnianych pracowników progra-
mem aktywizacji zawodowej. Celem programu akty-
wizacji zawodowej jest łagodzenie negatywnych skut-
ków zwolnień poprzez ułatwienie pracownikom pod-
jęcia dalszej aktywności zawodowej. Program ten 
trwa do 4 miesięcy od dnia doręczenia pracownikowi 
wypowiedzenia umowy o pracę, warunków umowy  
o pracę lub od dnia rozwiązania umowy o pracę za 
porozumieniem stron. W ramach programu będą 
prowadzone szkolenia w zakresie radzenia sobie na 
rynku pracy, konsultacje, będzie udzielana pomoc  
w poszukiwaniu pracy oraz przedstawiana propozy-
cja współpracy z Pocztową Agencją Usług Finanso-
wych. (Dzwonek)

Ponieważ czas minął, pozwolę sobie jeszcze przy-
toczyć tylko dwie liczby, do których odniósł się pan 
poseł w swoim pytaniu. Mianowicie jeżeli chodzi  
o poziom zatrudnienia na koniec 2009 r., to wynosił 
on 98 770 pracowników, i to zatrudnienie było mniej-
sze w porównaniu do tego samego okresu rok wcze-
śniej o 2216 osób. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu ministrowi.
Pytanie dodatkowe zada pan poseł Tomasz Ka-

miński.
Bardzo proszę.

Poseł Tomasz Kamiński:

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Za-
rząd Poczty Polskiej wprowadził w tym roku dwie 
nowe usługi: przesyłkę oraz przesyłkę aglomeracyjną. 
I bardzo dobrze, że to uczynił, ponieważ jest to…

(Głos z sali: Pan minister nie słucha. Proszę po-
prosić, aby pan minister słuchał.)

Panie ministrze, chwalę akurat pana.
I to bardzo dobrze, że to uczynił, bo są to posu-

nięcia, które mogą przynieść wymierne efekty finan-
sowe. Jednak kierownictwo firmy nie wzięło pod
uwagę tego, że mogą pojawić się problemy z prawi-
dłowym świadczeniem nowych, jak również już ist-
niejących usług ze względu na występujące braki 
kadrowe. Przez ostatnie lata kierownictwo firmy wy-
dało setki milionów złotych na agencje pracy tymcza-
sowej, ograniczając tym samym zatrudnienie wła-
snych pracowników. Okazało się jednak, że agencje 
pracy tymczasowej są zbyt drogie, a jednocześnie 
praca świadczona przez tych pracowników pozosta-
wia wiele do życzenia. Obecnie Zarząd Poczty Pol-
skiej wycofuje się z umów zawieranych z agencjami 
pracy tymczasowej, co można uznać za dobry kieru-
nek (Dzwonek), lecz niestety zarówno te agencje, jak 
i zwalniani pracownicy są zastępowani przez firmy
zewnętrzne, które, zdaniem kierownictwa Poczty 
Polskiej, są tańsze. Zgodnie z przekazanymi informa-
cjami, firmy zewnętrzne mają działać między innymi
w obszarze doręczania paczek i innych przesyłek, 
czyli w obszarze bezpośredniej obsługi klienta. Panie 
ministrze, czy to jest trend, który będzie się utrzy-
mywał…

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję.

Poseł Tomasz Kamiński:

…a więc pracownicy Poczty Polskiej będą zastę-
powani przez firmy zewnętrzne? Jeżeli tak, to prosił-
bym o odpowiedź na piśmie na pytanie, jakie są pla-
ny w tym zakresie…

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu posłowi.

Poseł Tomasz Kamiński:

…i czy nie będzie tak, że pozostanie tylko zarząd 
firmy, a firmy zewnętrzne będą świadczyć usługi.
(Oklaski)

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu posłowi.
Proszę o udzielenie odpowiedzi podsekretarza 

stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Macieja 
Jankowskiego.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury Maciej Jankowski
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Maciej Jankowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Dzięku-
ję za ciepłe słowa dotyczące przesyłki aglomeracyjnej. 

Pytał pan o trend, jaki występuje i ma występo-
wać na rynku usług pocztowych. W całej Europie, 
a nawet – powiem więcej – w całym świecie ta sprawa 
jest przedmiotem bardzo, bardzo poważnej dyskusji.  
Jak w każdej tego typu dyskusji, kiedy mówi się  
o przyszłości, o tym, w jaki sposób firmy pocztowe
powinny odpowiadać na zmieniający się styl życia, 
pojawiają się odpowiedzi skrajne. Chcąc uzmysłowić 
to, do jak skrajnych odpowiedzi dochodzi, co odda 
troszkę atmosferę dyskusji, powiem, że byłem nie-
dawno świadkiem wypowiedzi przedstawiciela pocz-
ty holenderskiej, czyli tej, która w opinii wielu osób 
najlepiej sobie radzi ze zmianami, z którymi mamy 
do czynienia. Otóż przedstawiciel poczty holender-
skiej, ku zdumieniu zresztą innych słuchaczy, powie-
dział, że przyszłością poczty jest marka i program 
komputerowy. Wszystko pozostałe powinno być zle-
cane innym podmiotom, a poczta powinna organizo-
wać jedynie prawidłową drogę przesyłek od nadawcy 
do odbiorcy. Oczywiście jest to wypowiedź skrajna, 
która pojawiła się w ramach dyskusji, pewnej pole-
miki. Chciałbym jednak powiedzieć, że nieuniknione 
jest opieranie się w jakiejś tam części na podmiotach 
zewnętrznych. Oczywiście jest pytanie o to, w jakiej 
części, jaka ma być tego skala.

Jeżeli chodzi o plany naszej Poczty Polskiej w tym 
zakresie, to oczywiście otrzyma pan szczegółowe wy-
jaśnienia, jeżeli chodzi o najbliższe plany. Chciałbym 
jeszcze powiedzieć, że problem, który pan poseł po-
ruszył, jest problemem fundamentalnym, jeżeli cho-
dzi o funkcjonowanie operatorów pocztowych nie 
tylko w naszym kraju. Bardzo dziękuję. Uzupełnia-
jącą odpowiedź prześlemy panu posłowi na piśmie. 

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu ministrowi.
Pan poseł Józef Racki z Klubu Poselskiego Pol-

skiego Stronnictwa Ludowego kieruje pytanie do 
ministra infrastruktury w sprawie rozwiązania pro-
blemu finansowania oświetlenia na drogach krajo-
wych.

Bardzo proszę, pan poseł Józef Racki.

Poseł Józef Racki:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Stosownie do 
art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne na 
gminy nałożono obowiązek planowania i oświetlania 
dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, 
w tym dróg krajowych, których gmina nie jest ani 
zarządcą, ani inwestorem. Nie ma też wpływu na 

wybór projektanta ani rodzaju czy ilości projektowa-
nego oświetlenia. Obowiązek ten został ustawowo 
narzucony gminom, bez zabezpieczenia środków fi-
nansowych na ten cel. Znaczna część gmin, zwłasz-
cza gmin wiejskich, nie jest w stanie poradzić sobie 
z tym obowiązkiem.

W związku z tym kieruję do pana ministra pyta-
nie: W jaki sposób zamierza pan minister rozwiązać 
ten problem, ażeby gminy nie ponosiły tak znacznych 
kosztów, jeśli chodzi o finansowanie oświetlenia na
drogach krajowych? Dziękuję bardzo. 

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Również dziękuję panu posłowi.
Proszę o udzielenie odpowiedzi podsekretarza 

stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Radosła-
wa Stępnia. 

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Radosław Stępień:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Problem, który 
poruszył pan poseł, został dosyć szczegółowo, jasno 
i klarownie zdefiniowany w polskim systemie praw-
nym i jako taki nie budzi wątpliwości, na kim dzisiaj 
spoczywa obowiązek oświetlania tych dróg. Regu-
lują to przepisy ustawy Prawo energetyczne z 10 kwiet-
nia 1997 r., ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. 
i ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego, który to akt prawny jest tutaj istotny z punk-
tu widzenia systemowego. Pytanie, które pan poseł 
postawił, to pytanie o charakterze systemowym. To 
pytanie o to, jaki system został wybrany i jaki sys-
tem będzie funkcjonował w ciągu następnych lat. 

Otóż na dzień dzisiejszy to oświetlenie czy finan-
sowanie tego, mówiąc precyzyjnie, jest zadaniem 
własnym gminy. Jest zadaniem własnym gminy i jako 
takie na dzień dzisiejszy pozostanie zadaniem wła-
snym gminy. Pozostaje kwestia finansowania i tego,
jak podejść do tego w kontekście różnego rodzaju 
dróg. Otóż wszystkie drogi publiczne, z wyjątkiem 
autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu ustawy 
o autostradach płatnych, są oświetlane i finansowane
przez gminę, jeżeli przebiegają przez teren gminy.  
A więc przede wszystkim wyłączmy z tego autostra-
dy, wyłączmy z tego drogi ekspresowe.

Nasuwa się kolejne pytanie: Skąd w takim razie 
wziął się pomysł i jakie są systemowe umocowania? 
Otóż z reformy finansów samorządu terytorialnego.
A reforma finansów samorządu terytorialnego to nic
innego, jak przeniesienie części dochodów państwa 
do budżetu gminy w celu finansowania tego typu za-
dań. A więc, po pierwsze, to finansowanie zostało
zapewnione. Po drugie, to finansowanie ma charak-
ter systemowy. Po trzecie, zmiana systemowa, która 
musiałaby się tutaj dokonać, musiałaby się dokonać 


