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Senat

R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j

V k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 64. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 23 i 24 czerwca 2004 r.

Warszawa
2004 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic¹ towarami, technolo-
giami i us³ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeñstwa pañstwa, a tak¿e dla utrzymania
miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa oraz o zmianie niektórych ustaw.*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej oraz ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich do gruntów rolnych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich
zwi¹zkach oraz o zmianie innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji po-
datników i p³atników.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postê-
powania w sprawach o wykroczenia.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw.

7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej oraz nie-

których innych ustaw.
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o przysz³ej wielostronnej wspó³pracy

wrybo³ówstwienaPó³nocno-ZachodnimAtlantyku, sporz¹dzonejwOttawiednia24paŸdziernika1978r.
10. Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji z rocznego okresu dzia³alnoœci.
11. Informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej w okresie od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia
30 czerwca 2003 r.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci

gospodarczej
14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

oraz ustawy o kredycie konsumenckim.
15. Wybór przewodnicz¹cego Komisji Spraw Zagranicznych.

Oœwiadczenia senatorów s¹ sk³adane na koñcu posiedzenia,
po wyczerpaniu porz¹dku obrad.

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Instytut Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu – prezes Leon Kieres

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – przewodnicz¹ca Danuta Waniek
– zastêpca przewodnicz¹cej Aleksander £uczak
– cz³onek KRRiT Lech Jaworski
– cz³onkini KRRiT S³awomira £oziñska
– cz³onek KRRiT Jaros³aw Sellin

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wiceprezes Ewa Kubis

Ministerstwo Finansów – sekretarz stanu Wies³aw Ciesielski

Ministerstwo Gospodarki i Pracy – podsekretarz stanu Ma³gorzata Okoñska-Zaremba
– podsekretarz stanu Miros³aw Zieliñski

Ministerstwo Obrony Narodowej – podsekretarz stanu Maciej Górski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Józef Pilarczyk
– podsekretarz stanu Stanis³aw Kowalczyk
– podsekretarz stanu Daria Oleszczuk

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – minister, prokurator generalny Marek Sadowski

Porz¹dek obrad

64. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 23 i 24 czerwca 2004 r.

* Zgodnie z art.123 ust.1 Konstytucji RP Rada Ministrów okreœli³a projekt ustawy jako pilny.



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Longin
Pastusiak oraz wicemarsza³kowie Jolanta Danie-
lak, Kazimierz Kutz i Ryszard Jarzembowski)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Proszê pañstwa senatorów o zajmowanie

miejsc.
Otwieram szeœædziesi¹te czwarte posiedzenie

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana

senatora Andrzeja Jaeschkego oraz pana senato-
ra Krzysztofa Szyd³owskiego. Listê mówców bê-
dzie prowadzi³ pan senator Szyd³owski. Proszê
panów senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 9 czerwca
bie¿¹cego roku zmar³ profesor Roman Ciesielski,
senator Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej ka-
dencji wybrany z by³ego województwa krakow-
skiego, cz³onek senackiej Komisji Gospodarki Na-
rodowej, Komisji Kultury, Œrodków Przekazu oraz
Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, rektor Poli-
techniki Krakowskiej, wybitny naukowiec, nau-
czyciel, wielki spo³ecznik i wielki wychowawca.

Poproszê pañstwa senatorów o powstanie
i uczczenie minut¹ ciszy pamiêci naszego zmar-
³ego kolegi.

(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
Dziêkujê.
Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 13 czer-

wca 2004 r. po raz pierwszy wybieraliœmy pos³ów
do Parlamentu Europejskiego. Jak pañstwo wie-
dz¹, wœród tych pos³ów, eurodeputowanych,
znalaz³o siê czworo naszych kolegów, czworo se-
natorów: pani Genowefa Grabowska, pan Adam
Gierek, pan Mieczys³aw Janowski oraz pani Gra-
¿yna Staniszewska.

Nowo wybranym pos³om Parlamentu Europej-
skiego sk³adam w imieniu nas wszystkich bardzo
serdeczne gratulacje. (Oklaski)

Informujê, ¿e Sejm na siedemdziesi¹tym siód-
mym posiedzeniu w dniu 17 czerwca bie¿¹cego
roku przyj¹³: wszystkie poprawki Senatu do

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuñczy oraz niektórych innych ustaw; wiê-
kszoœæ poprawek Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o notariacie; jedn¹ z dwóch po-
prawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
A w dniu 18 czerwca bie¿¹cego roku Sejm odrzu-
ci³ uchwa³ê Senatu o odrzuceniu ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie oœwiaty.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
szeœædziesi¹tego pierwszego posiedzenia stwier-
dzam, ¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przy-
jêty.

Informujê, ¿e protokó³ szeœædziesi¹tego dru-
giego posiedzenia Senatu, zgodnie z odpowied-
nim artyku³em regulaminu naszej Izby, jest przy-
gotowany do udostêpnienia pañstwu senatorom.
Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi do nie-
go zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na kolej-
nym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad obecnego, szeœædziesi¹tego czwar-
tego posiedzenia Senatu obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o obrocie z zagranic¹ towarami,
technologiami i us³ugami o znaczeniu strategicz-
nym dla bezpieczeñstwa pañstwa, a tak¿e dla
utrzymania miêdzynarodowego pokoju i bezpie-
czeñstwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfi-
kacji podatników i p³atników.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Ko-
deks postêpowania w sprawach o wykroczenia.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej
oraz niektórych innych ustaw.

7. Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji z rocznego okresu dzia³alnoœci.



8. Informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Naro-
dowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu o dzia³alnoœci Instytutu Pa-
miêci Narodowej w okresie od dnia 1 lipca 2002 r.
do dnia 30 czerwca 2003 r.

9. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Ety-
ki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku Mi-
nistra Sprawiedliwoœci – Prokuratora General-
nego o wyra¿enie przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej zgody na poci¹gniêcie do odpowiedzial-
noœci karnej senatora Jerzego Pieni¹¿ka.

Przypominam, ¿e ustawa, która ma byæ oma-
wiana w punkcie pierwszym obrad, zosta³a wnie-
siona przez Radê Ministrów w trybie art. 123
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako
projekt pilny. W tym przypadku, zgodnie
z art. 123 ust. 3 konstytucji, termin rozpatrzenia
ustawy przez Senat wynosi czternaœcie dni.

Przypominam ponadto, ¿e zgodnie z art. 71
ust. 2 Regulaminu Senatu do postêpowania
w sprawie ustaw pilnych nie maj¹ zastosowania
art. 16 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz terminy okreœlone
wart. 32ust. 2 i art. 34ust. 2RegulaminuSenatu.

Informujê równie¿, ¿e Komisja Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci w trakcie rozpatrywania
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a wiêc
ustawy z punktu pi¹tego proponowanego po-
rz¹dku obrad, dostrzeg³a potrzebê wprowadze-
nia zmian legislacyjnych wykraczaj¹cych poza
materiê ustawy, a wiêc na podstawie art. 69
ust. 1 Regulaminu Senatu przedstawia wniosek
o podjêcie inicjatywy ustawodawczej. Inicjatywa
ta zawarta jest w druku senackim nr 733.

Wyostrzam wiêc na to pañstwa uwagê i proszê
wszystkich pañstwa senatorów o obecnoœæ na
sali podczas rozpatrywania punktu pi¹tego po-
rz¹dku obrad, a wiêc punktu dotycz¹cego zmia-
ny kodeksu postêpowania cywilnego, poniewa¿
wtedy w g³osowaniu – podkreœlam: w g³osowaniu
– rozstrzygniemy o ewentualnym rozszerzeniu
porz¹dku obrad o tê w³aœnie inicjatywê.

Chcia³bym zapytaæ: czy ktoœ z pañstwa sena-
torów pragnie zabraæ g³os w sprawie przedsta-
wionego porz¹dku obrad?

Pan senator Adamski, bardzo proszê.

Senator Jerzy Adamski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, jako przewo-

dnicz¹cy Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich bardzo proszê Wysok¹ Izbê i pana
marsza³ka o zdjêcie z porz¹dku obrad punktu
dziewi¹tego, dotycz¹cego wyra¿enia zgody na po-
ci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci karnej pana se-
natora Jerzego Pieni¹¿ka.

W sposób krótki chcia³by pañstwu przedsta-
wiæ argumentacjê. Miêdzy 1 czerwca 2004 r., kie-

dy to komisja obradowa³a na swoim posiedzeniu,
a dniem wczorajszym wp³ynê³y do komisji nowe
wnioski, które komisja powinna przeanalizowaæ.
Podkreœlam, Panie Marsza³ku, ¿e tu nie chodzi
o ca³kowite usuniêcie tego punktu, ale o zdjêcie
go z porz¹dku obrad tego posiedzenia, tak aby
komisja mog³a zapoznaæ siê z argumentami, któ-
re przedstawi³ senator Jerzy Pieni¹¿ek. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Czy s¹ g³osy sprzeciwu wobec wniosku senato-

ra Adamskiego? Nie widzê zg³oszeñ.
Rozumiem wiêc, ¿e Wysoka Izba przyjê³a zg³o-

szony pana senatora Adamskiego wniosek
o skreœlenie z porz¹dku obrad Senatu dotychcza-
sowego punktu dziewi¹tego.

Pan senator Kulak.

Senator Zbigniew Kulak:
Panie Marsza³ku, ja z kolei chcia³bym prosiæ

o wprowadzenie do porz¹dku obrad jednego pun-
ktu, punktu dotycz¹cego ustawy o wypowiedze-
niu Konwencji o przysz³ej wielostronnej
wspó³pracy w rybo³ówstwie na Pó³nocno-Za-
chodnim Atlantyku, druk nr 739.

Ten wniosek jest de facto wnioskiem dwóch
komisji, które rozpatrzy³y tê ustawê: Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagra-
nicznych. Wniosek ten jest te¿ bardzo popierany
przez resort rolnictwa, dlatego ¿e nieuchwalenie
tej ustawy w dniu dzisiejszym mo¿e spowodowaæ
ca³kiem wymierne konsekwencje finansowe,
których nie musielibyœmy ponosiæ, gdybyœmy
zd¹¿yli wypowiedzieæ tê konwencjê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Czy w tej sprawie s¹ inne opinie, inne zdania

pañstwa senatorów? Nie widzê zg³oszeñ.
Serdecznie dziêkujê.
Rozumiem, ¿e przyjmujemy wniosek pana se-

natora Kulaka.

Senator Zbigniew Kulak:
Jeszcze uzupe³niaj¹co. Proponowa³bym, ¿eby

umieœciæ ten punkt przed rozpatrywaniem spra-
wozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

(Marsza³ek Longin Pastusiak: Czyli w koñco-
wej czêœci naszych obrad.)

Tak, w tej chwili by³by to punkt siódmy.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Tak. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Markowski.
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Senator Jerzy Markowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mój wniosek jest troszkê jakby wielocz³onowy,

ale proszê pozwoliæ mi przedstawiæ moj¹ moty-
wacjê w tej sprawie.

W porz¹dku dzisiejszego posiedzenia mamy
ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Ale narzêdziem prawnym do zrealizowania tej
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej s¹
przepisy wprowadzaj¹ce tê ustawê. Wobec tego
mój wniosek sprowadza³by siê do tego, a¿eby roz-
szerzyæ porz¹dek tego posiedzenia o rozpatrzenie
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swo-
bodzie dzia³alnoœci gospodarczej,druk senacki
nr 738.

Proponujê te¿, by odbyæ ³¹czn¹ debatê w tych
sprawach, to znaczy nad ustaw¹ o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej i nad przepisami wpro-
wadzaj¹cymi tê ustawê. Jednak¿e z uwagi na to,
i¿ jest to materia niezwykle obszerna, chcia³bym
zasugerowaæ, a¿eby oba te punkty – przypomnê:
rozpatrywane ³¹cznie – przenieœæ jako ostatnie
punkty porz¹dku posiedzenia, czyli po informa-
cji prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej.

Chcia³bym równie¿ zg³osiæwniosek o rozsze-
rzenie porz¹dku posiedzenia o punkt dotycz¹cy
zmiany ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim.
Przypomnê, ¿e dotyczy to tych s³awnych kredy-
tów w formie argentyñskiej.

Chcê te¿ zasugerowaæ, a¿eby – ze wzglêdu na
to, i¿ jest to materia stosunkowo nowa, choæ nie
tak obszernie opisana – potraktowaæ to jako
punkt ostatni obecnego posiedzenia, czyli umie-
œciæ go po ³¹cznie rozpatrywanych ustawach
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Dziêkujê
bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
To s¹, oczywiœcie, dwa ró¿ne wnioski.
(Senator Jerzy Markowski: Tak.)
Powinniœmy wiêc zaj¹æ odpowiednie stanowis-

ko wobec ka¿dego z tych dwóch wniosków.
Zapytujê wiêc Wysok¹ Izbê: czy s¹ g³osy sprze-

ciwu wobec propozycji uzupe³nienia porz¹dku
obrad naszego posiedzenia o przepisy wprowa-
dzaj¹cego ustawê o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej?

Proszê bardzo, pan senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:
Panie Marsza³ku, ja siê sprzeciwiam wniosko-

wi pana senatora Markowskiego. Ustawa w dru-
ku nr 738 ma sto piêædziesi¹t stron, liczy setki
artyku³ów, które trzeba by by³o chocia¿ przeczy-
taæ. Nie róbmy takiego zamieszania, jakie jest

w ustawach podatkowych. Nie jest to mo¿liwe,
¿eby w jeden dzieñ siê z tym zapoznaæ.

Panie Senatorze, w imieniu polskich przedsiê-
biorców apelujê do pana o wycofanie tego wnios-
ku. Apelujê do pana publicznie! Nie jest to mo¿li-
we, ¿eby tak wa¿n¹ ustawê przyjmowaæ na kola-
nie! Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Markowski.

Senator Jerzy Markowski:
Panie Senatorze, to, i¿ o tym dzisiaj rozmawia-

my, nie jest niczym innym jak tylko odpowiedzi¹
na apel polskich przedsiêbiorców, którzy jak naj-
bardziej prosz¹ o to, a¿eby jak najszybciej zaczê³y
funkcjonowaæ przepisy upraszczaj¹ce funkcjo-
nowanie dzia³alnoœci gospodarczej. Ja przypom-
nê, ¿e Sejm przyj¹³ tê ustawê na posiedzeniu
pi¹tkowym. I my, w³aœnie odpowiadaj¹c na ten¿e
apel, zrobiliœmy wszystko, a¿eby jeszcze dzisiaj
rano rozpatrzyæ tê ustawê. I te¿ mieliœmy na to
tylko dwa dni.

Ja jestem œwiadomy tej skomplikowanej ma-
terii, ja jestem œwiadomy obszernoœci tego mate-
ria³u. I chcia³bym wierzyæ, ¿e czas nawet o dwa
tygodnie d³u¿szy wystarczy wszystkim na to, a¿e-
by zapoznaæ siê z t¹ materi¹ przed³o¿on¹ w tej
stuczterdziestostronicowej ustawie, ale, szczerze
mówi¹c, osobiœcie w to w¹tpiê.

Niemniej jednak to, i¿ wnosimy o to, ¿eby tê
ustawê dziœ rozpatrywaæ, nie jest niczym innym
jak tylko odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie œrodo-
wisk gospodarczych na jak najszybsze wdro¿enie
regulacji prawnych, które uproszcz¹ funkcjono-
wanie dzia³alnoœci gospodarczej w kraju. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Czy ktoœ w tej sprawie…?
Senator Smoktunowicz.

Senator Robert Smoktunowicz:

Ja by³bym gotów przy³¹czyæ siê do wniosku se-
natora Markowskiego… Ale byæ mo¿e, Panie Se-
natorze, pomo¿e nam to, je¿eli powie nam pan,
jaka jest zale¿noœæ obu tych ustaw, czy ustawa
zasadnicza, czyli ta o swobodzie, mo¿e funkcjo-
nowaæ bez tej drugiej. To chyba rozwi¹¿e pro-
blem. Bo nam wszystkim zale¿y na tym, ¿eby tê
ustawê jak najszybciej uchwaliæ. Dziêkujê.

(G³os z sali: Nie mo¿e…)
(Senator Jerzy Markowski: Czy mogê?)
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

Tak.
Bardzo proszê, pan senator Markowski.

Senator Jerzy Markowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
A wiêc nie mo¿e! No, na tym polega problem, ¿e

przepisy wprowadzaj¹ce s¹ narzêdziem do wpro-
wadzenia ustawy matki, czyli ustawy o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
(Rozmowy na sali)
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów…
(Rozmowy na sali)
Wobec zg³oszonego sprzeciwu nie mam innego

wyboru jak tylko poddaæ wniosek pana senatora
Markowskiego pod g³osowanie.

Kto z pañstwa senatorów…
Przystêpujemy do g³osowania.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

wniosku o rozszerzenie porz¹dku obrad o rozpa-
trzenie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, druk se-
nacki nr 738, proszê o naciœniêcie przycisku obe-
cnoœci.

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników na tabli-

cy.
Na 77 obecnych senatorów 64 g³osowa³o za, 10

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 1)

Stwierdzam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a wniosek
o rozszerzenie porz¹dku obrad o punkt doty-
cz¹cy przepisów wprowadzaj¹cych ustawê
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Przystêpujemy zatem do zajêcia stanowiska
w sprawie drugiego wniosku zg³oszonego przez pa-
na senatora Markowskiego, mianowicie o rozpa-
trzenie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie kon-
sumenckim, zawartej w druku senackim nr 730.

Czy w tej sprawie ktoœ ma inne zdanie ani¿eli
wnioskodawca? Nie. Dziêkujê.

Rozumiem, ¿e Wysoka Izba przyjê³a wniosek
o uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt doty-
cz¹cy rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz usta-
wy o kredycie konsumenckim.Dziêkujê.

Pan senator Pieni¹¿ek, proszê bardzo.

Senator Jerzy Pieni¹¿ek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zwracam siê do pañstwa z nastêpuj¹c¹ propo-

zycj¹. W ubieg³ym tygodniu Sejm przyj¹³ dwie

wa¿ne ustawy rolne, jedn¹ o p³atnoœciach bezpo-
œrednich do gruntów rolnych, czyli o dop³atach
bezpoœrednich dla rolników, przed³u¿aj¹c o dwa
tygodnie termin sk³adania wniosków, i drug¹
o zmianach w zakresie organizacji grup produ-
centów rolnych i ich zwi¹zkach. Komisja Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy³a obie ustawy. Ma-
my sprawozdania. Przyjê³a obie ustawy jedno-
g³oœnie, bez ¿adnych poprawek, uznaj¹c, ¿e s¹
one bardzo wa¿ne dla polskiego rolnictwa i dla
polskiej racji stanu.

Pierwsza ustawa przed³u¿a o dwa tygodnie, do
30 czerwca, termin sk³adania wniosków przez
rolników. Druga zaœ zmienia zasady organizacji
grup producentów rolnych, poszerzaj¹c kr¹g
podmiotów mog¹cych korzystaæ z ustawy, a tak-
¿e dodaje mechanizmy pozwalaj¹ce na ³atwiejsze
i szersze korzystanie ze œrodków zarówno we-
wnêtrznych, jak i zewnêtrznych Wspólnej Polity-
ki Rolnej Unii Europejskiej.

Dlatego pozwalam sobie prosiæ Wysok¹ Izbê,
aby zechcia³a zastanowiæ siê i w³¹czyæ do porz¹d-
ku obrad obie ustawy jako punkt drugi i trzeci.
Chodzi o to, aby mo¿na je by³o na tym posiedzeniu
rozpatrzyæ. Jednoczeœnie po konsultacji z pani¹
minister i z prezydium naszej komisji chcielibyœ-
my zaproponowaæ, aby te dwie ustawy, które siê
ze sob¹ ³¹cz¹, bo dotycz¹ tej samej materii, je¿eli
chodzi o pozyskiwanie œrodków, rozpatrywaæ
³¹cznie. Mog³oby to nam pomóc sprawnie popro-
wadziæ dzisiejsz¹ debatê. Dziêkujê serdecznie.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Popieram wniosek senatora Pieni¹¿ka, ale

chcia³bym siê dowiedzieæ, dlaczego rz¹d nie
wniós³ tego jako projektu pilnego. Jest to klasy-
czny przyk³ad projektu pilnego.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
To by³o pytanie do rz¹du.
Czy pani minister chcia³aby odpowiedzieæ na

pytanie pana senatora Romaszewskiego?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Daria Oleszczuk:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
To zasadne pytanie. Mogliœmy to wnieœæ w try-

bie pilnym, ale s¹dziliœmy, ¿e jest to tak bardzo
wa¿na sprawa, ¿e spotkamy siê z przychylnoœci¹
zarówno jednej, jak i drugiej Izby. Dziêkujê bar-
dzo.
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

Czyli de iure nie jest to pilne, ale de facto pilne.
Ja tak zrozumia³em wypowiedŸ pani minister.

Czy s¹ jakieœ g³osy w sprawie wniosku zg³oszo-
nego przez pana senatora Pieni¹¿ka? Nie s³yszê.
Dziêkujê.

Wobec tego rozumiem, ¿e Wysoka Izba przyjê³a
wniosek pana senatora Pieni¹¿ka o uzupe³nienie
porz¹dku obrad o dwa punkty: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków po-
chodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz
ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich do grun-
tów rolnych, a tak¿e stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o grupach produ-
centów rolnych i ich zwi¹zkach oraz o zmianie in-
nych ustaw. Bêd¹ to punkty drugi i trzeci, przy
czym zostan¹ rozpatrzone ³¹cznie.

Czy s¹ jeszcze inne g³osy w sprawie porz¹dku
obrad obecnego posiedzenia Senatu? Nie. Dziê-
kujê.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad szeœædziesi¹tego czwartego posiedzenia Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

Informujê równie¿ pañstwa senatorów, ¿e g³o-
sowania w sprawie przedstawionych punktów
porz¹dku obrad zostan¹ przeprowadzone pod
koniec posiedzenia.

Chcia³bym jeszcze wyostrzyæ uwagê senato-
rów na to, ¿e konieczna jest obecnoœæ w czasie
debaty nad kodeksem postêpowania cywilnego,
bo w tym punkcie porz¹dku obrad bêdziemy mie-
li g³osowanie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie
z zagranic¹ towarami, technologiami i us³ugami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeñstwa
pañstwa, a tak¿e dla utrzymania miêdzynarodo-
wego pokoju i bezpieczeñstwa oraz o zmianie nie-
których ustaw.

Przypominam, ¿e ustawa ta zosta³a uchwalo-
na przez Sejm na siedemdziesi¹tym siódmym po-
siedzeniu 18 czerwca 2004 r. Do Senatu zosta³a
przekazana 18 czerwca, a 21 czerwca, zgodnie
z regulaminem naszej Izby, skierowa³em tê usta-
wê do Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeñ-
stwa Publicznego oraz do Komisji Gospodarki
i Finansów Publicznych. Komisje po rozpatrze-
niu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania
w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 740, a sprawozdania komi-
sji w drukach nr 740A i nr 740B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Naro-
dowej i Bezpieczeñstwa Publicznego pana sena-
tora Janusza Koniecznego, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Janusz Konieczny:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Obrony Narodowej i Bezpie-

czeñstwa Publicznego mam zaszczyt przedstawiæ
Wysokiej Izbie sprawozdanie z rozpatrzenia
przez wspomnian¹ komisjê uchwalonej przez
Sejm na siedemdziesi¹tym siódmym posiedzeniu
w dniu 18 czerwca 2004 r. ustawy o zmianie
ustawy o obrocie z zagranic¹ towarami, techno-
logiami i us³ugami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeñstwa pañstwa, a tak¿e dla utrzymania
miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa oraz
o zmianie niektórych ustaw.

Omawiany rz¹dowy projekt ustawy zosta³
przygotowany z uwagi na fakt, i¿ zapisy dotych-
czasowej ustawy z 29 listopada 2000 r. nie przy-
staj¹ do obowi¹zuj¹cego prawa Unii Europej-
skiej. Obecna ustawa dostosowuje polskie prze-
pisy w zakresie kontroli eksportu towarów pod-
wójnego zastosowania do prawa unijnego. Od
1 maja bowiem obowi¹zuje wprost w polskim po-
rz¹dku prawnym rozporz¹dzenie Rady Unii Eu-
ropejskiej nr 1334/2000 ustanawiaj¹ce wspól-
notowy system kontroli eksportu produktów i te-
chnologii podwójnego zastosowania. Fakt ten
spowodowa³ koniecznoœæ usuniêcia z obowi¹zu-
j¹cej ustawy przepisów dubluj¹cych siê lub
sprzecznych z przepisami wspomnianego rozpo-
rz¹dzenia.

Nowa ustawa porz¹dkuje mechanizmy i proce-
dury kontrolne tak, by by³y one czytelne zarówno
dla przedsiêbiorstw, jak i dla administracji
rz¹dowej. Z ustawy usuniêto obowi¹zek uzyski-
wania zezwolenia na import towarów podwójne-
go zastosowania, ale zastrze¿ono, i¿ w niektórych
przypadkach import ten bêdzie monitorowany
przez Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.

Do ustawy do³¹czono projekty rozporz¹dzeñ
obejmuj¹ce listê eksportow¹ rodzajów uzbroje-
nia, okreœlaj¹c¹ uzbrojenie i jego import, listê
pañstw, z którymi obrót towarami o znaczeniu
strategicznym jest zakazany lub ograniczony.
Ustawa wraz z projektami druków, certyfikatów
i zezwoleñ jest dobrze przygotowanym aktem
prawnym.

Ustawa okreœla us³ugi poœrednictwa jako
dzia³ania prowadzone przez osoby fizyczne lub
prawne polegaj¹ce miêdzy innymi na negocjowa-
niu, doradztwie handlowym, pomocy w zawiera-
niu umów oraz uczestnictwie w jakiejkolwiek for-
mie w czynnoœciach zwi¹zanych z eksportem,
importem, tranzytem lub zawarciem umowy lea-
singu, darowizny, po¿yczki itp. Przepisy te za-
warte s¹ w art. 3 pkcie 5 wspomnianej ustawy.

W art. 6 pkcie 5 czytamy, ¿e minister w³aœciwy
do spraw gospodarki w porozumieniu z mini-
strem w³aœciwym do spraw zagranicznych i mini-
strem obrony narodowej, po zasiêgniêciu opinii
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szefa ABW i szefa Agencji Wywiadu, okreœli
w drodze rozporz¹dzenia wykaz uzbrojenia, na
obrót którym jest wymagane zezwolenie, uwzglê-
dniaj¹c przy jego sporz¹dzaniu wykazy miêdzy-
narodowe.

Ustawa dokonuje tak¿e zmiany przepisów od-
nosz¹cych siê do kontroli us³ug. W³¹czona zosta-
³a kontrola us³ug poœrednictwa oraz pomocy te-
chnicznej, wynikaj¹ca ze zobowi¹zania na³o¿o-
nego na pañstwa cz³onkowskie przez postano-
wienia wspólnotowe – stanowiska Rady Unii Eu-
ropejskiej z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
kontroli poœrednictwa oraz wspólnego dzia³ania
i z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie kontroli po-
mocy technicznej.

Uchwalenie tej ustawy jest spraw¹ bardzo
wa¿n¹. Z uwagi na aktualn¹ sytuacjê miêdzyna-
rodow¹, miêdzynarodowy terroryzm, dalsza
zw³oka w zakresie aktualizacji prawa nie jest
wskazana.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, Komisja
Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego
zg³asza do niniejszej ustawy szeœæ poprawek. Po-
prawki te zawarte s¹ w druku nr 740A.

Poprawka pierwsza to jest poprawka, w której
dodaje siê tylko wyraz „w”.

Poprawka druga – w art. 1 w pkcie 6 lit. c
otrzymuje brzmienie: po pkcie 4 dodaje siê
pkt 4a–4c w brzmieniu przedstawionym w tym
druku. Nie bêdê cytowa³, pañstwo senatorowie
te druki maj¹.

Reasumuj¹c, Panie Marsza³ku, Panie i Pano-
wie Senatorowie, pragnê w imieniu Komisji Ob-
rony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego
prosiæ Wysok¹ Izbê o uchwalenie ustawy o zmia-
nie ustawy o obrocie z zagranic¹ towarami, te-
chnologiami i us³ugami o znaczeniu strategicz-
nym dla bezpieczeñstwa pañstwa, a tak¿e dla
utrzymania miêdzynarodowego pokoju i bezpie-
czeñstwa oraz o zmianie niektórych ustaw wraz
z przed³o¿onymi poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê panu senatorowi Koniecznemu za

przedstawienie sprawozdania.
Bardzo proszê sprawozdawcê Komisji Gospo-

darki i Finansów Publicznych, pana senatora
Bogus³awa M¹siora, o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie rozpa-
trywanej ustawy.

Senator Bogus³aw M¹sior:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Poniewa¿ mój szanowny kolega, pan senator

Konieczny, szczegó³owo omówi³ problematykê,
która jest zwi¹zana z ustaw¹, ja przedstawiê opi-

niê Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
wyra¿on¹ w druku nr 740B.

Na posiedzeniu nasza komisja równie¿ przyjê-
³a szeœæ poprawek, które s¹ zawarte, tak jak mó-
wi³em, w druku nr 740B.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny
i uzupe³nia przepis o brakuj¹cy wyraz.

Poprawka druga polega na odrêbnym zdefinio-
waniu dwóch pojêæ – „Wspólnotowy Kodeks Cel-
ny” i „obszar celny Wspólnoty”.

Poprawka trzecia polega na doprecyzowaniu
definicji pomocy technicznej. Celem tego dopre-
cyzowania by³o wskazanie, ¿e dzia³ania i us³ugi,
o których mowa w przepisie, maj¹ charakter po-
mocniczy lub wspieraj¹cy, a nie techniczny.

Poprawka czwarta: w definicji importu w miej-
sce odes³ania wstawia siê prawid³owe wyra¿enie.

Poprawka pi¹ta usuwa niepotrzebny przeci-
nek.

Poprawka szósta usuwa b³¹d redakcyjny oraz
wykreœla nieprawid³owo zastosowany w przepi-
sie skrót odnosz¹cy siê do zezwolenia na obrót
uzbrojeniem.

Proszê Wysoki Senat o przyjêcie ustawy
o zmianie ustawy o obrocie z zagranic¹ towarami,
technologiami i us³ugami o znaczeniu strategicz-
nym dla bezpieczeñstwa pañstwa, a tak¿e dla
utrzymania miêdzynarodowego pokoju i bezpie-
czeñstwa oraz o zmianie niektórych ustaw wraz
z poprawkami Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych zawartymi w druku nr 740B.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê panu senatorowi M¹siorowi.
Chcia³bym zapytaæ pañstwa senatorów, czy

ktoœ chce zadaæ pytanie panom senatorom spra-
wozdawcom. Nie. Dziêkujê.

Proszê pañstwa, ustawa, która jest w tej chwili
przedmiotem naszej debaty, by³a pilnym rz¹do-
wym projektem ustawy. Do reprezentowania sta-
nowiska rz¹du w sprawie tej ustawy upowa¿nio-
ny zosta³ minister gospodarki i pracy.

Bardzo serdecznie witam w naszym gronie
podsekretarza stanu w tym resorcie, pana Miro-
s³awa Zieliñskiego.

Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy chce
przedstawiæ stanowisko rz¹du w sprawie rozpa-
trywanej ustawy. Tak.

Bardzo proszê, Panie Ministrze, na senack¹
trybunê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Miros³aw Zieliñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zabieram g³os po to, ¿eby serdecznie podziêko-

waæ Senatowi, obydwu komisjom za bardzo szyb-
kie, bardzo sprawne przeprowadzenie prac.
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O wadze ustawy panowie senatorowie sprawo-
zdawcy ju¿ powiedzieli. Chcia³bym powiedzieæ
tylko tyle, ¿e ustawa w takiej postaci, w jakiej jest
przygotowana, bêdzie jedn¹ z najlepszych ustaw
i ca³kowicie bêdzie regulowaæ system kontroli
eksportu, zgodnie z prawem Unii Europejskiej,
ale tak¿e z najlepszymi standardami œwiatowy-
mi. Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, ale jeszcze proszê pozostaæ przy mó-

wnicy, Panie Ministrze, bo jest taka tradycja w tej
Izbie, ¿e pañstwo senatorowie maj¹ prawo zada-
waæ pytania przedstawicielom rz¹du.

Chcia³bym zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa sena-
torów ma pytanie do pana ministra. Nikt.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki i Pracy Miros³aw Zieliñski: Dziêkujê bar-
dzo.)

Proszê pañstwa, stwierdzam, ¿e nikt z pañ-
stwa senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.

Wobec tego, zgodnie z regulaminem naszej Iz-
by, zamykam dyskusjê.

G³osowanie w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o obrocie z zagranic¹ towarami, technologia-
mi i us³ugami o znaczeniu strategicznym dla bez-
pieczeñstwa pañstwa, a tak¿e dla utrzymania
miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa oraz
o zmianie niektórych ustaw zostanie przeprowa-
dzone pod koniec obecnego posiedzenia Senatu.

Mamy dylemat, proszê pañstwa, poniewa¿
Wysoka Izba zgodzi³a siê przyj¹æ…

(G³os z sali: Jeszcze minutka.)
Wobec tego og³oszê piêciominutow¹ przerwê.
Og³aszam piêciominutow¹ przerwê, do godzi-

ny 11.41.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 36
do godziny 11 minut 42)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia

punktów drugiego i trzeciego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwa-
rancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o p³atnoœciach
bezpoœrednich do gruntów rolnych; stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o grupach producentów rolnych i ich zwi¹zkach
oraz o zmianie innych ustaw.

Ustawy te zosta³y uchwalone przez Sejm
18 czerwca na siedemdziesi¹tym siódmym posie-
dzeniu. Do naszej Izby zosta³y przekazane tego

samego dnia, czyli 18 czerwca, a 21 czerwca, zgo-
dnie z Regulaminem Senatu, skierowa³em je do
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja po roz-
patrzeniu ustaw przygotowa³a swoje sprawozda-
nia.

Teksty ustaw s¹ zawarte w drukach nr 737
oraz 736, a sprawozdania komisji w drukach
nr 737A oraz 736A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, pana senatora Józefa Dziemdzielê,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej oraz ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich do
gruntów rolnych.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Józef Dziemdziela:
Dziêkujê.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym w imieniu Komisji Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z³o¿yæ sprawozdanie z prac nad ustaw¹
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej oraz ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich do
gruntów rolnych.

Opiniowana ustawa jest projektem rz¹dowym.
Zosta³a uchwalona przez Sejm w dniu 18 czer-
wca bie¿¹cego roku. Opinia komisji w sprawie tej
ustawy znajduje siê w druku senackim nr 737A.

Celem tej ustawy jest wyd³u¿enie w bie¿¹cym
roku do 30 czerwca 2004 r. terminu sk³adania
wniosków o jednolite i uzupe³niaj¹ce p³atnoœci
bezpoœrednie do gruntów rolnych przewidziane
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz p³atnoœci
z tytu³u wsparcia dzia³alnoœci rolniczej na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowa-
nia z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwa-
rancji Rolnej. Mo¿liwoœæ przed³u¿enia terminu
sk³adania tych wniosków dopuœci³a Komisja Eu-
ropejska. Korzysta z niej nie tylko Polska, ale wiê-
kszoœæ krajów lub wszystkie kraje, które uzyska-
³y cz³onkostwo od dnia 1 maja bie¿¹cego roku.
Skutkiem nowelizacji bêdzie zwiêkszenie dostê-
pu polskich producentów rolnych do œrodków
z pomocy Unii Europejskiej.

Chcia³bym poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e do
dnia 13 czerwca rolnicy z³o¿yli mniej wiêcej 65%
wniosków. To przed³u¿enie na pewno przyczyni
siê do tego, ¿e wiêcej rolników z³o¿y swoje wnioski
i nie zmniejsz¹ siê te dop³aty.

Uwzglêdniwszy tryb prac nad zmian¹ ustawy,
przyjêto rozwi¹zanie legislacyjne polegaj¹ce na
uznaniu wniosków z³o¿onych po dniu 15 czer-
wca, lecz nie póŸniej ni¿ do 30 czerwca bie¿¹cego
roku, za z³o¿one z zachowaniem terminu usta-
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wowego. Wnioski, które bêd¹ z³o¿one przez rolni-
ków do 25 lipca, bêd¹ ju¿ traktowane jako z³o¿o-
ne po terminie i obni¿ana bêdzie dop³ata – za ka¿-
dy dzieñ 1%.

W imieniu komisji rolnictwa pragnê prosiæ
Wysok¹ Izbê o przyjêcie omawianej ustawy bez
poprawek. Taka uchwa³a by³a podjêta przez ko-
misjê jednomyœlnie – nikt nie by³ przeciw i nikt
nie wstrzyma³ siê od g³osu. Dziêkujê bardzo, Pa-
nie Marsza³ku, dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê panu senatorowi Dziemdzieli.
Bardzo proszê sprawozdawcê Komisji Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi, pana senatora Jerzego Pie-
ni¹¿ka, o zabranie g³osu i przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Jerzy Pieni¹¿ek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pañstwo Mini-

strowie! Szanowni Pracownicy Kancelarii Sena-
tu!

Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie z prac ko-
misji nad drug¹ z ustaw, które rozpatrujemy
³¹cznie, a mianowicie nad ustaw¹ o grupach pro-
ducentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz o zmianie
innych ustaw. Jest ona zawarta w druku nr 736.

Projekt tej ustawy, przeg³osowanej w Sejmie
w poprzednim tygodniu, zmierza do zwiêkszenia
mo¿liwoœci organizacyjnych poszczególnych
podmiotów, mo¿liwoœci ubiegania siê o prawo za-
liczenia do grup producentów rolnych, poszerza
katalog o jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce
osobowoœci prawnej oraz osoby prawne prowa-
dz¹ce gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepi-
sów o podatku rolnym, lub prowadz¹ce dzia³al-
noœæ rolnicz¹ w zakresie dzia³ów specjalnych
produkcji rolnej.

Projekt ten ustala równie¿ korzystniejsze wa-
runki uznania poszczególnej grupy za grupê pro-
ducenck¹ i korzystania z praw tej ustawy w za-
kresie dotycz¹cym zmniejszenia tylko do 50%
przychodów ze sprzeda¿y produktów lub grup
produktów wytworzonych w gospodarstwach
rolnych, które stanowi¹ wiêcej ni¿ po³owê przy-
chodów grupy.

Zmiana trzecia, Szanowni Pañstwo, dotyczy
doprecyzowania kwestii zwi¹zanych z obowi¹z-
kami wojewodów, którzy rejestruj¹ poszczególne
grupy producenckie i przeprowadzaj¹ kontrole
tych grup w ramach nadzoru.

Zmiana pi¹ta dotyczy zasady tworzenia i wy-
korzystania funduszu specjalnego. Piszemy
w noweli, ¿e ten punkt dotyczy tylko sytuacji,
w których ten fundusz bêdzie utworzony.

I to s¹, proszê pañstwa, g³ówne zmiany.
Jeszcze jedna, koñcowa, dotyczy tego, ¿e woje-

woda informuje ministra w³aœciwego do spraw
rolnictwa, prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz prezesa Agencji
Rynku Rolnego o ka¿dej zmianie danych zawar-
tych w rejestrze.

Pozwolê sobie poinformowaæ jeszcze dla po-
rz¹dku, ¿e w czasie wczorajszych obrad komisji
by³ równie¿ podnoszony temat zmiany w syste-
mie opodatkowania grup producentów rolnych,
bo ten temat jest czêsto podejmowany przez rol-
ników, przez ich zwi¹zki i ju¿ dzia³aj¹ce grupy
producenckie. Chodzi o to, ¿eby zmniejszyæ trzy
funkcjonuj¹ce dzisiaj podatki w tym zakresie, ale
myœlê, ¿e tê kwestiê w swoim wyst¹pieniu chêt-
nie wyjaœni pani minister Daria Oleszczuk, która
jest specjalistk¹ w tej dziedzinie, tak jak wyjaœni-
³a nam to na wczorajszym posiedzeniu komisji.

W zwi¹zku z tym, ¿e ta ustawa zmierza do tego,
aby korzystaæ ze œrodków wewnêtrznych, krajo-
wych, jak równie¿ zewnêtrznych, europejskich,
w szerszym zakresie, jeœli chodzi o fundusze, dla-
tego w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
jak równie¿ œrodowisk rolników i ich zwi¹zków,
prosi³bym, abyœmy tê ustawê po rozpatrzeniu
przyjêli jednog³oœnie bez poprawek, tak jak ko-
misja rolnictwa, i ¿eby ewentualne poprawki,
które w czasie debaty zosta³yby sformu³owane,
zawiera³y tylko elementy legislacyjne.

Informujê, ¿e nasze Biuro Legislacyjne rów-
nie¿ nie wnios³o do tego projektu ¿adnych uwag.
Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê panu senatorowi.
Chcia³bym zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa sena-

torów ma pytania do panów senatorów sprawo-
zdawców.

Pan senator Jurgiel, bardzo proszê.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo
Chcê zapytaæ – poniewa¿ nie by³o czasu spraw-

dziæ tego w ustawie matce – o ten art. 5, o którym
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 i który jest zmieniany.
Chodzi o zapis: „zasady tworzenia i wykorzystania
funduszu specjalnego, o którym mowa w art. 5, je-
œli bêdzie on utworzony”. Czy tworzenie tego fun-
duszu nie jest obligatoryjne? I na jakie cele jest on
przeznaczony? To pytania do pana senatora spra-
wozdawcy albo do przedstawiciela rz¹du, jeœli pan
senator jest nieprzygotowany. Jest to, moim zda-
niem, dziwna zmiana. Ale poniewa¿ nie mam
ustawy matki, nie potrafiê tutaj…

(Senator Jerzy Pieni¹¿ek: Rozumiem, ¿e pani
minister podejmie…)

W takim razie proszê o odpowiedŸ pani¹ mini-
ster.
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

Czy s¹ inne pytania do obu sprawozdawców?
Nie widzê zg³oszeñ. Dziêkujê, Panie Senatorze.

Przypominam, ¿e ustawa o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej oraz ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich do
gruntów rolnych by³a rz¹dowym projektem usta-
wy. Ustawa o zmianie ustawy o grupach produ-
centów rolnych i ich zwi¹zkach oraz o zmianie in-
nych ustaw by³a poselskim projektem ustawy.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w sprawie
obydwu ustaw upowa¿niony zosta³ minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Witam w naszej Izbie podsekretarzy stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani¹
minister Dariê Oleszczuk oraz pana ministra
Stanis³awa Kowalczyka.

Chcia³bym zapytaæ, czy pañstwo ministrowie
chcieliby przedstawiæ stanowisko rz¹du w spra-
wie obydwu ustaw.

Prosimy pani¹ minister Oleszczuk.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Daria Oleszczuk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nawi¹¿ê do kwestii dotycz¹cej opodatkowa-

nia, o której mówi³ pan senator Pieni¹¿ek. Ta
kwestia, Wysoka Izbo, nie by³a zg³aszana jako…
By³o tak, jak powiedzia³ pan senator: ona by³a
podnoszona, bo ona zawsze budzi pewne w¹tpli-
woœci. Chodzi o to, ¿e w rozumieniu ustawy gru-
py producentów rolnych s¹ przedsiêbiorcami.
W zwi¹zku z tym s¹ one zobowi¹zane do p³acenia
podatku dochodowego od osób prawnych, a in-
dywidualni rolnicy nie s¹ zobowi¹zani do p³ace-
nia tego podatku. Jedynie cel tworzenia grup
producentów rolnych jest inny. Polega to na tym,
¿e celem grupy nie jest wypracowanie zysku. Jej
celem jest takie funkcjonowanie, które bêdzie
rozwija³o, wspomaga³o dzia³alnoœæ poszczegól-
nych cz³onków grupy, a nie wypracowywanie dla
siebie zysku.

Chcê pañstwa poinformowaæ, ¿e grupy produ-
centów rolnych s¹ z mocy prawa, zgodnie z usta-
w¹ o podatkach lokalnych, zwolnione od op³aca-
nia podatku od nieruchomoœci przez piêæ lat
swojego funkcjonowania. Tutaj te¿ jest to zwol-
nienie. To równie¿ jest korzystne dla grup produ-
centów rolnych.

Pan senator Jurgiel zada³ pytanie dotycz¹ce
zmiany trzeciej do ustawy o grupach producen-
tów rolnych, która brzmi: „zasady tworzenia i wy-
korzystania funduszu specjalnego, o którym mo-
wa w art. 5, je¿eli bêdzie on utworzony”. Panie Se-

natorze, ta zmiana polega na tym, ¿e z tej ustawy
bêd¹ wynika³y obowi¹zki zwi¹zane z funduszem
specjalnym, gdy taki fundusz zostanie przez gru-
pê utworzony. Nie ma obowi¹zku – jest to w³aœnie
z³agodzenie tego przepisu – tworzenia i wykorzy-
stywania funduszu specjalnego. Dziêkujê bar-
dzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Pani Minister.
Chcia³bym zapytaæ pañstwa senatorów, czy s¹

pytania do pani minister? Nie ma. Dziêkujê bar-
dzo.

Dziêkujê, Pani Minister.
W tej sytuacji otwieram ³¹czn¹ dyskusjê nad

rozpatrywanymi ustawami.
Przypominam o standardowych wymogach re-

gulaminowych dotycz¹cych czasu, wniosków itd.
W tej chwili mamy zapisanego do dyskusji jed-

nego senatora.
Bardzo proszê pana senatora Krzysztofa Jur-

giela o zabranie g³osu.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie by³o czasu ustosunkowaæ siê komplekso-

wo do zagadnienia pozyskiwania œrodków w ra-
mach p³atnoœci bezpoœrednich. Chcê tylko zg³o-
siæ kilka uwag, które wynikaj¹ z mojej bie¿¹cej
dzia³alnoœci jako senatora.

Przypominam z gorzk¹ satysfakcj¹, ¿e ju¿ w li-
stopadzie mówiliœmy o tym, ¿e trzeba wzmocniæ
dzia³ania gmin, tworz¹c stanowiska pracy, na
których zatrudnieni pracownicy mieliby poma-
gaæ rolnikom w wype³nianiu wniosków. Pomys³
ten – zg³oszony w formie projektu uchwa³y wzy-
waj¹cej rz¹d do opracowania takiego programu
pomocy w gminach w wype³nianiu wniosków,
a tak¿e pozyskiwaniu œrodków z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich – by³ przez czêœæ sena-
torów trochê wyœmiewany. Okaza³o siê jednak,
¿e to w³aœnie ci senatorowie, którzy g³osowali za
przyjêciem uchwa³y, mieli racjê.

Dzisiaj mamy tak¹ oto sytuacjê, ¿e rz¹d nacis-
ka banki gospodarki i banki spó³dzielcze, wszyst-
kie instytucje, które je¿d¿¹ po gospodarstwach
i namawiaj¹ rolników. A mo¿na to by³o zrobiæ
wczeœniej – zaprogramowaæ, zaplanowaæ i zreali-
zowaæ to zadanie w sposób bardzo zorganizowa-
ny i w³aœciwie. Zadanie jest bardzo wa¿ne, bo
œrodki, które mo¿na pozyskaæ w ramach Wspól-
nej Polityki Rolnej, mog¹ wp³yn¹æ na rozwój na-
szej gospodarki.

Proponujê, Panie Marsza³ku, jedn¹ poprawkê.
Nie jestem prawnikiem, ale propozycja, aby
wprowadziæ ust. 3 i uznaæ coœ, co zosta³o z³o¿one
póŸniej, za coœ, co zosta³o z³o¿one wczeœniej,
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brzmi dla mnie jakoœ tak dziwnie. Dlatego propo-
nujê, aby w ust. 2, w którym mamy zapis o tym,
¿e w 2004 r. wnioski o udzielenie pomocy w za-
kresie wspierania dzia³alnoœci rolniczej na ob-
szarach o niekorzystnych warunkach rozwoju
mog³y byæ sk³adane w terminie od 15 kwietnia do
15 czerwca, po prostu zmieniæ termin sk³adania
wniosków. Proponujê ponadto, ¿eby by³ to ter-
min nie do 30 czerwca, ale jednak do 31 lipca.
Znaj¹c stan obecny – s¹ informacje prasowe, ¿e
co prawda w niektórych województwach ju¿ 80%
rolników z³o¿y³o wnioski, ale s¹ województwa,
w których tych wniosków nie z³o¿ono – myœlê, ¿e
realnym terminem jest termin 31 lipca. S¹dzê, ¿e
dziêki temu osoby, które bêd¹ chcia³y skorzystaæ
z tego instrumentu Wspólnej Polityki Rolnej, bê-
d¹ mog³y z niego skorzystaæ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu senatorowi.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
W tej sytuacji zamykam ³¹czn¹ dyskusjê.
Chcia³bym zapytaæ przedstawicieli rz¹du, czy

chc¹ siê ustosunkowaæ do tej poprawki zg³oszo-
nej przez pana senatora Jurgiela.

Proszê bardzo, pan minister Kowalczyk.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Stanis³aw Kowalczyk:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê odnieœæ do wypowiedzi pana se-

natora, a nastêpnie ustosunkowaæ siê do tej po-
prawki.

S¹dzê, ¿e ten ca³y program przygotowania rol-
ników do wykorzystania dop³at bezpoœrednich
od pocz¹tku do koñca zosta³ przez resort rolni-
ctwa zaprogramowany i zrealizowany tak, aby
ka¿dy rolnik mia³ szansê wzi¹æ udzia³ w szkole-
niu, a nastêpnie z³o¿yæ wniosek.

Panie Senatorze, minister rolnictwa nie nacis-
ka, minister rolnictwa prosi rolników o to, ¿eby te
wnioski sk³adali. Uda³o siê do tego ca³ego przed-
siêwziêcia zaprosiæ tak¿e instytucje, które
wspó³pracuj¹ z rolnikami. I rzeczywiœcie, banki
spó³dzielcze, banki zrzeszaj¹ce banki spó³dziel-
cze, izby rolnicze, a tak¿e oœrodki doradztwa rol-
niczego bardzo intensywnie i chêtnie w³¹czy³y siê
w ca³y proces najpierw informowania rolników,
a teraz pomocy rolnikom w wype³nianiu wnios-
ków.

Na dzieñ dzisiejszy sytuacja wygl¹da na pewno
znacznie korzystniej, ani¿eli wygl¹da³a 13 czer-

wca – co by³o ju¿ podnoszone przez senatora
sprawozdawcê – aczkolwiek w dalszym ci¹gu pe-
wna grupa rolników takich wniosków jeszcze nie
z³o¿y³a. Chcê powiedzieæ, ¿e do wczoraj wnioski
z³o¿y³o ³¹cznie milion dwieœcie siedemdziesi¹t
szeœæ tysiêcy rolników, czyli 80% wszystkich rol-
ników zarejestrowanych w systemie IACS z³o¿y³o
ju¿ takie wnioski. Ten proces, trzeba powiedzieæ,
uleg³ znacznemu spowolnieniu w momencie, kie-
dy rolnicy uzyskali informacjê, ¿e s¹ podejmowa-
ne dzia³ania w celu wyd³u¿enia tego okresu.
Ostatniego dnia, kiedy rolnicy nie mieli jeszcze
tej informacji, nie wiadomo by³o, ¿e termin zosta-
nie wyd³u¿ony, z³o¿ono do agencji, w ci¹gu jedne-
go dnia, sto dwanaœcie tysiêcy wniosków. Po
upublicznieniu tej informacji, po przekazaniu do
publicznej wiadomoœci, ¿e takie dzia³ania s¹ po-
dejmowane, w tej chwili dziennie sk³ada nieca³e
dziesiêæ tysiêcy rolników, od szeœciu do oœmiu ty-
siêcy dziennie – wczoraj by³o osiem tysiêcy
osiemset. I to jest te¿ przyczyna, dla której uwa-
¿amy, ¿e nie ma sensu nadmierne wyd³u¿anie te-
go okresu.

Dlatego te¿ wnoszê do Wysokiej Izby o odrzu-
cenie poprawki pana senatora Jurgiela, tym bar-
dziej ¿e jest ona sprzeczna z prawem. Komisja
Europejska zezwoli³a bowiem na wyd³u¿enie tego
okresu maksymalnie do 15 lipca. Nie jest wiêc
mo¿liwe wyd³u¿enie do 31 lipca. Maksymalnie
mo¿na wyd³u¿yæ ten okres, zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem Komisji Europejskiej nr 1111
z 14 czerwca tego roku, do 15 lipca, ale ka¿dy kraj
cz³onkowski sam ustala ostateczn¹ datê. My
wnioskowaliœmy, by to by³a data 30 czerwca – my
to znaczy ministerstwo rolnictwa. Z takim wnios-
kiem zwróciliœmy siê do Komisji Europejskiej.
Rozporz¹dzenie nr 1111 zosta³o uchwalone na
wniosek Polski i Litwy. Proponowaliœmy wyd³u-
¿enie tego okresu do 30 czerwca – termin ten uz-
naliœmy za wystarczaj¹cy, ¿eby wszyscy rolnicy,
którzy chc¹ jeszcze z³o¿yæ takie wnioski, mogli je
z³o¿yæ. Dalsze wyd³u¿enie tego terminu, jak po-
wiedzia³em, i ustalenie go na dzieñ po 15 lipca
jest ju¿ sprzeczne z regulacj¹ nr 1111, poza tym
uniemo¿liwia ca³y proces prowadzenia kontroli
przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

Trzeba bowiem bardzo wyraŸnie powiedzieæ,
¿e z³o¿enie wniosku przez rolnika nie zamyka ca-
³ego procesu administracyjnego, ale rozpoczyna
ca³y proces administracyjny zwi¹zany z wprowa-
dzeniem tego wniosku do systemu, z ocen¹ tego
wniosku, a nastêpnie z kontrol¹ na miejscu, któ-
ra musi byæ wykonana przez Agencjê Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, i z rekontrola-
mi, które te¿ musz¹ byæ wykonane. £¹cznie musi
byæ wykonanych wiêc ponad sto tysiêcy kontroli.
Nale¿y siê liczyæ, ¿e w tym roku, jako w pier-
wszym roku naszego cz³onkostwa w Unii Euro-
pejskiej, takie kontrole unijne bêd¹ mia³y miej-
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sce. Oznacza to, ¿e czasu na ich przeprowadzenie
bêdzie coraz mniej. A pamiêtajmy, ¿e rolnicy bê-
d¹ mieli mo¿liwoœæ sk³adania wniosków z tak
zwan¹ sankcj¹ finansow¹ przez kolejne dwadzie-
œcia piêæ dni. A wiêc jeœli te wnioski bêd¹ mog³y
byæ sk³adane do 30 czerwca, to do 25 lipca bêd¹
jeszcze mog³y byæ sk³adane wnioski z sankcj¹ fi-
nansow¹. A to oznacza, ¿e czas na kontrolê, zgod-
nie z harmonogramem przygotowanym w agencji
restrukturyzacji, zosta³ dramatycznie skrócony,
co mo¿e oznaczaæ, ¿e agencja nie wykona tych
kontroli na czas.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e jest to a¿ dwa i pó³
miesi¹ca – dwa miesi¹ce od 15 kwietnia do
15 czerwca plus dwa tygodnie, czyli dwa i pó³
miesi¹ca. To jest bardzo d³ugi okres, tym bardziej
¿e od przysz³ego roku rolnicy bêd¹ mieli tylko
miesi¹c – takie s¹ przepisy Unii Europejskiej.
Ten rok jest wyj¹tkowy dla nowych krajów cz³on-
kowskich, dlatego mieliœmy zgodê na dwa mie-
si¹ce, a w tej chwili jest jeszcze zgoda na wyd³u¿e-
nie tego okresu. Od przysz³ego roku nasi rolnicy
bêd¹ mieli tylko cztery tygodnie na z³o¿enie
wniosków.

Oczywiœcie ten rok by³ rokiem szczególnym, bo
rolnicy, po pierwsze, musieli nauczyæ siê wy-
pe³niaæ wnioski. Po drugie, musieli wykonaæ
czynnoœæ, któr¹ siê wykonuje tak naprawdê raz
na wiele, wiele lat, czyli dokonaæ pomiaru dzia³ek
ewidencyjnych, i to zosta³o wykonane. W przy-
sz³ym roku te czynnoœci ju¿ odpadaj¹, dlatego te¿
wierzymy, ¿e cztery tygodnie w zupe³noœci wy-
starcz¹.

W zwi¹zku z tym jeszcze raz chcia³bym zaape-
lowaæ, prosiæ, aby Wysoka Izba podtrzyma³a tê
regulacjê, która jest w przed³o¿eniu rz¹dowym
i która zosta³a uchwalona przez Sejm. Dziêkujê
bardzo.

Senator Longin Pastusiak:

Panie Ministrze, chwileczkê, proszê jeszcze
o pozostanie. Mam takie pytanie: czy przyjê-
cie tej poprawki oznacza³oby koniecznoœæ
wznowienia negocjacji z Komisj¹ Europej-
sk¹?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Stanis³aw Kowalczyk:

Je¿eli Wysoka Izba przyjê³aby poprawkê pole-
gaj¹c¹ na wyd³u¿eniu tego terminu do 31 lipca,
to regulacja ta by³aby niezgodna z regulacjami
unijnymi.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Pan senator Jurgiel.
Jeszcze proszê o pozostanie na chwileczkê.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Ministrze, w zwi¹zku z tym wyjaœnie-
niem zmieniê termin w poprawce na 15 lipca. Tej
informacji po prostu nie mia³em, bo nie by³em na
posiedzeniu komisji. Poprawka zostanie wiêc za-
ktualizowana.

Ale proszê jeszcze o wyjaœnienie, dlaczego nie
zmieniono ust. 2, tylko dodano ust. 3. No bo jak-
by uznaje siê, ¿e to, co zosta³o póŸniej zrobione,
zosta³o zrobione dobrze. Czy nie nale¿a³o zmieniæ
tej daty w ust. 2?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Stanis³aw Kowalczyk:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mimo wszystko chcia³bym prosiæ, aby ten ter-

min 30 czerwca zosta³ zachowany, bo jest on wy-
starczaj¹cy, ¿eby rolnicy z³o¿yli w terminie
wnioski. Mia³em przyjemnoœæ argumentowaæ to
szeroko w Izbie ni¿szej parlamentu, na posiedze-
niach komisji sejmowych.

Jeszcze raz chcia³bym powiedzieæ: Polska z³o-
¿y³a wniosek do Komisji Europejskiej o wyd³u¿e-
nie terminu sk³adania wniosków do 30 czerwca.
Ten 30 czerwca nie wynika³ z tego, ¿e to tak po
prostu sp³ynê³o jakiemuœ urzêdnikowi w mini-
sterstwie rolnictwa na papier, tylko z tego, ¿e jest
w agencji restrukturyzacji precyzyjnie przygoto-
wany program kontroli wniosków. Jako kraj,
który pierwszy rok jest cz³onkiem Unii Europej-
skiej, jesteœmy zobowi¹zani do przeprowadzenia
wiêkszej liczby kontroli, ani¿eli ma to miejsce
w przypadku starych krajów cz³onkowskich.
Stare kraje cz³onkowskie wykonuj¹ kontrolê 5%
dop³at bezpoœrednich, my byliœmy pierwotnie zo-
bowi¹zani do wykonania podwójnej liczby tych
kontroli – 11%. Ostatecznie po rozmowach z Ko-
misj¹ Europejsk¹, z Dyrekcj¹ Generaln¹ Rolni-
ctwa, poziom ten zosta³ ustalony na 7%, 8%. Ale
7%, 8% to w dalszym ci¹gu jest ponad sto tysiêcy
kontroli, tak zwanych kontroli na miejscu, które
trzeba przeprowadziæ, a to wymaga odpowiednie-
go czasu.

Dlatego te¿ apelujê o to, aby pozosta³ termin
30 czerwca, który jest dla rolników terminem wy-
starczaj¹cym – jeszcze raz chcê powiedzieæ – wy-
starczaj¹cym do z³o¿enia wniosków przez wszys-
tkich tych rolników, którzy chc¹ wnioski z³o¿yæ.

Przyk³ad ostatniego tygodnia dobitnie dowo-
dzi, ¿e po informacji, ¿e okres ten jest wyd³u¿ony,
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rolnicy natychmiast zaprzestali sk³adania
wniosków. Dostajemy 10%, 5% tego, co dostawa-
liœmy miêdzy 10 a 15 czerwca.

Apelujê wiêc, aby to by³ jednak 30 czerwca,
a nie 15 lipca. Zdecydowanie bowiem takie wyd³u-
¿enie utrudni³oby i uniemo¿liwi³oby przeprowa-
dzenie przez agencjê kontroli w terminie. Co to oz-
nacza praktycznie? Praktycznie oznacza to, ¿e
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa nie wyp³aci czêœci rolnikom pieniêdzy w gru-
dniu tego roku, tak jak pierwotnie zamierza³a, ale
wyp³aci dopiero w przysz³ym roku, albowiem ca³y
proces zostanie przesuniêty. Przewidujemy, ¿e
w grudniu tego roku oko³o 50% wszystkich tych,
którzy z³o¿yli wnioski, dostanie pieni¹dze, pozo-
sta³e 50% dostanie w przysz³ym roku.

I teraz druga uwaga pana senatora dotycz¹ca
zapisu o sankcjach finansowych. Rozporz¹dzenie
Komisji Europejskiej ukaza³o siê 14 czerwca. My
przygotowaliœmy pewne regulacje wczeœniej.
Z uwagi na kalendarz posiedzeñ parlamentu
i z uwagi na termin ukazania siê tego rozporz¹dze-
nia zosta³ przygotowany przez prawników, prze-
dyskutowany i zaproponowany taki w³aœnie zapis.
No, by³oby to w du¿ym stopniu nielogiczne, aby ci
rolnicy, którzy z³o¿yli wnioski po 15 czerwca, ale
przed wprowadzeniem tej regulacji, zostali objêci
sankcj¹ finansow¹, a ci, którzy z³o¿¹ w terminie
póŸniejszym, ale ju¿ pod rz¹dami tej zmienionej re-
gulacji, takich sankcji finansowych nie ponosili.

W zwi¹zku z tym projekt ustawy, nad któr¹ ob-
raduje Wysoka Izba, zawiera wyd³u¿enie dwuty-
godniowe, zarówno w ustawie o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich, a wiêc w tej czêœci, któ-
ra dotyczy wniosków o dop³aty z tytu³u obszarów
o niekorzystnych warunkach, jak i w ustawie
o p³atnoœciach bezpoœrednich – w tej czêœci, któ-
ra dotyczy wniosków o dop³aty obszarowe. Cho-
dzi o to, aby ci rolnicy, którzy z³o¿¹ wnioski po
15 czerwca, ale przed wejœciem w ¿ycie tej usta-
wy, nie ponosili sankcji finansowych.

Taki zapis by³ konsultowany tak¿e z RCL, któ-
re nie wnios³o do tego ¿adnych uwag. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Chcia³bym zapytaæ pana senatora Jurgiela,

czy w œwietle dodatkowych wyjaœnieñ pana mini-
stra, by³by pan senator gotów rozwa¿yæ wycofa-
nie swojej poprawki?

Senator Krzysztof Jurgiel:
Panie Marsza³ku, uwa¿am, ¿e zapis jest praw-

nie z³y. Nie rozumiem, dlaczego nie zmieniono
ust. 2, tylko dodano ust. 3. Moim zdaniem, jest to
niezgodne z prawem.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi Stanis³aw Kowalczyk: Panie
Marsza³ku, czy mog³aby siê do tego odnieœæ pani
minister Oleszczuk?)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Tak, bardzo proszê.
Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Daria Oleszczuk:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Chodzi o to, ¿eby konstrukcja prawna tego

przepisu nie budzi³a w¹tpliwoœci zwi¹zanych
z moc¹ wsteczn¹. Termin, który zosta³ okreœlony
na okres od 15 kwietnia do 15 czerwca 2004 r.,
zosta³ wiêc utrzymany. Dodanie ust. 3 polega na
utrzymaniu w mocy tamtego zapisu i umo¿liwie-
niu zaliczania wniosków, które bêd¹ sk³adane do
30 czerwca.

Chcê panu senatorowi zwróciæ uwagê, ¿e dzi-
siaj mamy 23 czerwca, a jakiekolwiek opóŸnienie
spowoduje, ¿e i tak brzmienie tego przepisu bê-
dzie budzi³o pewne w¹tpliwoœci od strony formal-
noprawnej. Nie moglibyœmy zmieniæ terminu, bo
ten termin po prostu min¹³, mo¿emy tylko uznaæ
wnioski z³o¿one po tym terminie za z³o¿one w ter-
minie – tak dzia³a na przyk³ad k.p.a. – mo¿emy
tylko utrzymaæ w mocy sk³adanie tych wnios-
ków. Od strony formalnoprawnej zmiana termi-
nu wi¹za³aby siê z dzia³aniem z moc¹ wsteczn¹.

Taka konstrukcja prawna jest prawid³owa
i zosta³a, jak powiedzia³ pan minister Kowalczyk,
uzgodniona z Rz¹dowym Centrum Legislacji, jak
równie¿ z Rad¹ Legislacyjn¹ dzia³aj¹c¹ przy pre-
mierze. Chodzi o to, ¿eby w³aœnie utrzymaæ to
w mocy, zarachowaæ te wnioski, które zosta³y
zg³oszone po 15 czerwca 2004 r., jako wnioski
z³o¿one w terminie. Zgodnie z k.p.a. powiedzieli-
byœmy: wniosek o przywrócenie terminu do z³o-
¿enia danej sprawy. Tak ta instytucja prawna zo-
sta³a skonstruowana i zmiana w samym ust. 2
by³aby w¹tpliwa. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Mam w zwi¹zku z tym w¹tpliwoœci, ale nie bê-
dê robi³ tutaj zamieszania, bo i tak wiem, ¿e ta po-
prawka nie przejdzie. Tak ¿e wycofujê j¹, maj¹c
jednak œwiadomoœæ, ¿e rz¹d w tym zakresie nie
uwzglêdni³ wszystkiego. Dziêkujê.
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu senatorowi za zrozumienie,
a pañstwu ministrom za te wyjaœnienia. Dziêkujê
bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi Stanis³aw Kowalczyk: Dziê-
kujê, Panie Marsza³ku. Dziêkujê, Panie Senato-
rze.)

Informujê, ¿e g³osowania w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o p³atnoœciach
bezpoœrednich do gruntów rolnych, a tak¿e usta-
wy o zmianie ustawy o grupach producentów rol-
nych i ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych
ustaw zostan¹ przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Wysoka Izbo, przystêpujemy do rozpatrze-
nia punktu czwartego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatni-
ków i p³atników.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm
27 maja i tego samego dnia zosta³a przekazana
do Senatu. 31 maja bie¿¹cego roku skierowa³em
j¹ do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej. Komisja po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej
sprawie.

Tekst ustawy, Pañstwo Senatorowie, jest za-
warty w druku nr 714, a sprawozdanie komisji
w druku nr 714A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pani¹
senator Apoloniê Klepacz, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Apolonia Klepacz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Panie Ministrze!
Przypad³ mi w udziale zaszczyt przedstawienia

pañstwu sprawozdania Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej w spra-
wie uchwalonej przez Sejm 27 maja 2004 r. usta-
wy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i iden-
tyfikacji podatników i p³atników.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu
1 czerwca 2004 r. komisja wnosi, aby Wysoki Se-
nat raczy³ uchwaliæ projekt uchwa³y przedsta-
wiony w druku nr 714A.

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie
rozpatrywanej ustawy bez poprawek. Ustawa ta,
dla stworzenia której inspiracj¹ by³y dwie inicja-
tywy poselskie, jest odpowiedzi¹ na doraŸne po-
trzeby podatników dotycz¹ce uproszczenia sys-
temu aktualizacji danych. Inicjatywy te, z któ-

rych pierwsza mia³a na celu zniesienie obowi¹z-
ku podawania w postêpowaniu o nadanie nume-
ru identyfikacji podatkowej rodzaju i numeru do-
wodu osobistego, a druga zak³ada³a, i¿ obo-
wi¹zek aktualizowania danych wynikaj¹cy z fak-
tu wydania nowego dowodu osobistego bêdzie re-
alizowany z urzêdu przez organ wydaj¹cy dowód
osobisty, by³y jedynie kanw¹ opracowania tej
ustawy.

Rozpatrywana ustawa, rezultat prac sejmo-
wych bêd¹cy swoistym kompromisem, wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy zobo-
wi¹zani do wymiany dowodów osobistych napo-
tykali dotychczas wiele problemów, ³¹cznie
z sankcjami karnoskarbowymi, które nak³adano
na nich za niezrealizowanie obowi¹zku dostar-
czenia do w³aœciwych urzêdów skarbowych de-
klaracji NIP-3 ze zmianami wynikaj¹cymi z wy-
miany dowodu osobistego. Powszechny obo-
wi¹zek wymiany dowodów osobistych, wyda-
nych przed dniem 1 stycznia 2001 r., przewiduje
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie usta-
wy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych
oraz ustawy o dzia³alnoœci gospodarczej.

Wynikaj¹cy z tej wymiany obowi¹zek aktuali-
zowania numeru dowodu to¿samoœci, podanego
w postêpowaniu o nadanie numeru identyfikacji
podatkowej, by³ tak¿e przedmiotem wyst¹pienia
rzecznika praw obywatelskich do ministra finan-
sów w listopadzie 2003 r. Z tym wyst¹pieniem ko-
misja zapozna³a siê dziêki przedstawionej opinii
prawnej. W wyst¹pieniu tym rzecznik zwraca
uwagê na w¹tpliwoœæ, jaka pojawia siê w zwi¹zku
z t¹ spraw¹. W¹tpliwoœæ ta dotyczy celów, którym
s³u¿yæ ma przekazywanie organom skarbowym
informacji o rodzaju i numerze dowodu to¿samo-
œci pod groŸb¹ kary. Zdaniem rzecznika, cech¹
jednoznacznie identyfikuj¹c¹ osobê fizyczn¹ jest
zamieszczony w dowodzie osobistym numer PE-
SEL, który nie ulega zmianie. Dlatego rzecznik
stawia pytanie, czy niezbêdne jest ¿¹danie ak-
tualizacji tych danych przez podatnika, i sugeru-
je, ¿e obowi¹zek powiadamiania powinien spo-
czywaæ na organach pañstwowych, które przeka-
zywa³yby stosowne dane o nowym dokumencie
to¿samoœci do urzêdu skarbowego w³aœciwego
dla miejsca ostatniego zameldowania podatnika.
Podkreœla siê, ¿e skoro mo¿liwe jest przekazywa-
nie przez organy prowadz¹ce ewidencjê ludnoœci
pisemnych informacji o zgonach podatników do
w³aœciwych dla ich ostatniego miejsca zamiesz-
kania urzêdów skarbowych, to tym bardziej mo¿-
liwe jest przekazywanie informacji o nowych nu-
merach dowodów osobistych. Dlatego nie nale¿y
przerzucaæ tego obowi¹zku na podatników.

Co wnosi omawiana zmiana ustawy o zasa-
dach ewidencji i identyfikacji podatników i p³at-
ników? Po pierwsze, umo¿liwia rencistom i eme-
rytom dokonanie zg³oszenia aktualizacyjnego za
poœrednictwem p³atnika, czyli organu emerytal-
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nego czy rentowego, jakim jest ZUS, a ZUS zobo-
wi¹zany jest do przekazania zmian zg³oszonych
przez podatnika w terminie siedmiu dni do odpo-
wiedniego urzêdu skarbowego.

Po drugie, zobowi¹zuje organ wydaj¹cy dowód
osobisty do powiadomienia p³atnika podatku do-
chodowego od osób fizycznych, nieprowadz¹cego
dzia³alnoœci gospodarczej, o obowi¹zku aktuali-
zowania danych wynikaj¹cych z faktu otrzyma-
nia nowego dowodu osobistego oraz o mo¿liwoœci
dokonania tego za pomoc¹ organu wydaj¹cego
dowód osobisty. W konsekwencji tych zapisów
zobowi¹zuje siê organ do przekazania tych da-
nych w terminie siedmiu dni do w³aœciwego urzê-
du skarbowego podatnika.

Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2004 r.
Jak ju¿ na wstêpie wspomina³am, wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom obywateli.

W imieniu komisji proszê zatem Wysok¹ Izbê
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Pani Senator.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-

ni senator sprawozdawcy? Nie.
Dziêkujê bardzo.
Rozpatrywana ustawa zosta³a wniesiona jako

poselski projekt ustawy. Prezes Rady Ministrów
upowa¿ni³ do reprezentowania rz¹du w tej spra-
wie ministra finansów.

Witam w naszej Izbie sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów, pana ministra Wies³awa
Ciesielskiego.

Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy chce
przedstawiæ stanowisko rz¹du w tej sprawie.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Wies³aw Ciesielski: Nie, dziêkujê.)

Rozumiem, ¿e rz¹d ani nie popiera, ani nie
zg³asza sprzeciwu wobec tej ustawy, czyli zajmu-
je w tej sprawie neutralne stanowisko.

Czy zatem ktoœ z pañstwa senatorów ma pyta-
nie do pana ministra? Nie.

Wszystko jest jasne.
W tej sytuacji otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³a siê jedna osoba – pani se-

nator Apolonia Klepacz, która przed chwileczk¹
by³a sprawozdawc¹.

Proszê bardzo pani¹ senator o zabranie g³osu
w dyskusji.

Senator Apolonia Klepacz:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, w tej chwili je-

stem przy mównicy jako senator, nie uchodzi³o
mi bowiem, jako sprawozdawcy, wyra¿aæ swojej
opinii – mog³am wyraziæ tylko opinie uzgodnione

na posiedzeniu komisji. Dlatego pozwalam sobie
jeszcze na krótk¹ wypowiedŸ.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z punktu widzenia pañstwa informacja celna

i podatkowa jest bardzo wa¿na. Prawid³owo
skonstruowany i dobrze funkcjonuj¹cy system
ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników
powinien stanowiæ podstawê pañstwa, powinien
tak¿e dawaæ obywatelom poczucie bezpieczeñ-
stwa i rodziæ zaufanie do tego pañstwa.

W tym momencie pragnê odwo³aæ siê do oœ-
wiadczenia, które wspólnie z senatorem Niciej¹
w listopadzie 2003 r. skierowaliœmy do rz¹du.
W oœwiadczeniu tym zawarliœmy postulat, aby
u³atwiæ obywatelom naszego kraju spe³nienie
wymogu powiadamiania urzêdu skarbowego
o zmianie dowodu osobistego. Postulat ten wyni-
ka³ z interwencji, jakie kierowali do naszych biur
senatorskich mieszkañcy województwa opol-
skiego, które reprezentujemy.

Uzyskana wtedy odpowiedŸ resortu nie bardzo
nas satysfakcjonowa³a. Tym bardziej pragnê dzi-
siaj, w imieniu w³asnym i senatora Stanis³awa
Niciei, wyraziæ zadowolenie, ¿e ten dokuczliwy
dla obywatela obowi¹zek bêdzie móg³ byæ realizo-
wany przy pomocy w³aœciwych organów. A by³ on
dokuczliwy tym bardziej, ¿e za jego niezrealizo-
wanie grozi³y równie¿ sankcje karno-skarbowe.

Dzisiaj z ca³¹ stanowczoœci¹ mo¿emy stwier-
dziæ, ¿e ta drobna, ale jak¿e istotna zmiana legis-
lacyjna jest przejawem tego, ¿e pañstwo mo¿e
byæ sprawne i przyjazne, a o to nam wszystkim
chodzi. Dlatego osobiœcie popieram tê ustawê
i apelujê do pañstwa senatorów o jej przyjêcie bez
poprawek.

Kierujê równie¿ podziêkowania do rz¹du za ot-
warcie siê na tê inicjatywê legislacyjn¹. Dziêkujê
i sk³adam to podziêkowanie na rêce pana mini-
stra.

I na tym koñczê swoj¹ wypowiedŸ w dyskusji.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Stwierdzam, ¿e lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Zamykam dyskusjê.
Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e g³osowanie w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewiden-
cji i identyfikacji podatników i p³atników zosta-
nie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Se-
natu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania w spra-
wach o wykroczenia.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm na
siedemdziesi¹tym szóstym posiedzeniu w dniu
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27 maja bie¿¹cego roku i tego samego dnia zosta-
³a przekazana do Senatu. 31 maja, zgodnie z re-
gulaminem, skierowa³em j¹ do Komisji Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci. Komisja po rozpa-
trzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozda-
nie.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 715,
a samo sprawozdanie komisji – w druku nr 715A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci, pana senatora Gerarda
Czajê, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji.

Senator Gerard Czaja:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Bêdzie to krótkie sprawozdanie, tak jak krótka

jest ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce Kodeks postêpowania w sprawach o wy-
kroczenia.

Dzia³aj¹c z upowa¿nienia Komisji Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci, przedstawiam wy-
niki debaty, która odby³a siê w dniu 17 czer-
wca bie¿¹cego roku. Debata ta dotyczy³a
zmian w ustawie – Przepisy wprowadzaj¹ce
Kodeks postêpowania w sprawach o wykrocze-
nia.

Wysoki Senacie, zanim omówiê szczegó³y pro-
ponowanych zmian, pragnê przypomnieæ, i¿
w obecnym stanie prawnym kwestia odpowie-
dzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych jest uregulowana ustaw¹ z 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych, gdzie
znajduje siê odes³anie w zakresie postêpowania
w tych sprawach do ustawy z 1971 r., czyli do ko-
deksu postêpowania w sprawach o wykroczenia,
który zosta³ uchylony w 2003 r. Nowelizacja
z 14 listopada 2003 r., dotycz¹ca omawianej
ustawy, umo¿liwia stosowanie przepisów o naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych, o której
mówi siê w art. 170 ustawy o finansach publicz-
nych, nie d³u¿ej ni¿ do 30 czerwca 2004 r. Tak
wiêc do tego dnia mo¿na stosowaæ stare przepisy
ustawy – Kodeks postêpowania w sprawach
o wykroczenia, gwarantuj¹ce obwinionemu – na
zasadach domniemania niewinnoœci – prawo do
obrony, ustanowione w rozdziale II konstytucji.
Tak wiêc po 30 czerwca bie¿¹cego roku, jeœli nie
zostanie wprowadzona ta poprawka, o której dzi-
siaj mówiê, jeœli nie zostanie przed³u¿ony ten ter-
min, nie bêdzie obowi¹zywa³ ¿aden tryb orzeka-
nia o naruszeniu dyscypliny finansów publicz-
nych, nie bêdzie wiêc mo¿na stosowaæ równie¿
sankcji za te czyny.

Bior¹c pod uwagê, ¿e prace nad projektem
ustawy o odpowiedzialnoœci za naruszenie dy-

scypliny finansów publicznych dopiero teraz zo-
sta³y zakoñczone w podkomisji sejmowej i nie by-
³y jeszcze przedmiotem obrad Komisji Finansów
Publicznych, nasza komisja, Komisja Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci, któr¹ mam zaszczyt
dzisiaj reprezentowaæ, wnosi o uchwalenie
zmian w ustawie – Przepisy wprowadzaj¹ce Ko-
deks postêpowania w sprawach o wykroczenia,
zawartych w druku senackim nr 715.

Panie Marsza³ku, dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Chcia³bym zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa sena-

torów pragnie zadaæ pytanie panu senatorowi
sprawozdawcy? Nie.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e ustawa ta zosta³a wniesiona

jako poselski projekt ustawy.
Zgodnie z regulaminem naszej Izby pragnê za-

pytaæ obecnego na sali ministra sprawiedliwoœci,
pana Sadowskiego, czy chcia³by ewentualnie za-
braæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy. Przy
okazji witam serdecznie.

(Minister Sprawiedliwoœci Marek Sadowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.)

My te¿ dziêkujemy panu ministrowi.
A czy pañstwo senatorowie maj¹ mo¿e jakieœ

pytanie do pana ministra Sadowskiego? Te¿ nie.
£agodnie siê obchodzimy z ministrem spra-

wiedliwoœci.
Otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie

zapisa³ siê do dyskusji, wobec czego zamykam
dyskusjê.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Ko-
deks postêpowania w sprawach o wykroczenia
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Teraz poproszê pani¹ marsza³ek Danielak
o poprowadzenie dalszej czêœci obrad i przejœcie
do rozpatrzenia punktu szóstego porz¹dku na-
szych obrad.

Bardzo proszê, Pani¹ Marsza³ek.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

³ek Jolanta Danielak)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na siedemdziesi¹tym
szóstym posiedzeniu w dniu 28 maja 2004 r.,
a do Senatu zosta³a przekazana 31 maja bie¿¹ce-
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go roku. Marsza³ek Senatu tego samego dnia,
zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skie-
rowa³ j¹ do Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przy-
gotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Komisja dostrzeg³a zarazem potrzebê wprowa-
dzenia zmian legislacyjnych wykraczaj¹cych po-
za materiê ustawy, wiêc na podstawie art. 69
ust. 1 Regulaminu Senatu przedstawi³a wniosek
o podjêcie inicjatywy ustawodawczej.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 722, sprawozdanie komisji
w druku nr 722A, a wniosek o podjêcie inicjatywy
ustawodawczej wraz z projektem ustawy – w dru-
ku nr 723.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 69 ust. 2 Regu-
laminu Senatu wniosek o podjêcie inicjatywy
ustawodawczej przedstawiany jest przez wnios-
kodawcê wraz ze sprawozdaniem komisji w spra-
wie rozpatrywanej ustawy.

Po wys³uchaniu wniosku, zgodnie z art. 69
ust. 3 Regulaminu Senatu, Senat rozstrzyga
o przyst¹pieniu do drugiego czytania projektu
ustawy z wy³¹czeniem stosowania art. 79 oraz
art. 80 ust. 1, 2 i 4 Regulaminu Senatu. W przy-
padku przyjêcia wniosku drugie czytanie prze-
prowadza siê na tym samym posiedzeniu jako
odrêbny punkt porz¹dku obrad. Niepodjêcie
uchwa³y w sprawie przyst¹pienia do drugiego
czytania oznacza skierowanie projektu do rozpa-
trzenia w trybie okreœlonym w dziale IX Regula-
minu Senatu.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Teresê
Liszcz, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz nie-
których innych ustaw, a tak¿e wniosku komisji
o podjêcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Teresa Liszcz:

Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

spotka³a siê na posiedzeniu 17 czerwca. Posie-
dzenie trwa³o wiele godzin. Bra³ w nim udzia³ mi-
nister sprawiedliwoœci z ekip¹ z Ministerstwa
Sprawiedliwoœci oraz wybitni eksperci prawa
i postêpowania cywilnego, cz³onkowie Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz profesoro-
wie bêd¹cy z regu³y tak¿e sêdziami S¹du Najwy¿-
szego.

Jest to bardzo obszerny projekt, najobszer-
niejszy bodaj¿e… Przepraszam, jest to ustawa
sejmowa zmieniaj¹ca kodeks postêpowania cy-
wilnego, najobszerniejsza od 1996 r., czyli prawie
od dziesiêciu lat. Jest to oczywiœcie kolejny etap
transformacji w polskiej procedurze cywilnej,
która zaczê³a siê na prze³omie 1989 i 1990 r.,
a polega na dostosowaniu modelu postêpowania
cywilnego do zmienionych stosunków ekonomi-
cznych, spo³ecznych i politycznych.

Zmiany, które wprowadza ta ustawa, jak po-
wiedzia³am, s¹ bardzo obszerne – jest dwieœcie
piêæ zmian, zwykle licz¹cych parê paragrafów, do
samego kodeksu postêpowania cywilnego, a op-
rócz tego jest jeszcze dwanaœcie zmian w innych
ustawach, a wiêc w sumie dwieœcie siedemnaœcie
zmian. Zmiany te s¹ oczywiœcie ró¿nej wagi: s¹
wœród nich takie, które s¹ stosunkowo proste, re-
dakcyjne, ale s¹ tak¿e zmiany bardzo istotne, do-
tycz¹ce samych zasad postêpowania cywilnego.

Te zmiany dotycz¹ce zasad postêpowania to
przede wszystkim zmiany do czêœci pierwszej,
czyli postêpowania rozpoznawczego. Potem jest
bardzo wa¿na zmiana dotycz¹ca postêpowania
zabezpieczaj¹cego, które jak gdyby zostaje ode-
rwane od postêpowania egzekucyjnego, z którym
w œwiadomoœci wielu osób ³¹czy³o siê nierozer-
walnie. Ta zmiana daje wyraz pewnej samoistno-
œci, autonomii tego postêpowania, które wystê-
puje nie tylko w zwi¹zku z postêpowaniem egze-
kucyjnym.

Najwiêcej w¹tpliwoœci na posiedzeniu komisji
wzbudzi³y tak naprawdê sprawy dotycz¹ce po-
stêpowania rozpoznawczego. Zmiany w tej czêœci
kodeksu postêpowania cywilnego zmierzaj¹ bo-
wiem do pe³nej realizacji zasady kontradyktoryj-
noœci w postêpowaniu cywilnym, wolnoœci dys-
ponowania uprawnieniami, prawami prywatny-
mi. Zasadnicza zmiana w tym kierunku nast¹pi-
³a we wczesnych latach dziewiêædziesi¹tych, ale
w tym czasie pozostawiono jeszcze pewne przepi-
sy, które zobowi¹zywa³y s¹d cywilny do dzia³ania
z urzêdu, do wspierania stron dzia³aj¹cych bez
profesjonalnego pe³nomocnika. Wed³ug tego no-
wego, czystego modelu postêpowania kontra-
dyktoryjnego s¹d siê zachowuje neutralnie, jest
w³aœciwie biernym obserwatorem zmagañ stron,
ich pojedynku na argumenty, na dowody, nie
dzia³a ex officio. Ten czysty model postêpowania
kontradyktoryjnego zak³ada równoœæ stron.
Oczywiœcie jest to formalna równoœæ stron, bo ró-
wnie oczywiste jest to, ¿e bardzo czêsto spotykaj¹
siê w s¹dzie strony nierówne w sensie material-
nym. Z jednej strony mo¿e to byæ przedsiêbior-
stwo, które dysponuje fachowymi si³ami prawny-
mi albo zatrudnia prawnika na etacie, albo staæ
je na adwokata, na radcê prawnego pracuj¹cego
na zlecenie, a z drugiej strony jest cz³owiek, który
dochodzi czêsto roszczeñ maj¹cych znaczenie
dla jego egzystencji i nie staæ go na pomoc praw-
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n¹. Przydzia³ tej pomocy z urzêdu jest obecnie do-
syæ sk¹py ze wzglêdu na znane trudnoœci bud¿e-
tu wymiaru sprawiedliwoœci, dlatego realizacja
czystej zasady kontradyktoryjnoœci i niemiesza-
nia siê s¹du, pozostawania przez s¹d ca³kowicie
biernym i neutralnym, wzbudzi³y w wielu cz³on-
kach komisji du¿y sprzeciw.

W czym siê wyra¿aj¹ te zmiany, id¹ce w kie-
runku zadania – jak powiedzia³ jeden z eksper-
tów – ostatecznego ciosu zasadzie poszukiwania
prawdy obiektywnej? S¹ to zmiany dotycz¹ce
miêdzy innymi art. 5, który w obecnym brzmie-
niu zobowi¹zuje s¹d do udzielania stronom
i uczestnikom postêpowania wystêpuj¹cym
w sprawie bez profesjonalnego pe³nomocnika
wskazówek co do czynnoœci prawnych oraz pou-
czania ich o skutkach tych czynnoœci b¹dŸ zanie-
dbañ. Wed³ug tego, co uchwali³ teraz Sejm, tylko
w razie uzasadnionej potrzeby s¹d mo¿e udzieliæ
niezbêdnych pouczeñ. U¿ycie wyrazu „mo¿e” oz-
nacza, ¿e prawdopodobnie nie bêdzie tego robi³,
skoro zale¿y to od jego swobodnego uznania, bo
wiadomo, ¿e ju¿ dzisiaj, mimo istnienia tego obo-
wi¹zku, rzadko jest on wykonywany. Je¿eli ten
obowi¹zek zniknie, s¹d prawdopodobnie w ogóle
nie bêdzie podejmowa³ takiego dzia³ania.

W tym samym kierunku idzie zmiana art. 224.
Wed³ug obowi¹zuj¹cego brzmienia tego przepisu
przewodnicz¹cy zamyka rozprawê, gdy s¹d uzna
sprawê za dostatecznie wyjaœnion¹. Taki zapis
sugeruje, ¿e obowi¹zkiem s¹du jest jednak zmie-
rzanie do rzeczywistego wyjaœnienia sprawy, czy-
li d¹¿enie do ustalenia tak zwanej, jak mówi¹ nie-
którzy, prawdy obiektywnej albo, jak mówi¹ inni,
prawdy materialnej. A wed³ug tego, co uchwali³
Sejm, ma byæ tak: „Przewodnicz¹cy zamyka roz-
prawê po przeprowadzeniu dowodów przedsta-
wionych przez strony i udzieleniu g³osu stro-
nom”. Znika wiêc jak gdyby ostatni œlad odpowie-
dzialnoœci s¹du za d¹¿enie do ustalenia – bo sa-
mo ustalenie nie zawsze jest mo¿liwe – prawdy
obiektywnej.

Bardzo daleko id¹ca zmiana dotyczy równie¿
art. 321, który pozwala³ s¹dowi w okreœlonych
sytuacjach, takich najbardziej newralgicznych,
¿yciowych, gdy chodzi o alimenty i roszczenia
w sprawie naprawienia szkody wyrz¹dzonej
przez czyn niedozwolony, orzekaæ tak¿e co do ro-
szczeñ, które nie by³y objête ¿¹daniem albo by³y
objête ¿¹daniem w mniejszym rozmiarze, je¿eli
z faktów przytoczonych przez strony wynika³o, ¿e
nale¿¹ siê takie roszczenia albo roszczenia w wy¿-
szym wymiarze. I oto ten przepis ma znikn¹æ,
a skromn¹ rekompensat¹, substytutem, ma byæ
tylko uprawnienie s¹du do pouczenia strony do-
chodz¹cej alimentów albo naprawienia szkody
wyrz¹dzonej przez czyn niedozwolony o tym, ¿e
z faktów przez niego przytoczonych wynikaj¹ ro-

szczenia w wiêkszym wymiarze lub inne roszcze-
nia, których on w ¿¹daniu nie zamieœci³.

Zupe³nie ju¿ dramatyczna wydaje mi siê odpo-
wiednia zmiana dotycz¹ca art. 477 i 4771 w prze-
pisach o postêpowaniu odrêbnym w sprawach ze
stosunku pracy. Skreœla siê przepis, który zobo-
wi¹zywa³ s¹d do orzekania na rzecz pracownika
tak¿e roszczeñ wynikaj¹cych z faktów przytoczo-
nych przez pracownika, je¿eli nie by³y one objête
¿¹daniem albo to ¿¹danie by³o w mniejszym roz-
miarze. Do dzisiaj by³o tak, ¿e wystarczy³o, aby
pracownik – a on zwykle dochodzi elementar-
nych œrodków do ¿ycia, wynagrodzenia albo
choæby przywrócenia do pracy i z regu³y nie staæ
go na pe³nomocnika – przedstawi³ fakty, przed-
stawi³ dowody. Nie musia³ znaæ prawa, bo to s¹d
niejako troszczy³ siê o to, ¿eby wszystko, co pra-
cownikowi siê nale¿a³o w tej sytuacji, mia³ on za-
s¹dzone. I to ma g³êbok¹ motywacjê w nierówno-
œci stron stosunku pracy: w znacznie mocniej-
szej, w typowych przypadkach, pozycji praco-
dawcy oraz w s³abszej pozycji drugiej strony. Ta
zmiana jest wiêc bardzo trudna do przyjêcia,
zw³aszcza dla cz³owieka uczulonego na sprawy
pracownicze.

Innym przepisem, który by³ bardzo ¿ywo dys-
kutowany na posiedzeniu komisji, dotycz¹cym
ju¿ tej drugiej grupy zmian, czyli zmian odno-
sz¹cych siê do postêpowania zabezpieczaj¹cego,
jest przepis art. 7531.. Ten nowo dodany przepis
dotyczy takiego szczególnie efektywnego sposo-
bu zabezpieczenia, przez zobowi¹zanie prawdo-
podobnie zobowi¹zanego do zap³aty pewnych
kwot pieniê¿nych. To jest najpe³niejsze z mo¿li-
wych zabezpieczeñ, bo w³aœciwie dochodzi do za-
spokojenia roszczenia, przynajmniej w czêœci,
zanim s¹d rozstrzygnie sprawê. Do tej pory,
w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, ten sposób
zabezpieczenia by³ stosowany tylko wtedy, gdy
chodzi³o o roszczenia dotycz¹ce dostarczenia
œrodków utrzymania, a wiêc alimenty, renty z ty-
tu³u odpowiedzialnoœci za uszkodzenie cia³a,
rozstrój zdrowia czy utratê ¿ywiciela. W nowo
wprowadzanym art. 7531 pojawia siê wiele rosz-
czeñ niebêd¹cych roszczeniami o dostarczenie
œrodków utrzymania, dla których jednak przewi-
duje siê ten najdalej id¹cy œrodek zabezpiecze-
nia. Musimy przy tym pamiêtaæ, ¿e mo¿e siê oka-
zaæ, i¿ zgodnie z rozstrzygniêciem s¹du œwiadcze-
nie nie bêdzie siê nale¿a³o powodowi. Jeœli on ju¿
w jakiejœ czêœci je otrzyma³, to teraz ten, który
w istocie nie by³ zobowi¹zany, a jednak zap³aci³
przed rozstrzygniêciem, bêdzie siê musia³ trosz-
czyæ o to i martwiæ, jak odzyskaæ te nies³usznie
zap³acone œwiadczenia.

Jeszcze jeden przepis wywo³a³ bardzo du¿¹
dyskusjê, a mianowicie art. 53, dotycz¹cy wnios-
ku o wy³¹czenie sêdziego. Sejm uchwali³ przepis,
wed³ug którego odrzuceniu podlega nie tylko
wniosek o wy³¹czenie sêdziego niespe³niaj¹cy pe-
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wnych formalnych przes³anek, ale tak¿e wniosek
oczywiœcie bezzasadny. A odrzucenie oznacza, ¿e
sêdzia, którego dotyczy wniosek, nie musi nawet
sk³adaæ wyjaœnieñ, przede wszystkim zaœ, i to
jest najwa¿niejsze, nie s³u¿y od tego œrodek od-
wo³awczy. Du¿a czêœæ komisji stanê³a na stano-
wisku, ¿e to jest nieodpowiednie rozstrzygniêcie.
Uzna³a, ¿e chodzi tutaj o sprawê merytoryczn¹,
a nie formaln¹ i ¿e w³aœciwe jest oddalenie, a nie
odrzucenie wniosku. Po bardzo dog³êbnej i mo-
mentami dosyæ burzliwej dyskusji komisja po-
stanowi³a zg³osiæ kilkadziesi¹t poprawek, dok³a-
dnie trzydzieœci cztery. Wiêkszoœæ tych poprawek
by³a jednomyœlnie przyjêta przez komisjê, przy
aprobacie ministra sprawiedliwoœci. W spra-
wach najbardziej dyskutowanych, najbardziej
kontrowersyjnych, komisja nie zdecydowa³a siê
zg³osiæ poprawek, ale mniejszoœæ komisji, która
zosta³a przeg³osowana, zg³osi³a w zwi¹zku z tym
dziesiêæ wniosków mniejszoœci.

Z tych trzydziestu czterech poprawek wiêk-
szoœæ s¹ to poprawki redakcyjne, poprawia-
j¹ce brzmienie przepisów lub wprowadzaj¹ce
konieczne i oczywiste uzupe³nienia czy te¿ ko-
ryguj¹ce oczywiste pomy³ki, ale co najmniej
kilka jest takich, które maj¹ znaczenie mery-
toryczne. Na niektóre z nich chcia³abym zwró-
ciæ uwagê.

Jest to na przyk³ad poprawka druga figuru-
j¹ca w zestawieniu poprawek. Sejm rozszerzy³
grono osób, które mog¹ byæ pe³nomocnikiem
strony w postêpowaniu cywilnym. Naszym zda-
niem, to rozszerzenie jeszcze nie jest wystarcza-
j¹ce. W poprawce drugiej proponujemy powrót
do ustaleñ odnoœnie do tego krêgu osób mo-
g¹cych byæ pe³nomocnikami, które obowi¹zywa-
³y jeszcze w przedwojennym kodeksie postêpo-
wania cywilnego, a wiêc wprowadzenie do tego
krêgu tak¿e osób zarz¹dzaj¹cych interesami
stron – a nie tylko maj¹tkiem, jak jest w ustawie
sejmowej – oraz osób pozostaj¹cych w sta³ym
stosunku zlecenia ze stron¹, je¿eli przedmiot
sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.

Istotna jest, naszym zdaniem, tak¿e poprawka
czwarta, która dotyczy postêpowania zabezpie-
czaj¹cego. Konkretnie chodzi o termin, w którym
s¹d powinien rozpatrzyæ wniosek o udzielenie za-
bezpieczenia. Sejm uchwali³, ¿e to powinno na-
st¹piæ w terminie nie d³u¿szym ni¿ dwa tygodnie.
My uwa¿amy, ¿e po dwóch tygodniach czêsto mo-
g¹ zajœæ takie zdarzenia, które sprawi¹, i¿ to za-
bezpieczenie ju¿ nie bêdzie mo¿liwe, mówi¹c ko-
lokwialnie, bêdzie to musztarda po obiedzie.
I dlatego w poprawce czwartej proponujemy
utrzymanie obowi¹zuj¹cego obecnie terminu.
A wiêc rozpatrzenie takiego wniosku powinno
nast¹piæ bezzw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿
w terminie tygodnia. Oczywiœcie to i tak s¹ termi-

ny instrukcyjne, ale myœlê, ¿e krótszy termin
bêdzie bardziej dyscyplinowa³ s¹d.

Chcia³abym zwróciæ tak¿e uwagê na poprawkê
dziewi¹t¹, która dotyczy nowego sposobu zabez-
pieczenia polegaj¹cego na przejêciu zarz¹du
przymusowego nad przedsiêbiorstwem lub go-
spodarstwem. To jest bardzo daleko id¹cy spo-
sób zabezpieczenia. Mo¿e on byæ bardzo niebez-
pieczny dla d³u¿nika. Mo¿e to byæ wrêcz sposób –
by³a wyra¿ana taka obawa – na przejêcie cudzej
firmy. Mo¿e siê okazaæ, ¿e potem pozew upadnie,
a tymczasem rzekomy wierzyciel, który tytu³em
zabezpieczenia otrzyma³ zarz¹d przedsiêbior-
stwa, mo¿e to przedsiêbiorstwo doprowadziæ do
op³akanego stanu. ¯eby chocia¿ troszkê zabez-
pieczyæ tutaj interesy pozwanego, proponujemy,
aby ten najdalej id¹cy i ryzykowny sposób zabez-
pieczenia by³ stosowany tylko wtedy, kiedy mniej
drastyczne sposoby zabezpieczenia, takie jak za-
jêcie ruchomoœci, zajêcie rachunku bankowego
czy ustanowienie hipoteki, nie zapewniaj¹ osi¹g-
niêcia celu zabezpieczenia.

Istotna jest tak¿e poprawka dwudziesta, która
dotyczy przypadku, kiedy s¹d mo¿e zezwoliæ, wy-
j¹tkowo, na wyp³atê z zajêtego rachunku banko-
wego przedsiêbiorcy wynagrodzenia za pracê dla
pracowników zatrudnionych u d³u¿nika, u tego
przedsiêbiorcy, wraz z podatkami i ustawowymi
ciê¿arami. Ustawa sejmowa zawiera tutaj waru-
nek – naszym zdaniem krzywdz¹cy dla pracowni-
ków – i¿ s¹d mo¿e zezwoliæ na tak¹ wyp³atê tylko
wtedy, je¿eli ta wyp³ata bie¿¹cego wynagrodzenia
aktualnie zatrudnionym pracownikom bêdzie
uzasadniona potrzeb¹ zapewnienia produkcji
lub innymi wa¿nymi wzglêdami. Naszym zda-
niem, zap³ata wynagrodzenia za pracê jest czymœ
tak wa¿nym spo³ecznie – w koñcu jest to jedyne
Ÿród³o utrzymania dla ca³ej rodziny – ¿e nie po-
winno siê uzale¿niaæ jej od takich przes³anek.

To by³yby najwa¿niejsze, moim zdaniem, po-
prawki, które przyjê³a komisja. W imieniu komi-
sji zwracam siê jednak o poparcie wszystkich jej
poprawek, tak¿e tych tylko redakcyjnych.

Jednoczeœnie – w zwi¹zku z tym, co mówi³a pa-
ni marsza³ek – chcia³abym tu oficjalnie powie-
dzieæ, ¿e w trakcie dyskusji dostrzegliœmy potrze-
bê zmiany jeszcze jednego przepisu kodeksu po-
stêpowania cywilnego. Przepis ten nie by³ zmie-
niany przez Sejm i w zwi¹zku z tym nie mogliœmy
zg³osiæ do niego poprawki. Postanowiliœmy po raz
drugi skorzystaæ z mo¿liwoœci uproszczonego
trybu inicjatywy ustawodawczej, któr¹ daje nam
art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu, i zapropono-
waæ nowelizacjê jeszcze jednego przepisu.

O co chodzi? Ten art. 954 w obecnym brzmie-
niu jest w praktyce du¿¹ przeszkod¹, jeœli chodzi
o sprzeda¿ nieruchomoœci w drodze licytacji.
W pkcie 2 jest mowa o tym, ¿e obwieszczenie o li-
cytacji dorêcza siê miêdzy innymi organowi gmi-
ny lub urzêdowi skarbowemu, z wezwaniem, aby
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najpóŸniej w terminie licytacji zg³osi³y zestawie-
nie podatków i innych danin publicznych nale¿-
nych a¿ do dnia licytacji, i to pod rygorem utraty
prawa dochodzenia zaleg³ych œwiadczeñ od na-
bywcy. Koñcówka tego przepisu da³a podstawê
do takiej interpretacji, ¿e organy podatkowe mo-
g¹ siê domagaæ zap³aty zaleg³ych podatków i in-
nych danin publicznych tak¿e od nabywcy, który
naby³ nieruchomoœæ na licytacji. I to sprawia³o,
¿e ludzie obawiali siê dokonywaæ zakupu na licy-
tacjach, obawiaj¹c siê, i¿ potem bêd¹ musia³y
sp³acaæ jakieœ bardzo du¿e nieraz zaleg³oœci po-
datkowe z ustawowymi odsetkami, bo to mog¹
byæ bardzo wysokie sumy. Co prawda to nie by³a
jedyna mo¿liwa interpretacja, ona ulega³a zmia-
nie, ale dla uzyskania pewnej jasnoœci, ¿eby usu-
n¹æ ten hamulec przy dokonywaniu zakupów na
licytacji i tym samym zwiêkszyæ skutecznoœæ eg-
zekucji, proponujemy zmianê art. 954 pkt 2 w ta-
ki sposób, ¿e skreœla siê zdania, które da³y
asumpt do tej niebezpiecznej dla egzekucji inter-
pretacji. Mianowicie skreœla siê wyrazy „pod ry-
gorem utraty prawa dochodzenia zaleg³ych
œwiadczeñ od nabywcy” i konsekwentnie uchyla
siê w zwi¹zku z tym §3 w art. 999.

W imieniu komisji bardzo proszê o poparcie tej
inicjatywy.

Pani¹ marsza³ek proszê o wprowadzenie tego
punktu do porz¹dku dzisiejszego posiedzenia i roz-
patrzeniegowdniudzisiejszym.Dziêkujêuprzejmie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Zanim poproszê sprawozdawców mniejszoœci

komisji, chcia³abym poinformowaæ pañstwa
o koniecznoœci powrotu senatorów na salê, bo
nasza decyzja o tym, jak bêdziemy dalej procedo-
waæ, jest uzale¿niona od kworum. Na razie ta sy-
tuacja, któr¹ mamy na sali, mo¿e byæ k³opotliwa.

A ja proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, pana senato-
ra Zbigniewa Romaszewskiego, o zabranie g³osu
i przedstawienie wniosków mniejszoœci komisji
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e dla obecnych na tej sali problemy,

z jakimi spotyka siê spo³eczeñstwo, nie s¹ obce.
S¹dzê, ¿e do ka¿dego z nas, i to wiele razy, trafia³y
sprawy, w których mieliœmy do czynienia ze zwy-
czajn¹ ludzk¹ krzywd¹, rozumian¹ ca³kowicie je-
dnoznacznie przez w³aœciwie ka¿dego. Tyle tylko,

¿e stawaliœmy przed takim problemem, ¿e nie by-
liœmy w danej sprawie nic w stanie zrobiæ ze
wzglêdu na unormowania formalne. Wyroki pra-
womocne, wszystko zaklepane, terminy niewy-
korzystane… itd.

Co to znaczy, proszê pañstwa? Chodzi tu
w gruncie rzeczy o sprawê dosyæ, powiedzia³a-
bym, dramatyczn¹ – o kierunek, w którym posu-
wa siê nasze prawo. To znaczy, ¿e nasze prawo
bardziej zbli¿a siê do sprawiedliwoœci procedural-
nej ni¿ do powszechnego rozumienia sprawiedli-
woœci. W gruncie rzeczy celem jest realizacja pew-
nej gry, któr¹ nazywamy prawem, a nie zrealizo-
wanie rzeczywistej sprawiedliwoœci, czego ocze-
kuj¹ od nas obywatele. Proszê pañstwa, z przy-
kroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e ten proces postêpu-
je. Wp³ywa to równie¿ na obni¿enie autorytetu, za-
równo s¹dów, jak i parlamentu, który okazuje siê
po prostu w tych sprawach ca³kowicie pozbawio-
ny mo¿liwoœci funkcjonowania. Proces ten jest wi-
doczny równie¿ w przyjmowanej przez nas dzisiaj
nowelizacji kodeksu postêpowania karnego.

Proszê pañstwa, poprawka mniejszoœci, o któ-
rej mówiê, dotyczy pktu 2. I ona ten punkt po pro-
stu skreœla. To znaczy, pozostajemy przy roz-
wi¹zaniu, które obowi¹zywa³o dotychczas. A jaka
jest, proszê pañstwa, ró¿nica? Mianowicie by³o
tak, ¿e s¹d powinien udzieliæ stronom i uczestni-
kom postêpowania wystêpuj¹cym w sprawie bez
adwokata lub radcy prawnego potrzebnych
wskazówek co do czynnoœci procesowych oraz
pouczyæ ich o skutkach prawnych tych czynno-
œci i skutkach zaniedbañ. W tej chwili mamy tak,
¿e w razie uzasadnionej potrzeby s¹d mo¿e – na-
wet przy uzasadnionej potrzebie nie musi tego
robiæ, tylko mo¿e – udzieliæ stronom i uczestni-
kom postêpowania wystêpuj¹cym w sprawie bez
adwokata lub radcy prawnego niezbêdnych pou-
czeñ co do czynnoœci procesowych.

Proszê pañstwa, jest to zasadnicza, zasadni-
cza ró¿nica. S¹d po prostu sêdziuje podczas me-
czu. Jest pewna gra, s¹ pewne procedury, uzna-
je, czy strzeli³, czy nie strzeli³ gola, czy spalony.
S¹d w ogóle przesta³ byæ organem wymiaru spra-
wiedliwoœci. Proszê pañstwa, myœlê, ¿e musimy
sobie jednak zdawaæ sprawê, w jakich warun-
kach funkcjonujemy, w jakiej rzeczywistoœci
i w jakim spo³eczeñstwie.

Przede wszystkim spójrzmy na sposób, w jaki
my tworzymy prawo. Przecie¿ normalnym sposo-
bem tworzenia prawa jest taki: powstaje pewien
problem i spo³eczeñstwo usi³uje go rozwi¹zaæ,
a ¿e istniej¹ pewne obyczaje, pewne analogie, za-
czyna siê budowaæ pewien spo³eczny konsensus.
I wtedy w gruncie rzeczy powstaje sankcja praw-
na. Proszê pañstwa, myœmy znaleŸli siê w sytua-
cji bardzo trudnej. Tak musia³o byæ, ale przecie¿
prawo sta³o siê dla nas narzêdziem, narzêdziem
zmiany spo³eczeñstwa, zmiany stosunku… I jak,
to my ¿¹damy od tych czterdziestu milionów oby-
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wateli, ¿eby oni to prawo znali? Kiedy my, na tej
sali, tego prawa nie znamy? W tej chwili przywali-
³a nas jeszcze lawina prawa europejskiego. Ja
myœlê, ¿e tymi obywatelami nale¿a³oby siê po
prostu zaopiekowaæ, a¿eby nie mno¿yæ krzywd.

Proszê pañstwa, równoœæ jest bardzo dziwnie
rozumiana w procesie kontradyktoryjnoœci pro-
cesu cywilnego. Jest to bardzo dziwna równoœæ.
Jest to równoœæ, w której ktoœ odpowiednio mate-
rialnie zabezpieczony uzyskuje gigantyczn¹
przewagê nad tym, kogo chce na przyk³ad bez-
prawnie pozbawiæ w³asnoœci – zna³em takie przy-
padki – bo on ma œrodki, on ma radców praw-
nych, on ma adwokatów, on mo¿e proces ci¹gn¹æ
w nieskoñczonoœæ, a przed sob¹ ma zupe³nie bez-
radnego cz³owieka. Nie zapewniliœmy obywate-
lom dostatecznie skutecznej pomocy prawnej.
Owszem, jest wspania³a instytucja na przyk³ad
klinik prawa funkcjonuj¹cych przy uczelniach.
Ale, proszê pañstwa, tam trafiaj¹ promile, dzie-
si¹te czêœci promila wszystkich spraw.

W zasadzie, proszê pañstwa, skoro mówimy
o wprowadzaniu sprawiedliwoœci proceduralnej,
czego zwolennikami s¹ w³aœciwie wszyscy libera-
³owie, no to trzeba zauwa¿yæ, ¿e kap³an liberaliz-
mu w prawie, czyli Rawls, w swojej „Teorii spra-
wiedliwoœci” pisze: „tylko w obliczu sprawiedliwej
struktury podstawowej, w³¹cznie ze sprawiedli-
w¹ polityczn¹ konstytucj¹ i sprawiedliwym u³o-
¿eniem instytucji ekonomicznych i spo³ecznych,
mo¿na powiedzieæ, ¿e wymagana sprawiedliwoœæ
proceduralna istnieje”. Proszê pañstwa, ale tego
stanu sprawiedliwej równowagi w naszym spo³e-
czeñstwie nie ma. Obowi¹zek czuwania nad wy-
mierzeniem obywatelom sprawiedliwoœci musi
pozostaæ obowi¹zkiem s¹du, inaczej po prostu
pozostawiamy obywateli na pastwê prawa. Pra-
wo to nie jest sprawiedliwoœæ. Sprawiedliwoœæ to
jest wartoœæ, a prawo to sposób realizacji spra-
wiedliwoœci.

I teraz, proszê pañstwa, pierwsza kwestia, któ-
r¹ podnoszê. Dotyczy ona skreœlenia pktu 2, czyli
powrotu do poprzedniej wersji art. 5.

Druga kwestia dotyczy pktu 37, tego mianowi-
cie, ¿e w art. 326 w §3 jest mowa, i¿ og³oszenie
wyroku dokonuje siê przez odczytanie sentencji,
a po og³oszeniu sentencji przewodnicz¹cy lub sê-
dzia sprawozdawca podaje ustnie zasadnicze po-
wody rozstrzygniêcia – i teraz uwaga – mo¿e je-
dnak tego zaniechaæ, jeœli sprawa by³a rozpatry-
wana przy drzwiach zamkniêtych. Proszê pañ-
stwa, jesteœmy przeciwnikami tego, ¿eby s¹d
móg³ nie uzasadniaæ wyroku. Nawet w wypadku
sprawy tocz¹cej siê przy drzwiach zamkniêtych
istnieje taki sposób przedstawienia wyroku, któ-
ry nie narusza³by tajemnicy narady. Z kolei nieu-
zasadnianie wyroku jest wyrazem arogancji
w stosunku do obywateli – oto coœ gdzieœ zapad-

³o, a s¹dy maj¹ ochotê zamkn¹æ siê w wie¿y z ko-
œci s³oniowej i w ogóle nie odpowiadaæ na aspira-
cje obywateli, bo tak postanowi³y, i nie musz¹ te-
go uzasadniaæ! Ale, proszê pañstwa, autorytet
s¹dów w Polsce nie jest a¿ tak wysoki, ¿eby mo¿-
na by³o sobie na to pozwoliæ. Ten autorytet trzeba
dopiero budowaæ m¹drymi uzasadnieniami. Ro-
la edukacyjna s¹du to nie jest sprawa, któr¹ mo-
¿emy zaniedbaæ. W tej sytuacji proponujê wy-
kreœliæ s³owa „mo¿e jednak tego zaniechaæ, je¿eli
sprawa by³a rozpoznawana przy drzwiach za-
mkniêtych”.

Ostatnie poprawki dotycz¹ pktu 104, czyli
skreœlenia z art. 7531 pktów 6 i 7. Chodzi tu o za-
bezpieczenie. Proszê pañstwa, do tej pory
w art. 753 w §2 dopuszczaliœmy mo¿liwoœæ za-
bezpieczenia w wypadku roszczeñ o wynagrodze-
nie wynikaj¹ce ze stosunku pracy, a tak¿e rosz-
czeñ rentowych – czy to wypadkowych, czy
w przypadku do¿ywocia. Ale o ile art. 753 §1 je-
dnoznacznie dotyczy³ spraw alimentacyjnych,
gdzie s¹d móg³ ustaliæ takie zabezpieczenie, to
ju¿ na podstawie §2, w wypadku kwestii, o któ-
rych poprzednio mówi³em, nastêpowa³o zabez-
pieczenie roszczeñ, je¿eli wierzyciel by³ pozba-
wiony œrodków koniecznego utrzymania. To bar-
dzo jasno wskazywa³o, ¿e dokonujemy pewnego
przeds¹du w sytuacji, gdy jest to niezbêdne dla
zapewnienia œrodków do ¿ycia. W tej chwili
art. 7531 zosta³ rozbudowany i w³aœciwie obejmu-
je kwestie, które nie maj¹ nic wspólnego z zabez-
pieczeniem œrodków do ¿ycia. No nie sposób siê
zgodziæ, ¿e w wypadku nale¿noœci wynikaj¹cych
z naruszenia autorskich praw maj¹tkowych,
praw maj¹tkowych do artystycznych wykonañ,
praw do fonogramów i wideogramów oraz nale¿-
noœci wynikaj¹cych z naruszenia autorskich
praw osobistych – a to s¹ bardzo skomplikowane
sprawy – musi byæ najpierw orzeczenie o zabez-
pieczeniu. Podobnie jest z nale¿noœciami wyni-
kaj¹cymi z naruszenia praw z rejestracji znaku
towarowego – bo przecie¿ to piekielnie trudna
sprawa. Jak mo¿na podj¹æ decyzjê o zabezpie-
czeniu bez dog³êbnego rozpoznania problemu?
No i jest tak z wynagrodzeniem przys³uguj¹cym
twórcy projektu wynalazczego – oczywiœcie, tylko
jak od razu policzyæ zabezpieczenie? Proszê pañ-
stwa, wiêc proponujê, a¿eby powróciæ do zasady
wyra¿onej poprzednio w art. 753, to znaczy, ¿eby
obj¹æ mo¿liwoœci¹ zabezpieczenia tylko przypad-
ki dotycz¹ce pracy, roszczeñ rentowych, wyna-
grodzenia za pracê, nale¿noœci z tytu³u rêkojmi
itd., czyli to, co jest uwzglêdnione w pktach 1, 2,
3, 5. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Mam ogromn¹ proœbê do pana senatora Jur-

giela, aby by³ uprzejmy kontynuowaæ rozmowê
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telefoniczn¹ poza sal¹ obrad. Mam wra¿enie, ¿e
pana poselskie przyzwyczajenia trwaj¹ ju¿ zbyt
d³ugo.

Bardzo proszê sprawozdawcê mniejszoœci Ko-
misji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, pani¹
senator Annê Kursk¹, o zabranie g³osu i przed-
stawienie wniosków mniejszoœci komisji w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Senator Anna Kurska:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Du¿o jest skarg na przewlek³oœæ postêpowania

w procesie cywilnym. Przepis, który móg³by uz-
drowiæ tê sytuacjê, nie zawiera, niestety, ¿adnego
remedium. Chodzi mi konkretnie o art. 212
k.p.c., czyli kodeksu postêpowania cywilnego.

Bardzo istotne w procesie jest to, a¿eby czyn-
noœci wstêpne zosta³y tak ustawione, by od razu
by³o wiadomo, co jest sporne, a co jest niesporne.
W tym celu zadaje siê stronom pytania, zmierza
siê do koncentracji dowodów, materia³u.

O co mi chodzi? Tu nast¹pi³o odejœcie od tej
koncepcji, poniewa¿ wed³ug proponowanego za-
pisu przewodnicz¹cy mo¿e pouczyæ strony o tym,
¿e mog¹ sobie znaleŸæ pe³nomocnika, ¿e przys³u-
guj¹ im szczególne prawa, jeœli chodzi o alimenty
i czyn niedozwolony, ale nie musi tego robiæ.
Chodzi mi wiêc o zamianê podejœcia alternaty-
wnego na obligatoryjne. Czêsto jest tak, ¿e stro-
na, która przychodzi do s¹du, jest nieporadna,
nieraz potrafi powiedzieæ: nie spa³am ca³¹ noc,
bo tak piekielnie bojê siê s¹du. A wiêc w s¹dzie
trzeba po prostu wyjœæ naprzeciw ludziom, szcze-
gólnie tym, którzy maj¹ k³opoty finansowe i któ-
rych nie staæ na adwokata. Dlatego uwa¿am, ¿e
w art. 212 w miejscu, w którym jest mowa, ¿e
w razie uzasadnionej potrzeby przewodnicz¹cy
mo¿e pouczyæ, nale¿y zamieniæ wyraz „mo¿e” na
sformu³owanie „powinien udzieliæ stronom nie-
zbêdnych pouczeñ i zwróciæ uwagê na celowoœæ
ustanowienia pe³nomocnika”. Powinno to doty-
czyæ szczególnoœci spraw, w których chodzi o czy-
ny niedozwolone, poniewa¿ s¹ one najczêœciej
nastêpstwem przestêpstwa. Po prostu proces
karny w takim przypadku jest prejudykatem dla
powództwa cywilnego i szczególnie w tych spra-
wach, w których zosta³a wyrz¹dzona szkoda, po-
winno siê stronom zwracaæ uwagê, ¿e powinny
dochodziæ jej naprawienia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Senator.
Teraz ponownie pani senator Teresê Liszcz,

tym razem jako sprawozdawca mniejszoœci Ko-
misji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci. Proszê

o zabranie g³osu i przedstawienie wniosków
mniejszoœci komisji w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw.

Bardzo proszê.

Senator Teresa Liszcz:
Mam referowaæ wnioski mniejszoœci: drugi,

trzeci, szósty i siódmy.
W trzecim wniosku mniejszoœci chodzi o zmia-

nê, któr¹ proponowa³a ju¿ inna mniejszoœæ – re-
ferowa³ to senator Romaszewski – to znaczy
o udzielanie pouczeñ. Sejm chce, ¿eby s¹d móg³
pouczaæ w razie uzasadnionej potrzeby. W tym
wniosku mniejszoœci proponujemy skreœliæ wy-
raz „uzasadnionej”. Je¿eli jest potrzeba… Nie ma
po prostu potrzeby nieuzasadnionej. To s³owo
wydaje mi siê zupe³nie zbêdne, a do tego ograni-
czaj¹ce sytuacje, w których pouczenie mo¿e –
choæ naszym zdaniem powinno – mieæ miejsce.
To jest trzeci wniosek mniejszoœci.

Drugi wniosek mniejszoœci dotyczy art. 531,
o którym wspomina³am ju¿ w czasie relacji z dys-
kusji na posiedzeniu komisji. Chodzi o odrzuce-
nie wniosku o wy³¹czenie sêdziego. Nie mamy
obiekcji co do ponownego odrzucenia wniosku,
ale mamy zastrze¿enia co do tego, ¿eby odrzucaæ
wniosek z powodu bezzasadnoœci, chocia¿by
oczywistej, bo to jest jednak sprawa merytorycz-
na. Naszym zdaniem, powinno to byæ oddalenie,
które umo¿liwia odwo³anie siê od takiego orze-
czenia. Dlatego proponujemy wykreœliæ z art. 531

wyrazy „lub wniosek oczywiœcie bezzasadny”.
Tym samym ten typ wniosku nie bêdzie podlega³
odrzuceniu.

Szósty wniosek mniejszoœci dotyczy pktu 40
z ustawy sejmowej i art. 339 §2 z k.p.c. My propo-
nujemy skreœlenie tego pktu 40, a tym samym
pozostawienie tego przepisu k.p.c. w dotychcza-
sowym brzmieniu. Zmiana, któr¹ proponuje
Sejm, z pozoru jest bardzo niewielka, ale dla pra-
wników, a zw³aszcza dla interpretacji tego prze-
pisu, ma znaczenie. Chodzi o to, ¿e w sytuacji,
kiedy pozwany nie stawia siê na posiedzenie wy-
znaczone na rozprawê albo mimo stawienia siê
nie bierze w rozprawie udzia³u i s¹d wydaje wy-
rok zaoczny, powinien ten s¹d, orzekaj¹c, przyj-
mowaæ za prawdziwe twierdzenia powoda o oko-
licznoœciach faktycznych przytoczonych w po-
zwie lub w pismach procesowych, je¿eli nie bu-
dz¹ one uzasadnionych w¹tpliwoœci. Ten w³aœnie
zwrot „je¿eli nie budz¹ one uzasadnionych w¹t-
pliwoœci” zobowi¹zuje s¹d do tego, ¿eby mocno
siê zastanowi³, czy te twierdzenia rzeczywiœcie
nie budz¹ jakichœ w¹tpliwoœci. A z przyjêtym
przez Sejm brzmieniem „chyba ¿e budz¹ one uza-
sadnione w¹tpliwoœci” sytuacja jest inna – istnie-
je tu jak gdyby domniemanie, ¿e wszystko jest
w porz¹dku, nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci. I trze-

64 posiedzenie Senatu w dniu 23 czerwca 2004 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

oraz niektórych innych ustaw 23

(wicemarsza³ek J. Danielak)



ba, ¿eby te w¹tpliwoœci by³y, ¿e tak powiem, krzy-
cz¹ce, bij¹ce w oczy, ¿eby ktoœ je podniós³, aby
s¹d odst¹pi³ od uznania ich za prawdziwe. Tak
wiêc ta pozornie ma³a zmiana dla prawników jest
istotna – my protestujemy przeciwko niej i propo-
nujemy pozostawiæ ten przepis bez zmian.

Kolejne wnioski mniejszoœci dotycz¹ tej samej
kwestii, czyli art. 7531. Ja mam referowaæ pier-
wszy z nich, czyli wniosek siódmy, ale one wszys-
tkie maj¹ takie same uzasadnienie. Chodzi tu
o to rozszerzenie tego zabezpieczenia polegaj¹ce-
go na zobowi¹zaniu obowi¹zanego do zap³aty
okreœlonych kwot pieniê¿nych na inne roszcze-
nia ani¿eli roszczenia o dostarczenie œrodków
utrzymania, czyli roszczenia alimentacyjne, ro-
szczenia o rentê z tytu³u czynu niedozwolonego
czy te¿ z tytu³u utraty ¿ywiciela. I tu proponuje-
my wykreœlenie po kolei tych roszczeñ, które –
naszym zdaniem – zupe³nie siê do tego daleko
id¹cego sposobu zabezpieczenia nie kwalifikuj¹.
We wniosku siódmym chodzi o skreœlenie pktu 4
z art. 7531, to znaczy tego punktu mówi¹cego
o nale¿noœci z tytu³u najmu lub dzier¿awy, z tytu-
³u op³at obci¹¿aj¹cych najemcê lub dzier¿awcê.
Uwa¿amy, ¿e to nie s¹ takie nale¿noœci, które jest
konieczna do prze¿ycia, dlatego proponujemy
wy³¹czyæ je z tego daleko id¹cego sposobu zabez-
pieczenia.

Podobna motywacja dotyczy wszystkich na-
stêpnych wniosków mniejszoœci, a¿ do dziesi¹te-
go w³¹cznie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ

senatorom sprawozdawcom pytania dotycz¹ce
prac Senatu nad t¹ ustaw¹?

Pan senator Kulak, bardzo proszê.

Senator Zbigniew Kulak:
Ja chcia³bym, i to raczej w trybie sprostowania,

prosiæ pani¹ senator Liszcz, która wielokrotnie
u¿y³a okreœlenia „ustawa sejmowa”, bêd¹cego pe-
wn¹ nalecia³oœci¹ z Sejmu… Bo nie ma takiego
pojêcia. To jest albo ustawa – i do niej siê odnosi-
my – albo jest tylko projekt sejmowy. A pani sena-
tor, niestety, pope³ni³a ten b³¹d kilkakrotnie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Teresa Liszcz:
Muszê powiedzieæ, Panie Senatorze, Pani Mar-

sza³ek, ¿e robiê to z pe³n¹ œwiadomoœci¹. Pojêcie
„ustawa” oznacza ustawê, w sprawie której za-

koñczy³ siê proces legislacyjny: przesz³a ona
przez Sejm, przez Senat, powtórnie przez Sejm
i podpisa³ j¹ prezydent. A ten pó³produkt, jakim
jest to, co wychodzi z Sejmu, z ca³¹ œwiadomo-
œci¹, dla odró¿nienia od ustawy w³aœciwej, nazy-
wam ustaw¹ sejmow¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania zwi¹zane jednak z ustaw¹?
Bardzo proszê, pani senator Serocka.

Senator Ewa Serocka:
Mam pytanie dotycz¹ce zmian w pktach 199

i 200. Czy zmiany w zawartych tam artyku³ach
przenosz¹ egzekucjê z organów egzekucyjnych
na egzekucjê prowadzon¹ przez zarz¹d przymu-
sowy? Bo w tym momencie wygl¹da na to, ¿e na-
stêpuje przejêcie przez zarz¹dcê przymusowego
dotychczasowych kompetencji organów egzeku-
cyjnych, które s¹ równie¿ ustalone w kodeksie
postêpowania cywilnego oraz w ustawie o komor-
nikach s¹dowych. Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Ale do kogo,
Pani Senator, adresuje pani swoje pytanie?)

Je¿eli pani senator nie odpowie, to do pana mi-
nistra. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Teresa Liszcz:
Ja uwa¿am, ¿e tu nie ma takiego niebezpie-

czeñstwa, ale s¹dzê, ¿e pan minister odpowie na
to bardzo szczegó³owo i przedstawi argumenty.
Ja wola³abym…

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê serdecznie.
Czy s¹ dalsze pytania zwi¹zane z ustaw¹?
Pan senator Dzido.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Henryk Dzido:
Dziêkujê, Panie Marsza³ek.
Ja mam do pani senator takie pytanie: czy Ko-

misja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci rozwa-
¿a³a, jakie konsekwencje bêd¹ wynikaæ z art. 1
ust. 36, 40 i 59 ustawy? Chodzi mi o uchylenie
przepisów, które do tej pory bra³y w opiekê rodzi-
ny, czyli art. 221 §2 i art. 443 kodeksu postêpo-
wania cywilnego. Bo na podstawie tych artyku-
³ów s¹d móg³ orzekaæ w sprawach o alimenty po-
nad roszczenie niezale¿nie od stanowiska strony.
A w tej chwili rodzina jest podmiotem gospodar-
czym w procesie cywilnym. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Teresa Liszcz:
To by³a jedna z kwestii bardzo ¿ywo dyskuto-

wanych, ale wiêkszoœæ komisji nie podzieli³a ta-
kiego stanowiska, jakie zajmuje pan senator. Ja
akurat jestem tego samego zdania i z tego wyni-
kaj¹ i pewne wnioski mniejszoœci dotycz¹ce
art. 321, i poprawki dotycz¹ce art. 477, w któ-
rych chodzi o roszczenia pracownicze. Tak ¿e tê
argumentacjê podziela mniejszoœæ komisji,
a wiêkszoœæ nie widzi tego niebezpieczeñstwa.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Czy s¹ dalsze pytania do senatorów sprawo-

zdawców?
Panie i Panowie Senatorowie, mój scenariusz

nie przewiduje co prawda zabrania g³osu przez
pana ministra w tym momencie, ale za chwilê po-
winniœmy rozstrzygn¹æ, czy przystêpujemy do
drugiego czytania projektu ustawy. Ale z uwagi
na to, ¿e strona rz¹dowa mo¿e na ka¿dym etapie
zabraæ g³os w sprawie procedowanej ustawy,
zwracam siê do pana ministra Sadowskiego z py-
taniem: czy na tym etapie pan minister chce za-
braæ g³os?

Bardzo proszê. Bardzo proszê, Panie Mini-
strze.

Minister Sprawiedliwoœci
Marek Sadowski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mo¿na mówiæ bardzo d³ugo o rozpatrywanej

przez Wysok¹ Izbê ustawie. Istotnie, jak wspo-
mnia³a pani senator Teresa Liszcz, jest to najwiê-
ksza obszarowo, rozmiarowo nowelizacja kodek-
su postêpowania cywilnego. Z³o¿y³y siê na to ró¿-
ne przyczyny, miêdzy innymi zmiana zasad te-
chniki prawodawczej, wed³ug której jeœli w du-
¿ym przepisie jest zmieniany jeden wyraz, i to
wcale nie radykalnie zmieniaj¹cy jego treœæ, to
trzeba ten przepis uchwalaæ na nowo. Takie no-
we zasady techniki prawodawczej spowodowa³y
wyd³u¿enie tego projektu w stosunku do tego, co
mo¿na by³oby osi¹gn¹æ zgodnie ze star¹ technik¹,
czyli pisz¹c, ¿e tu siê jakieœ s³owo skreœla, tam jed-
no s³owo zastêpuje siê innym, a tu i ówdzie dodaje
siê wyrazy. Tak ¿e ten olbrzymi rozmiar noweli nie
oznacza, ¿e w istocie a¿ tak wiele przepisów ulega
radykalnej, gruntownej zmianie.

Chcia³bym skupiæ siê na tych przepisach, któ-
re w sprawozdaniu pani senator sprawozdawcy
komisji by³y przedstawione jako kontrowersyjne,
jednak dyskutowane by³y w taki sposób, ¿e osta-

tecznie komisja nie rekomendowa³a innego roz-
wi¹zania ni¿ to, które przyj¹³ Sejm w ustawie
z 28 maja 2004 r.

Pierwsza podstawowa kwestia to zakres dzia-
³ania s¹du w sprawach cywilnych z urzêdu.
Przedstawiono to równie¿ bardzo dobitnie we
wnioskach mniejszoœci: oto dzia³anie s¹du
z urzêdu w ograniczonym zakresie – no, na szczê-
œcie nie mówimy o procesie urzêdowym cywilnym
– to pewien gest pañstwa i wymiaru sprawiedli-
woœci wobec nieporadnego najczêœciej obywate-
la, niemaj¹cego odpowiednich warunków do
uzyskania dobrej, sprawnej i rzetelnej pomocy
prawnej. O dziwo, w tej sprawie czêsto tak¿e za-
bieraj¹ g³os profesjonalni obroñcy, adwokaci.
Mieœci siê to równie¿ w pytaniu pana senatora
Dzidy, który dostrzega niebezpieczeñstwo znacz-
nego os³abienia ochrony rodziny w usuniêciu
mo¿liwoœci zas¹dzania ponad ¿¹danie pozwu
w sprawach alimentacyjnych – nie wszystkich,
które s¹ wymienione w zmienianym przepisie,
w uchylanym §2 z przytaczanego przez pana se-
natora przepisu. Ale tak¿e adwokaci, profesjona-
liœci, którzy wystêpuj¹ przed s¹dami, wol¹ dzia-
³anie s¹du ex officio w niektórych przypadkach –
tam, gdzie trudno jest wyraziæ w³asne ¿¹danie,
gdzie mo¿na siê pomyliæ, za¿¹daæ za ma³o, a jest
szansa uzyskania wiêcej. Jest to pewna nauka
z lat stosowania zakresu dzia³ania s¹du ex officio
i zasady prawdy obiektywnej.

Chcê powiedzieæ, ¿e zasada prawdy obiekty-
wnej jest specyfik¹ tak zwanego socjalistyczne-
go procesu cywilnego. Wywodzi ona siê, Wysoka
Izbo, z pewnej doktryny materializmu dialekty-
cznego. Jej konserwacja jest reliktem. Jest re-
liktem. Prawda materialna to coœ, co uda³o siê
przed s¹dem wykazaæ i udowodniæ, a prawda
obiektywna to coœ, co istnieje ponad wiedz¹
cz³owieka. Ona istnieje obiektywnie, nikt jej nie
zna naprawdê, ale wszyscy mamy d¹¿yæ do jej
objawienia.

Otó¿ d¹¿enie do prawdy obiektywnej jest sta-
wianiem przed ludŸmi zadania nieludzkiego. Lu-
dzie prawdy obiektywnej nie wykrywaj¹, a praw-
dê materialn¹ – tak. Prawdê materialn¹ opart¹
na konkretach: na niezaprzeczonych twierdze-
niach, na domniemaniach i na dowodach. Tak ¿e
zast¹pienie prawdy obiektywnej prawd¹ mate-
rialn¹ nie jest zabiegiem, który mia³by pogarszaæ
sytuacjê obywatela czy kogokolwiek przed
s¹dem. Jest to skrojenie procesu na miarê rze-
czywistych ludzkich mo¿liwoœci dochodzenia do
jakiegoœ rezultatu co do stanu faktycznego.

Proszê pamiêtaæ, ¿e s¹d w postêpowaniu cy-
wilnym nadal stosuje prawo z urzêdu. Ograni-
czenia aktywnoœci s¹du, które maj¹ byæ zakoñ-
czone t¹ nowelizacj¹, niewyeliminowanej ca³ko-
wicie, bo wszak w wielu jeszcze sprawach pozo-
staje i pozostaæ musi aktywnoœæ s¹du, tak¿e do-
wodowa… Ograniczenie tej aktywnoœci dowodo-
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wej to nic innego, jak wyraz zupe³nie odmiennego
podejœcia do roli s¹du.

Otó¿ w sprawach, w których dzia³aj¹ strony
bez pe³nomocników, s¹d w³aœciwie powinien
mieæ trzy czapki na g³owie: jedn¹ czapkê powoda,
drug¹ czapkê pozwanego, a w koñcu czapkê – bi-
ret sêdziowski oraz ³añcuch. Jest bowiem zobli-
gowany do tego, ¿eby rzetelnie wskazaæ koniecz-
ne czynnoœci jednej i drugiej stronie, a na koniec
rozstrzygn¹æ obiektywnie spór, który powsta³. To
jest dylemat wymiaru sprawiedliwoœci, który nie
mo¿e byæ d³ugo utrzymywany.

Chcê zwróciæ uwagê, ¿e najdalej id¹ca zasada
prawdy obiektywnej, stosowana od 1965 r., od
wejœcia w ¿ycie tego kodeksu, a i poprzednio ju¿
przecie¿ wprowadzana do ustawodawstwa pro-
cesowego, wcale nie powodowa³a, ¿e s³aby czu³
siê lepiej na sali s¹dowej i ¿e s¹dy w tych latach
by³y, w ocenie historii, s¹dami sprawiedliwymi,
chroni¹cymi obywatela przed przewag¹ innych
uczestników procesu.

Instrument, jaki wtedy by³, niekoniecznie da-
wa³ piêkny koncert. Na tym instrumencie mo¿na
by³o graæ i brzydk¹, i piêkn¹ melodiê. I na instru-
mentach procesowych, które s¹ proponowane
w tej nowelizacji podstaw procesu cywilnego,
mo¿na graæ piêknie, ale te¿ mo¿na graæ brzydko
i fa³szywie.

Jest te¿ druga kwestia. Tam, gdzie s¹dy s¹ ob-
ligowane do dokonywania czynnoœci z urzêdu,
tam z³a ocena potrzeby, a wiêc niedostrze¿enie
tej potrzeby przez s¹d w pierwszej instancji daje
mo¿liwoœæ zaatakowania rozstrzygniêcia w dru-
giej instancji. Daje zatem broñ nie tylko temu,
kto na tym nie skorzysta³, ale tak¿e temu, kto na
tym skorzysta³. Jest to wszak uchybienie, które
prowadzi do niewyjaœnienia wszystkich okolicz-
noœci sprawy, a wiêc mo¿e stanowiæ podstawê za-
skar¿enia. Jest zatem pewien podstawowy pro-
blem: kiedy koñczy siê proces, kiedy strony
skoñczy³y spór s¹dowy i s¹d mo¿e go rozstrzygaæ.

Chcia³bym z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e czy to
jest proces w pe³ni kontradyktoryjny, czy to
z okaleczon¹ kontradyktoryjnoœci¹, nikt nie zdej-
muje z s¹du obowi¹zku wyrokowania – a wiêc
rozstrzygniêcia, kto i w jakim zakresie mia³ racjê
w tym procesie – i nie mówi, jak prawo ka¿e roz-
strzygaæ, kto ma racjê.

Porównanie zatem sêdziego w s¹dzie do sê-
dziego pi³karskiego czy bokserskiego jest nietraf-
ne i nies³uszne. Sêdzia pi³karski nie ustala wyni-
ku meczu, sêdzia pi³karski tylko…

(Senator Ryszard Jarzembowski: Jak to nie?)
(Weso³oœæ na sali)
Ja mówiê o uczciwym sêdzim pi³karskim. Sê-

dzia pi³karski pilnuje regu³ gry na boisku, co naj-
wy¿ej tylko decyduje, czy bramka zosta³a strzelo-
na, ale sam bramek nie strzela. Otó¿ tym siê ró¿ni

sêdzia w s¹dzie od sêdziego pi³karskiego czy bok-
serskiego. Sêdzia bokserski nie mo¿e uderzyæ za-
wodnika. W ka¿dym razie, jak go siê na tym z³a-
pie, koñczy karierê. Sêdzia w s¹dzie na koniec
decyduje o tym, jaki jest wynik procesu. Tak ¿e
nie zgadzam siê z porównaniem sêdziego w kon-
tradyktoryjnym procesie do sêdziego pi³karskie-
go.

Wysoki Senacie! Nikt tak nie doprowadzi³ pro-
cesu kontradyktoryjnego do doskona³oœci, jak
Brytyjczycy. W ¿adnej instancji publicznej nie
uwa¿a siê, ¿e sêdziowie w Wielkiej Brytanii, nie
bior¹c czynnego udzia³u w procesie, je¿eli chodzi
o wykazywanie inicjatywy dowodowej, podpo-
wiadanie stronom koniecznych czynnoœci, two-
rz¹ jakieœ z³e s¹downictwo. S¹downictwo brytyj-
skie nale¿y do historycznie najlepszych w Euro-
pie.

Trudno rzeczywiœcie zaprzeczyæ temu, ¿e sil-
na, ale nie darmowa adwokatura w Wielkiej Bry-
tanii przyczynia siê do wysokiej jakoœci s¹downi-
ctwa i do wysokiej jakoœci procesu kontradykto-
ryjnego. Ma³o tego, w procesie kontradyktoryj-
nym w s¹downictwie anglosaskim niewielka licz-
ba spraw jest rozstrzygana, reszta jest po prostu
dogadywana, bo adwokaci chc¹ w interesie
swoich klientów porozumieæ siê i dogadaæ. Wie-
dz¹ bowiem, ¿e najgorsza, najs³absza zgoda jest
lepsza od najlepszego wyroku.

W Polsce jest sytuacja wrêcz odwrotna. W Pol-
sce wyroki s¹ niewykonywane, nie dlatego, ¿e jest
taka s³aba egzekucja prawa, tylko przede wszyst-
kim dlatego, ¿e wyrok w dwóch instancjach, wy-
rok w trzech instancjach, wyrok w czterech in-
stancjach, ze Strasburgiem w³¹cznie, nie zado-
wala polskiego uczestnika procesu i on siê temu
wyrokowi nie podporz¹dkowuje. Dotyczy to zaró-
wno spraw karnych, jak i spraw cywilnych – tych
jeszcze w wiêkszym stopniu, bo przymus pañ-
stwa w sprawach karnych jest silniejszy.

Oto jesteœmy obserwatorami spektaklu
w sprawie pewnego dziennikarza z Polic, który do
koñca, po wyroku S¹du Najwy¿szego, powiada,
¿e on nie uznaje wyroku s¹du, bo dzia³a³ w dobrej
intencji. To jest charakterystyczne podejœcie do
tego: ¿e wyrokami mo¿na sobie delie podbijaæ.

I w takiej oto sytuacji sêdziowie musz¹ byæ sê-
dziami rozstrzygaj¹cymi, a nie sêdziami prowa-
dz¹cymi proces. Ca³a zasada dzia³ania ex officio
polega w gruncie rzeczy na tym, ¿e to sêdzia pro-
wadzi proces, a strony dokonuj¹ poszczególnych
czynnoœci albo ich nie dokonuj¹.

Zakoñczenie tego reformowania jest bardzo
wa¿ne, bo to jest zamkniêcie pewnego rozdzia³u,
zapomnienie o tym, ¿e to jest jednolita w³adza, ¿e
wszystkie organy w³adzy pañstwowej dzia³aj¹,
zgodnie z deklaracjami, na rzecz obywateli. Tak
dzia³a administracja, tak dzia³aj¹ s¹dy, a wiêc
bior¹ one udzia³ w pewnym wyrêczaniu, zastêpo-
waniu i pewnym prowadzeniu obywatela za rêkê.
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Jest takie powiedzenie – to powiedzia³ jeden
z pisarzy angielskich – ¿e jedynym s³usznym
dzia³aniem na rzecz tak zwanego prostego cz³o-
wieka jest dopomo¿enie mu ze wszystkich si³, ¿e-
by przesta³ byæ prosty. Coœ w tym jest. Ja nie zga-
dzam siê z tym powiedzeniem ca³kowicie, ale wia-
ra w inicjatywê ludzk¹, wiara w to, ¿e ludzie po-
trafi¹ sami zabiegaæ o swoje interesy, nie tylko
w ten sposób, ¿e maj¹ dobrych adwokatów, ale
te¿ w ten sposób, ¿e staraj¹ siê w swoich spra-
wach wystêpowaæ bardzo stanowczo i rzetelnie,
mo¿e zmieniæ pasywnoœæ w dbaniu o ich w³asne
interesy. Konserwowanie tej pasywnoœci nie jest
dobre tak¿e dla u¿ytkowników wymiaru spra-
wiedliwoœci i dla kszta³towania spo³eczeñstwa
obywatelskiego.

I wreszcie ostatnia kwestia, jak wiele znacz¹
ró¿ne sposoby ujêcia przepisów. Ostatecznie
mo¿na powiedzieæ tak: czy zast¹pienie w art. 212
s³ów „mo¿e udzieliæ” s³owami „powinien udzieliæ”
jest tak istotne, ¿e warto o to kruszyæ kopie? Mo-
gê powiedzieæ, ¿e z punktu widzenia regu³ proce-
su jest to bardzo wa¿ne, z punktu widzenia
ochrony interesu obywatela te¿ jest to bardzo
wa¿ne. Interes obywatela polega na tym, ¿eby tyl-
ko wtedy, kiedy jest rzeczywista nierównowaga,
jest osoba bezradna w procesie, s¹d kosztem
przeciwnika procesowego – powtarzam: kosztem
przeciwnika – opowiedzia³ siê choæ trochê po jed-
nej ze stron, zanim wyda wyrok. I jest to granica
koniecznoœci, a nie granica ni¿ej po³o¿ona. Dlate-
go tak¹ wagê do tych kwestii przywi¹zujê ja, dla-
tego tak¹ wagê przywi¹zuj¹ autorzy wniosku
mniejszoœci i dlatego tak¹ wagê przywi¹zywa³a
sprawozdawca komisji, pani sêdzia, pani profe-
sor Teresa Liszcz, kiedy mówi³a w³aœciwie o tym
problemie od strony pewnej przegranej w komi-
sji. Komisja nie podzieli³a tych pogl¹dów, które
wyra¿aj¹ wnioski mniejszoœci. Ale w zasadzie
o problemie spornym, jako o w³aœciwie dominu-
j¹cej kwestii, dowiedzieliœmy siê ze sprawozda-
nia komisji.

Propozycja wniosku mniejszoœci, dotycz¹ca
zaniechania og³oszenia uzasadnienia wyroku
w tych sprawach, w których rozprawa toczy siê
z wy³¹czeniem jawnoœci, jest pewnie szlachetna
w intencjach, gubi jednak pewien zasadniczy cel
tego rozwi¹zania. Nie chodzi tu o ukrywanie
sprzed spo³eczeñstwem motywu rozstrzygniêæ
s¹du czy toku procesu.

W Polsce, na dziewiêæ milionów spraw os¹dza-
nych rocznie, postêpowañ z wy³¹czeniem jawno-
œci toczy siê naprawdê bardzo niewiele. Ale s¹
sprawy, które musz¹ byæ prowadzone z wy³¹cze-
niem jawnoœci. Ja tu nie mówiê o tajemnicy pañ-
stwowej, chronionej szczególnymi ustawami, ale
o takich banalnych, codziennych sprawach, jak
sprawy o rozwód, o ustalenie ojcostwa, o zaprze-

czenie ojcostwa, w których bardzo intymne
szczegó³y ¿ycia osobistego obywateli, ludzi, s¹
przedmiotem roztrz¹sania s¹du. I dlatego te
sprawy tocz¹ siê z wy³¹czeniem jawnoœci z mocy
prawa, nie z mocy decyzji s¹du. To strony mog¹,
obie, wnosiæ, ¿eby ich proces rozwodowy czy
o uniewa¿nienie ma³¿eñstwa toczy³ siê jawnie.
Ale ustawodawca tak to widzi – i s³usznie.

Teraz przechodzimy do fazy wyrokowania i oto
trzeba og³aszaæ wyrok. Sam wyrok jest og³aszany
publicznie i pozbawienie s¹du mo¿liwoœci zanie-
chania uzasadnienia ustnego w takiej sprawie
nara¿a ka¿dego, kto kiedyœ stanie przed s¹dem
w jakiejkolwiek sprawie dotycz¹cej kwestii
ma³¿eñskich, pochodzenia dziecka – no, ja nie
adresujê tego do Wysokiej Izby, tylko mówiê
o polskich obywatelach – na to, ¿e wszystkie
szczegó³y ustaleñ faktycznych zostan¹ wyg³oszo-
ne publicznie. Bêdzie to bardzo ciekawe zdarze-
nie, kiedy dziennikarze na drugi dzieñ opisz¹ to
publicznie. A tego, co jest jawnie podane na roz-
prawie lub na og³oszeniu wyroku, nie chroni ju¿
¿adna tajemnica i ¿adna etyka dziennikarska.
Bêd¹ znane bardzo ciekawe szczegó³y z ¿ycia. I tu
jest problem, a nie w tym, ¿e w jakieœ sprawie ja-
kiœ niedoœwiadczony sêdzia byæ mo¿e pochopnie
skorzysta³ z klauzuli wy³¹czania jawnoœci.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie Ministrze, do pana wiadomoœci: chcia³a-

bym poinformowaæ, ¿e bêdzie pan mia³ jeszcze
mo¿liwoœæ zabrania g³osu w sprawie ustawy. Ja
liczy³am na te argumenty, które mog¹ mieæ zna-
czenie dla podjêcia przez Senat decyzji w sprawie
przejœcia do drugiego czytania projektu ustawy.
Oczywiœcie jeszcze bêdzie szansa mówienia o ca-
³oœci ustawy i rozwi¹zaniach prawnych w tym za-
kresie.

Minister Sprawiedliwoœci
Marek Sadowski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Les³aw Podkañski: My te¿ dziêkuje-

my bardzo.)
W takim razie powiem tylko jeszcze jedno.
(Oklaski)
Dziêkujê bardzo Wysokiej Komisji za bardzo

wnikliwe rozpatrywanie ustawy.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Chcê powiedzieæ, ¿e s³uchanie pana ministra
to jest naprawdê przyjemnoœæ – i taka mo¿liwoœæ
naprawdê jeszcze bêdzie.

(Senator Teresa Liszcz: To jest bardzo przyjem-
ne.)

(Rozmowy na sali)
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Bêdzie nam przyjemnie, bo jeszcze pan mini-
ster bêdzie odpowiada³ na pytania zwi¹zane
z ustaw¹ i bêdzie szereg okazji do udzielenia g³o-
su panu ministrowi.

Panie i Panowie Senatorowie, zgodnie z art. 69
ust. 3 Regulaminu Senatu, po wys³uchaniu
sprawozdawców Senat rozstrzygnie o przyst¹pie-
niu do drugiego czytania projektu ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania, które roz-
strzygnie o wprowadzeniu do porz¹dku obrad
punktu: drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

Proszê o przyciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyst¹pie-

niem do drugiego czytania projektu ustawy?
Kto jest przeciwny?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Stwierdzam, ¿e na 61 obecnych senatorów 59

g³osowa³o za, przeciw – 2, nikt nie wstrzyma³ siê
od g³osu. (G³osowanie nr 2)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat uzupe³ni³ porz¹dek obrad o punkt: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks postêpowania cywilnego. Bêdzie to kolejny
punkt dzisiejszego porz¹dku obrad.

A my powracamy do rozpatrywania ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie jeszcze
zadaæ senatorom sprawozdawcom pytania
zwi¹zane z rozpatrywan¹ ustaw¹? Nie ma takich
pytañ.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister sprawiedliwo-
œci, pan minister Sadowski, który nam towarzy-
szy podczas obrad i ju¿ doœæ obszernie na temat
ustawy nas informowa³.

Ale zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu prag-
nê zapytaæ, czy pan minister na tym etapie
chcia³by uzupe³niæ swoje wyst¹pienie, które byæ
mo¿e swoim s³owem, zaadresowanym do pana
ministra, przerwa³am.

(Minister Sprawiedliwoœci Marek Sadowski: To
mogê?)

Bardzo proszê, Panie Ministrze.
(Minister Sprawiedliwoœci Marek Sadowski:

Jestem w k³opocie, bo powinienem ju¿ zamilk-
n¹æ.)

Panie Ministrze, ja tylko dlatego pozwoli³am
sobie na tê uwagê, ¿e wiedzia³am o tym, i¿ bêdzie
jeszcze okazja poprosiæ pana do mównicy.

(Minister Sprawiedliwoœci Marek Sadowski:
Rozumiem to t³umaczenie; ja wiedzia³em, ¿e zna-
czna czêœæ senatorów wyjdzie, a wolê mówiæ do
pe³nej sali, ni¿ do czêœciowo zape³nionej.)

Dziêkujê. Panie Ministrze, mo¿na mówiæ
z miejsca. Bardzo proszê, gdyby pan by³ uprzej-
my jeszcze…

(Minister Sprawiedliwoœci Marek Sadowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek, reszta to ju¿ s¹
szczegó³y.)

Dziêkujê.
Chcia³abym przypomnieæ pañstwu senato-

rom, ¿e zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Se-
natu senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca krót-
kie pytania adresowane do pana ministra,
zwi¹zane z projektem ustawy.

Kto z pañstwa senatorów pragnie zaadresowaæ
pytania do ministra?

Bardzo proszê, pani senator Serocka.

Senator Ewa Serocka:
Drugi raz zadajê to samo pytanie. Mo¿e trosze-

czkê szerzej to ujmê. Czy pan minister nie uwa¿a,
¿e przyznanie zarz¹dcy uprawnieñ do dokonywa-
nia czynnoœci egzekucyjnych jest sprzeczne
z obowi¹zuj¹cymi przepisami ogólnymi kodeksu
postêpowania cywilnego, czy nie spowoduje ono
istotnych rozbie¿noœci interpretacyjnych oraz
czy nie bêd¹ to czynnoœci zbyt kosztowne, bo wy-
magaj¹ce powo³ania specjalnego biura przy za-
rz¹dcy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Pan senator Dzido, bardzo proszê.

Senator Henryk Dzido:
Panie Ministrze, pan ju¿ prawie przekona³

mnie co do art. 321 §2, ale mam jeszcze pewn¹
w¹tpliwoœæ. Czy mo¿e pan powiedzieæ, w jakiej
iloœci spraw alimentacyjnych s¹dy orzeka³y zgo-
dnie z §2 art. 321 k.p.c., czyli orzeka³y roszczenia
ponad ¿¹danie lub niezwi¹zane z ¿¹daniem?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czy s¹ dalsze pytania do pana ministra? Nie

ma.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, o odpowiedŸ.

Mo¿na z miejsca.
(Minister Sprawiedliwoœci Marek Sadowski:

Pani Marsza³ek…)
Proszê mówiæ na siedz¹co, Panie Ministrze,

bêdzie du¿o wygodniej.

Minister Sprawiedliwoœci
Marek Sadowski:
Szacunek dla Wysokiej Izby nie pozwala mi

na to.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
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Najpierw odpowiem panu senatorowi Dzidzie,
bo to jest o wiele prostsze. W sprawach o alimen-
ty nie wystêpuje orzekanie ponad ¿¹danie. Ja pa-
miêtam tylko jedn¹ tak¹ sytuacjê podczas swojej
kariery sêdziowskiej. S¹dzi³em wówczas jako
asesor i tak siê zdarzy³o, ¿e pozwanym by³ znany,
bardzo zamo¿ny lekarz z wielk¹ prywatn¹ prak-
tyk¹, zaœ jego przeciwnikiem – by³a ¿ona z dwójk¹
dzieci, maj¹ca bardzo dobrego adwokata. ¯ona
by³a powœci¹gliwa w ¿¹daniach. Zreszt¹ s¹d dru-
giej instancji skarci³ mnie za to – obni¿y³ alimenty
do ¿¹danej wysokoœci i powiedzia³: tyle jest aku-
rat. Ale to takie doœwiadczenie z w³asnej d³ugo-
letniej praktyki sêdziowskiej. Teraz odpowiem na
podstawie badañ, a nie na podstawie w³asnego
doœwiadczenia. W sprawach o alimenty w ogóle
nie wystêpuje orzekanie ponad ¿¹danie zawarte
w pozwie, bo przed procesem alimentacyjnym –
byæ mo¿e ta praktyka siê zmieni – uprawnieni
ustalaj¹, na ile mniej wiêcej mog¹ liczyæ. Zwykle
jest tak, ¿e ¿¹daj¹ wiêcej ni¿ naprawdê mog¹ uzy-
skaæ – przyjmuj¹c oczywiœcie za kryterium mo¿li-
woœci p³atnicze zobowi¹zanego, a nie potrzeby
uprawnionego, bo te zawsze mo¿na oszacowaæ
bardzo wysoko.

No i wreszcie – teraz to siê zmieni, bo Fundusz
Alimentacyjny zosta³ zlikwidowany – tak siê dzi-
wnie sk³ada, ¿e wysokoœæ ¿¹dania alimentacyj-
nego oscylowa³a wokó³ kwoty mo¿liwej do uzys-
kania z Funduszu Alimentacyjnego. Oczywiœcie
wtedy, gdy mieliœmy do czynienia z osobami nie-
zamo¿nymi, bo w przypadku osób zamo¿nych,
proszê mi wierzyæ, alimenty nie s¹ orzekane. Po
prostu zamo¿ni byli mê¿owie utrzymuj¹ dzieci
swojej by³ej ¿ony i swoje w³asne bez wyroków ali-
mentacyjnych, które zawsze powoduj¹ pewien
dyskomfort, tak¿e w egzekucji.

W sprawach o naprawienie szkody wyrz¹dzo-
nej czynem niedozwolonym równie¿ orzekanie
ponad ¿¹danie w gruncie rzeczy nie zdarza siê.
A jeœli zdarza siê, to niezwykle rzadko, wtedy, gdy
w toku procesu stan faktyczny ulega zmianie,
pogarsza siê sytuacja i ktoœ nieroztropnie nie
uzupe³nia pozwu, nie ¿¹da czegoœ wiêcej. Zreszt¹
w tego rodzaju sprawach jest tak, ¿e jeœli pojawi¹
siê nowe szkody, nowe straty czy nowy uszczer-
bek zdrowia, mo¿na dochodziæ nastêpnych rosz-
czeñ. To tyle, jeœli chodzi o odpowiedŸ na bardzo
konkretne pytanie pana senatora Dzidy.

Pani senator Serocka pyta³a, czy nie ma w¹t-
pliwoœci, ¿e oto pojawia siê w nowym, co zazna-
czam, sposobie egzekucji, jakim jest egzekucja
przez zarz¹d, ktoœ jeszcze – ten, kto nie jest orga-
nem egzekucyjnym, a kto ten zarz¹d bêdzie wy-
konywa³. Czy to nie jest przypadkiem zwiêksze-
nie liczby organów egzekucyjnych? Kodeks jako
organy egzekucyjne wymienia s¹d i komornika,
wiêcej organów egzekucyjnych nie ma. Otó¿ w tej

egzekucji organem egzekucyjnym jest s¹d i to
w jego imieniu zarz¹dza zarz¹dca, bo oczywiœcie
s¹d nie móg³by zarz¹dzaæ przedsiêbiorstwem czy
gospodarstwem, które przejmuje siê w zarz¹d po
to, ¿eby dochody z tego przedsiêwziêcia gospo-
darczego przeznaczaæ na sp³acanie d³ugów. To
trochê przypomina postêpowanie upad³oœciowe,
kiedy to syndyk uzyskuje zgodê na prowadzenie
przedsiêbiorstwa i zaspokaja bie¿¹ce wierzytel-
noœci albo przekazuje na fundusz masy œrodki
uzyskane podczas swojego dzia³ania, choæ nie
jest to tak radykalne, bo w rezultacie nie musi do-
prowadziæ do spieniê¿enia maj¹tku d³u¿nika.
Komornicy mówili bardzo radykalnie w trakcie
prac sejmowych, ¿e oni s¹ gotowi przej¹æ tê egze-
kucjê jako organy egzekucyjne i prowadziæ za-
rz¹d. Otó¿ to jest nieroztropne rozwi¹zanie. Ko-
mornik jest to funkcjonariusz publiczny, który
ma byæ gotowy do wykonywania ka¿dej skiero-
wanej do niego egzekucji. Z t¹ gotowoœci¹ wi¹¿e
siê pewna sta³a w¹tpliwoœæ, bo komornicy nie s¹
postrzegani jako tacy idealni egzekutorzy. W sy-
tuacji, kiedy komornicy jako organy egzekucyjne
uwik³aliby siê w zarz¹dzanie gospodarstw,
przedsiêbiorstw, wykonuj¹c ten zarz¹d, traciliby
gotowoœæ do wykonywania egzekucji tam, gdzie
nikt inny za nich tej egzekucji nie wykona. Jest
jeden problem zwi¹zany z tym, o czym mówimy,
a pojawi siê on w sytuacji, gdy dojdzie do sprze-
da¿y przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa. Wów-
czas bowiem egzekucja ta przekszta³ci siê w egze-
kucjê z nieruchomoœci, z maj¹tku przedsiêbior-
stwa, z gospodarstwa rolnego. Ale tu komornik
nie jest organem, który na koñcu decyduje
o przejœciu w³asnoœci. Tym organem jest s¹d
w postêpowaniu egzekucyjnym, a wiêc tutaj tak-
¿e nie ma wyjêcia kompetencji organu egzekucyj-
nego i przekazania komuœ, kto organem egzeku-
cyjnym nie jest. W postêpowaniu egzekucyjnym
wystêpuj¹ podobne organy pomocnicze – to jest
dozorca, to jest w³aœnie zarz¹dca, a wiêc s¹ to
osoby, które na polecenie organu egzekucyjnego
sprawuj¹ pewne czynnoœci. Tak wiêc tu nie ma
obawy, ¿e to jest przekazanie egzekucji podmio-
towi, który nie jest organem egzekucyjnym. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u sena-
tora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszy-
stkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do mar-
sza³ka Senatu. Wnioski te musz¹ byæ zg³oszone
na piœmie do zamkniêcia dyskusji nad dan¹
ustaw¹.
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Przypominam ponadto, ¿e komisja bêdzie roz-
patrywaæ tylko te wnioski, które zosta³y z³o¿one
do zamkniêcia dyskusji na piœmie do marsza³ka
Senatu.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Witolda G³adkowskiego. Bardzo proszê, Panie
Senatorze.

Senator Witold G³adkowski:
Dziêkujê bardzo.
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie

Senatorowie!
Powtórzê za znakomitymi przedmówcami, ¿e

rozpatrywana ustawa, dotycz¹ca zmian w ko-
deksie postêpowania cywilnego, mo¿e byæ okreœ-
lana jako rozbudowana, obszerna, jak podkreœli-
³a pani senator sprawozdawca, z tej racji, ¿e obe-
jmuje wiele aspektów ró¿nych rodzajów postêpo-
wañ. Za bezdyskusyjnie w³o¿ony trud oraz wnik-
liwoœæ w opracowaniu poszczególnych jej treœci
twórcom noweli nale¿¹ siê s³owa uznania.

Ze wszystkich nowych propozycji chcia³bym
zwróciæ uwagê Wysokiej Izby na tê, która w spo-
sób bezpoœredni dotyczy osób najubo¿szych,
tych, które wymagaj¹ specjalnej opieki ze strony
pañstwa. Mam tutaj na myœli treœæ art. 1046
w zakresie opró¿niania lokalu s³u¿¹cego zaspo-
kojeniu potrzeb mieszkaniowych. W przypadku
omawianego przepisu koniecznoœæ poparcia naj-
s³abszych nabiera szczególnego znaczenia, po-
niewa¿ wynika z pozycji, jak¹ w naszym kraju
dysponuj¹ w³aœciciele nieruchomoœci, firmy bu-
dowlane oraz banki udzielaj¹ce kredytów miesz-
kaniowych.

Z dokumentów bêd¹cych dowodami prac nad
ow¹ nowel¹ wynika, i¿ podczas prac nad ustaw¹
si³a przebicia wspomnianych przeze mnie pod-
miotów okaza³a siê bardziej odczuwalna od wp³y-
wu œrodowisk zad³u¿onych lokatorów. Dlatego ze
wzglêdu na wypracowanie interesuj¹cego kom-
promisu rozpatrywany art. 1046 nale¿y oceniæ
zdecydowanie pozytywnie. Z zadowoleniem przy-
jmowana jest treœæ, która ostatecznie przes¹dza
o zakazie eksmisji na bruk. Nowe brzmienie
art. 1046 oparte jest na humanitarnych prze-
s³ankach. Osoby, które popad³y w k³opoty finan-
sowe, mog¹ byæ spokojniejsze, poniewa¿ w przy-
padku koniecznoœci opró¿nienia lokalu s³u¿¹ce-
go zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych
czynnoœci komornika bêd¹ wstrzymane do cza-
su, a¿ zostanie wskazane tymczasowe pomiesz-
czenie dla d³u¿nika. Obowi¹zek wskazania tym-
czasowego pomieszczenia ci¹¿y na gminie, ale
powy¿sze prawo przys³uguje równie¿ wierzycie-
lowi i d³u¿nikowi.

Ustawodawca s³usznie pokusi³ siê o bli¿sze
okreœlenie warunków, które powinny spe³niaæ

pomieszczenia tymczasowe. Dziêki temu projekt
zapewnia minimalne standardy mieszkaniowe
oraz jednoczeœnie eliminuje podstawowe w¹tpli-
woœci interpretacyjne – a takie z pewnoœci¹ po-
wstan¹, bo o ile wszystko jest zrozumia³e w przy-
padku okreœlenia „co najmniej 5 m2 powierzchni
mieszkalnej na osobê”, o tyle znacznie trudniej
jest oceniæ pojêcie „nadawaæ siê do zamieszka-
nia”. Miejmy nadziejê, ¿e wskazany w ustawie
minister w³aœciwy okreœli szczegó³owe warunki
dotycz¹ce pomieszczenia tymczasowego, uw-
zglêdniaj¹c szczególne znaczenie wzglêdów
ochrony przed bezdomnoœci¹ osoby eksmitowa-
nej.

Wysoka Izbo, po przeanalizowaniu wspomnia-
nych przepisów pozostaje jednak pewien niedo-
syt, poniewa¿ projekt mianem tymczasowego po-
mieszczenia okreœla równie¿ noclegownie, które
wystarczy, ¿e bêd¹ nadawa³y siê do zamieszka-
nia, natomiast niekoniecznie musz¹ spe³niaæ
warunki techniczne wymagane w przypadku po-
mieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
Niepo¿¹dane by³yby sytuacje, w których wspo-
mniany zapis zosta³by nadu¿yty, a osoby eksmi-
towane w fatalnych warunkach mieszkaniowych
lokalu tymczasowego stosunkowo d³ugo oczeki-
wa³yby na w³aœciwy lokal socjalny. I to chcia³bym
w kontekœcie omawianej noweli podkreœliæ, co
niniejszym czyniê, dziêkuj¹c za uwagê. Dziêkujê
bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora

Krzysztofa Jurgiela. Bardzo proszê, Panie Sena-
torze.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Wysoka Izbo!
Zmiana kodeksu postêpowania cywilnego,

nad któr¹ dziœ debatujemy, w za³o¿eniu swych
autorów, czyli Rady Ministrów, powinna zmniej-
szyæ przewlek³oœæ postêpowañ, zapobiec niesku-
tecznoœci egzekucji, zabezpieczyæ realne zaspo-
kojenie roszczeñ.

Owszem, w nowelizacji znajduje siê wiele
zmian, które mog¹ doprowadziæ do korzystnych
rozwi¹zañ w tym kierunku. Przyk³adem mo¿e
byæ rozszerzenie katalogu osób mog¹cych wystê-
powaæ przed s¹dem o podmioty administruj¹ce
maj¹tkiem stron, z czym mamy do czynienia przy
zmianie art. 87 kodeksu postêpowania cywilne-
go. Tak samo nale¿y oceniaæ postulowane przy
zmianie wielu artyku³ów zrównanie pozycji pro-
cesowej rzeczników patentowych z pozycj¹ rad-
ców oraz adwokatów.

Nowelizacja zawiera jednak regulacje bardzo
kontrowersyjne. Przede wszystkim w pierwot-
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nym projekcie rz¹dowym – co nale¿y doceniæ –
znalaz³a siê zmiana art. 1046 kodeksu postêpo-
wania cywilnego, która uniemo¿liwia³a tak zwa-
n¹ eksmisjê na bruk. Przepisy te mówi³y o tym, ¿e
egzekucja w lokalu zostaje wstrzymana, jeœli
gmina lub d³u¿nik nie wska¿¹ lokalu zastêpcze-
go. Sprawna akcja lobbingowa przeprowadzona
przez przedstawicieli podmiotów zajmuj¹cych
siê obrotem mieszkaniami spowodowa³a, ¿e
w trakcie prac sejmowych zmieniono te przepisy.
Okreœlono standardy, zreszt¹ niezwykle niskie,
jakim odpowiadaæ musi lokal zastêpczy i wpro-
wadzono jedn¹ zmianê w praktyce niwecz¹c¹
wszelkie frazesy o ochronie przed bezdomnoœci¹.
Otó¿ art. 1046 §8 stanowi, ¿e rolê takiego lokalu
spe³niaæ mo¿e miejsce w domu noclegowym.
Mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, kiedy zaofero-
wanie miejsca w noclegowni umo¿liwi wyrzuce-
nie z domu osób, których nie staæ na regularne
uiszczanie op³at. Nie muszê tu chyba mówiæ
o tragizmie tej sytuacji. Jest to otwarta furtka do
niczym nieskrêpowanej eksmisji na bruk i dlate-
go wnoszê o skreœlenie tego paragrafu.

Kolejne zastrze¿enie jest natury ogólnej. Otó¿
zasad¹ nowelizacji jest zwiêkszenie kontradykto-
ryjnoœci postêpowania cywilnego. Rola sêdziego
w postêpowaniu dowodowym zostanie ograni-
czona. Nie bêdzie on musia³ udzielaæ stronom
szczegó³owych instrukcji co do ich praw w trak-
cie postêpowania. Jego rola w praktyce ograniczy
siê do wys³uchania argumentów stron i orzeka-
nia na ich podstawie, bez ¿adnej w³asnej inicjaty-
wy.

Sytuacja obywateli naszego kraju docho-
dz¹cych sprawiedliwoœci przed s¹dami by³a, jak
do tej pory, nie do pozazdroszczenia. Liczni inte-
resanci i osoby pokrzywdzone przez nasze s¹dy
zwracaj¹ siê do mojego biura ze skargami – czê-
sto zreszt¹ s³usznymi – na brak ju¿ nie tylko od-
powiedniej, ale jakiejkolwiek pomocy prawnej.
Przyk³adów mo¿na podaæ kilka, wystêpowa³em
do pana ministra… Na przyk³ad sprawa wyrzu-
cenia w zak³adach miêsnych w Bia³ymstoku
zwi¹zkowca za to, ¿e mia³ w³aœnie przygotowane
prawne wyst¹pienia. Niestety, przewlek³oœæ dzia-
³ania s¹du, niekompetencja prokuratury powo-
duje, ¿e panuje w tym zakresie bezprawie. Nastê-
pna sprawa dotyczy³a zwolnienia przez jednego
ze starostów w naszym województwie pracowni-
ka, któremu de facto teraz przedstawiono zarzu-
ty za fa³szowanie dokumentów. Tutaj strona jest
po prostu pokrzywdzona, a nasze s¹dy i prokura-
tura, moim zdaniem, nie spe³niaj¹ swoich obo-
wi¹zków.

Przypominam, ¿e cena pomocy prawnej w Pol-
sce jest tak wysoka, i¿ tylko w 13% wszystkich
spraw uczestnicz¹ i sêdziowie, i adwokaci, z us-
³ug tych ostatnich korzysta tylko 7% uczestni-

ków postêpowania s¹dowego. Prawo i Sprawied-
liwoœæ ju¿ od dawna prowadzi dzia³ania maj¹ce
zwiêkszyæ dostêpnoœæ us³ug prawnych przez os-
³abienie pozycji korporacji prawniczych. Dzia³a-
nia te, przynajmniej jak dot¹d, spotykaj¹ siê ze
zdecydowanym sprzeciwem œrodowiska prawni-
czego. Nale¿y siê obawiaæ o to, czy zmiany zmie-
rzaj¹ce w kierunku zwiêkszenia kontradyktoryj-
noœci nie ogranicz¹ dodatkowo dostêpu ubo¿-
szych obywateli do sprawiedliwoœci s¹dowej. Sy-
tuacja, w której strona w postêpowaniu zdana
bêdzie wy³¹cznie na siebie, z pewnoœci¹ nie u³at-
wi dochodzenia swych interesów.

Przypomnieæ jeszcze trzeba, ¿e rozpatrywana
dziœ nowelizacja tworzy dodatkowy przymus ad-
wokacki, tym razem w odniesieniu do wszystkich
spraw toczonych przed S¹dem Najwy¿szym.
Chodzi o wprowadzenie nowego art. 871. W uzasa-
dnieniu rz¹dowego projektu wyraŸnie siê stwier-
dza, ¿e rozszerzenie przymusu adwokac-
ko-radcowskiego wi¹¿e siê z rozszerzeniem sto-
sowania zasady kontradyktoryjnoœci. Rozwi¹za-
nia takie nie poprawi¹ jednak z pewnoœci¹ do-
stêpnoœci us³ug prawnych dla spo³eczeñstwa.
Wnoszê wiêc o wykreœlenie z ustawy zmiany trzy-
nastej, dotycz¹cej w³aœnie art. 871.

Pozosta³e regulacje nowelizacji nale¿y uznaæ
za uzasadnione. Wnoszê o przyjêcie ustawy
z proponowanymi przeze mnie poprawkami.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora

Smoktunowicza. Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Robert Smoktunowicz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Zacznê nietypowo, dziêkuj¹c panu ministrowi

za przemówienie – by³o to przemówienie wspa-
nia³e. Mówiê to mo¿e mniej jako senator, a bar-
dziej jako praktykuj¹cy adwokat. Cieszê siê
z przedstawionych przez pana ministra argu-
mentów, bo mogê skupiæ siê na sprawie, któr¹
chcê Izbie przedstawiæ, i zaniechaæ polemiki
z wnioskami mniejszoœci, szczególnie pana sena-
tora Romaszewskiego.

Wysoka Izbo, nowelizacja kodeksu postêpo-
wania cywilnego stwarza niepowtarzaln¹ szansê
na to, aby powróciæ do dyskusji na temat sensu
istnienia instytucji, która, jako ¿ywo, nie powin-
na mieæ miejsca w demokratycznym pañstwie.
Mówiê o tak zwanym prewencyjnym zakazie pub-
likacji w mediach, a tak naprawdê mo¿na tê in-
stytucjê nazwaæ po prostu cenzur¹ prewencyjn¹.

Pragnê przypomnieæ, ¿e Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej w art. 54 stanowi, i¿ cenzura
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prewencyjna œrodków spo³ecznego przekazu
oraz koncesjonowanie prasy s¹ zakazane. To jest
bardzo wa¿na norma, z której wynika, i¿ taka
cenzura prewencyjna, w mojej ocenie, choæby na
podstawie orzeczenia s¹dowego winna byæ zaka-
zana, w szczególnoœci gdy mówimy o publika-
cjach materia³u prasowego, filmowego czy radio-
wego. Ten przepis konstytucji, co przypominam,
jest sformu³owany bardzo kategorycznie, tym-
czasem kodeks postêpowania cywilnego w do-
tychczasowej wersji co prawda wprost nie wspo-
mina³ tej instytucji, ale poprzez niezwyk³¹ otwar-
toœæ orzekania w sprawach dotycz¹cych zabez-
pieczenia roszczeñ niepieniê¿nych pozwala³
w praktyce na stosowanie tej instytucji.

Chcê pañstwu przypomnieæ, przychodzi mi to
w tej chwili do g³owy, taki szczególny przypadek,
opisywany w mediach – chodzi³o o publikacjê fil-
mu o firmie „Amway”. To by³o kilka lat temu.
Przyjêty przez Sejm art. 30, niestety, nie powraca
do tej dyskusji, pomimo ¿e zupe³nie jakby na no-
wo formu³uje te ogólne zasady orzekania w spra-
wie zabezpieczania w sprawach cywilnych i po-
zwala na to, aby zabezpieczanie by³o rozpozna-
wane przez s¹d lub s¹d polubowny w ka¿dej
sprawie cywilnej. W zwi¹zku z tym nawet wtedy,
gdy dotyczy to œrodków masowego przekazu,
wtedy, gdy materia³ prasowy czy telewizyjny nie
by³ jeszcze publikowany czy emitowany, dopusz-
cza zabezpieczenie prewencyjne.

Mój wniosek legislacyjny polega na tym, aby do
art. 730 k.p.c. w tej wersji sejmowej, który dotyczy
ogólnych regu³ orzekania w sprawie zabezpiecze-
nia, dodaæ §3 sformu³owany nastêpuj¹co, przyto-
czê go dok³adnie: „Nie mo¿na ¿¹daæ zabezpiecze-
nia przez wydanie prewencyjnego zakazu publi-
kacji w œrodkach spo³ecznego przekazu”.
Chcia³bym przede wszystkim przedstawicieli mi-
nisterstwa uspokoiæ, ¿e tego typu wniosek nie jest
sprzeczny ze sformu³owanym przez Sejm art. 755
§2. Zakaz prewencyjnego orzekania dodajemy bo-
wiem do przepisów ogólnych, przepis art. 755 bê-
dzie zaœ przepisem szczególnym, czyli w praktyce
bêdzie dotyczy³ zakazu orzekanego ex post.

W mojej ocenie, proszê pañstwa – ja jeszcze raz
to podkreœlam – jest niepowtarzalna szansa, aby
powróciæ do tego, co nakazuje czy w³aœciwie cze-
go zakazuje polska konstytucja. I wydaje mi siê,
¿e dopiero takie jasne sformu³owanie, które nie
pozwoli na stosowanie cenzury prewencyjnej,
bêdzie w zgodzie z art. 54 polskiej konstytucji.

Pani Marsza³ek, wniosek ten formu³ujê w imie-
niu – mam przyjemnoœæ powiedzieæ to po raz pier-
wszy – senatorów z Platformy Obywatelskiej, kole-
gi Huskowskiego i swoim. Wierzê jednak, ¿e wiêk-
szoœæ tej Izby, po lewej i po prawej stronie, bêdzie
przychylna tej inicjatywie, zw³aszcza, ¿e wierzê, ¿e
bêdziemy wra¿liwi na szczególn¹ rolê, jak¹ œrodki

masowego przekazu, polskie media spe³niaj¹
w kszta³towaniu przejrzystoœci polskiego ¿ycia
publicznego. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu senatorowi szczególnie serde-

cznie.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Serock¹.

Senator Ewa Serocka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Mieliœmy bardzo ma³o czasu na to, aby w opar-

ciu o opiniê specjalistów wypracowaæ sobie do-
k³adny pogl¹d na temat nowych uregulowañ
ustawowych dotycz¹cych czegoœ tak bardzo wa¿-
nego dla ¿ycia ka¿dego obywatela, jak kodeks po-
stêpowania cywilnego. Zwróci³am na to uwagê
podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci, kiedy to pani senator Liszcz
z³o¿y³a piêtnastostronicow¹ opiniê profesora Ja-
kubeckiego z Lublina na temat kodeksu postêpo-
wania cywilnego.

Pozwol¹ pañstwo, ¿e zajmê siê teraz sprawami
natury ogólnej oraz zabezpieczenia i egzekucji,
bo jestem z ramienia Senatu sprawozdawc¹ aku-
rat ustawy komorniczej i st¹d te sprawy by³y mi
bardziej bliskie.

I tak wed³ug art. 224 §1 przewodnicz¹cy zamy-
ka rozprawê po przeprowadzeniu dowodów
i udzieleniu g³osu stronom. Obowi¹zuj¹cy arty-
ku³ ma brzmienie: „Przewodnicz¹cy zamyka roz-
prawê, gdy s¹d uzna sprawê za dostatecznie wy-
jaœnion¹”. Nowy przepis sugeruje wiêc, ¿e prze-
wodnicz¹cy zamyka rozprawê, mimo ¿e sprawa
nie zosta³a jeszcze dostatecznie wyjaœniona.
Przepis w nowym brzmieniu u³atwi zatem prowa-
dzenie procesów pozornych, a nadto jest sprzecz-
ny z wymogiem rzetelnego procesu, o którym mo-
wa w art. 45 ust. 1 konstytucji i art. 6 ust. 1 Euro-
pejskiej konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoœci. Uwa¿am wiêc, i taki
wniosek sk³adam, ¿e nale¿a³oby pozostawiæ
art. 224 §1 w dotychczasowym brzmieniu, a uza-
sadnienie tego jest takie, jakie poda³am.

Drugi artyku³, który wydaje mi siê nie do koñ-
ca jasny, to art. 339 §2. Nowe brzmienie tego ar-
tyku³u nie uwzglêdnia art. 15 ust. 4 ustawy
z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ko-
deksu cywilnego. Dlatego w celu unikniêcia
sprzecznoœci nale¿a³oby przed uchwalonym tek-
stem dodaæ s³owa: „bez uszczerbku dla odrêb-
nych przepisów”.

Nastêpnym artyku³em, którym chcia³abym siê
zaj¹æ, jest art. 573 §1. Wed³ug obowi¹zuj¹cego
art. 572 §1 k.p.c., ka¿dy, komu znane jest zda-
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rzenie uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania
z urzêdu, obowi¹zany jest zawiadomiæ o tym s¹d
opiekuñczy. Zapomniano jednak w tym artykule
o komornikach, którzy czêsto stykaj¹ siê z pro-
blemem podejmowania czynnoœci egzekucyj-
nych wobec dzieci. I st¹d te¿ proponujê dodanie
w³aœnie tego s³owa po s³owie „notariuszach”.

Nastêpne artyku³y to art. 712 §1 pkt 4
i art. 714. W art. 712 §1 pkt 4 i art. 714 uchwalo-
nego tekstu wystêpuje nieokreœlone nigdzie pojê-
cie „dobrych obyczajów”. My mniej wiêcej wiemy,
co to s¹ dobre obyczaje w znaczeniu potocznym,
ale to pojêcie nigdzie w ¿adnych przepisach nie
zosta³o zdefiniowane. Nale¿a³oby wiêc u¿yæ
utrwalonego w prawie i orzecznictwie pojêcia „za-
sad wspó³¿ycia spo³ecznego”. Pojêcie to wystêpu-
je na przyk³ad w ustawie o ochronie praw lokato-
rów z 2001 r. oraz we wszystkich, powiedzia³a-
bym, regulaminach wewnêtrznych sformu³owa-
nych w³aœnie w taki sposób.

Nastêpny artyku³ to art. 738. W zdaniu drugim
czytamy, ¿e w razie stwierdzenia, ¿e wniosek nie
odpowiada wymogom formalnym przewidzianym
w art. 736, przewodnicz¹cy zwraca wniosek bez
wezwania do jego uzupe³nienia. Przepis ten na-
rusza zasadê pañstwa prawa, poniewa¿ ma na
wzglêdzie wy³¹cznie wygodê s¹du. Jest on oczy-
wiœcie sprzeczny z prawem do s¹du przewidzia-
nego w art. 45 ust. 1 konstytucji, nie mówi¹c ju¿
o europejskiej konwencji o ochronie praw cz³o-
wieka. Je¿eli wniosek ma braki, przewodnicz¹cy
powinien wezwaæ do ich usuniêcia w okreœlonym
terminie pod rygorem zwrotu wniosku. Nowy
przepis w zdaniu drugim mo¿na by³oby uznaæ za
uzasadniony, gdyby rygor ten dotyczy³ tylko ad-
wokatów i radców prawnych. Dzisiaj by³a mowa
na temat tego, ¿e osoby, które nie posiadaj¹ wy-
kszta³cenia prawniczego, po prostu nie maj¹
mo¿liwoœci zbadania, czego nie wnios³y, a co
wnios³y. Proponujê wiêc dodatkowo takie
brzmienie: w razie stwierdzenia, ¿e wniosek z³o-
¿ony przez adwokata lub radcê prawnego nie od-
powiada wymogom formalnym przewidzianym
w art. 736, przewodnicz¹cy zwraca wniosek bez
wezwania do jego uzupe³nienia.

Nastêpny artyku³ to art. 791 §1. Wed³ug
uchwalonej ustawy art. 791 mówi, ¿e tytu³ wyko-
nawczy zobowi¹zuj¹cy do wydania ruchomoœci
indywidualnie oznaczonych, nieruchomoœci lub
statku albo do opró¿nienia pomieszczenia upo-
wa¿nia do prowadzenia egzekucji nie tylko prze-
ciwko d³u¿nikowi, lecz tak¿e przeciwko ka¿de-
mu, kto tymi rzeczami w³ada. Przepis ten jest je-
dnak sprzeczny z konstytucyjn¹ zasad¹ prawa
i narusza konstytucyjne prawa do s¹du przewi-
dziane w art. 45 ust. 1 konstytucji. Nie wolno bo-
wiem prowadziæ egzekucji przeciwko osobie nie-
wymienionej w tytule wykonawczym. Pozosta-

wienie bez zmian nowego art. 791 §1 powoduje
zatem koniecznoœæ dokonania zmiany art. 776
i przyjêcie takiego brzmienia pierwszego zdania:
z zastrze¿eniem odmiennych przepisów podsta-
w¹ egzekucji jest tytu³ wykonawczy.

Dalej, w art. 1046, którym zajmowa³ siê pan
senator G³adkowski, jest taka sama sytuacja.
Chcia³abym siê teraz odnieœæ do §2, 6, 8 i 9 i oce-
niæ je mniej pozytywnie od pana senatora G³ad-
kowskiego. Wed³ug art. 1046 §2, prowadz¹c eg-
zekucjê na podstawie tytu³u nakazowego, naka-
zuj¹cego d³u¿nikowi opró¿nienie lokalu lub po-
mieszczenia, komornik usunie tak¿e osoby za-
jmuj¹ce lokal wraz z d³u¿nikiem, chyba ¿e osoby
te wyka¿¹ siê dokumentem potwierdzaj¹cym, i¿
zajmowanie lokalu wynika z tytu³u prawnego
niepochodz¹cego od d³u¿nika. Znam wiele
spraw, w których komornik chcia³ usuwaæ ludzi
mieszkaj¹cych, ale tytu³ wykonawczy nie obe-
jmowa³ tych osób. W zwi¹zku z tym przepis ten
jest sprzeczny równie¿ z art. 45 ust. 1 konstytucji
i z art. 6 ust. 1 europejskiej konwencji o ochronie
praw cz³owieka. Przepis ten jest tak¿e sprzeczny
z art. 804 k.p.c., który zabrania komornikowi ba-
dania tytu³u wykonawczego. On nie ma badaæ,
on ma wykonywaæ tytu³ wykonawczy. Skoro taki
tytu³ nie obj¹³ wszystkich, to on nie mo¿e go ana-
lizowaæ.

Kodeks postêpowania cywilnego œciœle oddzie-
la postêpowanie rozpoznawcze od postêpowania
egzekucyjnego. Projektowany przepis zobo-
wi¹zuje zaœ komornika do prowadzenia postêpo-
wania rozpoznawczego w celu ustalenia, czy oso-
ba, przeciwko której nie istnieje tytu³ wykonaw-
czy, ma w³asny tytu³ prawny do zajmowania lo-
kalu lub pomieszczenia.

Tak jak mówi³am, w tym samym artykule §6 i 8
dotycz¹ tymczasowych pomieszczeñ. §6 mówi, ¿e
takie pomieszczenie powinno nadawaæ siê do za-
mieszkania i zapewniaæ co najmniej 5 m2 powie-
rzchni mieszkalnej na jedn¹ osobê. Wbrew temu
przepisowi §8 postanawia, ¿e za tymczasowe po-
mieszczenie uwa¿a siê tak¿e tymczasowe miejsca
noclegowe w rozumieniu przepisów o pomocy
spo³ecznej. Przyjmowanie w jednej ustawie prze-
pisów ze sob¹ sprzecznych narusza zasadê przy-
zwoitej legislacji oraz jest sprzeczne z wyrokiem
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 24 lutego
2003 r. Poza tym wymienione przepisy naruszaj¹
konstytucyjn¹ zasadê równoœci, bo mimo takich
samych warunków jedna osoba otrzyma tymcza-
sowe pomieszczenie nadaj¹ce siê do zamieszka-
nia i 5 m2 na osobê, druga zaœ miejsce w noclego-
wni nienadaj¹cej siê do zamieszkania rodziny.
Uchwalona ustawa nie zawiera ¿adnych posta-
nowieñ reguluj¹cych zró¿nicowane traktowanie
ludzi. Obawiam siê, ¿e oba te przepisy zostan¹
zaskar¿one do Trybuna³u Konstytucyjnego. Nie
wnoszê do tego poprawek, bo wymaga³oby to ru-
szenia bardzo wielu spraw. Wnoszê zaœ popraw-
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kê dotycz¹c¹ skreœlenia przepisów §8 i rezygnacji
z pomys³u lokowania eksmitowanych ludzi
w noclegowniach, bo stanowi³oby to ra¿¹ce naru-
szenie art. 30 i art. 75 ust. 1 konstytucji. Cz³on-
kostwo w Unii Europejskiej zobowi¹zuje Polskê
do traktowania ludzi zgodnie ze standardami cy-
wilizacji europejskiej.

I ostatnia sprawa. Art. 1046, o którym mówiê,
postanawia, ¿e gdy egzekucja obowi¹zku opró¿-
nienia lokalu s³u¿¹cego zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych d³u¿nika dotyczy osób ma³olet-
nich lub ubezw³asnowolnionych, komornik
wstrzyma siê z dokonaniem czynnoœci i zawiado-
mi s¹d opiekuñczy. Dalsze czynnoœci komornik
podejmie stosownie do orzeczenia s¹du opiekuñ-
czego, okreœlaj¹cego miejsce pobytu ma³oletnich
lub ubezw³asnowolnionych. Przepis ten powodo-
wa³by naruszenie przez s¹d art. 14 ust. 4 ustawy
o ochronie praw lokatorów, o których tu w wielu
przepisach zapomniano. Wed³ug tego przepisu,
s¹d musi przyznaæ ma³oletniemu i ubezw³asno-
wolnionemu uprawnienie do lokalu socjalnego.
Je¿eli zgodnie ze swym obowi¹zkiem s¹d przyzna
ma³oletniemu lub ubezw³asnowolnionemu pra-
wo do lokalu socjalnego, nie ma zagro¿enia jego
prawa, a wiêc zawiadamianie s¹du opiekuñczego
jest zbêdne. Tak wiêc §9 jest nie bardzo zrozu-
mia³y, zw³aszcza w œwietle art. 572.

Jestem przekonana, ¿e parlament powróci do
tej problematyki w krótkim czasie, bo jest tutaj
du¿o spraw niewyjaœnionych. Sk³adam popraw-
ki, które przygotowa³am. Dziêkujê pañstwu za
uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Pani Senator.
G³os zabierze senator Dzido.

Senator Henryk Dzido:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, ws³ucha³em siê w pañskie

s³owa i twierdzê, ¿e pan tê ustawê obroni³. Tak,
obroni³ j¹ pan, ale dlatego, ¿e pan jest sêdzi¹, do-
brym sêdzi¹, a dobry sêdzia nawet najgorsze
przepisy potrafi tak zastosowaæ, ¿e bêd¹ przyjête
przez osoby, które s¹ nimi dotkniête, i powsze-
chnie zaakceptowane. Ale ta zmiana ustawy –
moim zdaniem – jest z³¹ zmian¹. I o tym chyba ci,
którzy przy niej pracowali, powinni wiedzieæ lub
wiedz¹. Ju¿ mówiê dlaczego jest z³a.

Podniós³ pan jedn¹ kwestiê, bardzo istotn¹, i¿
nie mo¿e byæ tak, ¿e my, Polacy, odwo³ujemy siê
wci¹¿ do wy¿szych i wy¿szych s¹dów, a wreszcie
do Strasburga. Chcê, ¿eby pan, Panie Ministrze,
wiedzia³, ¿e te odwo³ania do Strasburga id¹ dlate-
go, ¿e w Polsce w wielu sprawach nie mo¿emy

znaleŸæ sprawiedliwoœci. S¹d w Strasburgu –
przykro mi to mówiæ jako obywatelowi polskiemu
i jako adwokatowi – wiele orzeczeñ polskich
s¹dów w swoich wyrokach, niestety, piêtnuje.
Przyk³ad z ostatnich dni jest tak oczywisty, ¿e nie
wymaga chyba ¿adnego komentarza.

I druga sprawa, do której chcê siê odnieœæ…
Wydaje mi siê, ¿e polskie s¹dy, polscy sêdziowie
wydaj¹ wyroki, stosuj¹ prawo, ale nie poœwiêcaj¹
w ogóle uwagi temu, a¿eby przekonaæ strony, wo-
bec których stosuj¹ to prawo, ¿e wyrok, który wy-
daj¹, jest wyrokiem sprawiedliwym, wyrokiem
w œwietle tego prawa jedynie s³usznym. Wyrok
jest wydany, w¹tpliwoœci pozostaj¹, wiêc strony
szukaj¹ rozwi¹zania w Strasburgu, i czasami
tam je znajduj¹.

Dlaczego to mówiê? Dlatego, ¿e ta ustawa, ta
zmiana przepisów kodeksu postêpowania cywil-
nego, moim zdaniem, zawiera wiele mankamen-
tów – podnios³em to w swoim pytaniu. Nie mo¿e
byæ tak, ¿e… W ostatnich miesi¹cach podjêto ak-
cjê i ekonomiczn¹, i prawn¹, która pozbawia pol-
sk¹ rodzinê podstawowych elementów jej fun-
kcjonowania.

Ja rozumiem, Panie Ministrze, ¿e przepis
art. 321 ust. 2 by³ stosowany rzadko, mo¿e w po-
jedynczych przypadkach. Ale przepis ten daje
gwarancje rodzinie, która nie ma pomocy praw-
nej, daje szanse ¿¹daj¹cej w s¹dzie alimentów
kobiecie, która nie ma adwokata, a nie potrafi
swoich racji wyartyku³owaæ, ¿e s¹d jej zasadne
roszczenie skoryguje i bez wzglêdu na to, ¿e w po-
zwie napisa³a 100, 200 czy 500 z³, zas¹dzi 800 z³.
Myœlê, ¿e ten przepis powinien pozostaæ. Jedno-
czesna likwidacja art. 443 – mówi siê o tym
w art. 1 ust. 59 – uchylenie go spowoduje, ¿e s¹d
bêdzie w zasadzie zwolniony z obowi¹zku zacho-
wania tej szczególnej czujnoœci i reagowania na
wnioski stron w procesie o zabezpieczenie intere-
sów rodziny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest postêpo-
wanie zabezpieczaj¹ce, które to realizuje. Tak.
Ale ten przepis by³ w grupie przepisów doty-
cz¹cych postêpowania szczególnego dla spraw
rodziny. I to te¿ wyrzucamy.

Teraz sprowadza siê rodzinê do podmiotu go-
spodarczego, ale podmiotu s³abego, bo zasi³ek,
jaki otrzyma zamiast alimentów z Funduszu Ali-
mentacyjnego, bêdzie chyba tylko symboliczny.

Nie ma mowy równie¿ o szybkoœci postêpowa-
nia. Bo je¿eli przyjmiemy równoœæ stron i wielkie
mo¿liwoœci, jakimi dysponuj¹ sêdziowie, to
wprowadzenie art. 329, moim zdaniem, wyd³u¿a
proces, znakomicie premiuje sêdziów. Je¿eli
w sprawie zawi³ej prezes s¹du mo¿e przed³u¿yæ
czas sporz¹dzenia uzasadnienia wyroku nawet
do trzydziestu dni, a do tego dochodzi jeszcze sie-
dem dni, które sêdzia ma na sporz¹dzenie uzasa-
dnienia, to pytam, jak sêdzia wydawa³ wyrok, ¿e
szuka motywów jeszcze przez trzydzieœci dni i ko-
lejnych siedem. Rozumiem, ¿e sêdzia, wydaj¹c
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wyrok, ma motywy pouk³adane. Skoro ma, to
proponujê, ¿eby ju¿ z tego przywileju nie korzy-
sta³. Zmiana ustawy nie daje ¿adnej mo¿liwoœci,
a¿eby termin wykonania przez powoda czy po-
zwanego obowi¹zków, które wynikaj¹ z ustawy,
prezes przed³u¿y³ o dalsze trzydzieœci dni – tylko
w przypadku s¹du przed³u¿a.

Kolejna sprawa, która ³¹czy siê z art. 321 – ja j¹
³¹czê z nim wprost – to jest sprawa, moim zda-
niem, jakiejœ niczym nieuzasadnionej ingerencji
w prawa strony, w rolê pe³nomocników stron.
W art. 1 ust. 45 i 51 wprowadza siê sankcjê dono-
sów, tak to nazwê, na pe³nomocników stron, któ-
rzy zdaniem s¹du orzekaj¹cego, apelacjê lub ka-
sacjê sporz¹dzaj¹ niezgodnie z wymogami for-
malnymi narzuconymi w ustawie. Je¿eli te dwa
przepisy zostan¹ utrzymane, wówczas rzeczywi-
œcie uzyska siê jeden efekt – zmniejszy siê znacz-
nie liczbê wnoszonych kasacji. Tylko ¿e nie dlate-
go, ¿e bêd¹ niezasadne, ale dlatego, ¿e adwokaci,
radcy prawni i rzecznicy nie zechc¹ ryzykowaæ,
¿e s¹d z³o¿y na nich donos do samorz¹du zawo-
dowego. Bo to, czy spe³niono wymogi formalne
w przypadku sporz¹dzenia apelacji lub kasacji
jest spraw¹ indywidualn¹. Teraz jest tak, ¿e s¹dy
maj¹ taki wzór uzasadnienia, z którego nic nie
wynika, jeden dla wszystkich spraw. I ten druk
podk³adaj¹, oddalaj¹c, odrzucaj¹c apelacje, któ-
re s¹ wnoszone. Myœlê, ¿e to siê mo¿e zmieni, ale
nak³adanie na s¹dy prawa czy obowi¹zku, ¿eby
powiadamia³y w³adze samorz¹dowe o apelacjach
i kasacjach chybionych, jest form¹ szanta¿u, jest
form¹ ograniczenia swobody pe³nomocnika pro-
cesowego w procesie.

Te sprawy, te kwestie chcê podnieœæ i bêdê
wnosi³ o zmiany, o wprowadzenie w tym zakresie
poprawek, które sk³adam na rêce pana mar-
sza³ka. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu senatorowi.
Poproszê o zabranie g³osu senatora Roma-

szewskiego.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jeszcze mo¿e króciutko powróci³bym do kwe-

stii, o której tutaj mówi³em, referuj¹c wniosek
mniejszoœci.

Otó¿, Panie Ministrze, pogl¹d, ¿e nie istnieje
prawda obiektywna, ¿e nie mo¿na jej dojœæ, jest
niezwykle pesymistyczny. Myœlê, ¿e gdyby w to
uwierzyæ do koñca, to po prostu przesta³aby ist-
nieæ nauka.

Sprawa prawdy obiektywnej, wyeliminowanej
wraz z art. 4, ju¿ pojawia³a siê w tej Izbie, w trze-

ciej kadencji, gdy – tym razem przy wsparciu pro-
fesora Dzia³ochy – usi³owaliœmy jednak utrzy-
maæ mo¿liwoœæ ustalania tej prawdy. Ale to s¹ ju¿
sprawy przesz³e.

Nie zgadzam siê równie¿ z tym, ¿e nie jest mo¿-
liwe przedstawienie uzasadnienia wyroku, który
zapad³ w sprawie tocz¹cej siê w postêpowaniu za-
mkniêtym. Inteligentny i chc¹cy tego dokonaæ
sêdzia jest w stanie to zrobiæ. To jest absolutna
nieprawda, ¿e trzeba wchodziæ w intymne szcze-
gó³y po¿ycia rodzinnego. Mo¿na powiedzieæ, któ-
rym zeznaniom da³o siê wiarê, którym nie da³o
siê wiary, a jest to po prostu wyraz szacunku dla
osób, które tego wyroku s³uchaj¹. Myœlê, ¿e bez
tego s¹dy nie zapewni¹ sobie autorytetu i sza-
cunku.

Kwesti¹ chyba najwa¿niejsz¹, na któr¹ jeszcze
raz chcia³em zwróciæ uwagê Wysokiej Izby, jest
to, ¿e ten proces nie zacz¹³ siê od tej ustawy. My
po tej równi pochy³ej staczamy siê ju¿ od d³u¿sze-
go czasu. Stwarzamy sytuacjê, w której ludzie
upoœledzeni materialnie trac¹ w tym kraju szan-
sê. I nie dziwmy siê, ¿e najpierw kontestuj¹ wy-
bory – raz wybieraj¹ z tych, raz wybieraj¹ z tych,
raz wybieraj¹ z tych – ¿e do wyborów nie idzie
80% uprawnionych. To bowiem, co my politycy
w tej Izbie robimy, w gruncie rzeczy wszystko,
krok po kroku, kroczek po kroczku, dzia³a na ich
niekorzyœæ. A teraz odbieramy im w gruncie rze-
czy prawo do sprawiedliwego s¹du.

Je¿eli chodzi zaœ o zasadniczy powód zabrania
przeze mnie g³osu w tej dyskusji, to w³aœciwie jest
to kwestia, o której ju¿ mówi³ pan senator Smok-
tunowicz. W tym przypadku jakoœ bardzo wyraŸ-
nie solidaryzujê siê z pogl¹dami senatora Smok-
tunowicza. Proszê pañstwa, niew¹tpliwie zawód
dziennikarza jest to zawód odpowiedzialnoœci.
Jest to zawód odpowiedzialnoœci publicznej i za-
ufania publicznego. I myœlê, Wysoka Izbo, ¿e na-
rzekania i utyskiwania, pog³oski i plotki po pro-
stu nie zast¹pi¹ rzetelnej pracy, czyli napisania
podstawowej ustawy o zawodzie dziennikarza.
Chronienie siê przed dziennikarzami przy pomo-
cy zabezpieczenia bardzo daleko siêgaj¹cego, po-
zostaj¹cego w jawnej sprzecznoœci z zakazem
cenzury prewencyjnej, uwa¿am za kompletne
nieporozumienie.

Przyk³adem, na który powo³ywa³ siê pan sena-
tor Smoktunowicz, jest film o „Amway”. Chodzi
o film, w gruncie rzeczy bardzo istotny, film, który
mówi³ o stworzeniu koœcio³a handlu, bo taka jest
struktura tej instytucji. Ten film – bo do tej pory
sprawa nie zosta³a rozstrzygniêta – ci¹gle le¿y na
pó³ce i w ogóle ju¿ nie ujrzy œwiat³a dziennego, bo
po prostu straci³ aktualnoœæ. I nie byliœmy w sta-
nie przekazaæ informacji o tym, jak dzia³aj¹ tego
rodzaju struktury w spo³eczeñstwie. Ba, mamy
kolejny zakaz. Panu specjaliœcie od problemu ru-
roci¹gów po prostu zakazano pisaæ na temat ruro-
ci¹gów, wypowiadaæ siê w tej kwestii, poniewa¿
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mog³oby to dotkn¹æ jednego z bonzów ruroci¹go-
wych. Proszê pañstwa, po prostu tak daleko siêg-
nêliœmy w zapisach. On nie mo¿e pisaæ o tym,
czym siê zajmuje. Myœlê, ¿e s¹dy przekroczy³y tu-
taj miarê, i dlatego uwa¿am, ¿e do momentu op-
racowania ustawy o zawodzie dziennikarza – co
jest spraw¹ bardzo piln¹ – musimy zabezpieczyæ
sobie jednak wolnoœæ s³owa przed s¹dami. Spo-
sób ograniczania wolnoœci s³owa przez s¹dy wy-
daje mi siê zdecydowanie niew³aœciwy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê panu senatorowi.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Chcê zacz¹æ od tego…
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ciut g³oœniej.)
Chcê zacz¹æ od tego, ¿e mimo, i¿ pan minister

przemawia³ piêknie i wspaniale, inteligentnie ar-
gumentowa³ za zmianami, za odejœciem w gospo-
darce rynkowej od socjalistycznego modelu pro-
cesu, jak to powiedzia³, to mnie nie przekona³.
Nie wszystko jest z³e tylko dlatego, ¿e by³o socjali-
styczne. Tak siê zdarza³o, ¿e pewne rzeczy w tam-
tym okresie te¿ by³y dobre. A to, moim zdaniem,
akurat by³o dobre.

Jak mo¿na wyczytaæ w opinii profesora Jaku-
beckiego, to nie jest tak, ¿e wszêdzie jest model
czystego postêpowania kontradyktoryjnego.
W niektórych krajach wrêcz siê wraca do modelu
aktywnego dzia³ania s¹du tak¿e w procesie cy-
wilnym, przede wszystkim w interesie s³abszej
strony. Ja wiem, ¿e sêdziowie, profesorowie, a ju¿
sêdziowie i profesorowie zarazem, rozkoszuj¹ siê
czystymi konstrukcjami prawniczymi. Tylko ¿e
trochê zapominaj¹, i¿ prawo jest po prostu in-
strumentem i ¿e chodzi nie o czystoœæ konstruk-
cji, tylko o to, ¿eby prawo jak najlepiej s³u¿y³o lu-
dziom, a zw³aszcza ludziom s³abym, potrzebu-
j¹cym opieki.

Zaradni dadz¹ sobie radê wszêdzie. Nawet na
gruncie niedobrego prawa poradz¹ sobie dosko-
nale. Ludzie s³abi, których u nas niestety w dobie
transformacji jest wiêcej ni¿ silnych, nie dadz¹
sobie rady. I nie dostaj¹ protezy w postaci adwo-
kata z urzêdu czy radcy z urzêdu ani zwolnienia
od kosztów, ani innego wsparcia na tak¹ skalê,
¿eby to jakoœ wyrównywa³o tê nierównoœæ broni,
która wystêpuje. I dlatego bardzo zdecydowanie –

jako sprawozdawczyni komisji nie mog³am siê
tak zdecydowanie opowiadaæ, a teraz mogê, mó-
wi¹c tylko we w³asnym imieniu – jestem przeciw-
na tym zmianom, które s¹ wygodne dla s¹du
i które sprawiaj¹, ¿e mamy do czynienia z czy-
stym modelem postêpowania, ale s¹ niedobre dla
s³abych ludzi. Przeciwko temu bêdê zawsze pro-
testowaæ.

Dlatego sk³adam poprawki jeszcze dalej id¹ce
ni¿ niektóre wnioski mniejszoœci. Miêdzy innymi
do art. 184, który jest zmieniany w ten sposób, ¿e
gdy strony maj¹ zamiar zawrzeæ ugodê przed-
s¹dow¹, s¹d uzna j¹ za niedopuszczaln¹, jeœli
narusza prawo lub zasady wspó³¿ycia spo³eczne-
go b¹dŸ zmierza do obejœcia prawa. Znika bo-
wiem powód, który by³ do tej pory, ¿e s¹d uzna
ugodê za niedopuszczaln¹ tak¿e wtedy, gdy na-
rusza ona ra¿¹co interes jednej ze stron. Ja doda-
jê: interes jednej ze stron, dzia³aj¹cej bez adwo-
kata lub radcy prawnego.

Sk³adam te¿ poprawkê dalej id¹c¹ ni¿ wnioski
mniejszoœci do art. 212. Chodzi o to, ¿eby dodane
zdanie drugie by³o bardziej stanowcze, ¿eby w ra-
zie potrzeby s¹d mia³ obowi¹zek udzielaæ niezbê-
dnych pouczeñ.

Je¿eli chodzi o zdanie trzecie – bêd¹ce, jak
mówiê, marnym, bladym substytutem skreœlo-
nych art. 321 §2 oraz art. 477 i 4771 – to chcê, ¿e-
by ono przynajmniej brzmia³o bardziej stanow-
czo, o ile nie uda siê pozostawienie art. 321 §2
oraz art. 477 i 4771, w które, jako osoba wierz¹ca,
wierzê. Gdyby jednak siê nie uda³o – co, jak
s¹dzê, jako realistka, siê stanie – proponujê, ¿e-
by to zdanie trzecie by³o bardziej stanowcze. Je-
¿eli ju¿ s¹d ma nie zas¹dzaæ ponad ¿¹dania
w sprawach o alimenty czy w sprawach o od-
szkodowania za szkodê na osobie wyrz¹dzon¹
przez czyn niedozwolony, to niech ma przynaj-
mniej obowi¹zek w tych sprawach pouczaæ po-
woda – nie ka¿dego, ale powoda wystêpuj¹cego
bez adwokata lub radcy – o roszczeniach wyni-
kaj¹cych z przytoczonych przez niego faktów.
Przynajmniej tyle. Jeœli nie zas¹dza – tak jak do
tej pory – niech przynajmniej ma obowi¹zek po-
informowaæ o wszystkim, co wynika z przytoczo-
nych faktów, jakie roszczenia z tego wynikaj¹,
i umo¿liwiæ zg³oszenie tych roszczeñ, zmianê po-
zwu itd.

I to samo, jeœli chodzi o art. 477. Ja w dalej
id¹cych poprawkach proponujê skreœlenie
pktu 30 oraz pktów 65 i 66. Chodzi wiêc o pozo-
stawienie tych rozwi¹zañ, zgodnie z którymi s¹d
w sytuacji, gdy chodzi o roszczenia o elementar-
ne œrodki na prze¿ycie – alimenty, renty ze wzglê-
du na poniesion¹ w wyniku czynu niedozwolone-
go szkodê na osobie, gdy ktoœ zosta³ kalek¹, gdy
straci³ ¿ywiciela, ojca, matkê, mê¿a, którzy utrzy-
mywali rodzinê – powinien mieæ mo¿liwoœæ za-
s¹dziæ takiej bezradnej osobie, walcz¹cej o prze-
¿ycie, to wszystko, co jej w œwietle prawa siê nale-
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¿y. Nawet jeœli nie umia³a tego odpowiednio
sformu³owaæ czy dostatecznie obliczyæ swoich
¿¹dañ. Bogaci umiej¹ ¿¹daæ bardzo du¿o.
Zwykle za¿¹daj¹ wiêcej ni¿ im siê nale¿y. Biedni
bardzo czêsto ¿¹daj¹ bardzo umiarkowanie
i poni¿ej tego, co im siê naprawdê nale¿y.Wiem
to ze swojego doœwiadczenia parlamentarnego
i z ³awnikowania, niezbyt d³ugiego, w s¹dzie
i w czasie aplikacji s¹dowej. Ale gdyby siê ju¿ nie
uda³o doprowadziæ do skreœlenia tych zmian, to
chodzi³oby przynajmniej o obowi¹zek pouczania
w takich sytuacjach o przys³uguj¹cych roszcze-
niach.

Kolejna moja poprawka dotyczy art. 753. Uwa-
¿am, ¿e ten bardzo daleko id¹cy sposób zabezpie-
czenia – przez zobowi¹zanie do zap³aty przed roz-
strzygniêciem okreœlonych sum przez prawdopo-
dobnie zobowi¹zanego na rzecz powoda – powi-
nien byæ ograniczony jednak do tych spraw,
w których chodzi o œrodki na utrzymanie, a wiêc
alimenty, rentê z tytu³u czynu niedozwolonego,
wynagrodzenie za pracê, nale¿noœci do¿ywotni-
ka. Do³¹czam jeszcze do tego nale¿noœci zwi¹za-
ne z niewykonaniem umowy konsumenckiej,
niezgodnoœci¹ jakoœci towaru konsumenckiego
z umow¹ konsumenck¹.

Bardzo proszê o poparcie tych poprawek,
zw³aszcza dotycz¹cych pozostawienia dotych-
czasowego brzmienia art. 321 §2 oraz art. 477
i 4771. Te dwa ostatnie przepisy radykalnie zmie-
niaj¹ pozycjê pracownika w s¹dzie. Zwracam
uwagê na to, ¿e konwencje miêdzynarodowe
w ogóle wymagaj¹ odrêbnego s¹downictwa. My
mamy pó³œrodek na minimalne spe³nienie wy-
magañ konwencji. W ramach s¹downictwa po-
wszechnego mamy wyodrêbnione wydzia³y i ma-
my odrêbne postêpowanie w sprawach o rosz-
czenia pracowników. Tylko ¿e najwa¿niejsze re-
gulacje tego odrêbnego postêpowania ta zmiana
ma wyeliminowaæ. Dla mnie to jest g³ówna racja
– jedna z g³ównych racji, nie g³ówna, mo¿e nie je-
dyna, ale bardzo wa¿na – tego, ¿e pracownik,
czêsto bezradny, niewykszta³cony… Ja znam
takie przypadki, ¿e cz³owiek z wy¿szym wy-
kszta³ceniem nie ma kompletnie orientacji
w prawie. A co mówiæ o ludziach po podstawów-
kach? Teraz bêdziemy mieli ludzi po gimnazjach
albo i nie, bo wskutek reformy szkolnictwa nie
wszyscy skoñcz¹ nawet gimnazjum, czasem
skoñcz¹ edukacjê na szóstej klasie. I oni maj¹
w tym g¹szczu prawnym siê orientowaæ? To by³o
sprawiedliwe, ¿e pracownik przytacza³ fakty,
okolicznoœci faktyczne i mia³ pewnoœæ, ¿e spra-
wiedliwy s¹d zas¹dzi wszystko, co w œwietle pra-
wa z tych faktów wynika. Dzisiaj my go tego po-
zbawiamy.

Wobec tego bardzo proszê o poparcie moich
poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Pani Senator.
(Senator Sekretarz Krzysztof Szyd³owski: Pani

Senator, poprawki…)
Pani Senator, popraweczki trzeba tutaj od-

nieœæ.
(Senator Teresa Liszcz: Tak, ju¿ oddajê. Prze-

praszam.)
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Informujê, ¿e w dyskusji wnioski o charakte-

rze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli senatorowie
Jurgiel, Smoktunowicz, pani senator Serocka,
senator Dzido, senator Romaszewski i pani sena-
tor Liszcz.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.

Pytam pana ministra, czy chcia³by zabraæ g³os.
(Minister Sprawiedliwoœci Marek Sadowski:

Dziêkujê bardzo.)
Nie?
(Minister Sprawiedliwoœci Marek Sadowski:

Nie.)
Pan mnie zaskoczy³. (Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê.
(Minister Sprawiedliwoœci Marek Sadowski:

Lubiê to.)
Poniewa¿ w trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone

wnioski o charakterze legislacyjnym, zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci o ustosun-
kowanie siê do przedstawionych w toku debaty
nad tym punktem wniosków i przygotowanie
sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia.

Dziêkujê goœciom, panu ministrowi za wizytê.
(Senator Teresa Liszcz: A co z t¹ analiz¹?)
Proszê?
(Senator Wies³aw Pietrzak: Kolejny punkt.)
(Senator Teresa Liszcz: A co z t¹ analiz¹?)
Spokojnie, Pani Senator.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

siódmego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postê-
powania cywilnego.

Przypominam, ¿e przy rozpatrywaniu tego
projektu ustawy nie maj¹ zastosowania przepisy
dotycz¹ce pierwszego czytania projektu w komi-
sjach senackich, czyli art. 79 oraz art. 80 ust. 1, 2
i 4 Regulaminu Senatu.

Przypominam te¿, ¿e projekt ustawy zawarty
jest w druku nr 733.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Teresê
Liszcz, o zabranie g³osu i przedstawienie projek-
tu ustawy.
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Senator Teresa Liszcz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W czasie dyskusji nad ustaw¹ zmieniaj¹c¹ ko-

deks postêpowania cywilnego doszliœmy do
wniosku, ¿e potrzebna, bardzo przydatna by³aby
zmiana jeszcze jednego artyku³u kodeksu postê-
powania cywilnego, artyku³u, którego nie zmie-
nia³ Sejm. W zwi¹zku z rygorystyczn¹ wyk³adni¹
Trybuna³u Konstytucyjnego, ograniczaj¹c¹ pra-
wo Senatu do zg³aszania poprawek tylko do zg³a-
szania poprawek do tych przepisów, praktycznie
do tych norm, które by³y zmieniane przez Sejm,
nie mogliœmy tej poprawki wnieœæ, za³atwiæ tej
sprawy w trybie poprawki. Chodzi konkretnie
o art. 954 k.p.c. Postanowiliœmy wobec tego sko-
rzystaæ z szybszej œcie¿ki inicjatywy ustawodaw-
czej, przewidzianej w art. 69 ust. 1 naszego regu-
laminu, z której ju¿ raz skorzystaliœmy przy
zmianie kodeksu cywilnego.

Jaki jest problem z art. 954? On dotyczy pew-
nych czynnoœci poprzedzaj¹cych licytacjê nieru-
chomoœci. W œwietle tego przepisu obwieszczenie
o licytacji dorêcza siê uczestnikom postêpowania
i organom podatkowym. I jest taki przepis
w pkcie 2, który stanowi, ¿e gmina, urz¹d skar-
bowy, organy podatkowe najpóŸniej w dniu wy-
znaczonym na przeprowadzenie licytacji powin-
ny przedstawiæ zestawienie podatków i innych
danin publicznych nale¿nych do dnia licytacji od
licytowanego d³u¿nika. I jest dodatek: „pod rygo-
rem utraty prawa dochodzenia zaleg³ych œwiad-
czeñ od nabywcy”. Z tej koñcówki wyprowadzany
jest wniosek, ¿e nabywca nieruchomoœci z licyta-
cji mo¿e byæ obci¹¿ony obowi¹zkiem zap³aty za-
leg³ych podatków i innych danin publicznych, co
powstrzymuje wiele osób przed uczestniczeniem
w licytacji i dokonaniem zakupu. Tym samym
czêsto, w wielu przypadkach pozbawia to egze-
kucjê skutecznoœci.

I dlatego proponujemy zmianê, zaaprobowan¹
przez pana ministra sprawiedliwoœci, zmierza-
j¹c¹ do tego, a¿eby w art. 954 pkt 2 wykreœliæ s³o-
wa „pod rygorem utraty prawa dochodzenia za-
leg³ych œwiadczeñ od nabywcy” i w zwi¹zku z tym
w art. 999 uchyliæ §3.

W imieniu komisji proszê o poparcie, uchwale-
nie tej inicjatywy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê jeszcze zostaæ, dlatego ¿e… Pani Sena-

tor, proszê o zostanie na trybunie, dlatego ¿e zgo-
dnie z regulaminem senatorowie maj¹ prawo sta-
wiaæ pani pytania.

Czy s¹ chêtni do zadawania pytañ? Nie ma
chêtnych.

Teraz dziêkujê pani senator.
Otwieram dyskusjê.

Stwierdzam, ¿e nikt nie zapisa³ siê do dysku-
sji.

W zwi¹zku z tym, ¿e w trakcie dyskusji, której
nie by³o, nie zosta³ z³o¿ony ¿aden wniosek o cha-
rakterze legislacyjnym, zgodnie z art. 81 ust. 5
Regulaminu Senatu, Senat móg³by przyst¹piæ do
trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie
czytanie objê³oby jedynie g³osowanie nad przed-
stawionym projektem ustawy.

Informujê, ¿e g³osowanie nad tym projektem
ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu razem z innymi g³osowaniami.
Dziêkujê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
granicy pañstwowej oraz niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na siedemdziesi¹tym
szóstym posiedzeniu w dniu 28 maja 2004 r. Do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 31 maja
2004 r. Marsza³ek Senatu w dniu 31 maja
2004 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Publicznego. Komisja po rozpa-
trzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozda-
nie w tej sprawie.

Przypominam te¿, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 721, a sprawozdanie komisji w druku
nr 721A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Naro-
dowej i Bezpieczeñstwa Publicznego, pana sena-
tora Wies³awa Pietrzaka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Wies³aw Pietrzak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!

Szanowni Pañstwo!
Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa

Publicznego na posiedzeniu w dniu 1 czerwca
2004 r. rozpatrzy³a ustawê o zmianie ustawy
o ochronie granicy pañstwowej oraz niektórych
innych ustaw. Ustawa, tak jak pan marsza³ek
wspomnia³, jest zawarta w druku nr 721, zaœ
sprawozdanie komisji w druku nr 721A. Projekt
by³ projektem rz¹dowym, a do reprezentowania
rz¹du wyznaczony by³ minister obrony narodo-
wej. W posiedzeniu wziêli udzia³ przedstawiciele
Ministerstwa Obrony Narodowej, na czele z pa-
nem ministrem Górskim, oraz przedstawiciele
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i Biura Bez-
pieczeñstwa Narodowego.

Rozpatrywana ustawa obejmuje zmiany w na-
stêpuj¹cych ustawach: o ochronie granicy pañ-
stwowej, o Stra¿y Granicznej, o zasadach pobytu
wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania siê
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przez to terytorium, Prawo lotnicze oraz o po-
wszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej.

Celem ustawy jest uzupe³nienie obowi¹zu-
j¹cego systemu prawa o regulacje, które umo¿li-
wiaj¹, po pierwsze, reagowanie na potencjalne
zagro¿enia atakami terrorystycznymi z powie-
trza, po drugie, dzia³anie w polskiej przestrzeni
powietrznej sojuszniczych statków powietrznych
wykonuj¹cych zadania w ramach w misji woj-
skowego nadzoru przestrzeni powietrznej Orga-
nizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego.

W ustawie, po pierwsze, przewidziano w szcze-
gólnoœci mo¿liwoœæ zniszczenia uprowadzonego
statku powietrznego, je¿eli z posiadanych infor-
macji wynika, ¿e bêdzie on u¿yty jako œrodek ata-
ku terrorystycznego; po drugie, wskazano organ
w³aœciwy do podjêcia decyzji o zastosowaniu
œrodków przymusu wobec obcego statku powie-
trznego; po trzecie, wskazano organ w³aœciwy do
wydania zezwolenia na wykonanie lotu w pol-
skiej przestrzeni powietrznej przez obcy wojsko-
wy statek powietrzny.

Rozwi¹zania przyjête w ustawie pozostaj¹
w zgodzie z dyrektyw¹ Komitetu Wojskowego
NATO rozstrzygaj¹c¹ o tym, ¿e za reagowanie na
próbê u¿ycia uprowadzonego statku powietrzne-
go do wykonania ataku terrorystycznego odpo-
wiadaj¹ w³adze narodowe. Rozwi¹zania te opie-
raj¹ siê równie¿ na przyjêtej przez Radê Pó³noc-
noatlantyck¹ koncepcji operacyjnego wzmocnie-
nia systemu obrony powietrznej NATO przeciwko
ewentualnemu atakowi terrorystycznemu z wy-
korzystaniem cywilnych statków powietrznych,
w której wyró¿nia siê trzystopniowy system kla-
syfikowania statków: podejrzany, prawdopodob-
ny i potwierdzony. Rozwi¹zania te mieszcz¹ siê
ponadto w zapisach art. 32 konwencji o miêdzyna-
rodowym lotnictwie cywilnym oraz w art. 51 Kar-
ty Narodów Zjednoczonych w zakresie stosowa-
nia œrodków przymusu wobec statków powie-
trznych.

Z uwagi na z³o¿onoœæ problematyki przeciw-
dzia³ania zagro¿eniom terrorystycznym z wyko-
rzystaniem uprowadzonych cywilnych statków
powietrznych niezbêdne jest wskazanie osoby
odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji o dzia-
³aniu w takich sytuacjach. Jest to dzia³anie mo¿e
nie tyle kontrowersyjne, co wa¿ne i budz¹ce wiele
emocji – tak jak i sama ustawa nie budzi kontro-
wersji, ale na pewno wiele emocji. Otó¿ decyzje te,
zgodnie z ustaw¹, bêdzie móg³ podj¹æ minister
obrony narodowej, a wiêc jedna z osób zajmu-
j¹cych kierownicze stanowisko w pañstwie.

Wspomnê tylko, ¿e ustawa nie powoduje ko-
niecznoœci wydatkowania œrodków finansowych
z bud¿etu pañstwa.

Art. 1 ustawy traktuje o zezwoleniach na prze-
kroczenie granicy pañstwowej. W aktach wyko-

nawczych jest zawarty wzór wniosku o takie ze-
zwolenie, okreœla siê tam tak¿e, co powinien taki
wniosek zawieraæ. W ust. 2 i 3 w art. 18a wymie-
niono, kiedy takie zezwolenie nie jest potrzebne.
W ust. 3 jest te¿ mowa o tym, kiedy wojskowy sta-
tek powietrzny mo¿e bez zezwolenia wykonywaæ
lot. Ponadto w ustawie powiedziano tak¿e, jaka
jest procedura, je¿eli statek powietrzny bez ze-
zwolenia wykonuje lot nad naszym terytorium –
chodzi tu o lot, ¿e tak powiem, nieuzgodniony, bo
wyj¹tki, kiedy mo¿na wykonaæ lot bez zezwole-
nia, zosta³y uzgodnione. Otó¿ ta procedura jest
taka, ¿e statek mo¿e byæ wezwany przez pañ-
stwowy organ zarz¹dzania ruchem lotniczym do
opuszczenia przestrzeni, do zmiany kierunku
czy wysokoœci lotu, do l¹dowania na wskazanym
l¹dowisku lub do wykonania innych poleceñ.

W art. 4 znajduje siê zapis najbardziej kontro-
wersyjny, mówi¹cy o podejmowaniu decyzji
w ostatecznoœci, to znaczy kiedy wymagaj¹ tego
wzglêdy bezpieczeñstwa pañstwa. Otó¿ je¿eli or-
gan dowodzenia obron¹ powietrzn¹ po uwzglê-
dnieniu w szczególnoœci informacji przekaza-
nych przez pañstwowy organ zarz¹dzania ru-
chem lotniczym stwierdzi, ¿e dany statek jest
u¿yty jako œrodek ataku terrorystycznego, to sta-
tek ten mo¿e byæ zniszczony na zasadach okreœ-
lonych w przepisach o ochronie granicy pañ-
stwowej.

Komisja proponujê Wysokiej Izbie cztery po-
prawki.

Pierwsza poprawka do ustawy traktuje o dzia-
³aniach, które mog¹ byæ podjête wobec cywilnego
statku powietrznego, który przekroczy³ granicê
niezgodnie z przepisami prawa lotniczego.

Poprawka druga zmierza do ujednolicenia ter-
minologii.

W wypadku poprawek trzeciej i czwartej cho-
dzi o to, ¿e ze wzglêdu na d³ugo trwaj¹ce prace
w Sejmie wprowadzenie tej ustawy nie bêdzie
mo¿liwe przed 1 lipca, kiedy to wejd¹ w ¿ycie inne
przepisy przyjête równie¿ przez Wysok¹ Izbê,
a dotycz¹ce ustawy o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej, a wiêc w zasadzie dwa
przepisy, art. 5 i art. 6, przejœciowe, bêd¹ nieak-
tualne, bezprzedmiotowe, dlatego te¿ komisja
proponuje ich wykreœlenie.

Proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie tych poprawek,
a nastêpnie o przyjêcie tej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu przewodnicz¹cemu.
Zgodnie z art. 44 regulaminu mo¿na przed

dyskusj¹ zadawaæ senatorowi sprawozdawcy za-
pytania z miejsca. Czy s¹ takowe? Nie.

Dziêkujê panu senatorowi.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
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nych zosta³ upowa¿niony minister obrony naro-
dowej.

Witam podsekretarza stanu w tym minister-
stwie, pana Macieja Górskiego. Jednoczeœnie wi-
tam szefa sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Po-
wietrznej, pana Mieczys³awa Kaczmarka.

Czy pan minister zechce zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony

Narodowej Maciej Górski: St¹d?)
Nie, bardzo proszê tutaj, do nas. Taki jest

u nas rytua³.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Maciej Górski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pan senator Pietrzak, przewodnicz¹cy komisji,

bardzo szczegó³owo omówi³ ten projekt ustawy.
Ja chcia³bym tylko dodaæ, ¿e u¿ycie samolotu

cywilnego jako broni w celu przeprowadzenia ata-
ku terrorystycznego jest nowym zagro¿eniem – ta-
kie zagro¿enie przyjê³o siê okreœlaæ s³owem rene-
gade. Terminem tym z zasady nazywa siê w tej
chwili statek powietrzny, który mo¿e byæ u¿yty ja-
ko œrodek ataku terrorystycznego z powietrza.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie
granicy pañstwowej oraz niektórych innych
ustaw normuje nastêpuj¹ce nowe zagadnienia:
umo¿liwia reagowanie na potencjalne zagro¿enie
atakiem terrorystycznym z powietrza; upowa¿-
nia ministra obrony narodowej do podjêcia de-
cyzji o zniszczeniu uprowadzonego statku powie-
trznego u¿ytego jako œrodek ataku terrorystycz-
nego; uwzglêdnia te¿ potrzebê przekraczania
granicy pañstwowej przez sojusznicze statki po-
wietrzne wykonuj¹ce zadania w ramach misji Air
Policing.

Chcia³bym bardzo podziêkowaæ za prace nad
tym projektem ustawy, która jest bardzo wa¿na,
a jednoczeœnie, odnosz¹c siê do poprawek zapro-
ponowanych przez komisjê senack¹, chcia³bym
powiedzieæ, ¿e w pe³ni je akceptujemy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu ministrowi. Proszê jeszcze

chwileczkê zostaæ, bo zgodnie z Regulaminem
Senatu senatorowie mog¹ teraz panu zadawaæ
pytania.

Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziêkujê panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony

Narodowej Maciej Górski: Dziêkujê bardzo.)
Nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do g³osu.
W zwi¹zku z tym informujê, ¿e g³osowanie

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
granicy pañstwowej oraz niektórych innych

ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Dziêkujê panu ministrowi za wizytê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji
o przysz³ej wielostronnej wspó³pracy w rybo³ów-
stwie na Pó³nocno-Zachodnim Atlantyku, spo-
rz¹dzonej w Ottawie dnia 24 paŸdziernika 1978 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na siedemdziesi¹tym
siódmym posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004 r.
Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 18 czerwca
2004 r. Marsza³ek Senatu w dniu 21 czerwca
2004 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi oraz do Komisji Spraw Zagranicznych. Ko-
misje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swo-
je sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 739, a sprawozdania komi-
sji w drukach nr 739A i 739B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi senatora Mariana Koz³owskiego
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Marian Koz³owski:
Dziêkujê uprzejmie.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Opiniowana ustawa zosta³a uchwalona

z przed³o¿enia rz¹dowego – druk nr 2974 – na po-
siedzeniu Sejmu w dniu 18 czerwca bie¿¹cego ro-
ku. Druk senacki to druk nr 739.

W zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Eu-
ropejskiej zmienia siê zakres i charakter zobo-
wi¹zañ prawnomiêdzynarodowych Polski, w tym
równie¿ zakres zobowi¹zañ wynikaj¹cych z wie-
lostronnych konwencji dotycz¹cych rybo³ów-
stwa. Od dnia przyst¹pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej interesy Polski we wspomnianej tu kon-
wencji reprezentuje Komisja Europejska.
W zwi¹zku z powy¿szym w celu wype³nienia po-
stanowieñ aktu dotycz¹cego warunków przy-
st¹pienia Polski i innych pañstw do Unii Euro-
pejskiej konieczne jest podjêcie kroków procedu-
ralnych w celu wyst¹pienia z umów wielostron-
nych, których dotyczy powy¿sza norma.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w stanowisku negocja-
cyjnym Polska potwierdzi³a, ¿e akceptuje zasady
Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie dostêpu
do zasobów. Nie przewiduje siê, aby wypowiedze-
nie konwencji spowodowa³o inne skutki w kwe-
stii wykonania niektórych przepisów ustawy
o umowach miêdzynarodowych.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po dyskusji
w dniu 22 czerwca bie¿¹cego roku wnosi – tak jak
jest w druku senackim nr 739A – by Wysoki Se-
nat raczy³ przyj¹æ za³¹czony projekt uchwa³y bez
poprawek. Dziêkujê za uwagê.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê panu senatorowi.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-

cznych, pana senatora Zbigniewa Zychowicza,
o przedstawienie swojego sprawozdania, oczywi-
œcie w imieniu komisji.

Senator Zbigniew Zychowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan senator Koz³owski bardzo szczegó³owo

przedstawi³ tê sprawê. Ja tylko powiem, ¿e wypo-
wiedzenie tej konwencji w niczym nie zmieni na-
szych mo¿liwoœci, jeœli chodzi o pozyskiwanie ryb
na wymienionych w niej akwenach, bo te kwestie
bêdzie regulowaæ porozumienie czy konwencja
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a innymi podmiotami,
które s¹ zainteresowane rybo³ówstwem na
pó³nocno-zachodnim Atlantyku. Poza tym tak
naprawdê po³awiamy tam niedu¿o, niewiele po-
nad 1 tysi¹c t. A szybkie uchwalenie tej ustawy
potrzebne jest po to, aby nie p³aciæ nastêpnej
sk³adki za przysz³e pó³rocze. Dlatego te¿ wszyst-
ko to jest umotywowane.

Konkluzja wynikaj¹ca z posiedzenia naszej
komisji jest taka: wnosimy, aby Wysoki Senat ze-
chcia³ uchwaliæ za³¹czony projekt uchwa³y. Dziê-
kujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu senatorowi.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zadawaæ pytania senatorom sprawozdaw-
com.

Czy s¹ pytania do senatorów? Nie ma.
Dziêkujê panu senatorowi.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

pilnym rz¹dowym projektem ustawy. Do repre-
zentowania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zosta³ upowa¿niony minister rolni-
ctwa i rozwoju wsi oraz minister spraw zagrani-
cznych.

Witam podsekretarza stanu w ministerstwie
rolnictwa, pana Józefa Jerzego Pilarczyka.

I od razu pytam: czy zechce pan zabraæ g³os?
Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Józef Pilarczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym potwierdziæ, ¿e projekt ustawy ma

na celu unikniêcie podwójnej regulacji doty-
cz¹cej naszego uczestnictwa jako strony w kon-
wencj i o wykonywaniu rybo³ówstwa na

pó³nocno-zachodnim Atlantyku. Nasze interesy
w tym obszarze reprezentowane teraz bêd¹ przez
Uniê Europejsk¹.

W trakcie negocjacji uzyskaliœmy potwierdze-
nie, ¿e przez wszystkie kraje cz³onkowskie Unii
Europejskiej bêdzie respektowana zasada wzglê-
dnej stabilnoœci. Oznacza to, ¿e zachowamy pra-
wa, które nabyliœmy przed uzyskaniem cz³onko-
stwa w Unii Europejskiej. W³adze Unii Europej-
skiej bêd¹ te prawa respektowaæ w ramach
Wspólnej Polityki Rybackiej, która jest istotn¹
czêœci¹ dzia³añ Unii Europejskiej.

Dlatego te¿ i z powodów, o których mówili pa-
nowie senatorowie sprawozdawcy, wnoszê
o uchwalenie projektu ustawy bez zastrze¿eñ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu ministrowi.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu

senatorowie mog¹ zadawaæ pytania panu mini-
strowi.

Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Józef Pilarczyk: Dziêkujê bardzo.)
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do dyskusji.
W tej sytuacji wypada mi tylko poinformowaæ,

¿e g³osowanie w sprawie ustawy o wypowiedze-
niu Konwencji o przysz³ej wielostronnej
wspó³pracy w rybo³ówstwie na Pó³nocno-Zacho-
dnim Atlantyku, sporz¹dzonej w Ottawie dnia
24 paŸdziernika 1978 r., zostanie przeprowadzo-
ne pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê panu ministrowi za wizytê w Senacie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: uchwa³a Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego
okresu dzia³alnoœci.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 12 ust. 1 usta-
wy o radiofonii i telewizji Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji przedstawia co roku Sejmowi, Se-
natowi i prezydentowi sprawozdanie ze swej
dzia³alnoœci w roku poprzednim oraz informacjê
o podstawowych problemach radiofonii i telewiz-
ji. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o radiofonii i te-
lewizji Sejm i Senat uchwa³ami przyjmuj¹ lub od-
rzucaj¹ to sprawozdanie.

Przypominam ponadto, ¿e sprawozdanie Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji zawarte jest
w druku nr 674, a stanowisko Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu w druku nr 674A.

Pragnê powitaæ przewodnicz¹c¹ Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji, pani¹ Danutê Waniek.

Proszê pani¹ o zabranie g³osu.
(Przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji Danuta Waniek: Od razu?)
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No, tak mam napisane.
Ale pani siê zbuntowa³a – jak w filmie Passen-

dorfera, nie¿yj¹cego…
Czy podaæ wody?
(Przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji Danuta Waniek: Na razie nie, ale pew-
nie przyjdzie taki moment.)

Jakby co, to mo¿e pani liczyæ na moj¹ pomoc.
(Przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji Danuta Waniek: Dziêkujê bardzo.)
Spodziewa³em siê wiêkszej pielgrzymki z pani

instytucji.
(Przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji Danuta Waniek: Proszê pañstwa, ja
przepraszam… Oni bêd¹ nadchodziæ. Po prostu
mieliœmy informacjê, ¿e bêdzie to póŸniej.)

Wszyscy jesteœcie zaskoczeni…

Przewodnicz¹ca
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Danuta Waniek:
Trwa teraz spotkanie Krajowej Rady z mniej-

szoœciami narodowymi. By³o ono zaplanowane
na godzinê 13.00 – widaæ jest doœæ burzliwe, wiêc
proszê wybaczyæ… Moje kole¿anki i moi koledzy
na pewno bêd¹ nadchodziæ stopniowo, bo trochê
nam siê to przesunê³o w czasie.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Krajowa Rada po raz jedenasty przedstawia

Wysokiemu Senatowi sprawozdanie z rocznego
okresu swojej dzia³alnoœci wraz z informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji
w Polsce, co stanowi wype³nienie obowi¹zku
okreœlonego w art. 12 ustawy o radiofonii i tele-
wizji. Osobiœcie robiê to po raz drugi – od 26 mar-
ca ubieg³ego roku pe³niê funkcjê przewodni-
cz¹cej Krajowej Rady. Prezentujê Wysokiej Izbie
wszystkie wymagane prawem przygotowane
przez nas dokumenty.

Ustawa nie precyzuje zakresu sprawozdania
ani nie formu³uje wymogów co do jego treœci.
W komentarzach prawniczych, miêdzy innymi
profesorów Pi¹tka i Sobczaka, podkreœla siê, ¿e
w naszym sprawozdaniu powinniœmy przedsta-
wiæ g³ówne w¹tki dzia³alnoœci Krajowej Rady,
w tym scharakteryzowaæ treœæ wydawanych
przez nas aktów prawnych, aktów normaty-
wnych – mam tutaj na myœli rozporz¹dzenia Kra-
jowej Rady – i decyzji administracyjnych, a tak¿e
przedstawiæ informacjê o sposobach realizacji
i wynikach wszystkich zadañ podejmowanych
przez Krajow¹ Radê na podstawie przepisów
ustawy.

Sk³adamy sprawozdanie jako cia³o kolegialne,
dziewiêcioosobowe. Jak wiadomo, cz³onkowie
rady s¹ wskazywani przez trzy organy pañstwa:

prezydenta, Sejm i Senat RP, ale w momencie
sk³adania sprawozdania z naszej rocznej dzia³al-
noœci odpowiadamy oczywiœcie jako cia³o kole-
gialne.

Sprawozdanie dotyczy faktycznej, ustawowo
okreœlonej, dzia³alnoœci Krajowej Rady w roku
poprzednim. A wiêc œwiadomie pominêliœmy
w sprawozdaniu wszelkie w¹tki polityczne,
w tym zrezygnowaliœmy z szerszego odniesienia
siê do prac sejmowej komisji œledczej powo³anej
w zwi¹zku z tak zwan¹ afer¹ Rywina, bo ocena
tych prac i ich koñcowego efektu mog³aby nas
zdecydowanie podzieliæ. Oparcie siê na wymo-
gach formalnych jest jedyn¹ drog¹ do uzgodnie-
nia sprawozdania w pluralistycznym organie ko-
legialnym. Nasza decyzja w tej sprawie by³a rów-
nie¿ uwarunkowana tempem prac komisji œled-
czej, która do momentu sk³adania przez nas
sprawozdania – zgodnie z ustaw¹ do 31 marca –
nie przygotowa³a jeszcze ¿adnego projektu rapor-
tu koñcz¹cego jej dzia³alnoœæ. Nasza obecna wie-
dza jest oparta na dokumentach wypracowa-
nych przez komisjê ju¿ po z³o¿eniu sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Niemniej je-
dnak chcê podkreœliæ, ¿e w pracach tej komisji na
swój sposób uczestniczyliœmy, bo przekazaliœmy
komplet posiadanej dokumentacji, a tak¿e indy-
widualnie, we w³asnym imieniu i na w³asn¹ od-
powiedzialnoœæ, sk³adaliœmy wyjaœnienia.

Cz³onkowie Krajowej Rady s¹ ustawowo zobo-
wi¹zani do neutralnoœci partyjnej, ale trudno wy-
magaæ od cz³onków Krajowej Rady – i nikt tego
zreszt¹ nie wymaga – aby rezygnowali ze swego
œwiatopogl¹du czy pogl¹dów. Gdybyœmy oceniali
w sprawozdaniu tak zwan¹ aferê Rywina, to po
pierwsze, dokonalibyœmy tej oceny przed komi-
sj¹ œledcz¹, a po drugie, nie mielibyœmy mo¿liwo-
œci przyjêcia uchwa³¹ Krajowej Rady jednomyœ-
lnego sprawozdania. Pewnie na wzór komisji
œledczej cz³onkowie Krajowej Rady przedstawili-
by w takiej sytuacji swoje odrêbne oceny, a prze-
cie¿ nie jest to ustawowym celem Krajowej Rady,
co chcê mocno podkreœliæ. Ka¿dy z nas ma swój
pogl¹d na tê sprawê i ka¿dy z nas ocenia j¹ ina-
czej, co prezentowaliœmy w bezpoœrednio sk³ada-
nych wyjaœnieniach. Komisja œledcza te¿ prze-
cie¿ nie potrafi³a przedstawiæ jednomyœlnego ra-
portu.

Chcê te¿ podkreœliæ, ¿e od czasu ujawnienia
tak zwanej afery Rywina w 1/3 odnowi³ siê sk³ad
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I chocia¿ na-
sze dzia³ania s¹ dzia³aniami zapewniaj¹cymi
ci¹g³oœæ instytucji, to jednak trudno wymagaæ,
aby nowo powo³ani cz³onkowie rady ponosili od-
powiedzialnoœæ za to, co mia³o miejsce przed roz-
poczêciem ich kadencji.

Uwa¿am, ¿e nie mo¿na mieszaæ ocen praw-
nych z ocenami politycznymi. Skoro w interpre-
tacjach prawnych przyjmuje siê, ¿e sprawozda-
nie obejmuje faktyczn¹ dzia³alnoœæ w roku po-
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przednim, to nale¿y równie¿ przyj¹æ, ¿e kryteria
oceny pozbawione s¹ w¹tków politycznych. Oce-
ny polityczne mog¹ bowiem byæ ró¿ne, gdy¿ s¹
oparte na kryteriach ideowych i bie¿¹cych celach
poszczególnych ugrupowañ parlamentarnych.

Czekamy na zakoñczenie postêpowania pro-
wadzonego przez prokuraturê. W œwietle polskie-
go prawa ewentualne zarzuty prokuratorskie
mog¹ byæ przyczyn¹ rozwi¹zania umów o pracê
z niektórymi pracownikami biura Krajowej Rady.
Uwa¿am jednak, ¿e dopóki nie ma prawnie sfor-
mu³owanych zarzutów, dowody opieraj¹ce siê na
domniemaniu lub wy³¹cznie polityczne nie mog¹
decydowaæ o zwolnieniu z pracy. W œwietle prawa
pracy mog³oby siê okazaæ, ¿e by³oby to zwolnienie
bezpodstawne, rodz¹ce odpowiedzialnoœæ od-
szkodowawcz¹. Pamiêtam równie¿ o obowi¹zy-
waniu konstytucyjnej zasady domniemania nie-
winnoœci.

Wysoka Izbo! Panie Marsza³ku! Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej powierzy³a Krajowej
Radzie ochronê wolnoœci s³owa, prawa do infor-
macji oraz ochronê interesu publicznego w ra-
diofonii i telewizji.

Realizuj¹c swoje kompetencje, zarówno w za-
kresie ochrony prawa, jak i w zakresie polityki
koncesyjnej, Krajowa Rada d¹¿y do zapewnienia
otwartego i pluralistycznego charakteru radiofo-
nii i telewizji, przeciwstawia siê próbom monopo-
lizowania przekazów radiowych i telewizyjnych.

Podstawowym celem naszego sprawozdania
jest przekazanie Senatowi informacji, przy po-
mocy jakich œrodków Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji wype³ni³a swoje ustawowe zadania do-
tycz¹ce polskiego rynku mediów elektronicz-
nych. St¹d te¿ sprawozdanie Krajowej Rady oraz
informacja ³¹cznie sk³adaj¹ siê z kilkunastu roz-
dzia³ów, w których przedstawiamy kolejne seg-
menty naszej dzia³alnoœci. W swoim wyst¹pieniu
nie bêdê powielaæ informacji i danych zawartych
w poszczególnych dokumentach – zak³adam, ¿e
s¹ one Wysokiej Izbie znane – chcia³abym za to
poœwiêciæ je przedstawieniu problemów, które
napotykamy w naszej dzia³alnoœci. Przezwyciê-
¿enie ich wymaga skoordynowanych dzia³añ nie
tylko Krajowej Rady i podmiotów istniej¹cych na
rynku medialnym, lecz tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim, wspó³dzia³ania Krajowej Rady z w³a-
dz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹. Mam na myœli
przede wszystkim potrzebê przygotowania nowo-
czesnej regulacji prawnej w dziedzinie mediów
elektronicznych i stworzenia spójnej polityki me-
dialnej.

Nie ukrywam, ¿e celem zarówno sk³adanych
sprawozdañ, jak i towarzysz¹cych im wyst¹pieñ
jest przekonanie parlamentarzystów do podjêcia
pracy zmierzaj¹cej w tym kierunku. Obecnie co
rusz konfrontowani bowiem jesteœmy z tak¹ oto

sytuacj¹, ¿e ró¿ne resorty zmieniaj¹ nam ustawê
o radiofonii i telewizji w kierunkowych ustawach,
jak na przyk³ad ustawie – Prawo telekomunika-
cyjne czy ustawie o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej. Bêdê o tym jeszcze mówiæ w dalszym
ci¹gu wyst¹pienia.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na mocy
konstytucji i ustawy jest regulatorem, którego
w³aœciwoœæ i rola maj¹ cechy interwencjonizmu
pañstwowego na rynku mediów elektronicznych.
W tym kontekœcie naszym zadaniem jest ³¹czenie
zasad konkurencji z konstytucyjnym systemem
wartoœci, a w tym w szczególnoœci chodzi o za-
chowanie pluralizmu i niezale¿noœci mediów
oraz dba³oœæ o ich modernizacjê technologiczn¹.
Dotyczy to zw³aszcza mediów publicznych, które
w polityce audiowizualnej Unii Europejskiej uz-
nawane s¹ za niezwykle istotny element pluraliz-
mu.

Powstaje pytanie, czy rada podo³a³a temu za-
daniu. Czy polski rynek mediów elektronicznych
jest dziœ rynkiem pluralistycznym? Z ca³¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ twierdzê, ¿e tak. Przypomnê, ¿e
pluralizm w istocie zapewnia mo¿liwoœæ przed-
stawiania wszystkich pogl¹dów, odzwierciedla-
nia w mediach wartoœci, kultur i sposobu ¿ycia
wszystkich grup spo³ecznych, zapewnia mo¿li-
woœæ wypowiedzi ró¿nym mniejszoœciom, a tak¿e
mo¿e redukowaæ potencjalne konflikty spo³ecz-
ne, gdy¿ pozwala na pluralistyczn¹ debatê publi-
czn¹ prowadz¹c¹ do wypracowania kompromisu
miêdzy ró¿nymi racjami, a tak¿e do okreœlania
kierunków dzia³añ s³u¿¹cych dobru wspólnemu
oraz interesowi publicznemu.

Priorytetowym zadaniem Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji w 2003 r. by³o przydzielenie
zainteresowanym podmiotom koncesji na nada-
wanie zró¿nicowanych programów radiowych
w zwi¹zku z wyczerpaniem siê siedmioletniego
okresu ich wa¿noœci. Przyst¹pienie do ponowne-
go udzielenia koncesji dotychczasowym nadaw-
com wymaga³o publicznego og³oszenia czêstotli-
woœci, na których programy te by³y nadawane.
Otworzy³o równie¿ szansê ubiegania siê o udzie-
lenie koncesji nie tylko przez nadawców ju¿ fun-
kcjonuj¹cych, lecz tak¿e wszystkie inne podmio-
ty zainteresowane dzia³alnoœci¹ radiow¹.

Krajowa Rada stanê³a wówczas przed trudny-
mi decyzjami, maj¹c do wyboru kontynuowanie
nadawania programu przez dotychczasowego
nadawcê lub stworzenie szansy na rynku dla no-
wej oferty programowej. Trzeba by³o równie¿ uw-
zglêdniæ fakt, ¿e wnioski dotychczasowych na-
dawców lokalnych, szczególnie w zakresie
ekonomiczno-finansowym, wskazywa³y czêsto
na trudn¹ sytuacjê tych podmiotów. Zdetermi-
nowani w³aœciciele spó³ek lokalnych, deklaru-
j¹cy gotowoœæ wniesienia œrodków finansowych
z innej, ju¿ pozamedialnej dzia³alnoœci, bardzo
czêsto zapewniali o dalszym finansowaniu pro-
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dukcji i emisji programów, co pozwoli³o na pozy-
tywn¹ ocenê wiêkszoœci wniosków.

Dzisiaj, Wysoka Izbo, polski rynek mediów
elektronicznych regulowany jest przez dwieœcie
piêædziesi¹t jeden decyzji koncesyjnych. Jeœli
chodzi o program telewizyjny, to wœród dwudzie-
stu siedmiu programów satelitarnych koncesjo-
nowanych przez Krajow¹ Radê znakomit¹ wiêk-
szoœæ stanowi¹ programy wyspecjalizowane.
Jest ich ponad dwadzieœcia, w tym miêdzy inny-
mi: jeden filmowy dokumentalno-edukacyjny,
jeden edukacyjno-poradniczy i religijny, jeden
edukacyjny, siedem filmowych, dwa informa-
cyjno-publicystyczne, jeden motoryzacyjny, je-
den poœwiêcony zjawiskom pogodowym, dwa
rozrywkowe, jeden spo³eczno-religijny, jeden
sportowy, jeden poœwiêcony sportom konnym,
jeden poœwiêcony programom telewizyjnym, je-
den poœwiêcony telesprzeda¿y oraz trzy maj¹ce
charakter uniwersalny. Jest to wiêc pluralizm
programowy, czytelny dla wszystkich odbiorców
i umo¿liwiaj¹cy wybór programów.

Coraz bardziej popularny segment rynku me-
diów elektronicznych tworz¹ telewizje kablowe.
W roku sprawozdawczym wydanych zosta³o trzy-
dzieœci nowych koncesji na rozpowszechnianie
programów w sieciach telewizji kablowych,
w tym szeœæ koncesji wydano na program radio-
wy. Obecnie mamy zarejestrowanych, to jest
wpisanych do rejestru przewodnicz¹cego Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji, ponad szeœciuset
operatorów sieci telewizji kablowej, zarz¹dza-
j¹cych ponad oœmiuset sieciami. Operatorzy ci
zarz¹dzaj¹ oko³o czterema i pó³ milionem gniazd
abonenckich, a ich mo¿liwoœci szacuje siê na
mniej wiêcej siedem milionów. Liczba gospo-
darstw domowych w Polsce wynosi ponad trzy-
naœcie milionów, z czego prawie dwa i pó³ miliona
korzysta z indywidualnych zestawów do odbioru
telewizji satelitarnej. £¹cznie dostêp do progra-
mów satelitarnych ma wiêc prawie 50% ludnoœci
naszego kraju, maj¹c mo¿liwoœæ ogl¹dania po-
nad czterystu programów dostêpnym drog¹ sate-
litarn¹ lub w sieciach telewizji kablowych, z cze-
go ponad piêædziesi¹t programów emitowanych
jest w jêzyku polskim. Polska, co wa¿ne, jest trze-
cim co do wielkoœci rynkiem telewizji kablowych
w Europie i bez w¹tpienia najbardziej dynamicz-
nym.

Dzia³aj¹cy od 1994 r. na podstawie udzielonych
koncesji ogólnokrajowi nadawcy radiowi, czyli ra-
dio RMF FM i Radio Zet, obejmuj¹ swoim zasiê-
giem ponad 80% ludnoœci kraju. Nadawca spo³e-
czny, Radio Maryja, osi¹gn¹³ równie¿ zasiêg poró-
wnywalny z radiem RMF FM i Radiem Zet.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Oprócz sektora
mediów komercyjnych, sektora komercyjnego,
rynek mediów elektronicznych tworzy równie¿

sektor mediów publicznych. Media publiczne s¹
niezwykle wa¿nym sk³adnikiem demokracji
w Europie. Publiczne radio i telewizja dostarcza-
j¹ spo³eczeñstwu informacji, kultury, oœwiaty,
rozrywki, umacniaj¹ poczucie przynale¿noœci
spo³ecznej, politycznej, kulturowej, czyli narodo-
wej, dlatego te¿ musz¹ byæ uniwersalne w zakre-
sie treœci i dostêpnoœci, musz¹ gwarantowaæ pro-
gramow¹ niezale¿noœæ i obiektywizm, dawaæ
gwarancje wysokiej jakoœci programów, ofero-
waæ ró¿norodnoœæ tych programów i us³ug za-
spokajaj¹cych potrzeby wszystkich grup spo³e-
cznych. W zamian za te zobowi¹zania media pub-
liczne musz¹ mieæ zagwarantowane bezpieczeñ-
stwo ekonomiczne oraz warunki rozwoju, w tym
dostêp do nowoczesnych technologii. Taki po-
gl¹d wyra¿any jest w dokumentach ró¿nych or-
ganów Unii Europejskiej, w których przejawia siê
dba³oœæ o kondycjê ekonomiczn¹ mediów publi-
cznych, ich autonomiê instytucjonaln¹ i progra-
mow¹, a tak¿e o ich rozwój technologiczny.

Media publiczne w Polsce przesz³y okres
transformacji ustrojowej, zachowa³y mocn¹ po-
zycjê na rynku i nie uleg³y marginalizacji, jak to
mia³o miejsce w innych by³ych krajach socjali-
stycznych, na przyk³ad w Czechach czy na Wê-
grzech. W Polsce media publiczne to nie tylko na-
dawcy programów, lecz tak¿e producenci audycji
i filmów, o czym mog¹ œwiadczyæ choæby ró¿nego
rodzaju przegl¹dy i festiwale. Dlatego myœlê, ¿e
mo¿na stwierdziæ, i¿ w³aœnie media publiczne,
realizuj¹c swoje ustawowe zadania, zobowi¹za-
nia wobec spo³eczeñstwa, odgrywaj¹ znacz¹c¹
rolê w ¿yciu kulturalnym kraju.

Jeszcze raz chcia³abym podkreœliæ, ¿e media
publiczne, aby spe³nia³y swoj¹ funkcjê, musz¹
mieæ dostêp do nowoczesnych technologii. Krajo-
wa Rada Radiofonii i Telewizji w³¹cza siê w te
dzia³ania, rozumiej¹c, ¿e wykorzystanie techniki
cyfrowej stanowi przysz³oœæ mediów elektronicz-
nych i daje mo¿liwoœæ poszerzenia oraz uatrak-
cyjnienia ich oferty programowej. Ale podkreœla-
my te¿ w sprawozdaniu, i¿ obowi¹zuj¹ca obecnie
ustawa medialna stanowi barierê rozwoju pol-
skich mediów elektronicznych, poniewa¿ nie uw-
zglêdnia wykorzystywania techniki cyfrowej.
Ogranicza to zarówno mo¿liwoœci programowe,
jak i mo¿liwoœci biznesowe, które powstaj¹ wraz
z nowoczesnymi technologiami. Uwa¿amy wiêc,
¿e nowe prawo medialne musi wskazywaæ nie tyl-
ko na dotychczasowe cele polityki audiowizual-
nej pañstwa, które s¹ okreœlone w obowi¹zuj¹cej
ustawie o radiofonii i telewizji, i nie tylko chroniæ,
poprzez nowe rozwi¹zania, funkcje demokraty-
czne, spo³eczne, kulturalne i edukacyjne me-
diów, czyli dbaæ o ich pluralizm i staæ na stra¿y
ich niezale¿noœci, ale musi te¿ uznaæ – chcia³a-
bym to z ca³¹ moc¹ podkreœliæ – gospodarcze zna-
czenie radiofonii i telewizji, silnie, coraz silniej
sprzê¿onej z sektorami telekomunikacyjnym i in-
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formatycznym, co stanowi podstawê nowoczes-
nej gospodarki opartej na wiedzy.

Niestety, powa¿nym problemem w 2003 r. by³
brak spójnej strategii w procesie przygotowywa-
nia projektów aktów prawnych reguluj¹cych ob-
szar mediów. Najbardziej wyrazistym przyk³a-
dem by³ do niedawna projekt ustawy – Prawo te-
lekomunikacyjne. Rozwi¹zania zaproponowane
w tym projekcie pozostawa³y, naszym zgodnym
zdaniem, w sprzecznoœci z konstytucyjnie okreœ-
lonymi kompetencjami i pozycj¹ ustrojow¹ orga-
nów pañstwowych – mam na myœli zw³aszcza re-
lacje zarysowane w pierwszej wersji tego projektu
miêdzy Krajow¹ Rad¹ Radiofonii i Telewizji
a Urzêdem Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
podporz¹dkowanym rz¹dowi.

Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e z powodu zastrze¿eñ
zg³aszanych do projektu, nie tylko przez Krajow¹
Radê, prace w komisji zmieni³y swój bieg i ukie-
runkowa³y siê na zg³oszone poprawki. Myœlê, ¿e
mo¿na by unikn¹æ wielomiesiêcznych sporów,
gdyby w sposób pe³ny by³y realizowane dyspozy-
cje zawarte w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o radiofo-
nii i telewizji, a wiêc gdybyœmy wspólnie z admi-
nistracj¹ rz¹dow¹, a przede wszystkim z preze-
sem Rady Ministrów, jak mówi ustawa, mogli
okreœlaæ kierunki polityki pañstwa w dziedzinie
mediów audiowizualnych. Brak takiej wspó³pra-
cy jest istotnym ograniczeniem, uniemo¿liwia-
j¹cym kompleksowe spojrzenie na rynek mediów
w Polsce.

Powodem tego stanu nie s¹ ani ograniczenia
instytucjonalne, ani prawne, ani te¿ niedostatek
intelektualnej refleksji, lecz brak woli wypraco-
wania procedur wzajemnych kontaktów czy po
prostu brak dobrych obyczajów w tym zakresie.
Wynika to nie tyle z uwarunkowañ politycznych
kolejnych rz¹dów, ile przede wszystkim, jak siê
wydaje, z braku zrozumienia obecnej i przysz³ej
roli mediów.

Dzia³ania na rzecz stworzenia narodowej poli-
tyki audiowizualnej s¹ potrzebne tym bardziej, ¿e
rynek medialny oraz ca³a sfera kontaktów spo³e-
cznych stoj¹ wobec nowych wyzwañ cywilizacyj-
nych, technologicznych i miêdzynarodowych.
W zwi¹zku z tym w naszej wewnêtrznej struktu-
rze organizacyjnej z dniem 14 maja bie¿¹cego ro-
ku powo³aliœmy Departament Strategii i Analiz.
Podstawowym zadaniem tego nowo utworzonego
departamentu jest opracowanie analiz z zakresu
strategii i polityki audiowizualnej pañstwa z uw-
zglêdnieniem prawa obowi¹zuj¹cego w Unii Eu-
ropejskiej. Na czele tego departamentu stan¹³,
znany równie¿ w tej Izbie, pan doktor Karol Jaku-
bowicz. W najbli¿szych zamierzeniach Krajowej
Rady le¿y te¿ umacnianie Departamentu Praw-
nego, ale to te¿ zale¿y od dobrodziejstwa przysz³ej
ustawy bud¿etowej. Wa¿ne jest, ¿e Komisja Eu-

ropejska w szóstym raporcie z 5 listopada 2003 r.
podkreœli³a koniecznoœæ wzmocnienia Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, tak aby skutecznie
mog³a ona monitorowaæ przestrzeganie przepi-
sów reguluj¹cych rynek audiowizualny.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Sprawozdanie
nasze szeroko relacjonuje wszystkie dziedziny
dzia³alnoœci Krajowej Rady. Szczególnie obszer-
nie przedstawia dzia³alnoœæ Krajowej Rady jako
organu koncesyjnego i organu kontroluj¹cego
dzia³alnoœæ programow¹ nadawców, ich dzia³al-
noœæ w zakresie reklamy i sponsoringu, a tak¿e
dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z podzia³em wp³ywów abo-
namentowych pomiêdzy jednostki publicznej ra-
diofonii i telewizji. Wiele miejsca poœwiêcamy te¿
dzia³alnoœci prawotwórczej i aktywnoœci Krajo-
wej Rady na forum miêdzynarodowym. Poszcze-
gólne rozdzia³y sprawozdania dok³adnie prezen-
tuj¹ wszystkie wymienione przed chwil¹ sfery
dzia³alnoœci Krajowej Rady. Uzupe³nienie i roz-
winiêcie sprawozdania znajduje siê w drugim do-
kumencie, czyli w „Informacji o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji”.

Wysoka Izbo, mówi¹c o kontroli dzia³alnoœci
programowej nadawców, pragnê podkreœliæ, ¿e
ustawa gwarantuje nadawcom samodzielnoœæ
w zakresie tworzenia programu. Samodzielnoœæ
ta jest jednak nierozerwalnie zwi¹zana z odpo-
wiedzialnoœci¹ za przekazywane w tym progra-
mie treœci. Podkreœlaj¹c ustawow¹ samodziel-
noœæ nadawców, pragnê jednoczeœnie zwróciæ
uwagê, ¿e obowi¹zkiem Krajowej Rady jest
ochrona ich samodzielnoœci, oparta na general-
nej zasadzie pañstwa prawnego, zgodnie z któr¹
wszelkie ingerencje organów pañstwowych
w dzia³alnoœæ podmiotów pozostaj¹cych na ze-
wn¹trz aparatu pañstwowego musz¹ mieæ wy-
raŸn¹ podstawê ustawow¹. Mówi¹c najproœciej,
Krajowa Rada nie jest organem uk³adaj¹cym
program, mog¹cym ingerowaæ w program po-
przez nakazywanie lub zakazywanie emisji
okreœlonych audycji, nie mo¿e te¿ dokonywaæ ich
wstêpnej kontroli jeszcze przed publikacj¹ albo
emisj¹, jak kto woli. Na³o¿enie na nadawcê obo-
wi¹zku lub zakazu rozpowszechniania okreœlo-
nej audycji mo¿e nast¹piæ tylko na podstawie
ustawy, trzeba bowiem podkreœliæ, ¿e Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji nie pe³ni takiej fun-
kcji, jak¹ pe³ni³ kiedyœ Radiokomitet: nie uk³ada
ramówki programowej i nie ma prawnej mo¿liwo-
œci bezpoœredniej ingerencji w program.

Nasze instrumenty wi¹¿¹ siê z mo¿liwoœci¹
przeznaczania œrodków finansowych na realiza-
cjê ustawowo okreœlonej misji nadawców publi-
cznych. W tym zakresie mamy mo¿liwoœæ kontro-
lowania przekazanych pieniêdzy pochodz¹cych
z wp³ywów abonamentowych i przeznaczanych
jako pomoc publiczna na finansowanie misji. Po-
wa¿nym utrudnieniem w tym zakresie jest brak
licencji programowej – mówiê o instytucji przewi-
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dzianej w nowelizacji ustawy o radiofonii i tele-
wizji, która nie doczeka³a siê uchwalenia w parla-
mencie. Tak zwana nowelizacja europejska usta-
wy o radiofonii i telewizji z 2 kwietnia bie¿¹cego
roku nie objê³a swoim zakresem zagadnieñ
zwi¹zanych z wydawaniem licencji programo-
wych. Tê licencjê mo¿na porównaæ, najogólniej
rzecz bior¹c, do koncesji. Podobnie jak koncesja,
zgodnie z naszymi propozycjami, licencja by³aby
przyznawana na podstawie uchwa³y Krajowej
Rady w drodze decyzji przewodnicz¹cego. Licen-
cja w sposób szczegó³owy i precyzyjny okreœla³a-
by programowe obowi¹zki nadawców oraz wa-
runki finansowania programu i przedstawiania
rozliczeñ z wykonania wszystkich zobowi¹zañ.
Ta bardzo wa¿na instytucja – jeszcze raz pod-
kreœlam – nie znalaz³a siê w czêœci europejskiej
nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Wyso-
ka Izba – mam na myœli Sejm – od³o¿y³a tê sprawê
do póŸniejszego rozstrzygniêcia w tak zwanej du-
¿ej nowelizacji, a Krajowa Rada nadal podtrzy-
muje swoj¹ opiniê o koniecznoœci jak najpilniej-
szego wprowadzenia tej instytucji do polskiego
porz¹dku prawnego.

Chcia³abym nieco d³u¿ej zatrzymaæ siê przy
omówieniu podstawowych kierunków polityki
audiowizualnej Unii Europejskiej, której pe³no-
prawnym cz³onkiem jesteœmy ju¿ prawie od
dwóch miesiêcy. Wysoka Izbo, istnienie niezale¿-
nego organu pañstwowego w³aœciwego w spra-
wach radiofonii i telewizji jest norm¹ w krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z t¹ norm¹ planowa-
ne jest ujednolicenie stosowania wspólnotowych
regulacji ramowych, dotycz¹cych zw³aszcza pro-
cesów wprowadzania technologii cyfrowej i prze-
chodzenia na ni¹ oraz przewidywania spo³ecz-
nych skutków tego przedsiêwziêcia.

Uczestniczymy we wszystkich inicjatywach
europejskich. Mogê z satysfakcj¹ powiedzieæ, ¿e
Krajowa Rada w swoim modelu prawnym i prak-
tycznym wype³nia standardy europejskie i z tego
punktu widzenia jest w pe³ni przygotowana do
wspó³uczestnictwa w realizowaniu europejskiej
polityki audiowizualnej.

Na czym opiera siê dzisiaj ta polityka medialna
Unii? Przede wszystkim na wspieraniu rozwoju
przemys³u audiowizualnego, na tworzeniu no-
woczesnego segmentu gospodarki opartego na
najnowszych technologiach oraz na ³¹czeniu za-
sad konkurencji na rynku z systemem wartoœci
opartym na pluralizmie i niezale¿noœci mediów,
tak aby zachowaæ niezale¿noœæ kulturow¹ i jêzy-
kow¹, chroniæ godnoœæ ludzk¹, chroniæ konsu-
mentów, w szczególnoœci ma³oletnich, chroniæ
mniejszoœci narodowe, zapewniaæ wolnoœæ s³o-
wa, prawo do informacji i – jak to siê mówi w na-
szej ustawie – staæ na stra¿y interesu publicz-
nego.

Coraz wiêcej pañstw odwo³uje siê jednak¿e do
modelu zintegrowanych regulatorów radiofonii,
telewizji i telekomunikacji, dysponuj¹cych
w wielu przypadkach kompetencjami równie¿
w zakresie ochrony konkurencji na rynku. Po-
zwala to na tworzenie systemu kompleksowej po-
lityki w dziedzinie mediów elektronicznych.

Wysoka Izbo, Komisja Europejska formu³uje
zasady jasnego oddzielenia dzia³alnoœci misyjnej
od dzia³alnoœci komercyjnej oraz prowadzenia
odrêbnej rachunkowoœci. Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji zosta³a zobowi¹zana do œcis³ego
nadzorowania rozliczeñ finansowych, w zwi¹zku
z czym przygotowa³a i skierowa³a do publikacji
rozporz¹dzenie, które reguluje kwestie zwi¹zane
z rozliczeniem œrodków finansowych pozosta-
j¹cych w gestii mediów publicznych, w szczegól-
noœci tych œrodków, które s¹ przekazywane me-
diom z publicznej dotacji, a wiêc równie¿ na pod-
stawie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji o podziale wp³ywów abonamentowych. Wy-
danie tego rozporz¹dzenia wi¹za³o siê równie¿
z koniecznoœci¹ rozwi¹zania problemu prawne-
go, o którym przed chwil¹ informowa³am Wysok¹
Izbê, polegaj¹cego w gruncie rzeczy na braku
przepisów dotycz¹cych licencji programowych.
Nie ma takich przepisów, które by wyraŸnie mó-
wi³y, na co Krajowa Rada przeznacza pieni¹dze
i z czego rozlicza media publiczne, ratujemy siê
wiêc, póki co, metod¹ wydawania rozporz¹dze-
nia.

Podstawowe zadania Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji bêd¹ siê wi¹zaæ z realizacj¹ strategi-
cznego celu Unii Europejskiej, jakim jest mo¿li-
wie jak najszybsza cyfryzacja mediów audiowi-
zualnych i wprowadzenie naziemnej radiofonii
i telewizji cyfrowej. Dotychczasowe doœwiadcze-
nia pañstw zachodnich wskazuj¹ jednak na po-
ra¿kê strategii wprowadzania naziemnej telewizji
cyfrowej opartej na kana³ach p³atnych. Z do-
œwiadczeñ tych wynika za to powodzenie oferty
sk³adaj¹cej siê z kana³ów bezp³atnych i koniecz-
noœæ stworzenia systemu bodŸców i zachêt dla
nadawców, którzy bêdê finansowaæ przejœcie na
cyfrow¹ transmisjê sygna³u, z zachowaniem
w okresie przejœciowym transmisji analogowej.
W systemie tym nale¿y, naszym zdaniem, uw-
zglêdniæ dotacje rz¹dowe, bo bez tego raczej bê-
dziemy mieli k³opoty.

Dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹ te¿
na koniecznoœæ budowania szerokich porozu-
mieñ miêdzy administracj¹ pañstwow¹ i organa-
mi regulacyjnymi a nadawcami, dostawcami us-
³ug dodatkowych, sieciami transmisyjnymi oraz
producentami i dystrybutorami sprzêtu konsu-
menckiego.

Istotnym elementem przygotowañ do wprowa-
dzenia naziemnej radiofonii telewizji cyfrowej
jest w³aœciwa gospodarka czêstotliwoœciami po-
zwalaj¹ca na udostêpnienie odpowiedniej liczby
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czêstotliwoœci dla uruchamianych multipleksów
na okres równoleg³ej transmisji analogowej i cyf-
rowej. Wszystkie te dzia³ania wymagaj¹ zaanga-
¿owania Krajowej Rady. Zgodnie z regulacjami
zawartymi w prawie telekomunikacyjnym, przy-
jêtymi przez Sejm 18 czerwca bie¿¹cego roku,
Krajowa Rada bêdzie dokonywaæ rezerwacji czê-
stotliwoœci na cele cyfrowej transmisji radiofoni-
cznej i telewizyjnej. Udzia³ Krajowej Rady bêdzie
te¿ niezbêdny do okreœlania roli i zadañ operato-
rów multipleksów, decydowania o sposobie za-
pe³nienia pojemnoœci multipleksów i oferowa-
nych w nich zestawach programów, a tak¿e
okreœlaniu zasad dzia³ania systemu warunko-
wego dostêpu i elektronicznych przewodników
po programach.

Ju¿ dzisiaj, Wysoka Izbo, do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, w imieniu zarz¹dów
TVP SA, Telewizji Polsat oraz telewizji TVN, wp³y-
n¹³ wspólny wniosek w sprawie rezerwacji czê-
stotliwoœci przeznaczonych do rozpowszechnia-
nia lub rozprowadzania w sposób cyfrowy, drog¹
rozsiewcz¹ naziemn¹, programów telewizyjnych
za pomoc¹ piêædziesiêciu trzech stacji nadaw-
czych, w tym zlokalizowanych w Warszawie, Ka-
towicach, Gdañsku, Kielcach, Wroc³awiu i Po-
znaniu, £odzi, Bydgoszczy, Krakowie, Opolu,
Rzeszowie, Olsztynie, Zielonej Górze i Bia³ymsto-
ku. Wniosek ten dotyczy w szczególnoœci tych
wszystkich obszarów, na których – ze wzglêdu na
istniej¹c¹ dzisiaj infrastrukturê odbiorcz¹ – uru-
chomienie naziemnej telewizji cyfrowej przynie-
sie najlepsze efekty dla telewidzów.

Wspólnie z wnioskodawcami, Urzêdem Regu-
lacji Telekomunikacji i Poczty oraz operatorami
telekomunikacyjnymi Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji przyst¹pi³a do opracowania strategii
wdra¿ania emisji cyfrowej w naszym kraju. Jest
to zadanie o charakterze prze³omowym, nieporó-
wnywalnym z ¿adnym innym w dotychczasowej
historii emisji telewizyjnej. Nawet przejœcie
z emisji telewizyjnej w systemie SECAM na sys-
tem PAL przed wieloma laty nie jest porównywal-
ne z obecnym zakresem zmian wynikaj¹cych
z osi¹gniêæ postêpu technicznego i technologicz-
nego.

Oczywiœcie, naszym zadaniem bêdzie w szcze-
gólnoœci obliczenie skutków finansowych cyfry-
zacji publicznej radiofonii i telewizji, w zwi¹zku
z czym czekamy na ostateczne uchwalenie prawa
telekomunikacyjnego i na efekt prac miêdzyre-
sortowego zespo³u do spraw cyfryzacji radiofonii
i telewizji. Te prace jeszcze trwaj¹, ale mam na-
dziejê ¿e wkrótce poznamy ich koñcowy efekt.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bêdzie zo-
bowi¹zana do rozstrzygania ewentualnych kon-
fliktów miêdzy podmiotami dzia³aj¹cymi na ryn-
ku. W publicznej dyskusji na temat roli krajo-

wych cia³ reguluj¹cych, toczonej w ostatnich la-
tach w krajach Europy, zwyciê¿y³o przekonanie,
¿e konieczne jest istnienie jednego, silnego regu-
latora krajowego, który powinien zajmowaæ siê
zarówno regulacj¹ mediów, jak i integruj¹c¹ siê
z nimi dziedzin¹ nowych mediów – mam na myœli
Internet i ³¹cznoœæ elektroniczn¹.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, maj¹c
œwiadomoœæ tych wyzwañ, realizuje od paŸdzier-
nika 2002 r. projekt Phare 2001 w formie umowy
bliŸniaczej z dyrekcj¹ rozwoju mediów we Fran-
cji. Pisemnemu efektowi tych dzia³añ nadaliœmy
tytu³: „Kszta³towanie i dostosowanie polityki au-
diowizualnej w warunkach konwergencji te-
chnologicznej”. Zakoñczenie projektu nast¹pi
w lipcu 2004 r. Jego celem jest przede wszystkim
zaproponowanie kompleksowych rozwi¹zañ dla
sektora radiowo-telewizyjnego, dostosowuj¹cego
dzia³alnoœæ organów regulacyjnych i podmiotów
rynkowych do ca³oœci uregulowañ prawnych wy-
stêpuj¹cych w Unii Europejskiej. W pracach nad
tym z³o¿onym i bardzo rozwiniêtym projektem
uczestniczy³o blisko czterdziestu ekspertów z oœ-
miu krajów Unii. Koñcowym efektem tych prac
jest studium zatytu³owane: „Polityka pañstwa
polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych
w kontekœcie europejskiej polityki audiowizual-
nej. Za³o¿enia strategiczne do nowej ustawy
o mediach elektronicznych oraz nowelizacji in-
nych ustaw”, nazywane potocznie bia³¹ ksiêg¹.

Bia³a ksiêga jest pierwsz¹ prób¹ ca³oœciowego
podejœcia do kwestii polityki pañstwa polskiego
w dziedzinie mediów elektronicznych, a zarazem
syntez¹ polityki europejskiej w tej dziedzinie. Za-
warte w tym dokumencie propozycje rozwi¹zañ
osadzone s¹ na gruncie rozwi¹zañ i instytucji ju¿
dzia³aj¹cych w Europie. Ich twórcy wyszli jednak
z za³o¿enia, ¿e istniej¹ce ró¿nice historyczne,
spo³eczne, kulturowe i prawne wymagaj¹ dosto-
sowania do polskich warunków.

Równie¿ bia³a ksiêga stanowi za³¹cznik do te-
gorocznego sprawozdania. ¯a³ujemy mocno, ¿e
w toku rozlicznych spotkañ i wymiany pogl¹dów
na tematy medialne ta jedyna strategia, jaka zo-
sta³a ca³oœciowo przed³o¿ona ca³emu œwiatu po-
lityki, nie zyska³a godnego zainteresowania, cho-
cia¿ niezwykle du¿o kosztowa³a podatnika euro-
pejskiego.

Wysoka Izbo! W swoim wyst¹pieniu przed
chwil¹ wiele uwagi poœwiêci³am spo³ecznej roli
i pozycji mediów publicznych oraz wynikaj¹cej
st¹d koniecznoœci zagwarantowania im stabil-
nych podstaw dzia³alnoœci.

Aby zilustrowaæ wagê problemów zwi¹zanych
z poborem op³at abonamentowych, pragnê zwró-
ciæ uwagê, ¿e ³¹czna wartoœæ maj¹tku trwa³ego
nadawców publicznych wynosi dziœ prawie 1 mi-
liard 500 milionów z³. Koszty dzia³alnoœci spó³ek
publicznej radiofonii i telewizji wynios³y w ubieg-
³ym roku oko³o 2 miliardów z³. Dochody w³asne
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mediów to 1 miliard 200 milionów z³. Jeœli chodzi
o œrodki na rachunku bankowym Krajowej Rady,
to by³o to 919 milionów z³, w tym 905 milionów z³
to by³y wp³ywy abonamentowe, a 14 milionów
pochodzi³o z wp³ywów pozaabonamentowych.

W przypadku radiofonii publicznej œrodki
publiczne s¹ podstawowym elementem przycho-
dów. W roku ubieg³ym stanowi³y 77% przycho-
dów ogó³em, tymczasem œci¹galnoœæ abonamen-
tu utrzymuje siê na poziomie oko³o 51%. Prawnie
zwolnionych z p³acenia abonamentu jest prawie
30% gospodarstw domowych posiadaj¹cych za-
rejestrowane odbiorniki, czyli prawie 2 miliony
671 tysiêcy gospodarstw.

W tej sytuacji musz¹ wiêc byæ podejmowane
trwa³e rozwi¹zania s³u¿¹ce utrzymaniu mediów
publicznych i zapewniaj¹ce realizacjê ich spo³e-
cznej misji. Silna, niezagro¿ona prywatyzacj¹ po-
zycja mediów publicznych stanowi przecie¿ wy-
pe³nienie zobowi¹zañ traktatu amsterdamskie-
go, w którym zasad¹ jest wspieranie mediów
publicznych.

Krajowa Rada, realizuj¹c ustawowe obowi¹zki
w zakresie podzia³ów wp³ywów abonamento-
wych, wspiera realizacjê misji nadawców publi-
cznych. W szczególnoœci przeznacza na ten cel
œrodki uzyskane ze wspomnianych wp³ywów po-
zaabonamentowych, czyli pochodz¹ce na przy-
k³ad z odsetek bankowych i niektórych kar.
W ubieg³ym roku telewizja publiczna na produk-
cjê audycji otrzyma³a ze œrodków pozaabona-
mentowych ³¹cznie 515 tysiêcy z³. Kwota ta by³a
przeznaczona w szczególnoœci na produkcjê
spektaklu poetycko-muzycznego wed³ug Kon-
stantego Ildefonsa Ga³czyñskiego oraz na sfinan-
sowanie kosztów dzia³alnoœci punktu korespon-
dencyjnego w Iraku. £¹cznie Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji przekaza³a TVP SA ze œrodków
abonamentowych i pozaabonamentowych po-
nad 538 milionów z³.

Polskie Radio SA, nazywane przez nas du¿ym
radiem, otrzyma³o ³¹cznie ponad 203 miliony z³.
Z wp³ywów pozaabonamentowych otrzyma³o
kwotê oko³o 4 milionów 500 tysiêcy z³, miêdzy in-
nymi na sfinansowanie utrwalenia na p³ytach
kompaktowych dzie³ muzyki narodowej w wyko-
naniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia w Katowicach, utrwalenia na p³y-
tach DVD dzie³ Miko³aja Góreckiego oraz Krzy-
sztofa Pendereckiego. Wp³ywy pozaabonamento-
we przeznaczono równie¿ na dzia³alnoœæ Cen-
trum Historii Polskiej Radiofonii, funkcjonowa-
nie Studia Polskiego Radia w Iraku oraz produk-
cjê s³uchowisk dla Programu 1 Polskiego Radia.

Spó³ki radiofonii regionalnej ³¹cznie otrzyma³y
ponad 177 milionów z³. W przypadku rozg³oœni
regionalnych wp³ywy te stanowi¹ ponad 83% ich
³¹cznych przychodów. Swoist¹ czy te¿ szczególn¹

form¹ wspierania nadawców publicznych jest
przyznawanie nagród dla dziennikarzy, którzy
maj¹ znacz¹ce osi¹gniêcia zawodowe. W wielu
konkursach Krajowa Rada jest fundatorem na-
gród specjalnych; otrzymuj¹ je zarówno nadaw-
cy, producenci, jak i twórcy. Dane na ten temat
znajd¹ pañstwo w naszym sprawozdaniu.

Przytaczaj¹c te dane dotycz¹ce podzia³u œrod-
ków finansowych pomiêdzy spó³ki publiczne i ra-
diofonii i telewizji, a tak¿e na temat nagród arty-
stycznych, chcia³am równie¿ uœwiadomiæ Wyso-
kiej Izbie, jak wa¿n¹ rolê w codziennym funkcjo-
nowaniu tej grupy nadawców odgrywa pomoc
publiczna. Wed³ug naszych symulacji, jednostki
publicznej radiofonii w przypadku pozbawienia
tego Ÿród³a finansowania prawdopodobnie po
oko³o trzech miesi¹cach nie by³yby w stanie dalej
funkcjonowaæ. Telewizja Polska SA, maj¹c moc-
niejsz¹ pozycjê na rynku, utrzyma³aby siê na
nim, aczkolwiek kosztem dotkliwego ogranicze-
nia produkcji misyjnej.

St¹d te¿, przygotowuj¹c dla Rady Ministrów
wstêpny projekt nowelizacji ustawy o radiofonii
i telewizji, Krajowa Rada jako g³ówny cel na po-
cz¹tku tej kadencji parlamentu stawia³a sobie
w³aœnie wzmocnienie pozycji nadawców, miêdzy
innymi poprzez uszczelnienie systemu poboru
abonamentu. Obecnie najgorzej przedstawia siê
wype³nianie zobowi¹zañ abonamentowych przez
podmioty gospodarcze i instytucje – abonament
p³aci nieca³e 3% podmiotów gospodarczych z po-
nad czterystu tysiêcy zarejestrowanych. Cz³on-
kowie Krajowej Rady uwa¿aj¹. ¿e jest to g³ówne
Ÿród³o rezerw finansowych i ogromne pole do
dzia³ania dla uprawnionych s³u¿b pañstwowych.
Mam tutaj w szczególnoœci na myœli kontrolerów
Poczty Polskiej. Krajowa Rada uwa¿a te¿, ¿e nie-
zw³ocznie powinno nast¹piæ poddanie zad³u¿eñ
z tytu³u op³at abonamentowych egzekucji admi-
nistracyjnej.

Obecnie, wed³ug naszych wyliczeñ, najwy¿szy
procent abonentów uiszczaj¹cych op³aty w sto-
sunku do liczby gospodarstw domowych wystê-
puje w województwie wielkopolskim – ponad
56%, zachodniopomorskim – 54,7%, œl¹skim –
54,6%, natomiast najni¿szy procent osób uisz-
czaj¹cych te op³aty odnotowujemy w wojewódz-
twach: podkarpackim – 34,9%, ma³opolskim –
37,7% oraz podlaskim – 39%.

Pragnê w tym miejscu poinformowaæ Wysok¹
Izbê, ¿e Urz¹d do spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych zalega z uregulowaniem kwoty
ponad 40 milionów z³ z tytu³u refundacji skut-
ków zwolnienia kombatantów z op³at abonamen-
towych. Suma ta zosta³a dla nas zarezerwowana
w ustawie bud¿etowej, ale pomimo wielokrot-
nych wyst¹pieñ kierowanych i do urzêdu, i do
prezesa Rady Ministrów, sprawa ta nie jest jesz-
cze za³atwiona pozytywnie, a d³ug rz¹dowy wo-
bec Krajowej Rady z tytu³u ustawowych odsetek
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roœnie. Prosimy wiêc Senat o interwencjê w pode-
jmowanej po naszym sprawozdaniu uchwale.
Przecie¿ te pieni¹dze prawnie siê nale¿¹ mediom
publicznym.

Wysoka Izbo! W sprawozdaniu poœwiêcamy
te¿ wiele uwagi sprawom programowym.

Pod auspicjami Krajowej Rady przygotowany
zosta³ przez pracowników naukowych Uniwersy-
tetu Warszawskiego, pod kierunkiem pani do-
ktor Lucyny Kirwil, raport na temat wspierania
socjalizacji dzieci i m³odzie¿y przez telewizjê pub-
liczn¹ i telewizje koncesjonowane. Raport by³
ju¿ prezentowany w gmachu parlamentu pod-
czas specjalnie przygotowanej przez nas marco-
wej konferencji. Celem tego raportu by³a ocena
przekazów zawartych w programach g³ównych
nadawców telewizyjnych ze wzglêdu na ich za-
wartoœæ socjalizacyjn¹, to jest ich wp³yw na pro-
ces wychowania dzieci i m³odzie¿y. Oceniano
w tym raporcie przede wszystkim wa¿ne dla pro-
cesu socjalizacji m³odego pokolenia lansowane
przez telewizjê cele i aspiracje ¿yciowe oraz style
¿ycia i wzorce zachowania spo³ecznego. Podsta-
w¹ do sporz¹dzenia oceny by³o badanie zawar-
toœci programów telewizji publicznej, w tym Je-
dynki i Dwójki oraz koncesjonowanych TVN
i Polsatu.

Najwiêcej audycji skierowanych przez nadaw-
ców do dzieci i m³odzie¿y wyemitowano
w pierwszym programie telewizji publicznej oraz
w telewizji Polsat, najmniej w TVN. Ale muszê tu-
taj z radoœci¹ odnotowaæ, ¿e ju¿ po przygotowa-
niu przez nas tego raportu pojawi³a siê tam nie-
zwykle interesuj¹ca audycja „Dzieciaki z klas¹”.
A wiêc jakiœ efekt jest, nie wiem, czy akurat
wskutek zwrócenia przez nas na te sytuacje uwa-
gi, ale zawsze… S³abo reprezentowane by³y rów-
nie¿ audycje dla dzieci w programie drugim tele-
wizji publicznej.

Wnioski koñcowe z przeprowadzonych badañ
s¹ nastêpuj¹ce: wspieranie socjalizacji m³odego
pokolenia przez wszystkie analizowane progra-
my oszacowane zosta³o bardzo nisko. W wiêk-
szym stopniu wspiera³a socjalizacjê m³odego po-
kolenia telewizja publiczna, w szczególnoœci Je-
dynka; wspiera³a ona g³ównie rozwój potrzeby
samorealizacji, a TVP 2 na przyk³ad umiejêtnoœæ
krytycznego myœlenia. Oba programy telewizji
koncesjonowanych wspiera³y co prawda przede
wszystkim rozwój potrzeby samorealizacji oraz
umiejêtnoœæ adekwatnego zachowania, ale pozo-
stawa³y daleko poza oddzia³ywaniem telewizji
publicznej w tym zakresie.

Wysoka Izbo, te badania by³y nam pomocne
w pracach nad rozporz¹dzeniem, którego pod-
stawa prawna wynika z art. 18 ust. 6 znowelizo-
wanej 2 kwietnia bie¿¹cego roku ustawy o radio-
fonii i telewizji.

W tym miejscu pragnê jednak zasygnalizowaæ
pewien powa¿ny problem legislacyjny. O pomoc
w jego rozwi¹zaniu zwróci³am siê ju¿ do rzeczni-
ka praw obywatelskich oraz do rzecznika praw
dziecka. Krajowa Rada zosta³a zobowi¹zana do
oznaczenia audycji, które mo¿na emitowaæ
w czasie ochronnym, czyli miêdzy godzin¹ 6.00
a 23.00, ale pod warunkiem okreœlenia stopnia
szkodliwoœci danej audycji w poszczególnych
grupach wiekowych. W tym celu otrzymaliœmy
upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia uw-
zglêdniaj¹cego stopieñ szkodliwoœci audycji dla
ma³oletnich w poszczególnych kategoriach wie-
kowych. Z kolei ust. 5 w art. 18 ustawy wyklucza
bezwarunkowo emitowanie miêdzy 6.00 a 23.00
wszelkich audycji, które mog¹ mieæ negatywny
wp³yw na rozwój ma³oletnich. Krajowa Rada jest
wiêc postawiona w nastêpuj¹cej sytuacj: z jednej
strony mamy upowa¿nienie do okreœlenia stop-
nia szkodliwoœci audycji emitowanej w czasie
ochronnym, a z drugiej strony jesteœmy zobo-
wi¹zani obligatoryjnym przepisem ustawy do
przestrzegania zakazu emitowania jakichkol-
wiek audycji, które mog¹ mieæ negatywny wp³yw
na rozwój ma³oletnich; wynika³oby z tego, ¿e rów-
nie¿ w porze nocnej, miêdzy godzin¹ 23.00 a 6.00
rano… Mam nadziejê, ¿e autorytety prawnicze
pomog¹ nam rozstrzygn¹æ tê ustawow¹ sprzecz-
noœæ.

Od niedawna dysponujemy równie¿ innymi
bardzo interesuj¹cymi badaniami dotycz¹cymi
preferencji i oczekiwañ odbiorców pod adresem
radia i telewizji. W ubieg³ym roku, realizuj¹c
swoje ustawowe obowi¹zki, Krajowa Rada podjê-
³a z mojej inicjatywy szeroko zakrojone badania
w zakresie odbioru programów radia i telewizji
w Polsce. Badanie zosta³o zrealizowane przez jed-
n¹ z wyspecjalizowanych firm sonda¿owych. By-
³o poœwiêcone oczekiwaniom i preferencjom wi-
dzów oraz s³uchaczy wobec g³ównych segmentów
nadawanych w Polsce programów. Dotyczy³o
stacji publicznych i koncesjonowanych nada-
j¹cych programy o zasiêgu ogólnopolskim, lokal-
nym i regionalnym. Chodzi³o o odpowiedŸ na py-
tanie, jakie s¹ oczekiwania odbiorców pod adre-
sem radia i telewizji, w jakim stopniu oczekiwa-
nia te s¹ zaspokajane i czy ró¿ni¹ siê one w odnie-
sieniu do programów mediów publicznych i ko-
mercyjnych. Kwestie te szczególnie s¹ wa¿ne
obecnie, w sytuacji znacznej komercjalizacji pro-
gramów radia i telewizji, ucieczki mediów od wie-
lu istotnych zadañ spo³ecznych, na przyk³ad
edukacyjnych, w sytuacji postêpuj¹cego zaniku
s³owa w mediach, w szczególnoœci wœród nadaw-
ców komercyjnych, coraz bardziej skrótowego
i powierzchownego informowania itd., powsta-
wania nowych, kontrowersyjnych form rozrywki,
takich jak na przyk³ad reality show, niekiedy na-
ruszaj¹cych normy obyczajowe, a nawet godnoœæ
uczestników tych audycji. Krajowa Rada dziêki
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zrealizowanym badaniom chce uzyskaæ odpo-
wiedŸ na pytanie, czy oczekiwania i potrzeby od-
biorców w zakresie kulturalnej i edukacyjnej
funkcji programów przesta³y ju¿ istnieæ, tak jak
nam siê to czêsto mówi, czy te¿ raczej s¹ przyt³u-
mione przez rzeczywistoœæ mediów, w której tre-
œci tego rodzaju s¹ spychane na margines lub nie
ma na nie w ogóle miejsca w programach.

Wiedza o spo³ecznych oczekiwaniach i prefe-
rencjach w odniesieniu do programów mediów
publicznych jest te¿ niezwykle cenna w zwi¹zku
z ewentualnym wprowadzeniem do znowelizowa-
nej ustawy o radiofonii i telewizji licencji progra-
mowych dla nadawców publicznych. Formu³uj¹c
zapisy odnosz¹ce siê do tych licencji, mo¿emy
opieraæ siê na wynikach naszych badañ. Licencje
maj¹ przecie¿ szczegó³owo okreœlaæ zadania tych
nadawców w zakresie realizacji misji programu,
czyli szczególnych spo³ecznych obowi¹zków me-
diów publicznych wobec odbiorców.

Krajowa Rada ma te¿ nadziejê, ¿e zrealizowane
badania pozwol¹ rozstrzygn¹æ przynajmniej nie-
które kwestie sporne miêdzy Krajow¹ Rad¹ a czê-
œci¹ radiowych nadawców komercyjnych, twier-
dz¹cych, ¿e wspó³czesny s³uchacz oczekuje od
programu jedynie muzycznego t³a i nie chce
w nim ¿adnych treœci s³ownych.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Tegoroczne
sprawozdanie zosta³o przygotowane przez Krajo-
w¹ Radê w odnowionym sk³adzie. W 2003 r. do
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostali powo-
³ani nowi cz³onkowie. Prezydent RP powo³a³ pa-
ni¹ S³awomirê £oziñsk¹, Sejm – Ryszarda Ulic-
kiego, a Senat – Tomasza Gobana-Klasa. Rów-
nie¿ w odnowionym sk³adzie dzia³aj¹ rady nad-
zorcze w spó³kach publicznej radiofonii i telewiz-
ji. Po raz pierwszy do Rady Nadzorczej TVP SA zo-
sta³y powo³ane osoby rekomendowane przez sto-
warzyszenia twórcze, dziennikarskie i bizneso-
we. Nowo wybrana Rada Nadzorcza TVP SA prze-
prowadzi³a, po raz pierwszy w historii spó³ki, ot-
warty konkurs na stanowisko prezesa oraz
cz³onków zarz¹du Telewizji Polskiej SA. W chwili
obecnej trwa konkurs na inne wa¿ne stanowiska
kierownicze w spó³ce , w tym dyrektora
pierwszego programu telewizji publicznej.

W 2003 r. up³ynê³a kadencja rad programo-
wych dzia³aj¹cych w regionalnych rozg³oœniach
Polskiego Radia, z wyj¹tkiem Radia dla Ciebie,
oraz w oddzia³ach terenowych spó³ki Telewizja
Polska SA. Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1
ustawy o radiofonii i telewizji cz³onków rad pro-
gramowych mediów publicznych powo³uje Kra-
jowa Rada. Dziesiêciu cz³onków rady programo-
wej reprezentuje ugrupowania parlamentarne,
pozosta³ych piêciu wybieramy z grona osób legi-
tymuj¹cych siê dorobkiem i doœwiadczeniem
w sferze kultury i mediów. Kadencja rady progra-

mowej trwa cztery lata, a jej cz³onkowie reprezen-
tuj¹ spo³eczne interesy i oczekiwania zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ programow¹ spó³ki.

Wysoka Izbo! Po raz drugi przedstawiam spra-
wozdanie Krajowej Rady w Senacie RP. Naszym
pracom towarzyszy³a troska o jak najpe³niejsze
pokazanie wszystkich aspektów dzia³alnoœci
konstytucyjnego organu pañstwa, jakim jest
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, oraz wszyst-
kich problemów rynku mediów audiowizualnych
w tak prze³omowym momencie, jakim by³o we-
jœcie Polski do Unii Europejskiej. Staraliœmy siê
równie¿ przedstawiæ te wszystkie problemy, któ-
re w naszej ocenie wymagaj¹ podjêcia bardzo pil-
nych prac. Rozwi¹zanie tych problemów jest je-
dnak zale¿ne nie tylko do dzia³añ Krajowej Rady,
ale wymaga zintegrowanych prac na szczeblu
pañstwowym.

Do takich problemów zaliczamy przede wszys-
tkim strategiê wprowadzenia naziemnej telewizji
i radiofonii cyfrowej. W szczególnoœci chodzi tu
o rozwi¹zania dotycz¹ce aspektów spo³ecznych,
w tym o odpowiedŸ na pytanie, czy pañstwo prze-
widuje rekompensatê skutków finansowych tej
operacji.

Do takich problemów zaliczam te¿ koniecz-
noœæ niezw³ocznego podjêcia prac nad komplek-
sow¹ regulacj¹ prawn¹ w dziedzinie radiofonii
i telewizji. Tak zwana nowelizacja europejska to
by³a koniecznoœæ wynikaj¹ca ze zobowi¹zañ ak-
cesyjnych, ale s¹ równie¿ zobowi¹zania wobec
naszego spo³eczeñstwa. Ci¹gle brakuje nowo-
czesnego prawa medialnego uwzglêdniaj¹cego
zmiany technologiczne, jakie zachodz¹ w me-
diach elektronicznych.

Zwracam siê zatem do Wysokiej Izby o rozwa-
¿enie wszystkich aspektów naszej dzia³alnoœci,
przedstawionych w przed³o¿onych dokumen-
tach. Zwracam siê równie¿ o przyjêcie naszego
sprawozdania. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Ryszard Jarzembowski)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo pani przewodnicz¹cej Danu-

cie Waniek za to interesuj¹ce, wyczerpuj¹ce, po-
nadgodzinne wyst¹pienie. Czas nam min¹³ bar-
dzo szybko.

Pragnê powitaæ nowo przyby³ych cz³onków
Krajowej Rady: zastêpcê przewodnicz¹cego – pa-
na profesora Aleksandra £uczaka, pana Lecha
Jaworskiego, pani¹ S³awomirê £oziñsk¹ i pana
Jaros³awa Sellina, w tej kolejnoœci, jak pañstwo
siedzicie.

Bardzo dziêkujê pani przewodnicz¹cej.
(Przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji Danuta Waniek: Mam zejœæ z mówni-
cy?)
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Tak, zejœæ, poczekaæ, pos³uchaæ, co bêdzie mó-
wi³ za chwilê pan przewodnicz¹cy Ryszard S³a-
wiñski, którego teraz zapraszam do mównicy,
a potem sprawozdawca wniosku mniejszoœci.

Chcê senatorom przypomnieæ, ¿e czas ich wy-
st¹pieñ nie jest nieograniczony i wynosi maksi-
mum dwadzieœcia minut.

Proszê bardzo, g³os ma sprawozdawca Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu, przewodnicz¹cy tej
komisji, pan senator Ryszard S³awiñski.

Senator Ryszard S³awiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Kultury i Œrodków Przekazu z prac nad
„Sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji z rocznego okresu dzia³alnoœci” oraz nad
„Informacj¹ o podstawowych problemach radio-
fonii i telewizji”. Obydwa dokumenty dotycz¹
dzia³alnoœci rady w roku 2003, a mówi¹c œciœlej,
obejmuj¹ okres od marca 2003 do marca 2004.

Komisja obradowa³a nad sprawozdaniem na
dwóch posiedzeniach, 1 i 15 czerwca, co œwiad-
czy o tym, i¿ senatorowie, jak zawsze, potrakto-
wali tê problematykê niezwykle powa¿nie. Doty-
czy ona bowiem bardzo wra¿liwej sfery, jak¹ jest
³ad medialny w Polsce, a przede wszystkim dzia-
³alnoœæ mediów elektronicznych, a wiêc radia
i telewizji, publicznych i koncesjonowanych. Jak
co roku sprawozdanie jest obszerne, liczy bo-
wiem dwieœcie siedem stron, i jak co roku, wspar-
te jest „Informacj¹ o podstawowych problemach
radiofonii i telewizji”, opisan¹ tym razem na stu
siedemdziesiêciu jeden stronach, uzupe³nion¹
mapkami pokrycia, zasiêgu stacji publicznych
i komercyjnych, zarówno radiowych, jak i telewi-
zyjnych. W porównaniu do sprawozdañ z lat po-
przednich tegoroczne sprawozdanie cechuje
szerszy wachlarz zagadnieñ, kilka nowych roz-
dzia³ów i kilka poszerzonych o problematykê na
przyk³ad europejsk¹ lub zwi¹zan¹ z nowymi te-
chnikami przekazu i kreowania oferty audiowi-
zualnej. Dyskusja, jaka odby³a siê podczas
dwóch posiedzeñ Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu, by³a wielow¹tkowa, choæ oczywiœcie
najwiêcej emocji, jak zawsze, budzi³a dzia³alnoœæ
telewizji publicznej, a zw³aszcza w¹tki dotycz¹ce
niektórych programów.

Pozwolê sobie teraz w nieco obszerniejszy spo-
sób przedstawiæ wybrane problemy podnoszone
przez senatorów.

Sprawozdanie, w rozdziale 1 w „Proponowa-
nych kierunkach polityki pañstwa w dziedzinie
rynku mediów elektronicznych”, zawiera takie
oto stwierdzenie: „Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji, maj¹c œwiadomoœæ wyzwañ, jakie stoj¹

przed Polsk¹ i sektorem mediów elektronicznych
w zwi¹zku z wejœciem do Unii Europejskiej, oraz
wyzwañ w kontekœcie rozwoju nowych technolo-
gii, w formie umowy bliŸniaczej z Dyrekcj¹ Roz-
woju Mediów we Francji pod tytu³em «Kszta³to-
wanie i dostosowanie polityki audiowizualnej
w warunkach konwergencji technologicznej» re-
alizuje od paŸdziernika 2002 r. projekt Phare
2001”. Z tej wspó³pracy wyklu³a siê tak zwana
zielona ksiêga, która by³a roboczym dokumen-
tem poprzedzaj¹cym koñcowe studium zatytu³o-
wane „Polityka pañstwa polskiego w dziedzinie
mediów elektronicznych w kontekœcie europej-
skiej polityki audiowizualnej. Za³o¿enia strategi-
czne do nowej ustawy o mediach elektronicznych
oraz nowelizacji innych ustaw”.

Pozwolê sobie na jeszcze jeden cytat z tej czêœci
sprawozdania: „Bia³a ksiêga jest pierwsz¹ prób¹
ca³oœciowego podejœcia do kwestii polityki pañ-
stwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicz-
nych, a zarazem syntez¹ polityki europejskiej
w tej dziedzinie. Zawarte w tym dokumencie pro-
pozycje rozwi¹zañ osadzone s¹ na tle rozwi¹zañ
i instytucji ju¿ dzia³aj¹cych w Unii Europejskiej,
a zarazem wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e istniej¹ce
ró¿nice historyczne, spo³eczne, kulturowe i pra-
wne wymagaj¹ dostosowania do warunków pol-
skich. Zasadniczym celem dokumentu jest do-
starczenie racjonalnych i udokumentowanych
przes³anek dla projektowania konkretnych roz-
wi¹zañ regulacyjnych polskiego systemu me-
diów elektronicznych”.

Minê³o kilka miesiêcy od ukazania siê tej bia³ej
ksiêgi, a rz¹d i inne organy pañstwa nie ustosun-
kowa³y siê do zawartych w dokumencie propozy-
cji tak, aby mo¿na by³o rozwa¿yæ celowoœæ i zasa-
dnoœæ przeprowadzenia okreœlonych zmian pra-
wnych i regulacyjnych w dziedzinie radia i tele-
wizji. Niestety, te stwierdzenia potwierdzaj¹ nie-
wielkie lub wrêcz ¿adne zainteresowanie kolej-
nych rz¹dów od czasu uchwalenia ustawy o ra-
diofonii i telewizji, czyli od roku 1993, w zakresie
projektowania polityki informacyjnej rz¹du, do
czego zobowi¹zuje go art. 6 pkt 2 ust. 1 ustawy
o radiofonii i telewizji oraz opracowania strategii
pañstwa w dziedzinie funkcjonowania mediów
elektronicznych. Za potwierdzenie tej tezy niech
pos³u¿y informacja, ¿e rz¹dy poprzedniej kaden-
cji, a œciœlej rz¹d premiera Jerzego Buzka jeden
raz spotka³ siê z Krajow¹ Rad¹ Radiofonii i Tele-
wizji, rz¹d Leszka Millera tak¿e jeden raz i to przy
okazji przekazania projektu ustawy o radiofonii
i telewizji. Dzia³o siê to w styczniu 2002 r.,
a w czerwcu 2004 r. nadal nie ma uchwalonej
ustawy, poniewa¿ zosta³a ona przez ten ostatni
rz¹d wycofana pod wp³ywem tak zwanej afery Ry-
wina. Wielka szkoda, bo ustawa tylko w niewiel-
kim stopniu wymaga³a korekt, choæ rzeczywiœcie
istotnych. Dziœ mamy jedynie tak zwan¹ europej-
sk¹ czêœæ, zwan¹ te¿ pierwsz¹ czêœci¹ ustawy,
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zaœ druga czêœæ, zwana krajow¹, na razie zalega
w sejmowych szufladach, czekaj¹c na zajêcie siê
ni¹ i uchwalenie. Czeka na ni¹ polski ³ad medial-
ny, czekaj¹ na ni¹ nadawcy – przede wszystkim
publiczni. Nadawcy koncesjonowani jeœli nie s¹,
to powinni byæ zainteresowani przepisami anty-
koncentracyjnymi. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e
zwyciêstwo w wyniku tak zwanej afery Rywina
jest pyrrusowym zwyciêstwem. W zwi¹zku z nie-
wielkim zainteresowaniem rz¹du ³adem medial-
nym, polityk¹ informacyjn¹ oraz kreowaniem
strategii funkcjonowania mediów elektronicz-
nych, komisja przy okazji oceny sprawozdania
skieruje do rz¹du odpowiedni wniosek w tej
sprawie.

Wysoka Izbo, jak powiedzia³em na wstêpie,
najwiêcej emocji jak zawsze budzi³a telewizja
publiczna, w niewielkim tylko stopniu radio pub-
liczne. Trudno nie zgodziæ siê ze stwierdzeniami,
¿e telewizja publiczna wci¹¿ zbyt ma³o uwagi po-
œwiêca kulturze – ka¿dej kulturze, tak¿e tej wyso-
kiej. Nadal wartoœciowe pozycje nadawane s¹ po-
za prime time, z regu³y w bardzo póŸnej porze,
a wtedy nie ma ich kto ogl¹daæ. Senatorowie syg-
nalizuj¹ poprawê, co mo¿e mieæ zwi¹zek ze zmia-
n¹ kierownictwa Telewizji Polskiej. Opozycja na-
dal twierdzi, ¿e telewizja jest upartyjniona, co
obecnie nie wydaje siê byæ prawdziwe. No, ale jak
rz¹dy w telewizji ca³kowicie przejm¹ spodziewa-
ne nowe si³y, to oczywiœcie telewizja publiczna
przestanie byæ upartyjniona i upolityczniona,
czyli zostanie przekazana spo³eczeñstwu – tak
sugeruje wniosek mniejszoœci.

Tymczasem senatorowie sygnalizuj¹ niepoko-
j¹ce zmiany w telewizji publicznej. Oto w progra-
mie drugim pojawi³ siê nowy, a w cudzys³owie
stary program typu talk show, prowadzony przez
by³ego dziennikarza Telewizji Puls, nazywaj¹cy
siê „Warto rozmawiaæ”. Nie by³oby w tym nic nie-
pokoj¹cego, gdyby prowadz¹cy rozmawia³ za-
miast przes³uchiwaæ, a swoje pogl¹dy potrafi³ zo-
stawiæ w szatni, ¿e wspomnê s³ynne powiedzenie
nieod¿a³owanego Andrzeja Drawicza.

Problematyka niedostatku programów
o mniejszoœciach narodowych, etnicznych, o in-
nych ni¿ katolicka religiach, to problem podno-
szony od lat i zapewne w tej dziedzinie wiele do
zrobienia ma oceniana dziœ Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji.

Wiele emocji zawsze budzi przestrzeganie
ochronnych czasów emisji. W „Informacji o pod-
stawowych problemach radiofonii i telewizji”
w rozdziale 4 w pkcie 1 zatytu³owanym „Wspiera-
nie socjalizacji dzieci i m³odzie¿y przez telewizjê
publiczn¹ i koncesjonowan¹” prezentowane s¹
pod podobn¹ nazw¹ wyniki raportu. Okazuje siê,
¿e ocena w tej trudnej problematyce nie wypada
dla nadawców korzystnie. Z badañ wynika, ¿e

najbardziej atrakcyjny dla dzieci najm³odszych,
w wieku przedszkolnym, by³ program TVP1 i Pol-
satu; dzieci w wieku szkolnym m³odszym przy-
ci¹ga Polsat, w mniejszym stopniu TVN, i oba ka-
na³y telewizji publicznej; dla dzieci w wieku do-
jrzewania oraz powy¿ej szesnastego roku ¿ycia
atrakcyjna jest przede wszystkim oferta Polsatu
i TVN, z czego powinna wyci¹gn¹æ wnioski tele-
wizja publiczna.

Pod kierownictwem doktor Lucyny Kirwil, psy-
chologa i znawcy tej problematyki, na zlecenie
Krajowej Rady przeanalizowane zosta³y przekazy
o tematyce dzieciêcej i m³odzie¿owej. Wyniki nie
s¹ dla polskich stacji telewizyjnych dobre. Oto
badanych przez dwa tygodnie czterech g³ównych
ogólnopolskich nadawców wyemitowa³o trzysta
dwadzieœcia jeden audycji negatywnie oddzia³u-
j¹cych na dzieci, co stanowi 21,9% wszystkich
nadawanych audycji. Ponad po³owê z nich nada-
no w Telewizji Polsat – 53,3%; w TVN – 22,4%;
w TVP2 – najmniej, bo 8,1%, ale w TVP1 dwukrot-
nie wiêcej ni¿ w Dwójce. Senatorowie doœæ zgod-
nie uznali, ¿e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
powinna wiêcej uwagi poœwiêciæ monitorowaniu
programu, a rz¹d i parlament powinny przyznaæ
na ten cel wiêcej œrodków, o co oczywiœcie bêdzie-
my postulowaæ.

W informacji, do której odsy³am zainteresowa-
nych, mo¿na znaleŸæ fascynuj¹cy materia³ doty-
cz¹cy realizowania przez telewizjê nakazanych
przez ustawê zadañ, jak chocia¿by promowanie
postaw prozdrowotnych, ukazywanie ¿ycia ro-
dzinnego, zapobieganie nadmiernemu rozbu-
dzaniu postaw konsumpcyjnych, przekazy ze
sfery kultury i obyczaju. Zapewne wiele g³osów
padnie podczas dzisiejszej debaty dotycz¹cych
misyjnych zadañ telewizji publicznej i zadañ na-
dawców komercyjnych zapisanych w konce-
sjach.

Wysoki Senacie, to, ¿e niewiele uwagi poœwiê-
ca siê zawsze dzia³alnoœci radiofonii, wcale nie
oznacza, ¿e nie ma problemu. Owszem, radio
publiczne, szczególnie programy pierwszy i trzeci
maj¹ ustalon¹ bardzo wysok¹ pozycjê, potwier-
dzon¹ du¿¹ s³uchalnoœci¹. Bardzo wysoko oce-
niany jest te¿ program drugi, choæ skierowany
jest do stosunkowo nielicznego, niszowego, ¿e
tak powiem, wyselekcjonowanego odbiorcy.
Swoj¹ rolê – kto wie, czy teraz, gdy jesteœmy
cz³onkiem Unii Europejskiej, nie powinna byæ
ona zwiêkszona – odgrywa Radio Polonia.

Jak wiemy, radio publiczne w 85% finansowa-
ne jest z abonamentu. Telewizja jest silniejszym
i atrakcyjniejszym medium dla reklamodawców,
ale radio pe³ni niezwykle wa¿n¹ rolê, rolê prze-
kaŸnika bardziej intymnego i wszechstronnego.

W radiofonii publicznej jest problem finanso-
wania rozg³oœni regionalnych. One, podobnie
jak, ¿e tak powiem, du¿e radio, korzystaj¹ z pie-
niêdzy abonamentowych, i to sporych. Jeœli je-
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dnak s³uchalnoœæ Radia Kielce przekracza 14%,
Radia Koszalin – 12%, Radia Olsztyn – 11%, a Ra-
dia Kraków wynosi 3,6%, Radia Wroc³aw – 2,9%,
warszawskiego Radia dla Ciebie – 0,9%, przy
mniej wiêcej zbli¿onych do siebie przydzielanych
kwotach, to musimy siê zapytaæ: dlaczego tak siê
dzieje, co z tym zrobiæ?

Oczywiœcie rozg³oœni nie trzeba likwidowaæ, bo
w czasie gdy tak bardzo zale¿y nam na formowa-
niu spo³eczeñstwa obywatelskiego, gdy lokalne
wiêzi w regionach maj¹ tak istotne znaczenie, mi-
syjna dzia³alnoœæ regionalnych radiofonii jest
wrêcz nie do przecenienia. Byæ mo¿e wiêc Krajo-
wa Rada powinna przemyœleæ politykê kadrow¹
w tych rozg³oœniach. Byæ mo¿e sprawê mo¿na by
uregulowaæ w oczekiwanej ustawie krajowej o ra-
diofonii i telewizji.

Jeœli jestem przy radiofoniach lokalnych, to
pragnê zwróciæ uwagê na funkcjonowanie grup
radiowych, konsorcjów czy tak zwanego siecio-
wania. Grupy Agora, Ad Point czy Plus – wymie-
niam tylko trzy najwiêksze – maj¹ ju¿ zgrupowa-
nych po kilkanaœcie, a niektóre prawie po trzy-
dzieœci lokalnych stacji koncesjonowanych. Te
ma³e rozg³oœnie pojawi³y siê w minionych latach
jak przys³owiowe grzyby po deszczu, by³y bardzo
namacalnym efektem transformacji. Przypom-
nijmy, ¿e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
przyzna³a prawie dwieœcie koncesji radiowych.
Wiele rozg³oœni z pocz¹tku obowi¹zywania nowej
ustawy o radiofonii i telewizji odesz³o ju¿ w nie-
byt, ale wiele przetrwa³o. Jednak ich finansowa
kondycja z roku na rok s³ab³a i sta³y siê one ³ako-
mym k¹skiem dla wielkich. S¹ przejmowane
z wielk¹ szkod¹ dla lokalnych spo³ecznoœci,
z punktu widzenia korzyœci finansowych dla
grup s¹ jednak one ³akomym k¹skiem. Wielcy
przygotowuj¹ centraln¹ kasetê z muzyk¹, a lo-
kalne spo³ecznoœci otrzymuj¹ sporo czasu na lo-
kaln¹ reklamê i coraz mniej czasu na lokaln¹ in-
formacjê. O jakichkolwiek formach publicystyki
w tych malutkich rozg³oœniach nie ma mowy, ju¿
od dawna nikt sobie tym nie zawraca g³owy. Dla
lokalnych ma³ych rozg³oœni nadszed³ czas walki
nie tyle o wolnoœæ s³owa, co o jakiekolwiek s³owo.
Jeœli bowiem w wielu z nich s³owo stanowi 2–4%
czasu nadawania, gdy przed przejêciem przez
mocarzy przekracza³o 10, 20 a nawet 30%, to la-
rum graj¹!

Funkcjonowanie lokalnych rozg³oœni konce-
sjonowanych traci sens, a w ka¿dym razie przy-
znaj¹cy koncesje nie takie warunki przyznawa³,
nie takie czasy na s³owo przydziela³. Reklama, re-
klama, muzyka, muzyka, i nic wiêcej. Jeœli nie
jest to oferta dla idiotów, to ju¿ na pewno nie
wp³ywa ona pozytywnie na tworzenie ma³ych oj-
czyzn, spo³eczeñstwa obywatelskiego i czego tam
jeszcze. Tak jak w przypadku publicznych roz-

g³oœni regionalnych i w tej sprawie coœ musi
zmieniæ oczekiwana ustawa krajowa o radiofonii
i telewizji.

Od kilku lat na rynku medialnym operuje co-
raz silniejsza finansowo, ale nie tylko finansowo,
telewizja kablowa. Oprócz wprowadzania dla lo-
kalnych odbiorców coraz szerszej oferty naziem-
nych, satelitarnych i cyfrowych programów, kab-
lówki przygotowuj¹ coraz bardziej znacz¹c¹ ofer-
tê w³asnych programów, przede wszystkim infor-
macyjnych. Nie mamy oczywiœcie nic przeciwko
takiemu dzia³aniu, ale sygnalizujemy ten pro-
blem telewizji publicznej i jej oœrodkom po to, aby
liczy³y siê z t¹ ofert¹ i z ni¹ konkurowa³y.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatoro-
wie, wiele jest problemów wynikaj¹cych z dzia³al-
noœci Krajowej Rady i ze sprawozdania. Oprócz
tych podniesionych dotychczas w sprawozdaniu
z posiedzeñ komisji, pragnê donieœæ, i¿ senatoro-
wie po raz kolejny – a czyni¹ to od lat – zwracali
uwagê na niemo¿noœæ przygotowania przez rz¹d
siedziby dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
To jedyny centralny, konstytucyjny organ nie-
maj¹cy swojej siedziby. Ka¿dego roku czynsz wy-
nosi ponad 1 milion z³. Przez jedenaœcie lat ist-
nienia rady mo¿na by³o niemal wybudowaæ now¹
siedzibê. Niemal co roku s³yszymy o zmniejsza-
niu siê administracji centralnej. Chyba jednak
ten proces nie jest zbyt intensywny, skoro ani
ekipa obecna, ani poprzednie nie wygospodaro-
wa³y opuszczonego przez urzêdników obiektu.
I w tej sprawie kierujemy do rz¹du, nie po raz
pierwszy, odpowiedni wniosek, by w kolejnym
projekcie ustawy bud¿etowej potrzebê wybudo-
wania b¹dŸ zapewnienia siedziby Krajowej Rady
uwzglêdni³.

W arsenale spraw poruszanych podczas deba-
ty znalaz³ siê problem abonamentu. Wci¹¿ nie
udaje siê tego problemu rozwi¹zaæ. Czy uda siê to
w przygotowywanej nowej ustawie? Czy wszyst-
kie si³y polityczne zgodz¹ siê na to, by abonament
nie by³ kontestowany, a w pe³ni czy w znacznie
wy¿szej ni¿ obecnie iloœci œci¹gany? Byæ mo¿e
uda siê znaleŸæ inne formy finansowania mediów
publicznych – oby tak siê sta³o. Na razie zarówno
abonament, jak i ewentualnie inne formy finan-
sowania mediów publicznych powinny sprzyjaæ
nie tylko trwaniu, ale rozwijaniu publicznych
œrodków przekazu. Powodem do dumy powinno
byæ to, i¿ Polska jako jedyny kraj z tak zwanych
dawnych demoludów, nie tylko przechowa³a me-
dia publiczne, ale tak¿e sprawi³a, ¿e zajmuj¹ one
dominuj¹c¹ pozycjê na rynku medialnym.

Niepokoj¹ sygna³y z tegorocznych relacji
o zmniejszeniu o 7% pozycji telewizji publicznej
w minionych miesi¹cach tego roku. Jeœli nie ma-
my ju¿ polskich wydawców prasy centralnej i re-
gionalnej, to obowi¹zkiem nas wszystkich –
rz¹du, parlamentu i Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji – jest w³aœnie zadbanie o elektroniczne
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media publiczne i ich wysok¹ pozycjê na rynku.
Oczywiœcie, komercyjne stacje bêd¹ walczyæ
o jak najwiêksz¹ porcjê z reklamowego tortu. Do-
póki jednak nie znajdzie siê sposobu na finanso-
wanie radia i telewizji publicznej, to w podziale
tortu musz¹ ci nadawcy uczestniczyæ.

Oponentom nieœmia³o przypominam, ¿e radio
i telewizja dzia³aj¹ pod rz¹dami prawa handlowe-
go, choæ wyra¿anego specyficznie w ustawie o ra-
diofonii i telewizji. Na razie ta ustawa obowi¹zuje
i wszyscy zobowi¹zani maj¹ obowi¹zek jej prze-
strzegaæ.

Panie Marsza³ku, w sprawozdaniu komisji nie
da siê zawrzeæ wszystkich aspektów rocznego
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji. Podczas g³osowania w komisji za przyjê-
ciem sprawozdania opowiedzia³o siê 8 senato-
rów, przeciwko by³o 2.

W imieniu wiêkszoœci zwracam siê wiêc do Wy-
sokiej Izby o g³osowanie za przyjêciem sprawo-
zdania wraz z informacj¹ i wnioskami komisji,
z przekonaniem, ¿e przy wszystkich niedostat-
kach i niedomogach Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji coraz lepiej odgrywa niezwykle istotn¹
rolê regulatora rynku medialnego w Polsce. Dziê-
kujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Kazimierza Kutza

i proszê, ¿eby zechcia³ przedstawiæ sprawozdanie
mniejszoœci Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.

Senator Kazimierz Kutz:

Szanowny Panie Marsza³ku! Pani Przewodni-
cz¹ca! Szanowna Pielgrzymko z Krajowej Rady!

(Weso³oœæ na sali)
Jako wnioskodawca wniosku o odrzucenie tej

ustawy chcê oczywiœcie go uzasadniæ…
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski:

Sprawozdania, sprawozdania.)
Tak, sprawozdania.
Poniewa¿ wszyscy i tak siê spodziewaj¹ tego,

co powiem, wiêc myœlê, ¿e bêdê mówi³ dosyæ krót-
ko, ale o sprawie najwa¿niejszej.

Mnie jako obywatela, jako twórcê, jako senato-
ra interesuje oczywiœcie tylko czêœæ dotycz¹ca te-
lewizji publicznej, która – moim zdaniem – w ka¿-
dym sprawozdaniu, jak d³ugo tu siedzê, zawsze
by³a marginesem. Jest czymœ znamiennym, ¿e
w gruncie rzeczy wychodzi na to, ¿e Krajowa Ra-
da jakby z mocy prawa nie poczuwa siê do obo-
wi¹zku identyfikacji ze spo³eczeñstwem, które-

mu ma s³u¿yæ. Oczywiœcie art. 12 w³aœnie wska-
zuje, ¿eby w tych podstawowych problemach
o tym mówiæ. I to jest zasadniczy problem. A pani
przewodnicz¹ca mówi³a w³aœnie, ¿e Krajowa Ra-
da s³u¿y ochronie interesu publicznego. Myœlê,
¿e ze wzglêdu na marginalnoœæ tej sprawy w ka¿-
dym sprawozdaniu – a ten problem jest ju¿ tak
wielki, ¿e w ogóle trudno siê za niego wzi¹æ – jest
to sprawa bardzo powa¿na.

I ja myœlê, ¿e to jest problem ustrojowy w usta-
wach medialnych. W gruncie rzeczy wspó³czesne
prawo medialne – a myœlê o Krajowej Radzie i te-
lewizji publicznej, bo ja tylko to oczywiœcie ³¹czê,
jeœli chodzi o tê kontrolê – jest, jak siê mu przy-
jrzeæ, przed³u¿eniem peerelowskiej koncepcji po-
litycznego w³adania œrodkami medialnymi z do-
³¹czeniem nowoustrojowej i wolnorynkowej te-
zy… no, nie tezy, tylko faktu, ¿e jest spó³ka han-
dlowa. W ten w³aœnie sposób na mocy tradycyj-
nego politycznego zaw³adniêcia œrodkami, przy
uwzglêdnieniu wymogów nowego ustroju, w³a-
œciwie spo³eczeñstwo jest wyeliminowane, jeœli
chodzi o w³asnoœæ publicznej telewizji. Ona jest
niemo¿liwa z tytu³u tego prawa do tego stopnia,
¿e samo spo³eczeñstwo w³aœciwie nie wie, czy jest
w³aœcicielem telewizji publicznej i innych œrod-
ków publicznych, poniewa¿ jest kontynuacja te-
go starego modelu przejmowania przez elity poli-
tyczne, przez partie tych œrodków na w³asnoœæ.
I to jest tak g³êboko utrwalone – bo to jest ta szan-
sa, która zosta³a zmarnowana przez te ostatnie
czternaœcie lat – ¿e tak naprawdê rzecz najstra-
szniejsza, która siê w Polsce sta³a, to znaczy zmi-
nimalizowanie roli spo³eczeñstwa obywatelskie-
go, a w³aœciwie niewspomo¿enie tego, ¿eby siê
urodzi³o w Polsce spo³eczeñstwo obywatelskie,
jest w znacznej mierze efektem zaw³adniêcia me-
diami publicznymi.

Bo to jest ogromna w³asnoœæ i sami wiecie, na
czym to polega. W ka¿dym kraju, niezale¿nie od
ustroju, politycy bêd¹ zawsze walczyæ o to, ¿eby
mieæ to w rêkach. Tylko ¿e u nas na³o¿y³y siê, jak
powiadam, z jednej strony ta tradycja dawnego
komitetu, a z drugiej dziki kapitalizm. To, ¿e Kra-
jowa Rada od pocz¹tku nie czu³a na sobie obo-
wi¹zku i ¿e ma mandat spo³eczny… To jest rzecz
trwa³a.

Mówi siê o wszystkim, ale nie mówi siê o tym –
oczywiœcie ci¹gle mówiê o telewizji spo³ecznej –
¿e w gruncie rzeczy trzeba by coœ w koñcu zro-
biæ, ¿eby telewizja publiczna wróci³a do spo³e-
czeñstwa. Izolacja, która nast¹pi³a z biegiem
lat… Ja jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo bo-
jê siê Ÿle mówiæ o by³ym prezesie, ale struktura
telewizji po centralizacji, która nast¹pi³a w osta-
tnich latach, przypomina takie bydlêcie mor-
skie, które ma wielki ³eb i macki. Izolacja oœrod-
ków regionalnych od spo³ecznoœci jest po prostu
przera¿aj¹ca. I myœlê, ¿e to jest nie do utrzyma-
nia, bo to jest z natury antydemokratyczne, an-
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tyspo³eczne. To jest w gruncie rzeczy rodzaj co-
dziennego przestêpstwa, które trwa w tym kra-
ju.

To, ¿e prezes z roku na rok nie poczuwa³ siê do
tego, ¿eby spe³niaæ funkcje misyjne, bierze siê
z tego, ¿e ca³a Krajowa Rada w ogóle nie uwa¿a,
¿e jest to najwiêkszy obowi¹zek telewizji. By³o
ciche przyzwolenie, które spowodowa³o, ¿e
w gruncie rzeczy dzisiejsza telewizja publiczna
staje siê bardzo podobna do telewizji komercyj-
nych. W³aœciwie œciga siê z nimi w reklamach, to
jest jej g³ównym zajêciem, i obs³uguje elity poli-
tyczne, a spo³eczeñstwo zosta³o gdzieœ… Kra-
ków, wielki oœrodek umys³owy, artystyczny itd.,
a gdy siê ogl¹da telewizjê, wydaje siê ¿e, le¿y na
Zakaukaziu.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Ja
bardzo przepraszam, Panie Marsza³ku, ale pan
tu wystêpuje jako sprawozdawca mniejszoœci ko-
misji, a nie mówca w debacie.)

Ale ja mówiê o meritum sprawy. Bardzo prze-
praszam, ale mówiê o bardzo istotnej sprawie.
Mówiê, dlaczego uwa¿am, ¿e ta ustawa powinna
zostaæ odrzucona. Ona jest nieaktualna…

(G³os z sali: To nie jest ustawa.)
…ze wzglêdu na stan dzisiejszego spo³eczeñ-

stwa i potrzeby spo³eczeñstwa, które ma prawo
mieæ swoj¹ telewizjê. W gruncie rzeczy w tej sy-
tuacji powinno byæ tak, ¿e albo wrzucimy do ko-
sza tê ustawê, na mocy której pañstwowa insty-
tucja i telewizja publiczna istniej¹, albo stwo-
rzymy pozarz¹dow¹ organizacjê spo³eczn¹, któ-
ra kontrolowa³aby, w³aœnie w interesie spo³e-
czeñstwa, dzia³alnoœæ wasz¹ i telewizji. To jest
tak drastyczne.

I jeœli pañstwo widzicie, ¿e z roku na rok…
A ostatnie wybory, tylko dwudziestoprocentowe
uczestnictwo obywateli w g³osowaniu na pos³ów
do Parlamentu Unii, pokaza³y, ¿e rozziew miêdzy
rzeczywistoœci¹, obywatelem a elitami politycz-
nymi – bo Krajowa Rada i telewizja publiczna na-
le¿¹ do tej rodziny – jest coraz wiêkszy. I to siê
mo¿e Ÿle skoñczyæ, nie dla spo³eczeñstwa. Mo¿na
by lepiej wykorzystywaæ telewizjê publiczn¹ i in-
ne media publiczne, ¿eby wspomagaæ spo³eczeñ-
stwo w tych ciê¿kich bardzo latach,tak by ono za-
istnia³o. Tymczasem w oœrodkach regionalnych
nie prowadzi siê ¿adnych rozmów o tym, co siê
dzieje. Na Œl¹sku mamy piek³o. To s¹ ma³e „przy-
budówki” oœmiornicy, które coœ tam robi¹.
Wszyscy to wiemy.

I to s¹ przyczyny generalne – niech pan tak
groŸnie nie patrzy, poniewa¿ to s¹ wa¿ne rzeczy –
które powoduj¹, ¿e uwa¿am… To s¹ sprawy fun-
damentalne. Najbardziej fundamentalne. To jest
obecnie istota demokracji w Polsce. Tak dalej ju¿
byæ nie mo¿e i dlatego uwa¿am, ¿e ta ustawa po-
winna zostaæ odrzucona.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Z tym ¿e my tu o ¿adnej ustawie nie mówimy,
Panie Marsza³ku.

(Senator Kazimierz Kutz: Sprawozdanie, prze-
praszam.)

W³aœnie.
Proszê pañstwa, teraz mamy regulaminow¹

rundê zadawania pytañ pani przewodnicz¹cej
doktor Danucie Waniek, panu sprawozdawcy,
przewodnicz¹cemu Ryszardowi S³awiñskie-
mu, i panu marsza³kowi, sprawozdawcy
mniejszoœci Komisji Kultury i Œrodków Prze-
kazu.

Proszê bardzo, zg³asza siê pan senator Zdzi-
s³aw Jarmu¿ek.

Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do sprawozdawcy mniejszoœci

komisji.
Panie Marsza³ku, czy gdy pan tak krytycznie

mówi³ o dzia³alnoœci telewizji publicznej, mia³
pan na myœli tylko okres, w którym kierowa³ ni¹
pan prezes Kwiatkowski, czy tak¿e obecny?

Senator Kazimierz Kutz:

Ja mówi³em o ca³ym okresie czternastu lat,
o tym, ¿e to jest proces narastaj¹cy, poniewa¿ to
prawo… Od kiedy ta ustawa zosta³a uchwalona,
jest to proces ci¹g³y, chocia¿ w ostatnich latach
problem tej, ¿e tak powiem, choroby dotycz¹cej
s³u¿by spo³eczeñstwu jakby narasta³. Przecie¿
wszyscy tutaj podaj¹ na to liczne przyk³ady
i o tym wiadomo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Pani senator Genowefa Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:

Dziêkujê bardzo.
Kierujê swoje pytanie do pani przewodnicz¹cej

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
W swoim wyst¹pieniu wspomnia³a pani, ¿e

zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji wprowa-
dzaj¹ czêsto inne resorty. Wprowadzane s¹ zmia-
ny miêdzy innymi przy okazji wprowadzania
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Zmiany wprowadzone do ustawy o radiofonii i te-
lewizji s¹ rzeczywiœcie znaczne – bardzo du¿e do-
datkowe uprawnienia otrzymuje Krajowa Rada.
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Chcia³abym siê dowiedzieæ, czy te zmiany by³y
wprowadzane… Pani wspomina³a, ¿e jeszcze
wróci do tematu, ale ju¿ nie by³o powrotu… Czy
by³y to zmiany wprowadzone z inicjatywy Krajo-
wej Rady? A jeœli nie, to z czyjej? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Pani Przewodnicz¹ca, czy zbierzemy pytania?
(Przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji Danuta Waniek: Mo¿e zbierzmy.)
A wiêc zbierzemy.
Bardzo proszê, pan senator Jan Szafraniec.

Senator Jan Szafraniec:
Pani Przewodnicz¹ca, o ile dobrze zrozumia-

³em, badania dotycz¹ce preferencji zosta³y ju¿
zakoñczone. Mam wiêc takie pytania. Jakie s¹
oczekiwania programowe odbiorców? I czy oferty
programowe, zw³aszcza telewizji publicznej, wy-
chodz¹ naprzeciw tym oczekiwaniom? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Józef Sztorc.

Senator Józef Sztorc:
Panie Marsza³ku, ja mam zapytanie do Krajo-

wej Rady.
Nie wiem, czy to dobrze sformu³ujê, ale… Pewni

senatorowie s¹ dyskryminowani w niektórych oœ-
rodkach regionalnych telewizji. Jedni s¹ pokazy-
wani co tydzieñ, drudzy pewnie nie byli pokazy-
wani od pocz¹tku kadencji. Ja chcia³bym zapy-
taæ, czy zale¿y to od iloœci wypitej wódki w telewizji
czy od preferencji partyjnych. Od czego to zale¿y?
Mogê to udowodniæ. Mo¿emy siê z rad¹ spotkaæ
i mogê powiedzieæ na przyk³adzie Telewizji Kra-
ków, których siê pokaza³o, a których nie. Je¿eli
by³aby pani uprzejma opowiedzieæ w imieniu Kra-
jowej Rady na to pytanie, to bardzo proszê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Maria Szyszkowska.

Senator Maria Szyszkowska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pani przewodnicz¹cej. Czy

jest nadzieja, ¿e ten rok – ju¿ po raz trzeci zadajê

takie pytanie w Senacie – jest ostatnim, w którym
Krajowa Rada wynajmuje lokal, i czy nie mo¿na
sprawiæ, bo kiedyœ by³y takie obietnice premiera,
¿eby istniej¹ce urzêdy siê œcieœni³y i Krajowa Ra-
da mia³a pomieszczenie?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Stanis³aw Nicieja.

Senator Stanis³aw Nicieja:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pani przewodnicz¹cej.

Chcia³bym zapytaæ, kto jest twórc¹ i w³aœcicie-
lem œwietnego kana³u tematycznego Kino Polska
i czy ten kana³ ma jak¹œ szansê, by kiedyœ by³ fir-
mowany przez telewizjê publiczn¹.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze? Tak.
Pan senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzu-

larz.

Senator
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie jest skierowane do pani przewodni-

cz¹cej Waniek.
U¿y³a pani kilka razy takich stwierdzeñ: stwo-

rzenie wspólnej polityki medialnej, stworzenie
narodowej polityki medialnej, stworzenie polity-
ki audiowizualnej Polski, wspólnej polityki au-
diowizualnej Unii Europejskiej – to ostatnie
stwierdzenie rozumiem. Czy te poprzednie odno-
si³y siê do potrzeby stworzenia jednej wspólnej
polityki czy te¿… Uwa¿am, ¿e to „wspólnej” po
prostu równa siê „polityki Unii Europejskiej” itd.
A na koñcu by³o stwierdzenie „polityka pañstwa
polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych”.
To mnie bardzo zafrapowa³o. Czy by³y to tylko oz-
dobniki, wprowadzone po to, aby senatorowie nie
przysnêli? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Jeszcze raz pan senator Szafraniec – w drodze

wyj¹tku. By³ kiedyœ cz³onkiem Krajowej Rady,
wiêc niech skorzysta z przywileju.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wyczyta³em w sprawozdaniu, ¿e miesiêcznik

„Film” w czerwcu 2003 r. opublikowa³ artyku³,
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w którym informowa³, ¿e przy produkcji filmów,
których kooperantem by³a Telewizja Polska, wy-
parowa³o mniej wiêcej 30 milionów z³. Wewnêtrz-
na kontrola spó³ki wykaza³a, ¿e czegoœ takiego
nie by³o. A jak wygl¹da obiektywny sprawdzian
w tej mierze? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze o coœ zapytaæ

sprawozdawców albo pani¹ przewodnicz¹c¹?
Proszê bardzo, pan senator Adam Graczyñski.

Senator Adam Graczyñski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pytanie kierujê do pani przewodnicz¹cej. Pani

przewodnicz¹ca by³a ³askawa wspomnieæ o trud-
noœciach finansowych mediów publicznych. Py-
tanie: jaki jest stan nale¿noœci?

Pani przewodnicz¹ca by³a ³askawa te¿ powie-
dzieæ, ¿e siê waha, czyby przypadkiem nie sprze-
dawaæ i windykowaæ zad³u¿eñ podmiotów praw-
nych. S¹dzê, ¿e to by³aby w³aœciwa droga, skoro
inne metody zawodz¹. Dlaczego by nie pójœæ t¹
drog¹… Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
(Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek: Mogê jeszcze…)
No, nie wiem. Tutaj nie mam powodu do wyj¹t-

ku. No, ale…
(Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek: Nie wykorzysta-

³em ca³ej minuty.)
Proszê.

Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek:

Mam pytanie. Tak skonstatowa³em, ¿e pan
marsza³ek Kutz w³aœciwie nie odpowiedzia³ na
moje pytanie.

Panie Marsza³ku, czy te krytyczne uwagi od-
nosi pan tak¿e do okresu po Kwiatkowskim?

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Od-
powiedzia³, ¿e do ca³ego okresu.)

Senator Kazimierz Kutz:

Panie Senatorze, ten okres jest zbyt krótki, ¿e-
by go w ogóle oceniaæ. To jest sprawozdanie, któ-
re tyczy okresu, kiedy nie by³o… Tak wiêc z tym
trzeba poczekaæ do przysz³ego roku.

(G³os z sali: Tak jest. S³usznie.)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze o coœ zapytaæ?
Czy pani minister bêdzie wygodnie odpowia-

daæ z miejsca, w otoczeniu pracowników, czy
z mównicy? Bo mog¹ byæ liczby, mog¹ byæ…

(Przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Danuta Waniek: Z miejsca.)

To jest dowolne. Je¿eli trzeba siêgaæ do Ÿróde³,
to na miejscu ma je pani pod rêk¹.

Proszê bardzo.

Przewodnicz¹ca
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Danuta Waniek:
Bardzo dziêkujê, poniewa¿ w ubieg³ym roku

trzy godziny sta³am przy mównicy i to nie jest
proste zadanie do wykonania w takich warun-
kach.

Proszê pañstwa…
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Pro-

szê o mo¿liwie zwiêz³e odpowiedzi, bo pytania by-
³y konkretne.)

Oczywiœcie, bêdê siê stara³a.
Mo¿e najpierw odniosê siê do wyst¹pienia pa-

na senatora Kutza, bo rozumiem, ¿e nasz¹ rol¹
jest równie¿ to, ¿eby odpowiedzieæ na w¹tpliwo-
œci zg³aszane przez mniejszoœæ Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu.

Przede wszystkim chcia³abym zapewniæ…
Myœlê, ¿e nie dokonam ¿adnego nadu¿ycia, je¿eli
zapewniê pana senatora, ¿e my siê staramy uto¿-
samiaæ ze spo³eczeñstwem. Oczywiœcie obo-
wi¹zuje nas prawo, które na co dzieñ musimy re-
alizowaæ, i tylko za realizacjê tego prawa mo¿emy
przed pañstwem odpowiadaæ.

Rol¹ parlamentarzystów jest zmieniaæ to pra-
wo. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma
inicjatywy ustawodawczej. Wiêc je¿eli parlamen-
tarzysta uwa¿a, ¿e my siê dzisiaj mijamy z oczeki-
waniami spo³ecznymi, ¿e byæ mo¿e nowe czasy,
zmiany, jakie nast¹pi³y od momentu uchwalenia
ustawy o radiofonii i telewizji, sk³aniaj¹ nas do
nakreœlenia nieco innej wizji ³adu medialnego
w Polsce, to zwracam uprzejmie uwagê, ¿e inicja-
tywa jest po pañstwa stronie. To wy tworzycie
prawo i to wy mo¿ecie tê rzeczywistoœæ medialn¹
zmieniæ. My co najwy¿ej wykonujemy ustawy,
które wi¹¿¹ taki urz¹d jak Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji.

A wiêc w gruncie rzeczy, niezale¿nie od tego jak
bardzo byœmy chcieli wyjœæ naprzeciw spo³eczeñ-
stwu, to przecie¿, co zauwa¿am, ca³y ten œwiat
polityki polskiej zawiód³ oczekiwania spo³eczeñ-
stwa, nie tylko Krajowa Rada, nie tylko telewizja
publiczna, o której lubi pan na ogó³ mówiæ. Prze-
cie¿ to, ¿e mieliœmy bardzo nisk¹ frekwencjê –
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o czym pan równie¿ wspomnia³ – jest, tak mnie
siê wydaje, bardziej zas³ug¹ elit politycznych ni¿
Krajowej Rady. My na to na pewno bezpoœrednie-
go wp³ywu nie mieliœmy, w przeciwieñstwie do
polityków.

To, ¿e obok mnie siedzi du¿a reprezentacja
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to wyraz
szacunku dla Wysokiej Izby. Chcieliœmy zapre-
zentowaæ tutaj kompletn¹ informacjê. Chcê pa-
nu powiedzieæ, ¿e – jak do tej pory – pielgrzymki
nie sta³y siê specjalnoœci¹ Krajowej Rady i mam
nadziejê, ¿e tak ju¿ zostanie. Przyszliœmy do Wy-
sokiej Izby sk³adaæ sprawozdanie, do z³o¿enia
którego jesteœmy zobligowani.

Czy mamy do czynienia z politycznym zaw³a-
dniêciem telewizj¹, oblanym, jak zrozumia³am,
wolnorynkowym sosem? Proszê pañstwa, usta-
wa zosta³a uchwalona pod koniec 1992 r., praco-
wa³am wtedy w sejmowej komisji kultury. Zaczê-
³a obowi¹zywaæ od 1 stycznia 1993 r. Oczywiœcie
zgadzam siê, ¿e najwy¿szy czas j¹ zmieniæ. Ale to
nie Krajowa Rada poleg³a w boju o now¹ ustawê,
to parlament poleg³ w tej walce. Ustawa tutaj
upad³a, a my chodzimy t³umaczyæ siê, dlaczego
kiedyœ mieliœmy odwagê wspó³pracowaæ przy
przygotowywaniu prototypu projektu noweliza-
cji. Oczywiœcie ustawa jest ju¿ dzisiaj nieadek-
watna do rzeczywistoœci, do wyzwañ. Najbardziej
odczuwamy dokuczliwoœæ tej sytuacji na co
dzieñ, rozwi¹zuj¹c najrozmaitsze problemy, któ-
re ka¿dego dnia udowadniaj¹ nam, ¿e ¿ycie ju¿
przeros³o uwarunkowania nakreœlone w ustawie
uchwalonej pod koniec 1992 r.

Jeœli chodzi, proszê pañstwa, o kuratelê poli-
tyczn¹ nad mediami publicznymi, w tym równie¿
nad Krajow¹ Rad¹ Radiofonii i Telewizji, to parla-
mentarzyœci ustalili kiedyœ, ¿e pochodzimy z na-
dania politycznego, ¿e ka¿dego roku jesteœmy
kwitowani równie¿ politycznie. S¹ przecie¿ spra-
wozdania i od ich przyjêcia lub odrzucenia zale¿y
dalszy tok dzia³ania Krajowej Rady. Gdyby trzy
podmioty stwierdzi³y, ¿e to sprawozdanie jest
kiepskie, to my w bardzo krótkim czasie tracimy
miejsca pracy. Mówiê o Krajowej Radzie, a nie
o jej urzêdniczym aparacie. To jest cia³o plurali-
styczne z nadania politycznego, które co roku
podlega skwitowaniu, jak siê okazuje równie¿ po-
litycznemu.

Chcia³abym panu senatorowi przypomnieæ, ¿e
zaczê³o siê od prezydenta Lecha Wa³êsy, który
wtedy, kiedy nie podoba³ mu siê pierwszy prze-
wodnicz¹cy Krajowej Rady, pan Markiewicz, po
prostu go z tej funkcji odwo³a³, niezale¿nie od te-
go, czy prawo mu na to pozwala³o, czy nie. To by³
z³y pocz¹tek kontroli politycznej nad takim cia-
³em jak Krajowa Rada.

PóŸniej w mediach by³o ró¿nie, poza krótkim
okresem panowania w telewizji publicznej An-

drzeja Drawicza, na którego przyk³ad zawsze jes-
teœmy gotowi siê powo³aæ. Przecie¿ pamiêtamy
prze¿ycia zwi¹zane z funkcjonowaniem tak zwa-
nej telewizji pampersów. Nie bez powodu u¿y-
wam tego pojêcia, bo jest ono ju¿ podrêcznikowe.
Jako pracownikowi naukowemu czasem zdarza
mi siê wyk³adaæ na temat mediów. W rzadko któ-
rym podrêczniku nie jest wskazywany przyk³ad,
¿e w Polsce w telewizji publicznej wyros³a nowa
formacja polityczna.

Takie doœwiadczenie równie¿ mamy za sob¹
niezale¿nie od tego, jak krytycznie oceniamy poli-
tyczny stygmat ci¹¿¹cy na telewizji wtedy, gdy
kierowa³ ni¹ ten prezes. Sama pamiêtam taki
moment, kiedy prowadzi³am pierwsz¹ kampaniê
prezydenck¹ Aleksandra Kwaœniewskiego. Pa-
miêtam dzieñ wyborów, kiedy metod¹ manipula-
cji opóŸniono o dwie albo trzy godziny og³oszenie
prawdziwego wyniku wyborów przez prezesa Wa-
lendziaka. Czy to by³o przestêpstwo, Panie Sena-
torze Kutz, i czy ktoœ poci¹gn¹³ ówczesnego pre-
zesa do odpowiedzialnoœci prawnej za to? Pamiê-
tajmy przecie¿, ¿e historia mediów publicznych
i Krajowej Rady pod rz¹dami tej ustawy to ci¹g³a
walka o wp³yw na media publiczne, prowadzona
bardziej przez polityków ni¿ Krajow¹ Radê.

Czy my nie czujemy zobowi¹zañ wobec spo³e-
czeñstwa? Jak przypominam sobie przebieg dys-
kusji na posiedzeniach Krajowej Rady – regula-
minowo odbywamy je dwa razy w tygodniu, cza-
sem czêœciej – to wydaje mi siê, ¿e w tym momen-
cie móg³by siê obraziæ mój kolega, pan Jaros³aw
Sellin, szczególnie uwra¿liwiony na sprawy spo-
³eczne, który przy ró¿nych okazjach, bardzo czê-
sto nie zgadzaj¹c siê z wiêkszoœci¹ Krajowej Ra-
du, mówi o tych problemach w sposób otwarty.
Myœlê, ¿e cech¹ tego cia³a, zapewne u³omnego
i wymagaj¹cego dalszego naprawiania, jest ol-
brzymia otwartoœæ podczas omawiania bardzo
trudnych spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem
œwiata mediów.

Pan sugeruje, ¿e dobrze by by³o, gdyby po-
wsta³o jeszcze cia³o kontroluj¹ce Krajow¹ Radê.
Ja myœlê, ¿e mo¿na by by³o dostaæ wtedy zawro-
tów g³owy. Kontroluje nas Sejm, kontroluje nas
Senat, kontroluje nas prezydent. Powinniœmy
sk³adaæ sprawozdania prezesowi Rady Mini-
strów. S¹ tu obecni moi najbli¿si wspó³praco-
wnicy, którzy mog¹ powiedzieæ, ile razy w ci¹gu
minionego roku pisa³am listy do prezesa Rady
Ministrów – oficjalne listy, bo przecie¿ to nie jest
zabawa w pañstwo, tylko powa¿na sprawa –
abyœmy nawi¹zali wspó³pracê w myœl art. 6
ustawy. Nie jest moj¹ zas³ug¹ ani przewin¹, ¿e
niestety do takiej wspó³pracy nie dochodzi³o.
Bêdê bardzo zadowolona – powiem to w imieniu
ca³ej rady – je¿eli w uchwale Senatu zostanie
wskazana koniecznoœæ stworzenia procedur,
dziêki którym bêdziemy mogli oficjalnie porozu-
miewaæ siê z rz¹dem…
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Pani Minister, na sekundê pani¹ przeproszê,
bo w tej chwili jest w drzwiach, razem z panem
marsza³kiem Pastusiakiem, delegacja, nasi go-
œcie z Palestyny, na czele z ministrem spraw za-
granicznych. Ca³¹ delegacjê i pana ministra ser-
decznie pozdrawiamy. (Oklaski)

Dziêkujê bardzo.
Proszê kontynuowaæ.

Przewodnicz¹ca
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Danuta Waniek:
W³aœnie straci³am w¹tek.
Proszê pañstwa, to chyba tyle w odniesieniu

do stwierdzeñ zawartych w wyst¹pieniu pana se-
natora Kutza. Chcia³abym mo¿e spuentowaæ, ¿e
w gruncie rzeczy wszelkie instrumenty – gor¹co
je panu senatorowi polecam – które mog¹ popra-
wiæ sytuacjê, maj¹ w rêkach raczej parlamenta-
rzyœci, a nie Krajowa Rada.

Jeœli chodzi, proszê pañstwa, o pytanie zadane
przez pani¹ senator Ferenc – wiem, ¿e to bie¿¹ce
wydarzenie, omawiane dzisiaj i w prasie, i w Se-
nacie – to projekt ustawy – Przepisy wprowadza-
j¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej dokonuje, tak jak powiedzia³am, wielu
zmian w ustawach reguluj¹cych ró¿ne dziedziny
¿ycia gospodarczego, w tym w ustawie o radiofo-
nii i telewizji. W dyskusji, jaka przetoczy³a siê
w prasie, najwiêcej kontrowersji wzbudza propo-
zycja zapisu art. 38, w którym w ust. 1 wprowa-
dza siê obligatoryjne przes³anki cofniêcia konce-
sji, a w ust. 2 – fakultatywne przes³anki. Tak na-
prawdê, Pani Senator, wiêkszoœæ obligatoryjnych
przes³anek wymienionych w obecnej propozycji
znajduje siê ju¿ w obowi¹zuj¹cej ustawie o radio-
fonii i telewizji, równie¿ w art. 38, który w nie-
zmienionym brzmieniu obowi¹zuje od 1992 r.,
czyli od daty uchwalenia ustawy. Mylna jest roz-
powszechniana teza, ¿e w tym przepisie nastêpu-
je rozszerzenie kompetencji Krajowej Rady, bo
ten przepis jest powtórzony. Przes³anka doty-
cz¹ca mo¿liwoœci cofniêcia koncesji w obowi¹zu-
j¹cym stanie prawnym brzmi: rozpowszechnia-
nie programów powoduje osi¹gniêcie przez na-
dawcê pozycji dominuj¹cej w dziedzinie œrodków
masowego przekazu na danym terenie, a w obec-
nej propozycji znajduje siê nastêpuj¹cy przepis:
rozpowszechnianie programu powoduje osi¹g-
niêcie przez nadawcê pozycji dominuj¹cej w dzie-
dzinie œrodków masowego przekazu na danym
rynku w³aœciwym w rozumieniu przepisów
o ochronie konkurencji i konsumentów. Zmiana
ta polega jedynie na redakcji tekstu i doprecyzo-
waniu tego przepisu. A obligatoryjna przes³anka

cofniêcia koncesji brzmi: w przypadku przejêcia
bezpoœredniej lub poœredniej kontroli nad dzia-
³alnoœci¹ nadawcy przez inn¹ osobê.

Nie mo¿na równie¿ zgodziæ siê z takim oto za-
strze¿eniem, ¿e przes³anka ta powinna mieæ cha-
rakter fakultatywny, co sugerowa³y w wypowie-
dziach prasowych niektóre krêgi biznesu. My
uwa¿amy, ¿e koncesja jest dobrem niezbywal-
nym i nie mo¿na pozbawiæ Krajowej Rady mo¿li-
woœci reagowania w przypadku, kiedy nast¹pi ta-
kie poœrednie b¹dŸ bezpoœrednie przejêcie kon-
troli nad stacj¹.

A wiêc powtarzam: te przepisy, o które wczoraj
nagle rozwinê³a siê walka, znajduj¹ siê w naszej
ustawie od 1992 r. i rz¹d postanowi³ je powtórzyæ
w ustawie – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Pan senator Szafraniec pyta³, jakie s¹ oczeki-
wania odbiorców odnoœnie do programu, jak ro-
zumiem, wed³ug uzyskanych przez nas wyników
badañ. Proszê pañstwa, jest to bardzo zaskaku-
j¹ce, ale my bardzo czêsto spotykamy siê z tak¹
oto argumentacj¹, w szczególnoœci ze strony ko-
mercyjnych nadawców radiowych, ¿e oczekiwa-
nia odbiorców zmierzaj¹ w kierunku programu
muzycznego. Najlepiej, gdy s¹ to z³ote przeboje,
nadawane zreszt¹ metod¹ komputerow¹, tak jak
mówi³ pan senator S³awiñski, przerywane co naj-
wy¿ej reklamami. Otó¿ z tych naszych badañ wy-
nika, ¿e respondenci kieruj¹ bardzo wysokie
oczekiwania pod adresem telewizji publicznej i s¹
one a¿ zaskakuj¹co wysokie. Nam to bardzo po-
mo¿e wtedy, kiedy wp³ynie do Sejmu projekt no-
welizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Podczas
formu³owania przepisów dotycz¹cych licencji bê-
dziemy mocno powo³ywaæ siê na wyniki tych ba-
dañ. One wskazuj¹ na to, ¿e osoby badane przede
wszystkim uwa¿aj¹, ¿e s¹ bardzo dobrze zorien-
towane w programie i chodzi im nie tylko o spê-
dzenie czasu przed telewizorem, ale równie¿ o do-
starczenie przez telewizjê publiczn¹ bardzo kon-
kretnych wra¿eñ, zwi¹zanych, proszê pañstwa,
przede wszystkim z wiadomoœciami i informacja-
mi – tak powiedzia³o 41% respondentów. Potem
oczekiwania dotycz¹ filmu lub serialu filmowego,
tu mamy 18%, programów edukacyjnych, tych
oczekuje 5%, publicystyki – 5%, sportu – uwaga –
tylko 4%, a ogólnie ulubionych audycji, bli¿ej
niesprecyzowanych – 16%. Jedynie 3% bada-
nych zadeklarowa³o, ¿e nie ogl¹da telewizji z bra-
ku dostêpu do niej lub z braku wyboru.

Mo¿na wiêc na podstawie tych naszych badañ
powiedzieæ, ¿e z telewizji publicznej korzystaj¹
niemal wszyscy Polacy – 97%. Zdecydowana wiê-
kszoœæ, czyli 91%, ma z tym medium kontakt co-
dzienny, a 78% – co najmniej kilka razy w tygo-
dniu. Wiêkszoœæ badanych ogl¹da zarówno pro-
gramy telewizji publicznej, jak i koncesjonowa-
nej, a œredni czas ogl¹dania telewizji w Polsce wy-
nosi, wed³ug deklaracji badanych, trzy godziny
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dziennie, przy czym po³owa badanych przekra-
cza tê œredni¹, czyli ogl¹da telewizjê ponad trzy
godziny na dobê. Z tego wynika, ¿e nasi respon-
denci w ogromnej wiêkszoœci mieli z telewizj¹
kontakt czêsty i d³ugi, na tej podstawie mo¿na
wiêc s¹dziæ, ¿e maj¹ ukszta³towane pogl¹dy na
temat programu.

Nie bêdê cytowaæ danych dotycz¹cych publi-
cznego radia, poniewa¿ zabra³abym mo¿e nad-
miernie du¿o czasu. Chcê powiedzieæ, ¿e gdyby
interesowa³y pana szczegó³owe wyniki tych ba-
dañ, to mo¿emy dostarczyæ opracowanie, które
pozostaje w dyspozycji Krajowej Rady. W ka¿dym
razie bêdziemy siê nim pos³ugiwaæ wówczas, gdy
w ramach pertraktacji z kandydatami na nadaw-
ców bêdziemy wpisywaæ im do koncesji okreœlo-
ne proporcje programowe, powo³uj¹c siê na efek-
ty tych badañ pokazuj¹cych, ¿e jednak odbiorcy
i radia, i telewizji chc¹ ambitniejszego programu
ni¿ ten, który mo¿emy znaleŸæ w ofercie, na jak¹
natrafiamy dzisiaj. Pan senator Sztok zapyta³, od
czego zale¿y…

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Józef
Sztorc.)

Przepraszam bardzo.
Pan senator Józef Sztorc zapyta³ mnie, czy czê-

stotliwoœæ ukazywania siê konkretnego polityka
na srebrnym ekranie zale¿y od iloœci wypitej
wódki. Tak to us³ysza³am, czy tak? Albo czegoœ
innego…

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Ja
dlatego to sprostowa³em, Pani Przewodnicz¹ca,
bo „sztok” to siê jednak kojarzy, cokolwiek by
mówiæ.)

Nie bêdê komentowaæ uwagi pana marsza³ka,
bo to nie do mnie nale¿y. Ja nie s³ysza³am o takim
przypadku, ¿e w zamian za jak¹œ iloœæ wypitej
wódki mo¿na siê pokazywaæ w telewizji czêœciej,
ni¿ wskazywa³yby na to powody merytoryczne.
Ja s¹dzê, ¿e je¿eli ktoœ ma coœ ciekawego do po-
wiedzenia opinii publicznej, to jest zawsze do tej
telewizji zapraszany. Oczywiœcie s¹ takie grupy
polityczne, którym zawsze jest tego ma³o. Ludzie
lubi¹ ogl¹daæ siê w telewizji publicznej, ceni¹ to
sobie bardzo, bo przecie¿ nie jest ¿adn¹ tajemni-
c¹, ¿e ta czêstotliwoœæ wp³ywa na popularnoœæ
artysty czy te¿ polityka. Proszê pañstwa, ja mam
tak¹ nadziejê, ¿e to jednak zawartoœæ wyst¹pieñ
programowych decyduje o tym, jak czêsto polity-
cy s¹ do ró¿nych programów zapraszani, a tele-
wizja publiczna musi kierowaæ siê w tym wzglê-
dzie przepisami ustawy, bo to one mówi¹ o obo-
wi¹zkowym nadawaniu okreœlonych audycji,
w których politycy bêd¹ prezentowaæ swoje racje.

Przypomnê tu program „Forum”, od ogl¹dania
którego odst¹pi³am, bo czêsto by³o tak g³oœno,
tak ha³aœliwie, w tercecie albo w kwartecie, ¿e
z trudem wy³uskiwa³am pojedyncze pogl¹dy poli-

tyków. Nie wiem, czy pan równie¿ odnosi podob-
ne wra¿enie, ale gdyby politycy mieli tak wystê-
powaæ, to wola³abym, ¿eby telewizja nad form¹
tej audycji siê zastanowi³a. Jak s³usznie mi tutaj
wiceprzewodnicz¹cy Krajowej Rady przypomina,
do uczestnictwa w tych programach osoby poli-
tyki kierowane s¹ przez partie polityczne – mam
na myœli program „Forum” – a nie s¹ wybierane
przez dziennikarzy telewizyjnych. S¹ inne audy-
cje, w których decyduje o tym dziennikarz, ale
w przypadku audycji „Forum” osobê uczestni-
cz¹c¹ wskazuje partia polityczna, to samo doty-
czy debaty w radiu publicznym.

Pani senator Szyszkowska niezmiennie zadaje
nam pytanie dotycz¹ce siedziby. Proszê pañstwa,
my mamy k³opoty bud¿etowe, bo w szczególnoœci
Platforma Obywatelska podczas dyskusji nad
bud¿etem lekk¹ rêk¹ zdjê³a nam pokaŸn¹ sumê
pieniêdzy, ale rzeczywiœcie nikt siê wówczas nie
zastanowi³, ¿e z tych naszych zasobów bud¿eto-
wych w tym roku a¿ 1 milion 300 tysiêcy z³ prze-
znaczamy na op³aty za wynajmowanie siedziby.
I tutaj znów muszê powiedzieæ, ¿e nie ja pierwsza
siê stara³am – gdy¿, jak wiem, to i moi poprzednicy
ze skwapliwoœci¹ godn¹ lepszej sprawy starali siê
o to – aby uda³o siê uzyskaæ coœ z zasobów rz¹do-
wych i wyremontowaæ to. No, je¿eli ktoœ kiedyœ
pracowa³ w instytucji, której budynki s¹ rozrzu-
cone w trzech ró¿nych miejscach, to wie, jak bar-
dzo negatywnie wp³ywa to na jakoœæ prac. Wiêk-
szoœæ gabinetów cz³onków rady znajduje siê przy
ulicy Sobieskiego, a nasz aparat urzêdniczy pra-
cuje przy Skwerze Wyszyñskiego, a wiêc nasz
kontakt w du¿ej mierze mo¿e byæ tylko telefonicz-
ny. Ja nie muszê pañstwa przekonywaæ, ¿e to nie
jest wartoœæ, któr¹ w szczególny sposób nale¿y
kultywowaæ. I my sami to chyba przerwiemy –
o czym informujê – i po latach ubiegania siê o jed-
n¹ siedzibê wynajmiemy tak¹ siedzibê na koszt
Skarbu Pañstwa, a zap³aci za to oczywiœcie podat-
nik. Dzisiaj w Warszawie jest bardzo du¿o odpo-
wiednich wolnych budynków. Wolelibyœmy
wprawdzie skorzystaæ z zasobów rz¹dowych, ale
nasze dotychczasowe starania o siedzibê z pañ-
stwowych zasobów by³y, mo¿na powiedzieæ, wo³a-
niem na puszczy i d³u¿ej tego tolerowaæ nie mo¿-
na. My musimy siê unowoczeœniaæ, musimy rów-
nie¿ korzystaæ z nowych technologii, a pracujemy
w budynku, który by³ przeznaczony na dom piel-
grzyma i tam nie mo¿na ryæ œcian, ¿eby na przy-
k³ad zamontowaæ niezbêdne coraz bardziej kom-
putery – trzeba by bowiem przeprowadziæ w tych
œcianach ³¹cza, co w powa¿nej mierze zmieni³oby
charakter u¿ytkowy tego budynku, a na to w³aœci-
ciel po prostu siê nie zgodzi. Musimy wiêc znaleŸæ
taki budynek, w którym bêdziemy mogli spokoj-
nie zamontowaæ urz¹dzenia, w czêœci fundowane
nam przecie¿ równie¿ przez Uniê Europejsk¹.

Pan senator Nicieja zapyta³, kto jest twórc¹
i w³aœcicielem Kina Polska. Jest to spó³ka z ogra-
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niczon¹ odpowiedzialnoœci¹, udzia³owcy s¹ w stu
procentach polscy, a prezesem tej spó³ki jest oso-
ba, niestety, mi nieznana – pan Grzegorz Molew-
ski. Udzia³owcami tej spó³ki s¹ równie¿ osoby fi-
zyczne czy, jak kto woli, prywatne, oraz fundusz
PB Investment. Jest to program satelitarny, któ-
ry zajmuje siê w szczególnoœci promocj¹ polskiej
kultury filmowej i produkcji filmowej. Zgadzam
siê, ¿e jest to program bardzo interesuj¹cy. Nie
s³ysza³am o jakichkolwiek zagro¿eniach, które
by zadecydowa³y o tym, ¿e Kino Polska zniknie
z nadawania satelitarnego. Pan minister Sellin
podpowiada mi, ¿e to jest spó³ka stworzona przez
osoby zamieszka³e w Poznaniu. Tak?

(G³os z sali: Tak.)
I teraz pan senator Ksiêdzularz… Ksiêdzulorz

– chyba takie jest prawid³owe brzmienie.
(G³os z sali: Ksiêdzularz.)
Przepraszam.
Pan senator pyta³, dlaczego mówi³am o wspól-

nej polityce audiowizualnej albo o wspólnej poli-
tyce medialnej i dlaczego mówi³am o rynku me-
diów elektronicznych. Otó¿ Krajowa Rada jest za
ten rynek odpowiedzialna – za rynek mediów
elektronicznych, za radiofoniê i telewizjê. A za ry-
nek prasowy… No, rynek prasowy nie ma takiego
regulatora, poza Urzêdem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Ja czasem mówiê przewrotnie,
¿e pewnie dlatego, i¿ nie mia³ kto regularnie ob-
serwowaæ rynku prasowego, dzisiaj w³aœciwie ca-
³oœæ prasy wydawanej w Polsce jest w rêkach ob-
cych. Jedni to lubi¹, drudzy nie, ale tak jest.

A jeœli chodzi o rynek mediów elektronicznych,
to chcê powiedzieæ, ¿e na tym rynku znajduje siê
nasza najwiêksza wartoœæ narodowa, a mianowi-
cie media publiczne. To jest wci¹¿ olbrzymi ma-
j¹tek narodowy, modernizowany ze œwiadczeñ
spo³ecznych, czyli z abonamentu. Bo niezale¿nie
od tego, co powiedzia³am dzisiaj o perspektywie
cyfryzacji – a Unia Europejska daje nam okres
dziesiêciu lat, po którym wszyscy cz³onkowie
Unii Europejskiej powinni wy³¹czyæ nadawanie
analogowe i przejœæ na cyfrowe – my w miarê
mo¿liwoœci przeznaczamy œrodki na moderniza-
cjê radia publicznego, i tego centralnego, i regio-
nalnego, i na telewizjê publiczn¹. Ale dochodzi-
my ju¿, ¿e tak powiem, do œciany, do brzegu, od
którego trzeba bêdzie uruchamiaæ na przyk³ad
multipleksy. Oczywiœcie, w takim multipleksie
musi mieæ miejsce równie¿ telewizja publiczna.
Multipleks przyœpieszy cyfryzacjê, ale my musi-
my w najbli¿szym czasie obliczyæ – i do tego Kra-
jowa Rada siê zabiera – jakie bêd¹ koszty spo³ecz-
ne, skutki cyfryzacji, to jest wymiany odbiorni-
ków telewizyjnych z analogowych na cyfrowe. Ci,
którzy bêd¹ chcieli kupiæ – jak to siê nazywa –
set-off box… To oczywiœcie tanieje na rynku pol-
skim, ale to równie¿ jest jakiœ wydatek. Poza tym,

proszê pañstwa, to jest te¿ kwestia budowy no-
wych nadajników. Ja nie jestem in¿ynierem
i z du¿¹ uwag¹ patrzê na naszego dyrektora de-
partamentu technicznego… Bo to siê tak mówi:
multipleks, ale multipleks to jest pierwszy krok,
za nim pójd¹ wydatki i bez wspomo¿enia przez
pañstwo tego procesu my sobie sami – oczywiœcie
z tego abonamentu, który jaki jest, ka¿dy widzi –
z tym niezwykle wa¿nym, historycznym zada-
niem nie poradzimy. I ja nie bez powodu zwracam
na to uwagê. Powiedzia³abym wiêc, ¿e polska
myœl techniczna, polscy przedsiêbiorcy i Krajowa
Rada s¹ gotowi do tego, ¿eby wzi¹æ byka za rogi,
ale jak zwykle s¹ jeszcze do tego potrzebne pie-
ni¹dze, i to znacznie wiêksze ni¿ te, z których do
tej pory korzystamy.

Co to jest wspólna polityka? Otó¿ to jest to,
o czym mówi nasza ustawa o radiofonii i telewizji.
Jak bym to sobie wyobra¿a³a, gdybym chcia³a
wskazaæ modelowe rozwi¹zania? Otó¿ by³oby to
tak, ¿e w trybie ustawowym raz na rok prezes Ra-
dy Ministrów musia³by spotkaæ siê z Krajow¹ Ra-
d¹ Radiofonii i Telewizji i zwyczajnie, po prostu,
zapytaæ, jakie modyfikacje w dziedzinie prawa
i w dziedzinie praktyki powinny nast¹piæ dla dob-
ra tej polityki audiowizualnej, czyli tego, co widzi-
my w telewizji – emisja plus produkcja. Ale nikt
nas o to nie pyta. My mamy zaledwie jedn¹ okaz-
jê, raz na rok, ¿eby przyjœæ do Sejmu i Senatu
i o tym spokojnie powiedzieæ. No, czasem pytaj¹
nas pos³owie na posiedzeniach sejmowej komisji
kultury, ale pytaj¹ nas raczej po to, ¿eby wywo³aæ
jak¹œ akcjê polityczn¹. Z czymœ takim mieliœmy
do czynienia wtedy, gdy klub Platformy Obywa-
telskiej wyst¹pi³ z wnioskiem o skierowanie Naj-
wy¿szej Izby Kontroli do Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji po to, ¿eby sprawdziæ przebieg pro-
wadzonych przez nas procesów koncesyjnych
bodaj¿e w latach 2000–2002; je¿eli daty pomyli-
³am, to przepraszam. My, proszê pañstwa, przy-
gotowaliœmy bardzo solidne i obszerne wyjaœnie-
nie, dlaczego niektóre procesy przegrywamy: bo
znosimy cierpliwie, ale do pewnego momentu –
zaraz powiem, do którego – niejednolitoœæ orze-
czeñ NSA; bo w takich samych sprawach raz do-
stajemy korzystne dla nas rozstrzygniêcie, a raz
negatywne… No, dalej tak byæ nie mo¿e. Rozu-
miem, ¿e w tej sprawie móg³by z prezesem s¹du
porozmawiaæ równie¿ prezes Rady Ministrów, ale
do tej pory takiej inicjatywy nie by³o. Przygotowu-
jemy wiêc dla prezesa Naczelnego S¹du Admini-
stracyjnego wyst¹pienie, które byæ mo¿e bêdzie
przekazane pod uchwa³ê kolegium tego s¹du
i byæ mo¿e w œlad za tym dojdzie do jednolitego
orzekania w sprawach z powództwa nadawców,
niezadowolonych albo z tytu³u zapisów progra-
mowych, albo z jakiegoœ innego powodu. W ka¿-
dym razie to jest dla nas bardzo powa¿ny pro-
blem i tego sama Krajowa Rada nie mo¿e roz-
strzygn¹æ – to musi byæ wspólna polityka. Rozu-
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miem, ¿e ona siê kszta³tuje tutaj, w Sejmie albo
w Senacie, gdy pañstwo podejmuj¹ uchwa³ê i za-
pisuj¹ w niej jakieœ zalecenia, ale one powinny
obowi¹zywaæ nie tylko Krajow¹ Radê, ale potem
powinny byæ równie¿ przenoszone w jakiœ urzêdo-
wy sposób do prezesa Rady Ministrów itd. Na tym
wiêc polega, wed³ug mnie, wspólne dzia³anie
w imiê kszta³towania narodowej polityki audiowi-
zualnej – nie tak, ¿e ka¿dy sobie, wed³ug w³asnego
widzimisiê, ale ¿e zgodnie z konstytucj¹ i prawem
staramy siê o to, aby ten pluralistyczny, bardzo
kolorowy rynek mediów elektronicznych, moim
zdaniem bardzo cenny i niedoceniany przez œwiat
polityki, funkcjonowa³ dalej w sposób interesu-
j¹cy i dla pañstwa, i dla spo³eczeñstwa. Myœlê, ¿e
mo¿na tutaj jeszcze bardzo wiele zrobiæ.

Pan senator Szafraniec zapyta³ mnie równie¿ o,
jak to nazwa³, wyparowanie pieniêdzy na produk-
cjê filmow¹. Ja nie umiem odpowiedzieæ na to py-
tanie. My nie mamy ¿adnych danych, ¿adnych po-
wodów, aby temu zaprzeczaæ albo potwierdzaæ.
Je¿eli to pana interesuje, to skierujê takie zapyta-
nie do prezesa Dworaka i dziêki temu bêdziemy
mogli siê dowiedzieæ, jak jest naprawdê.

(Rozmowy na sali)
Tak, jest kontrola. Ale, proszê pañstwa, to jest

pytanie bardziej pod adresem rady nadzorczej
Telewizji Polskiej – do której przecie¿ ka¿dy sena-
tor mo¿e skierowaæ pismo – bo to ona ustawowo
odpowiada za bieg rachunków w tym najistot-
niejszym medium publicznym.

Patrzê na swoje notatki i wydaje mi siê, ¿e
udzieli³am odpowiedzi na wszystkie skierowane
do nas pytania. Je¿eli nie, to jestem do dyspozy-
cji. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Jolanta Danielak)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo pani przewodnicz¹cej Krajo-

wej Rady Radiofonii i Telewizji.
Czy wszyscy pañstwo senatorowie s¹ usatysfak-

cjonowani odpowiedziami pani przewodnicz¹cej?
Rozumiem, ¿e satysfakcji brakuje, ale odpo-

wiedzi na pytania zosta³y przedstawione.
(Rozmowy na sali)
Nie? S¹ jakieœ uwagi pañstwa senatorów czy

te¿ to jest tylko takie niewyartyku³owane werbal-
nie niezadowolenie?

(Senator Ryszard Jarzembowski: Pani Mar-
sza³ek, regulamin nie przewiduje satysfakcji.)

(Weso³oœæ na sali)
Dlatego próbowa³am ustaliæ, czy mam te gesty

traktowaæ jako niezadowolenie, które bêdzie
zwerbalizowane, czy te¿ jako brak satysfakcji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Pan senator Graczyñski.

Senator Adam Graczyñski:

Dziêkujê bardzo.
Ja jako ostatni zadawa³em pytanie i prosi³em

pani¹ przewodnicz¹c¹ o wyjaœnienie problemu
sytuacji finansowej, ewentualnej windykacji
œrodków od podmiotów o charakterze prawnym.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Gdyby pani przewodnicz¹ca by³a uprzejma…
Bardzo proszê.

Przewodnicz¹ca
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Danuta Waniek:
To jest bardzo trudna sprawa. Mówi³am ju¿

o tym, ¿e z zarejestrowanych czterystu tysiêcy
firm i instytucji p³aci zaledwie 3%… Wygl¹da
wiêc na to, ¿e co pi¹ta. Oczywiœcie je¿eli firma
d³u¿ej ni¿ przez rok ma sta³y adres, sta³¹ siedzi-
bê, to nie ma problemu z wyegzekwowaniem od
niej nale¿noœci za korzystanie z programów pub-
licznej telewizji i publicznego radia. Ale ¿ycie jest
ciekawe i, jak ka¿dy z nas wie, firmy pojawiaj¹ siê
i, niestety, znikaj¹ wtedy, gdy ich sytuacja eko-
nomiczna ka¿e im szybko zamkn¹æ podwoje. Nie-
mniej jednak czterysta tysiêcy firm ma sta³y ad-
res – i tutaj jest w³aœnie pole do dzia³ania dla Po-
czty Polskiej, bo ona podpisuje z nami umowê,
dostaje prowizjê… Panie Dyrektorze, nie pomylê
siê, jeœli powiem, ¿e jest to 6,2% uzyskanych dla
nas kwot. A wiêc my p³acimy Poczcie Polskiej za
to, ¿e ona œci¹ga dla nas abonament.

Poza tym, proszê pañstwa, prowadzimy naj-
rozmaitsze akcje promocyjne, uœwiadamiaj¹ce
i odbiorcom fizycznym, i instytucjom, ¿e program
telewizji czy radia publicznego, który czasem jest
dostarczany przez kablówkê, a czasem przez te-
lewizjê cyfrow¹, gdzieœ musi byæ wyprodukowa-
ny. On jest produkowany w mediach publicz-
nych, a ta produkcja kosztuje, niezale¿nie od te-
go, ¿e p³aci siê ekstra za cyfrê i ¿e za kablówkê ró-
wnie¿ jest inna op³ata. To nie zwalnia z uiszcza-
nia abonamentu!

My w ró¿ny sposób staramy siê dyscyplinowaæ
Pocztê Polsk¹. Jak widaæ, z ró¿nym skutkiem. Ja
pamiêtam takie czasy, gdy kontroler Poczty Pol-
skiej dociera³ do nowych mieszkañ oddawanych
na nowych osiedlach mieszkaniowych, a teraz
jest tak – przekona³am siê o tym u w³asnej naj-
bli¿szej rodziny – ¿e w ci¹gu kilku lat nie dociera
nawet informacja, do jakiego urzêdu pocztowego
nale¿y siê zg³osiæ po ksi¹¿eczkê. A ludzie maj¹ to
do siebie, ¿e jeœli czegoœ nie przeczytaj¹, jeœli cze-
goœ im siê nie naka¿e, to bardzo czêsto to coœ nie
istnieje w ich œwiadomoœci. Oczywiœcie pertrak-
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tujemy z Poczt¹ Polsk¹… Myœlê, ¿e mo¿na siê te¿
odwo³aæ do aktywnoœci spo³ecznej ka¿dego par-
lamentarzysty i prosiæ o przypominanie w czasie
spotkañ publicznych, ¿e i taki obowi¹zek abona-
mentowy na nas wszystkich spoczywa. Ja nie bez
powodu przypomina³am, kto tutaj jest najlepszy,
kto jest najgorszy. Senatorom z Podkarpacia po-
lecam tê sprawê abonamentu za radio i telewizjê
i dajê j¹ pod rozwagê.

O urzêdzie kombatantów, Panie Dyrektorze,
mówi³am, ¿e jest nam winien 40 milionów z³, ¿e
s¹ to pieni¹dze nale¿ne mediom publicznym, ¿e
one zosta³y zapisane w ustawie bud¿etowej po to,
¿eby nam je oddano. No ale urz¹d do spraw kom-
batantów, niestety, nie wywi¹zuje siê z tej powin-
noœci. Bardzo tego ¿a³ujemy, bo media publiczne
mia³yby na co te pieni¹dze, z po¿ytkiem dla nas
wszystkich, wydaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Jeszcze raz dziêkujê pani przewodnicz¹cej.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów,
o koniecznoœci…

(Senator Józef Sztorc: Pani Marsza³ek, mam
pytanie.)

Bardzo proszê.

Senator Józef Sztorc:

Pani Marsza³ek, ja wykorzysta³em tylko parê
sekund ze swojego czasu i nie dosta³em odpowie-
dzi. Dosta³em od pani przewodnicz¹cej odpo-
wiedŸ, któr¹ zasugerowa³ jej pan profesor £u-
czak.

Panie Profesorze, w Senacie s¹ niezale¿ni se-
natorowie. Pan powinien doskonale o tym wie-
dzieæ, ¿e s¹ nie tylko partie, ale s¹ i senatorowie…

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Panie Sena-
torze, pytanie!)

Chcia³bym siê dowiedzieæ, jak to jest z tymi
niezale¿nymi senatorami. Jeœli senator do partii
nie nale¿y, to czy ma prawo gdzieœ tam wyst¹piæ,
czy nie? Pan o tym doskonale powinien wiedzieæ.
I s¹ jeszcze regionalne oœrodki telewizyjne, który-
mi nie kieruj¹ pierwsi sekretarze czy prezesi ja-
kichœ ró¿nych kanapowych partii… My jesteœmy
niezale¿nymi senatorami. A wiêc ja chcê siê do-
wiedzieæ, czy ja mam przyjœæ na przyk³ad do pani
i zapytaæ jak do telewizji dotrzeæ…

(G³os z sali: Z kwiatami.)
No w³aœnie.
(Przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji Danuta Waniek: Czy mogê odpowie-
dzieæ?)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, Pani Przewodnicz¹ca.

Przewodnicz¹ca
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Danuta Waniek:
Panie Senatorze, ja nie kierujê ¿adnym oœrod-

kiem regionalnym telewizji publicznej ani tele-
wizj¹ ogólnopolsk¹. Nie jestem w stanie odpowie-
dzieæ panu na to pytanie inaczej jak tylko, ¿e ist-
nieje ustawa i s¹ zobowi¹zania ustawowe, które
my wszyscy musimy respektowaæ. I o tym, czy
ktoœ siê pojawia w audycjach przeznaczonych
dla polityków, decyduje wynik wyborów. Nieste-
ty, ustawa nie przewiduje obowi¹zkowego czasu
dla senatorów niezale¿nych.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
I tym razem powracam do kolejnego etapu,

czyli otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u sena-
tora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszy-
stkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do mar-
sza³ka Senatu. Tylko te wnioski bêd¹ rozpatry-
wane przez komisje.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator
Doktorowicz.

Bardzo proszê.

Senator Krystyna Doktorowicz:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pani Przewodni-

cz¹ca! Szanowni Pañstwo z Krajowej Rady!
Intencj¹ mojego wyst¹pienia – które bêdzie

krótkie, bo czas jest ju¿ bardzo póŸny – jest
poparcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji. Wynika to nie tyle z jakichkolwiek
oparów politycznych, co z merytorycznej znajo-
moœci rzeczy, gdy¿ profesjonalnie zajmujê siê t¹
problematyk¹.

Chcê zwróciæ uwagê na jedn¹ kwestiê, miano-
wicie na to, ¿e rola takiego regulatora, jakim jest
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bêdzie wzra-
staæ. Komisja Europejska powiedzia³a wyraŸnie,
choæ mo¿e nie wszyscy o tym wiemy, ¿e regulator
jest niezbêdny. Rola ta wiêc bêdzie wzrastaæ, po-
niewa¿ czeka nas wielka rewolucja technologicz-
na, cyfryzacja, konwergencja i w ogóle ca³y syn-
drom ró¿nych spraw pod nazw¹ spo³eczeñstwo
informacyjne. Mamy liberalizacjê kapita³ow¹ i li-
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czne przynajmniej próby – je¿eli nie efekty – roz-
maitych fuzji i tendencji, równie¿ monopolistycz-
nych, które wystêpuj¹ na rynku europejskim.
I wszystko to, co jest zwi¹zane ze wspóln¹ polity-
k¹ audiowizualn¹ Unii Europejskiej, bêdzie nas
dotyczy³o. Ale rola regulatora jest jeszcze z jednej
przyczyny niezwykle wa¿na. Otó¿ prowadzimy
wspóln¹ politykê audiowizualn¹, ale sektor au-
diowizualny jest sektorem narodowym, przynaj-
mniej znaczna jego czêœæ, ta w jêzyku narodo-
wym, i to jest dobro, o które musimy szczególnie
dbaæ. Zgadzam siê ca³kowicie z tym, ¿e nie mamy
ju¿ prasy polskiej, ale mamy jeszcze polski ca³y
system medialny, nie tylko publiczny, ale rów-
nie¿ komercyjny, bo dotyczy to ca³ego systemu.

Wszystkie g³osy krytyki pod adresem sprawo-
zdania czy dzia³alnoœci Krajowej Rady wynikaj¹
mo¿e z tego, ¿e Krajowa Rada ma zbyt ma³e upra-
wnienia. Krajowa Rada dzia³a przecie¿ zgodnie
z prawem, które wynika z ustawy o radiofonii i te-
lewizji z 1992 r. To jest bardzo stara ustawa – ale
nie bêdê rozwija³a tego w¹tku i powtarza³a, ¿e nie
ma nowej ustawy. Krajowa Rada niestety nie ma
inicjatywy ustawodawczej, a szkoda. Mo¿e po-
winniœmy w nowej ustawie zadbaæ o to, ¿eby mia-
³a tak¹ inicjatywê, bo nawet próby wskazania pe-
wnych projektów regulacji, do czego, moim zda-
niem, fachowcy Krajowej Rady s¹ w pe³ni upra-
womocnieni, spotka³y siê z ogromn¹ krytyk¹ po-
lityczn¹, a nawet z próbami obci¹¿enia Krajowej
Rady zarzutami o jakieœ tam poczynania aferal-
ne. A przecie¿ kto jak kto, ale to cia³o, ten regula-
tor powinien siê na mediach znaæ i na mediach
siê zna.

W zwi¹zku z tym s¹ to s³owa kierowane w³aœci-
wie nie do Krajowej Rady, tylko do parlamentu
i do rz¹du, który ma najwiêcej do powiedzenia,
je¿eli chodzi o inicjatywê ustawodawcz¹ – do tego
rz¹du, nastêpnego czy jakiegokolwiek innego.
Sprawy uregulowañ wszystkich sfer zwi¹zanych
z nowym pejza¿em audiowizualnym, europej-
skim i narodowym s¹ bardzo wa¿ne. I zgadzam
siê ca³kowicie z tym, ¿e rz¹d, i ten, i poprzedni,
oraz parlament postêpowali tak, jakby nie rozu-
mieli, ¿e to jest szczególnie wa¿ne, ¿e to jest na-
prawdê dobro narodowe, dobro polskie i o to trze-
ba szczególnie zadbaæ. I nie ma odpowiednich re-
gulacji. Równie¿ nie ma regulacji zwi¹zanych
z tym, co nazywa siê w³aœnie rewolucj¹ komuni-
kacyjn¹ i spo³eczeñstwem informacyjnym.

Krajowa Rada dzia³aj¹ca w takim gorsecie re-
gulacyjnym bêdzie i tak mia³a coraz wiêcej zadañ
zwi¹zanych z t¹ wielk¹ transformacj¹. Mam wiêc
nadziejê, ¿e parlament, nie wiem, czy ten, i rz¹d,
który mo¿e jutro uzyska wotum, zadbaj¹ o to,
a¿eby jednak prawo medialne, prawo audiowi-
zualne w Polsce w odpowiedni sposób wyposa¿y-
³o równie¿ Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji ja-

ko regulatora, który nie jest przecie¿ superrad¹
nadzorcz¹, nie jest w³aœcicielem mediów audio-
wizualnych i nie mo¿e odgrywaæ roli cenzora.
Oczywiœcie, mo¿e z mocy prawa monitorowaæ,
wytykaæ nieprawid³owoœci, ale pewnych mo¿li-
woœci prawnych nie ma – o tym nie nale¿y zapo-
minaæ. Bo to nie jest tak, ¿e Krajowa Rada – przy-
puszczam – nie chce interweniowaæ w pewnych
sytuacjach, kiedy rzeczywiœcie powinna. Zga-
dzam siê równie¿ w kwestii tej ogromnej polityza-
cji mediów publicznych.

I na koniec powiem jeszcze, ¿e ja osobiœcie, ja-
ko senator medioznawca, nie widzê, póki co, ¿a-
dnych zmian w telewizji publicznej zwi¹zanych
z now¹ rzeczywistoœci¹, szczególnie w dzia³alno-
œci obecnej rady nadzorczej, która równie¿ ma
pewne ogromne zaciêcie polityczne. Ale to ju¿ jest
uwaga na marginesie.

Wszystko to, co jest zawarte w tym ogromnym
sprawozdaniu, bardzo rzetelnym, byæ mo¿e tro-
chê trudnym w czytaniu – zgadzam siê z tym, ¿e
przeczytanie tego sprawozdania i pochylenie siê
nad nim wymaga rzeczywiœcie du¿ego wysi³ku fi-
zycznego – to w³aœciwie istota tej bie¿¹cej, na-
prawdê ciê¿kiej pracy regulatora. Wraz z wkra-
czaniem w ca³¹ sferê europejskiego sektora au-
diowizualnego i tych wszystkich nowych proble-
mów regulator bêdzie musia³ robiæ coraz wiêcej
i równie¿ coraz bardziej i coraz rzetelniej dbaæ
o polskie interesy, interesy polskiej kultury, pol-
skich mediów w Unii Europejskiej.

W zwi¹zku z tym pozwalam sobie, Pani Mar-
sza³ek, jeszcze raz poprzeæ to sprawozdanie. Bar-
dzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Bardzo proszê pana senatora Szafrañca o za-

branie g³osu.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Jan Szafraniec:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Pani Przewodnicz¹ca! Szanowni Pañstwo!
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-

wizji za rok 2003 zawiera miêdzy innymi infor-
macje dotycz¹ce miejsca i roli rady w nowej rze-
czywistoœci polityczno-gospodarczej, zwi¹zanej
z akcesj¹ naszego kraju do struktur unijnych.

Przestudiowa³em ten sprawozdawczy materia³
i obawiam siê, ¿e Krajowa Rada po akcesji nasze-
go kraju do tych¿e struktur straci swoj¹ niezale¿-
noœæ i podda siê dyktatowi polityki audiowizual-
nej Unii Europejskiej. Dowodzi tego dyrektywa
o telewizji bez granic, chocia¿by w art. 3, który
ogranicza rolê rady do roli administratora, a nie
wyznacza jej roli kreatora polityki audiowizual-
nej. Rada co dwa lata bêdzie mia³a obowi¹zek
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sk³adania Komisji Europejskiej sprawozdania
z wykonania postanowieñ dyrektywy w zakresie
miêdzy innymi promocji produkcji europejskiej
w naszym kraju. Tak wiêc priorytetowym zada-
niem rady bêdzie monitorowanie przestrzegania
zaleceñ wspólnotowych, jak wynika z VI raportu
Komisji Europejskiej, w tym promowanie ró¿no-
rodnoœci kulturowej i jêzykowej.

Krajowa Rada uczestniczy zreszt¹ w miêdzy-
narodowym programie Media Plus. Program ten,
na realizacjê którego w Unii Europejskiej przy-
znano 400 milionów euro, ma za zadanie wspie-
raæ europejsk¹ produkcjê filmow¹ i telewizyjn¹,
wspieraæ europejsk¹ wspó³pracê, promowaæ jê-
zykow¹ i kulturow¹ ró¿norodnoœæ. Program ten
wreszcie wspiera inicjatywy zwi¹zane z ochron¹
europejskiego dziedzictwa poprzez tak zwany
rozwój regionalny. Jak nietrudno zauwa¿yæ,
twórczoœæ narodowa, promocja narodowego
dziedzictwa pozostaj¹ poza marginesem, w prze-
ciwieñstwie do promocji europejskiego dziedzi-
ctwa, które zubo¿one o chrzeœcijañskie zasady –
jesteœmy œwiadkami tego zubo¿enia w zwi¹zku
z konstytucj¹ europejsk¹ – stanowi bli¿ej niezi-
dentyfikowany twór. I by spe³niæ te zadania, Kra-
jowa Rada winna byæ, zdaniem Komisji Europej-
skiej, wzmocniona administracyjnie, dziêki cze-
mu bêdzie mog³a równie¿ skutecznie monitoro-
waæ i informacje o wszelkie uchybieniach prze-
kazywaæ do Brukseli.

W sprawozdaniu przywo³ywany jest art. 10
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³o-
wieka i Podstawowych Wolnoœci, który nakazuje:
swobodê wypowiedzi, walkê z ksenofobi¹, anty-
semityzmem i nietolerancj¹, a tak¿e obronê swo-
body dziennikarskiej, nawet gdyby ta swoboda
obra¿a³a innych. Przyk³ad: swego czasu w efekcie
ewidentnego obra¿ania uczuæ religijnych Euro-
pejska Komisja Praw Cz³owieka wyda³a werdykt
mówi¹cy o tym, ¿e cz³onkowie wspólnoty religij-
nej musz¹ tolerowaæ i akceptowaæ negowanie ich
przekonañ religijnych, a nawet propagowanie za-
sad wrogich ich wierze. Zasada tolerancji i wol-
noœci, a w³aœciwie swobody wypowiedzi, jak wi-
daæ, obowi¹zuje tylko w jedn¹ stronê. Oto Sta³y
Komitet Rady Europy do spraw Telewizji Ponad-
granicznej opracowa³ projekt dopuszczaj¹cy tak
rozpowszechnianie, jak i rozprowadzanie przez
nadawców, z wy³¹czeniem oczywiœcie telewizji
ogólnodostêpnej, treœci pornograficznych. Kto-
kolwiek sprzeciwi³by siê takiemu zapisowi, bê-
dzie uwa¿any za ksenofoba, wstecznika i cz³owie-
ka krêpuj¹cego innych w ich swobodzie wypo-
wiedzi i twórczoœci.

Odnoszê wra¿enie, ¿e Krajowa Rada przyjmuje
postawê zdyscyplinowanego ucznia i ws³uchuje
siê bardziej w unijne dyrektywy ni¿ w g³os telewi-
dzów, którego z mocy prawa jest obroñc¹. Kiedy

Sejm podj¹³ prace nad obywatelskim projektem
o przeciwdzia³aniu promocji przemocy w œrod-
kach masowego komunikowania, Krajowa Rada
storpedowa³a ten projekt, zg³aszaj¹c wiele uwag
do jego zapisów, z powodu których prace nad
projektem ugrzêz³y gdzieœ w sejmowych komi-
sjach.

I wreszcie kolejna sprawa – sprawa abona-
mentu. Krajowa Rada domaga siê uchwalenia
procedur prawnych usprawniaj¹cych œci¹gal-
noœæ abonamentu, która wykazuje z ka¿dym ro-
kiem tendencje spadkowe. Bêd¹c cz³onkiem Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwraca³em
uwagê prezesów publicznych jednostek audiowi-
zualnych, aby polscy nadawcy publiczni, radiowi
i telewizyjni, opracowali wzorem BBC deklaracjê
zobowi¹zañ wobec widzów i s³uchaczy. Niestety,
moja propozycja zbyta zosta³a milczeniem, a jes-
tem pewny, ¿e wyjœcie naprzeciw spo³ecznym
oczekiwaniom poprzez zobowi¹zanie siê do za-
spokojenia potrzeb widzów i s³uchaczy poprawi-
³oby abonamentowe konto.

Deklaracja BBC zawiera dwieœcie trzydzieœci
obietnic dotycz¹cych zarówno radia, jak i telewiz-
ji. I mo¿e przytoczê fragmenty tej deklaracji, ma-
j¹c nadziejê, ¿e nadawcy publiczni siêgn¹ po ten
wzorzec i poprawi to ich konto, a co najwa¿niejsze
pomo¿e nawi¹zaæ utracony dialog ze s³uchaczami
i telewidzami. „Utrzymujesz BBC ze swoich fun-
duszy, masz prawo wiedzieæ, co zamierzamy robiæ
rok po roku. Masz prawo wiedzieæ, czy dobrze go-
spodarujemy twoimi pieniêdzmi i jak reagujemy
na twoje opinie. Masz prawo wymagaæ od nas roz-
liczania siê z naszej dzia³alnoœci.” BBC 1 zobo-
wi¹zuje siê opracowaæ ramówkê zgodn¹ z oczeki-
waniami i potrzebami telewidzów okreœlonymi
w drodze badañ i konsultacji. Z kolei BBC 2 zobo-
wi¹zuje siê utrzymaæ na antenie wa¿n¹ pozycjê
programów edukacyjnych i kontynuowaæ nocne
nauczanie. BBC obiecuje respektowanie opinii
widzów w sprawach uczciwoœci i dobrego smaku.
I wreszcie BBC obiecuje organizowaæ spotkania
widzów i s³uchaczy z twórcami programów i kiero-
wnictwem BBC na ca³ym obszarze Wielkiej Bryta-
nii oraz konsultowaæ siê z odbiorcami, a tak¿e po-
dawaæ do ich wiadomoœci, jakie zmiany nast¹pi³y
w BBC w wyniku tych konsultacji. I rzeczywiœcie,
przedstawiciele BBC je¿d¿¹ po kraju, spotykaj¹
siê z odbiorcami, ws³uchuj¹ siê w propozycje wi-
dzów i s³uchaczy i konsultuj¹ z nimi swoje zamie-
rzenia programowe.

Spójrzmy na kazus Radia Maryja i Telewizji
Trwam. Stacje te wychodz¹ naprzeciw potrze-
bom swoich odbiorców, zaœ odbiorcy identyfiku-
j¹ siê z nadawc¹ i nie zachodzi koniecznoœæ wpro-
wadzania restrykcji, by zmuszaæ ich do stoso-
wnych op³at. Wspomniani nadawcy utrzymuj¹
siê z dobrowolnych sk³adek swoich widzów i s³u-
chaczy, bo prowadz¹ od pocz¹tku swego istnie-
nia politykê otwartego dialogu, zgodn¹ z oczeki-
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waniami odbiorców, bo organizuj¹ spotkania
z widzami i s³uchaczami, bo respektuj¹ ich opi-
nie. Za to odbiorcy gratyfikuj¹ nadawcê dobro-
wolnymi op³atami. Niestety, ta forma otwartego
studia budzi awersjê. Oto Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji zarzuca toruñskiej rozg³oœni, ¿e ta
sprzyja zachowaniom zagra¿aj¹cym zdrowiu
i bezpieczeñstwu – jak dot¹d brakuje kazuistyki
medycznej – oraz dopuszcza w swoim programie
w¹tki antysemickie i ksenofobiczne, a nawet po-
wtarza w programie antyunijne argumenty. Prze-
wodnicz¹ca rady zawiadamia rzecznika praw
obywatelskich, ¿e Radio Maryja propaguje dzia-
³ania sprzeczne z prawem i dobrem spo³ecznym.

Kiedy zaœ pod adresem telewizji publicznej do-
s³ownie sypi¹ siê z ró¿nych stron zarzuty o brak
rzetelnoœci, profesjonalizmu, zarzuty o stronni-
czoœæ, manipulacjê, ³amanie zasady bezstronno-
œci i norm dobrego obyczaju – strona 188 spra-
wozdania Krajowej Rady – kiedy Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji przyznaje, ¿e w porównaniu
z rokiem 2002 wzros³a liczba protestów doty-
cz¹cych tak¿e audycji rozrywkowych oraz audy-
cji adresowanych do dzieci i m³odzie¿y, Krajowa
Rada nie decyduje siê ani na monitoring tych au-
dycji, ani na zawiadomienie rzecznika praw oby-
watelskich. Milczy, a swoj¹ biernoœæ argumentu-
je wolnoœci¹ s³owa.

Czy¿by wolnoœæ s³owa polega³a jedynie na pro-
pagowaniu prosemickich, ksenofilnych i prou-
nijnych w¹tków? A co z w¹tkami antychrzeœci-
jañskimi w programach wielu stacji? Jak widaæ,
rada wybiórczo traktuje wolnoœæ s³owa. Uznaje
j¹, o ile ta jest przychylna okreœlonej opcji polity-
cznej, jeœli jednak koliduje z t¹ opcj¹, wówczas
padaj¹ zarzuty o dzia³anie sprzeczne z prawem.
W odwrotnej sytuacji rada przyjmuje jedynie rolê
bezstronnego prezentera, nie identyfikuj¹c siê
z zarzutami o dzia³ania, które w opinii wielu œro-
dowisk s¹ sprzeczne z prawem, rzeczywiœcie za-
gra¿aj¹ zdrowiu i bezpieczeñstwu i domagaj¹ siê
zastosowania ustawowych sankcji. Niestety,
tych sankcji brak. Najczêœciej nadawcy recydy-
wiœci przyznaj¹ siê do b³êdu, zapewniaj¹ o czy-
stoœci swoich intencji, a Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji na zasadzie perseweracji poucza ich,
¿e jest to niedopuszczalne nadu¿ywanie…

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Panie Sena-
torze, informujê, ¿e czas wyst¹pienia min¹³.)

Jeszcze dwie, trzy linijki.
(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Bardzo pro-

szê.)
Poucza ich na zasadzie perseweracji, ¿e niedo-

puszczalne jest u¿ywanie s³ów wulgarnych, ¿e
powinna byæ propagowana kultura jêzyka pol-
skiego, ¿e winna byæ zwiêkszona kontrola i nale-
¿y rozwa¿nie dobieraæ materia³y, ¿e brakuje ak-
centów wychowawczych i edukacyjnych, ¿e nie

zachowano zasad rzetelnoœci i obiektywizmu, ¿e
nie ukazano ca³ej ró¿norodnoœci wydarzeñ i zja-
wisk itd.

I niech ta garœæ moich uwag pos³u¿y jako argu-
ment popieraj¹cy wniosek mniejszoœci o odrzu-
cenie sprawozdania. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Je¿eli sk³ada pan, Panie Senatorze, wniosek,

to bardzo proszê, ¿eby by³ on na piœmie.
(Senator Jan Szafraniec: Nie, nie, ja tylko po-

pieram ten wniosek mniejszoœci.)
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora

Jurgiela.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Wysoka Izbo! Pani Przewodnicz¹ca!
Sprawozdanie Krajowej Izby Radiofonii i Tele-

wizji, nad którym dziœ debatujemy, jest w œwietle
wydarzeñ ostatniego roku dokumentem szcze-
gólnie wa¿nym. Przypominam, ¿e Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji jest organem w³adzy pañ-
stwowej, który zgodnie z art. 213 konstytucji stoi
na stra¿y wolnoœci s³owa, prawa do informacji
oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Przedstawione Senatowi sprawozdanie to do-
kument, z którego wynika oczywiœcie, ¿e w admi-
nistrowaniu mediami i nadzorze nad nimi w Pol-
sce wszystko jest w porz¹dku – rynek mediów jest
pluralistyczny, przyznaje siê nowe koncesje na
emisjê programów, Telewizja Polska SA oraz
spó³ki radiofonii regionalnej realizuj¹ swoj¹ mi-
sjê, tworz¹c wartoœciowe propozycje programo-
we. Nie muszê nikogo przekonywaæ, ¿e ów obraz
ma niewiele wspólnego z rzeczywistoœci¹.

Na kilka aspektów zawartych w sprawozdaniu
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji chcia³bym
zwróciæ szczególn¹ uwagê. Zgodnie z art. 6 pkt 1
ustawy o radiofonii i telewizji Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji powinna projektowaæ w poro-
zumieniu z prezesem Rady Ministrów kierunki
polityki pañstwa w dziedzinie radiofonii i telewiz-
ji. Praktyka wskazuje jednak, ¿e dotychczas nie
wypracowano modelu wspó³pracy na linii: Krajo-
wa Rada Radiofonii i Telewizji – prezes Rady Mi-
nistrów.

Jeœli chodzi o dzia³alnoœæ koncesyjn¹ Krajowej
Rady dotycz¹c¹ sieci niepublicznych nadawców
radiowych, to budzi w¹tpliwoœæ legalnoœæ przyjê-
tych rozwi¹zañ. Wyrazem tych w¹tpliwoœci jest
uchwa³a Sejmu z 27 maja 2004 r. w sprawie zle-
cenia Najwy¿szej Izbie Kontroli przeprowadzenia
kontroli dzia³alnoœci Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji w zakresie dotycz¹cym polityki konce-
syjnej w latach 2001–2003.

Dlatego zdecydowanie nale¿y potêpiæ te dzia-
³ania Krajowej Rady, które zmierza³y do zdepre-
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cjonowania wa¿nej ze spo³ecznego i kulturowe-
go punktu widzenia misji, jak¹ pe³ni Radio Ma-
ryja. Krajowa Rada w omawianym sprawozda-
niu wskazuje, ¿e Radio Maryja dopuszcza siê
emisji treœci antysemickich oraz dyskredytu-
j¹cych ze wzglêdu na narodowoœæ, rada przy tym
nie podaje przyk³adów na poparcie tej tezy.
Chcia³bym zdecydowanie powiedzieæ, ¿e wbrew
tej opinii Radio Maryja nie przekracza granic
wolnoœci s³owa, co wiêcej, jest istotnym elemen-
tem pluralizmu œwiatopogl¹dowego w naszym
kraju.

W zesz³ym roku opinia publiczna mia³a
w koñcu szansê zapoznaæ siê z kulisami polity-
ki medialnej w naszym kraju. Z przykroœci¹ na-
le¿y stwierdziæ, ¿e afera Rywina objê³a swym
zasiêgiem funkcjonowanie Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji. Przedstawione Sejmowi
sprawozdania wskazuj¹, ¿e pracownicy Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji uczestniczyli
w procesie legislacyjnym, który nosi³ znamiona
przestêpstwa.

O promowaniu okreœlonych wartoœci w tele-
wizji publicznej œwiadczy przedmiot i skala skarg
nadsy³anych pod adresem Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji. Dotycz¹ one rozpowszechniania
treœci nieodpowiednich dla m³odej publicznoœci,
a wrêcz treœci pornograficznych. Reakcji Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji w tym zakresie nie
mo¿na uznaæ za wystarczaj¹c¹.

Dowiadujemy siê te¿, ¿e przedmiotem sporu
pomiêdzy Krajow¹ Rad¹ a Polsatem, który zamie-
rza otworzyæ pornograficzny kana³ telewizyjny,
nie jest treœæ merytoryczna kana³u, lecz niezna-
jomoœæ ramówki tego programu.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie potrafi-
³a zapewniæ odpowiedniej promocji wartoœciom
polskiej kultury narodowej.

Jeœli chodzi o sprawy œciœle administracyjne,
trzeba przypomnieæ o wyborach do rad nadzor-
czych spó³ek radiofonii publicznej, które odby³y
siê w 2003 r. Odbywa³y siê one w otwarcie polity-
cznej atmosferze i mia³y zapewniæ przewagê ele-
mentu lewicowego w strukturach. Sporo zastrze-
¿eñ nale¿y zg³osiæ do polityki kadrowej. Ze spra-
wozdania to nie wynika, ale w mediach mo¿na za-
poznaæ siê z informacjami, ¿e na stanowiska s¹
delegowane osoby powi¹zane z Sojuszem Lewicy
Demokratycznej.

Zgodnie z tym, co wskaza³em, Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji nie w pe³ni realizuje swoje
ustawowe cele.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, chcê wprowadziæ
do projektu uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej dwie poprawki, a mianowicie w tytule
uchwa³y wyraz „przyjêcia”, zast¹piæ wyrazem
„odrzucenia”, a w art. 1 wyraz „przyjmuje”, za-
st¹piæ wyrazem „odrzuca”. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam pani¹ senator Szyszkowsk¹.
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Maria Szyszkowska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Przewodnicz¹ca! Wysoka Izbo!
Zacznê mo¿e od wyra¿enia nadziei, ¿e Krajowa

Rada bêdzie na równi z nasz¹ Komisj¹ Kultury
i Œrodków Przekazu wywieraæ pewien nacisk na
Ministerstwo Kultury, a¿eby projekt ustawy zo-
sta³ szybko przygotowany. Potrzebne s¹ przecie¿
przepisy antykoncentracyjne. Jest to potrzebne
jeszcze podwójnie – poniewa¿ staliœmy siê czêœci¹
Unii Europejskiej, grozi nam kapita³ zagraniczny.

Chcia³abym nawi¹zaæ przede wszystkim do
s³ów nieobecnego niestety w tej chwili pana mar-
sza³ka Kutza, który mówi³ o politycznym zaw³a-
dniêciu Krajow¹ Rad¹. Otó¿ byæ mo¿e, tego nie
wiem, s¹ jakieœ polityczne zaw³adniêcia w dzie-
dzinie zajmowanych stanowisk – to jest pytanie,
o tym nie wiem, tego nie znam. Ale je¿eli mo¿na
mówiæ o zaw³adniêciu w programie emitowanym
przez telewizjê publiczn¹ i radio publiczne, to
wska¿ê na zaw³adniêcie œwiatopogl¹dem katolic-
kim, bo ten zdecydowanie dominuje, i liberaliz-
mem ekonomicznym.

Chcê przez to powiedzieæ, ¿e nie jest prawd¹, i¿
programy radia publicznego i telewizji publicznej
s¹ pluralistyczne. One nie s¹ pluralistyczne.
I sprawa jest bardzo powa¿na, dlatego ¿e… Pani
przewodnicz¹ca mówi³a o programach edukacyj-
nych dla m³odzie¿y, ale przecie¿ niezbêdne s¹
programy edukacyjne dla ludzi w ka¿dym wieku,
je¿eli mamy powa¿nie mówiæ i myœleæ o spo³e-
czeñstwie obywatelskim i pañstwie demokraty-
cznym. Bo na razie demokracja i spo³eczeñstwo
obywatelskie w Polsce to s¹ pewne postulaty, nie
zaœ fakty. Wiemy przecie¿, ¿e spo³eczeñstwo oby-
watelskie zaczyna siê wtedy, gdy jest œwiatopo-
gl¹dowo zró¿nicowane. I w³aœnie misja na³o¿ona
na radio publiczne i telewizjê publiczn¹ ma s³u-
¿yæ tworzeniu pluralizmu œwiatopogl¹dowego
w Polsce.

Niestety, tak siê nie dzieje. Dodam, ¿e rz¹d le-
wicowy, bo taki sprawuje obecnie w³adzê, te¿ nie
zatroszczy³ siê o to, a¿eby œrodowiska lewicowe
mia³y dostêp do telewizji. Otrzymujê bardzo wiele
sygna³ów pretensji od rozmaitych ugrupowañ
osób œwieckich w rodzaju Towarzystwa Kultury
Œwieckiej, Stowarzyszenia na rzecz Pañstwa
Neutralnego Œwiatopogl¹dowo NEUTRUM, Sto-
warzyszenia Ateistów i Wolnomyœlicieli. Otrzy-
mujê równie¿ za¿alenia ze strony wyznawców
rozmaitych religii chrzeœcijañskich i niechrzeœci-
jañskich – ¿e nie maj¹ dla siebie ¿adnego czasu
antenowego. Czyli powiem, ¿e jednak telewizja
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publiczna i radio publiczne nie realizuj¹ tej roli,
do której realizowania s¹ zobowi¹zane.

Co wiêcej, z wielk¹ przykroœci¹ stwierdzam, ¿e
telewizja przez ostatnie piêtnaœcie lat w gruncie
rzeczy bardziej sprzyja³a obni¿eniu poziomu
œwiadomoœci naszego spo³eczeñstwa, ni¿eli jego
podniesieniu. I bardzo s³usznie pan senator Ni-
cieja, te¿ niestety nieobecny w tej chwili, pod-
kreœla³ wartoœæ programu, nie pamiêtam którego
– to ju¿ nie jest telewizja publiczna – ale w ka¿-
dym razie tego, który emituje polskie filmy.

(Przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Danuta Waniek: Kino Polska.)

Dziêkujê bardzo, tak.
I rzeczywiœcie na przyk³ad ten program s³u¿y

kszta³towaniu œwiadomoœci naszych obywateli
na wy¿szym poziomie. Ale zwracam uwagê: s¹
tam emitowane g³ównie stare polskie filmy, a po-
za tym jest to program, który odbieraj¹ tylko nie-
liczne osoby spoœród tych, które s¹ w³aœcicielami
odbiorników telewizyjnych.

Dlatego te¿ z wielkim smutkiem… Ja sobie
zdajê sprawê z tego, ¿e s¹ rady programowe, ¿e
jest rada nadzorcza, ¿e Krajowa Rada nie odpo-
wiada w pe³ni za to, co w tej chwili przedstawiam
jako zarzut. Niemniej jednak zwracam siê do
Krajowej Rady z proœb¹ o wywieranie jakiegoœ
wiêkszego wp³ywu na to, a¿eby programy telewiz-
ji publicznej i radia publicznego rzeczywiœcie
mia³y charakter wieloœwiatopogl¹dowy.

Proszê pañstwa, powiem coœ bardzo niepopu-
larnego, ale prawdziwego. W okresie stanu wo-
jennego w radiu publicznym i w telewizji publicz-
nej toczy³y siê dyskusje œwiatopogl¹dowe. Teraz,
od piêtnastu lat, nie ma dyskusji œwiatopogl¹do-
wych. A ze wzglêdu na obni¿ony poziom prasy je-
dynym ratunkiem s¹ telewizja i radio publiczne.
Dziêkujê bardzo.

(Oklaski)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Informujê, ¿e…
Ale, Panie Senatorze, nie zapisa³ siê pan do

g³osu. Jak rozumiem, w tej chwili pan zg³asza go-
towoœæ zabrania g³osu.

Bardzo proszê, pan senator Piesiewicz.
Jest pan doœwiadczonym senatorem…
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ale doœwiadcze-

ni te¿ siê zapominaj¹.)
Ja ci¹gle przypominam o obowi¹zku zapisy-

wania siê na listê mówców. Bardzo proszê.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Przepraszam bardzo i dziêkujê uprzejmie.
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo Senatoro-

wie! Szanowni Goœcie!

Tego, co powiem, proszê nie traktowaæ jako rady
do konkretnie, personalnie ukszta³towanego cia³a.
Od bardzo wielu lat jestem senatorem, a jedno-
czeœnie cz³owiekiem poœrednio zwi¹zanym z me-
diami, z twórczoœci¹, osob¹, która uprawia publi-
cystykê i zawsze uwa¿a³em, ¿e wspólnoty, które
w zmieniaj¹cym siê œwiecie posiadaj¹ media publi-
czne, s¹ wspólnotami, które posiadaj¹ ogromny
skarb. Skarb, który jest coraz potê¿niejszy, coraz
wiêkszy w zmieniaj¹cej siê przestrzeni medialnej.

Niedawna ksi¹¿ka Eriksena, „Tyrania chwili” –
taki ma tytu³ – w istocie dotyczy tyranii mediów.
Trzeba byæ œlepym, ¿eby nie widzieæ, jaki wp³yw
maj¹ media na postawy, na obyczaje, na zacho-
wania, na stosunki miêdzyludzkie, w koñcu na
preferencje polityczne. To jest oczywiste, to jest
bana³.

I muszê powiedzieæ, ¿e byæ mo¿e nie do koñca
pan senator Kutz by³ zrozumiany, ale ja go popie-
ram i chcê powiedzieæ otwarcie, ¿e bêdê g³osowa³
przeciwko tej… Nie przeciwko radzie w tym sk³a-
dzie, tylko przeciwko temu, ¿e ten organ… Ja sie-
dzia³em teraz ca³y czas i czyta³em tê ustawê. Pro-
szê pañstwa, z roku na rok, z miesi¹ca na mie-
si¹c, z tygodnia na tydzieñ, ta ustawa nie jest rea-
lizowana, nawet je¿eli chodzi o cyfry. Powinno
byæ 33% programów polskich, muzyki polskiej,
w jêzyku polskim. Przecie¿ wiecie pañstwo o tym,
¿e to nie jest realizowane.

Wczoraj mieliœmy spotkanie ze zwi¹zkami za-
wodowymi twórców i tam o tym nam opowiada-
no. Tu nie chodzi o ¿adn¹ politykê. Tu chodzi o to,
¿e nie dajecie sobie rady z realizacj¹ wszystkich
funkcji wynikaj¹cych z tej ustawy. Ja nie wiem,
czy macie instrumenty, które pozwalaj¹ wam coœ
wymuszaæ, ale przynajmniej powinniœcie zaj¹æ
publicznie stanowisko w pewnych sprawach. Nie
mo¿e tak byæ, ¿eby Polacy coraz mniej wiedzieli
o swojej przesz³oœci, o swojej teraŸniejszoœci,
o swojej to¿samoœci, ¿eby uczestniczyli coraz
mniej w dyskursie na temat wspó³czesnego œwia-
ta, ¿eby obni¿a³ siê poziom dziennikarstwa, ¿eby
by³o coraz mniej audycji, które maj¹ charakter
reporta¿y z ró¿nych miejsc na œwiecie, przedsta-
wiaj¹cych ró¿ne postawy, zachowania.

Ca³y czas mówi siê, ¿e telewizja publiczna jest te-
lewizj¹ z przechy³em liberalno-katolickim. Na mi-
³oœæ bosk¹, zaledwie od czternastu lat mo¿na
w miejscach publicznych wieszaæ krzy¿. 90% oby-
wateli przyznaje siê do okreœlonego œwiatopogl¹du
i to, ¿e mamy mszê w niedzielê w Trójce, to jest
efekt jakichœ przemian, jakiegoœ konkretnego zja-
wiska, nie politycznego, tylko kulturowego, wiêc
nie dotykajmy tego. Byæ mo¿e to siê bêdzie zmie-
nia³o w przysz³oœci, ale to jest opis pewnej rzeczy-
wistoœci spo³ecznej, politycznej, obyczajowej.

Proszê pañstwa, przecie¿ s¹ okreœlone zapisy.
Czy ja muszê naprawdê to t³umaczyæ tu, na tej
sali? Przecie¿ orientujemy siê, w jakim kierunku
pod¹¿a praca w zakresie reporta¿u, teatru – opi-
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su rzeczywistoœci codziennej Polaków. Przecie¿
ta rzeczywistoœæ sk³ada siê nie tylko ze zbrodni,
gwa³tów, z³ych obyczajów, awantur, ale te¿
z ogromnej, ciê¿kiej pracy. Wystarczy wsi¹œæ
w samochód i przejechaæ przez Polskê, ¿eby zo-
baczyæ, co siê dzieje.

Proszê w³¹czyæ kana³y regionalne w telewizji
w³oskiej, gdzie siê mówi o architekturze, o oby-
czaju, o tym, jak ludzie pracuj¹, co lubi¹ jeœæ,
czego nie lubi¹ jeœæ, jak siê zachowuj¹, w jakich
miastach mieszkaj¹.

Polacy nie znaj¹ swojego kraju. Nie macie ¿a-
dnych instrumentów, ¿eby realizowaæ zasady tu-
taj opisane, dotycz¹ce tych 33%?

(Przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Danuta Waniek: Od 1 maja, Panie Se-
natorze.)

To nie chodzi o to, czy od 1 maja, czy nie. Nie, to
nie w tym rzecz, bo niezale¿nie od procentów Kra-
jowa Rada, wed³ug innych zasad tu opisanych,
mog³a powodowaæ, ¿eby Polacy znali œwiat, znali
Europê, znali swój kraj.

Przecie¿ my bez przerwy spotykamy siê z audy-
cjami, w których dziennikarz prowokuje awantu-
ry miêdzy politykami i to jest ca³y opis polskiej
rzeczywistoœci. Miêdzy urzêdem Rady Ministrów,
parlamentem i urzêdem prezydenckim – to jest
ca³a Polska, ca³y œwiat.

Zwróæcie pañstwo uwagê – i to stwierdzam au-
torytatywnie, naprawdê, bo akurat na tym siê
znam – ¿e zginê³o polskie kino w dyskursie œwia-
towym, w dialogu z Europ¹, w dialogu ze œwia-
tem. No, ktoœ ponosi odpowiedzialnoœæ za za-
twierdzanie scenariuszy, za produkcjê tego. Nie,
proszê pañstwa, jesteœcie powo³ani nie tylko po
to, ¿eby mówiæ o czêstotliwoœciach, poniewa¿ ³ad
medialny to jest nie tylko to, kto ma prawo na ja-
kiej czêstotliwoœci nadawaæ. Nie chodzi o cenzu-
rê, nie chodzi o dyrygowanie, nie chodzi o uk³a-
danie ramówek. Chodzi o coœ zupe³nie innego.
I wydaje mi siê, ¿e o tym mówi³ pan senator Kutz;
ja siê do tego przy³¹czam. To nie jest wytyk perso-
nalny, tylko to jest coœ takiego…

Ja mia³em zamiar nie zabieraæ g³osu, ponie-
wa¿ tyle siê o tym rozmawia. Ale bojê siê o jedn¹
rzecz: ¿e je¿eli my bêdziemy w sposób bezkrytycz-
ny akceptowali wszystko, to w pewnym momen-
cie doprowadzimy do tego, ¿e wspólnota polska,
Polacy, utrac¹ wielki skarb, jakim s¹ media pub-
liczne, radiofonia publiczna i telewizja publicz-
na, poniewa¿ niczym nie bêd¹ siê one ró¿ni³y od
telewizji komercyjnej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Zapraszam do mównicy pani¹ senator Kur-

sk¹. Bardzo proszê.

Senator Anna Kurska:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo!
W zasadzie nie mia³am zamiaru wystêpowaæ,

ale jakoœ mnie zmobilizowa³o to, co us³ysza³am
na tej sali.

Chcia³abym pañstwu powiedzieæ, ¿e kiedy og-
l¹dam telewizjê, odnoszê wra¿enie, ¿e z³o jest
bardziej atrakcyjne od dobra. W zwi¹zku z tym
widujemy mnóstwo filmów – thrillerów, horro-
rów. Ja tego nie ogl¹dam, ale w programie to jest.
A programy bardzo proste i, zdawa³oby siê, nie-
trudne do emitowania schodz¹ z ekranu. Ja
otrzymujê petycje podpisane przez piêæset i wiê-
cej osób z pytaniem, dlaczego zdjêto program pod
tytu³em: „Zwyczajni niezwyczajni”, gdzie by³y
ukazane jednostki szlachetne, prawe, w³aœnie
zwyczajne, które robi³y buduj¹ce rzeczy. Ludzie
po prostu chêtnie patrzyli na to, ¿e jest ¿yczli-
woœæ i s¹ takie postaci – niby to zwyczajne, a po-
stêpuj¹ce w sposób nadzwyczajny. Dwa razy
zwraca³am siê na piœmie, najpierw do pana
Kwiatkowskiego, a póŸniej, jak siê zmieni³a obsa-
da stanowiska, do pana Dworaka i za ka¿dym ra-
zem otrzymywa³am odmown¹ odpowiedŸ. Na-
prawdê dziwiê siê temu, ¿e nie mo¿na uwzglêdniæ
choæby takiego ¿yczenia jakiejœ spo³ecznoœci.

W³aœciwie du¿o by mówiæ, ale wszystko tu ju¿
chyba zosta³o powiedziane. Wiem – pani przewo-
dnicz¹ca powie, ¿e nie ma wp³ywu na program,
na ramówkê, wiêc nie powtarzam ju¿ tego. Ale
proszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e nieraz w programie
TVP Polonia z przyjemnoœci¹ siê ogl¹da stare fil-
my, ju¿ ogl¹dane, „Noce i dnie” itp., bo po prostu
jest tam jakaœ atmosfera. A nie ogl¹da siê tego, co
siê nam pokazuje – tej krwi, która siê leje z ekra-
nu, i tego wszystkiego, co jest nadawane.

Tak ¿e proszê rozwa¿yæ i mieæ na uwadze to, ¿e
s¹ ludzie, którzy têskni¹ za czymœ, co ma jakiœ in-
ny kszta³t i inny kolor. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców… Lista mówców

jeszcze nie zosta³a wyczerpana, bowiem pan
Bachleda-Ksiêdzularz prosi o g³os.

Bardzo proszê.

Senator
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:

Bardzo piêknie dziêkujê, Pani Marsza³ek.
To by³a moja próba tego pluralizmu politycz-

nego – czy ktoœ niezale¿ny otrzyma g³os. Dziêkujê
serdecznie.

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Panie Sena-
torze, czy ja mam rozumieæ, ¿e pan chcia³ mnie
wypróbowaæ?)
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Nie, ja podziêkowa³em. Dziêkujê bardzo jesz-
cze raz.

Zbójnicka próba musia³aby wygl¹daæ inaczej,
Pani Marsza³ek.

Pani Marsza³ek! Wysoka Krajowa Rado! Wyso-
ka Izbo, Panie i Panowie Senatorowie!

Chcia³bym bardzo piêknie podziêkowaæ pani
przewodnicz¹cej, jako ¿e by³em przekonany, i¿
moje pytanie o potrzebê stworzenia wieloœci poli-
tyk medialnych bêdzie wrzucone do jednego,
wielkiego worka, a tymczasem tak piêknie, szero-
ko zosta³o to omówione i dziêki temu jestem
o wiele m¹drzejszy.

Dziêkujê serdecznie, Pani Przewodnicz¹ca.
I dziêki temu chcia³bym powiedzieæ, ¿e ta po-

trzeba stworzenia wspólnej polityki medialnej
jest dla nas wyzwaniem dziejowym. Z pewnoœci¹
bowiem po 1 maja trzeba roz³o¿yæ patriotyczne
akcenty programowe inaczej, ni¿ by³o to do
30 kwietnia, i to pozostaje bezsporne.

Ale nigdy dot¹d nie widzia³em w ¿adnej spra-
wie dyskusji powa¿nej, pozaparlamentarnej,
niejako ponadpolitycznej, a dotycz¹cej meritum
poszczególnych zagadnieñ w tej kwestii. I dziêku-
j¹c serdecznie jeszcze raz, chcê powiedzieæ, ¿e
uwa¿am, i¿ tego typu debata gdzieœ powinna siê
odbyæ. Tak mi siê wydaje. Cieszê siê bardzo, ¿e
pani przewodnicz¹ca to potwierdza. Rzecz w tym,
aby ona odby³a siê jak najszybciej. Dlaczego?
Brak dobrego prawa, brak ustawy. To jest prze-
cie¿ przyk³ad takiego przeci¹gania liny. Z jednej
strony ktoœ mówi, ¿e bia³ej, a mo¿e ona jest ju¿
czarna? A z drugiej strony – ¿e czerwonej, a mo¿e
ona jest w jeszcze innym kolorze? O co chodzi?
Chodzi o to, ¿eby to by³o ponadpartyjne, ¿eby to
by³o merytoryczne, do bólu polskie, do bólu rze-
telne, do bólu gospodarcze i patriotyczne. Dla-
czego? Bo taka jest potrzeba chwili. Inne zu-
pe³nie akcenty by³y, jeszcze raz powtarzam,
przed 30 kwietnia, przed 1 maja, a inne przecie¿
trzeba po³o¿yæ teraz.

Zastanawiam siê, nawet dam taki drobny
przyk³ad, czy nie warto by³oby wróciæ do peree-
lowskiego zwyczaju z hymnem narodowym na
zakoñczenie naszych programów radiowych, te-
lewizyjnych. Idzie to w eter, idzie to poprzez cyfrê,
poprzez satelitê w œwiat szeroki. Mo¿e rzeczywi-
œcie warto by³oby i nad tym siê zastanowiæ.

I tu w pewnym sensie bêdê wspiera³ potrzebê
dyskusji kulturowej nad tym, o czym te¿ by³o ju¿
mówione. S¹ dobre filmy – s¹ puszczane i s¹ po-
trzebne – ale przede wszystkim potrzebna jest
paleta naszej oferty kulturalnej, w³aœnie dla Eu-
ropy, ju¿ nie tylko dla naszych ludzi. Tak mi siê
wydaje – paleta dobrych programów.

Ja jeszcze raz powrócê do swojego przyk³adu,
do sytuacji, o której mówiê czêsto przy okazji
sprawozdania w dyskusji nad Krajow¹ Rad¹.

Przypomnijmy sobie, ile dobrego zrobi³ Puchar
Œwiata w skokach narciarskich w Zakopanem
w sprawie animozji miêdzy Polsk¹ a Niemcami,
miêdzy kibicami polskimi a niemieckimi. Ile¿ te
dwa wyst¹pienia Adama Ma³ysza, aby nie rzucaæ
kulkami, przepraszam, œniegu w zawodnika Ha-
nnawalda, zawodnika niemieckiego, ile one dob-
ra wnios³y. W ci¹gu roku nast¹pi³o zupe³ne prze-
³amanie, a nawet dosz³o do wspó³pracy pomiêdzy
przedstawicielami tej dyscypliny narciarskiej
w Polsce i tej samej dyscypliny w Niemczech.
Przecie¿ to dzia³o siê na naszych oczach, to prze-
³amanie. I takiego prze³amania nam trzeba,
œwiatopogl¹dowego. Nie czepiania siê, ¿¹dania,
¿eby w czasie, kiedy mamy Jana Paw³a II, ta inna
opcja seksualna mog³a wylaæ siê w tym momen-
cie, kiedy jest procesja krakowska. Czy w³aœnie
wtedy ma siê wylaæ, w³aœnie teraz, kiedy nasz au-
torytet moralny i œwiata jest najwiêkszy, kiedy on
siê przejawia, kiedy mamy tê wojnê religijn¹
œwiata Wschodu i Zachodu? Czy my nie widzimy
tego, ¿e trzeba tej dyskusji do bólu?

Przepraszam za uniesienie, ale jakoœ tak mnie
trochê ponios³o. I dlatego te¿ nie mogê znieœæ tej
dyskusji o tym, ¿e pani przewodnicz¹ca, ¿e Kra-
jowa Rada nie maj¹ tych instrumentów praw-
nych. Pytam siê: dok¹d ich mieæ nie bêd¹? Trze-
ba prosiæ pana premiera Belkê, aby on wzi¹³ do
tej swojej, jak to siê teraz mówi, komory celnej te-
go potrzebnego prawa i tê ustawê. Proœmy go,
niech to weŸmie teraz w³aœnie, w tym czasie przej-
œciowym. Mo¿e nam siê uda to, ¿e pójdziemy uz-
brojeni w prawo i bêdziemy w tych czasach, kiedy
poprzez ekran, poprzez mikrofon, poprzez fale
radiowe i inne elektromagnetyczne przelewaj¹
siê do nas ró¿ne wiadomoœci… ¯e my was po pro-
stu w to uzbroimy. Ale powtarzam: oby taki ze-
spó³ dyskusyjny powsta³ i oby radzi³ nad tym. Je-
szcze raz powiem: oby radzi³ nad tym.

Dam przyk³ad. Gdy by³ pogrzeb Felliniego
w Rzymie, w polskiej telewizji pokazano godzinny
program. Tego samego dnia by³ te¿ pogrzeb Ma-
rusarza, nie mniejszej s³awy europejskiej,
a w polskiej telewizji pokazano piêæ minut w su-
mie we wszystkich wiadomoœciach. Czy my sami
nie tracimy wiêc sprzed oczu tego, co dla nas jest
najbardziej istotne? Czy my ci¹gle musimy, ¿e
tak powiem, udawaæ i przyjmowaæ wszystko na
œlepo od œwiata, od Europy? Przecie¿ to, co u nas
siê dzia³o, by³o najciekawsze dla œwiata, dla Eu-
ropy, st¹d symbol i znak Wa³êsy – tak, œwietnie,
cieszê siê t¹ nagrod¹ pana ministra spraw zagra-
nicznych dla niego – st¹d w³aœnie Jan Pawe³ II,
st¹d Ma³ysz, st¹d potrzeba prze³amywania siê
nas samych.

A jak to wygl¹da? Œwiat siê zmienia. Dajê przy-
k³ad. Przypomnijmy sobie sposób pokazania
w 1979 r. Ojca Œwiêtego w polskiej telewizji i przy-
pomnijmy sobie piêkne pokazanie – sk³aniam
g³owê – na dwudziestopiêciolecie. Przecie¿ to jest
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niebo a ziemia! I to tak powinno siê odbywaæ. My
musimy siê te¿ zmieniaæ, bo przecie¿ mamy dora-
staæ i, staj¹c siê bardziej polscy, mamy byæ coraz
bardziej europejscy. To jest ta droga i innej nie
ma. Tak ja to widzê z peryferii pod Giewontem –
przepraszam, ja mieszkam na peryferiach, jes-
tem cz³owiekiem pogranicza. Ale powtarzam: my
musimy te¿ mocno siê pokazywaæ, a nie tylko
w programach mniejszoœci narodowych u nas.
Bo potrzeba pokazywaæ program wiêkszoœci na-
rodowej, która na obrze¿ach naszego pañstwa te¿
siê znajduje, a na to w programie telewizji regio-
nalnej nie ma miejsca.

I mogê postawiæ pytanie, na dowód tego, ¿e
musimy siê zmieniaæ. Jak by wygl¹da³a na przy-
k³ad telewizja polska, gdyby nie by³o telewizji
TVN czy Polsat? Jaka by ona by³a, gdyby nie by³o
TVN 24? O wielu wydarzeniach pewnie byœmy siê
nie dowiedzieli, prawda?

Zauwa¿my, jak to jest czasem potrzebne, ¿eby
stan¹æ jeden krok przed przepaœci¹ i poczuæ, czy
mnie, temu cz³owiekowi, trochê nie zawraca siê
w g³owie, czy mi siê od kariery politycznej nie
przewraca, czy od wysokoœci siedzenia. A mo¿e
w ogóle mam brak takiego zmys³u i mogê wêdro-
waæ nad przepaœci¹? Czyli wiêcej chodŸmy w Pol-
sce Orl¹ Perci¹. Wiêcej chodŸmy. IdŸmy w te miej-
sca, gdzie trzeba siê, przepraszam, powdrapywaæ
– dos³ownie i w przenoœni – gdzie trzeba pokazaæ
trochê odwagi.

Ju¿ koñczê, Pani Marsza³ek.
(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Ale jeszcze

jest czas…)
Jedenaœcie lat jestem senatorem, w tym dwu-

krotnie niezale¿nym, ostatnio te¿. Ale nigdy mnie
nie zaproszono do studia krakowskiego do dysku-
sji. Nawet kiedy by³em przewodnicz¹cym senac-
kiej Komisji Ochrony Œrodowiska, kiedy by³y tak
wa¿ne ustawy jak o parkach narodowych, ochro-
nie œrodowiska, ochronie zwierz¹t, zawsze wolano
zaprosiæ do dyskusji przedstawiciela mniejszoœci
seksualnych albo mi³oœniczkê kotów ni¿ fachow-
ca od merytorycznej zawartoœci ustawy.

K³óæmy siê, spierajmy do bólu, ale niech wy-
grywa Polska. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Chcê powiedzieæ,

¿e nie wykorzysta³ pan przys³uguj¹cego panu
czasu, tak wiêc nie by³o powodów do przyspie-
szania zakoñczenia wyst¹pienia.

Bardzo proszê, pan senator Bartos.
Pañstwo senatorowie, którzy nie zg³aszali go-

towoœci do wystêpowania, stanowi¹ ju¿ liczniej-
sz¹ grupê, ani¿eli ci, którzy byli zdecydowani.
Jak rozumiem, dyskusja jest ¿ywa.

Bardzo proszê.

Senator Tadeusz Bartos:

Pani Marsza³ek, to jedyna i niepowtarzalna
okazja, ¿eby podj¹æ temat bardzo istotny, bardzo
wa¿ny w naszym województwie œwiêtokrzyskim.
My odbyliœmy kilka spotkañ na szczeblu wojewó-
dzkim z inicjatywy i wojewody, i marsza³ka. By³y
równie¿ dwukrotnie spotkania w parlamencie,
bezpoœrednio tutaj, w Sejmie.

Powód jest jeden i zasadniczy. Pañstwo mówi-
liœcie tu o wielkich sprawach, bardzo istotnych,
bardzo wa¿nych. Ja siê cieszê. Bo zosta³ ten te-
mat mocno i gor¹co tutaj zaakcentowany. Ja
mam jednak taki ma³y temat – my nie mamy re-
gionalnej telewizji. Spe³nione zosta³y wszystkie
wymogi ze strony, powiedzmy, krakowskiego od-
dzia³u telewizji, jak równie¿ Krajowej Rady i za-
rz¹du, mimo to nic w tej materii nie posunê³o siê
do przodu. I my jesteœmy, jak to siê mówi, biedni.
Tu pañstwo mówicie, ¿e macie wszyscy regional-
ne oddzia³y, regionaln¹ telewizjê. A u nas tego nie
ma. W zwi¹zku z tym, korzystaj¹c z tej¿e okazji,
apelowa³bym i do Rady Krajowej, i do pani prze-
wodnicz¹cej, jak równie¿ do zarz¹du, aby przyj-
rzeæ siê temu tematowi bli¿ej, tak ¿ebyœmy mogli
siê cieszyæ i mogli ogl¹daæ programy swojej regio-
nalnej telewizji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Hus-

kowskiego.

Senator Stanis³aw Huskowski:

Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo Senatoro-
wie! Szanowni Goœcie!

Jestem bardzo nowym senatorem i nie tak so-
bie wyobra¿a³em swój debiut na tej mównicy, bo
jestem cz³owiekiem przyzwyczajonym do wypo-
wiedzi merytorycznych, a nie do sporów na p³asz-
czyŸnie, powiedzia³bym, ideowej. Ale, prawdê
mówi¹c, poczu³em siê troszkê sprowokowany do
zabrania g³osu. Mimo ¿e mam wiele zarzutów do
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to jednak
chcia³bym prosiæ Krajow¹ Radê, ¿eby nie bra³a
sobie do serca jednego z wyst¹pieñ, które przed-
mówczyni sprzed kilku wyst¹pieñ st¹d wyg³osi³a,
stawiaj¹c za wzór dyskusjê œwiatopogl¹dow¹,
która jakoby toczy³a siê w mediach publicznych
w stanie wojennym. Jestem cz³owiekiem stanu
wojennego, aktywnym wówczas. Pamiêtam te
dyskursy œwiatopogl¹dowe, pamiêtam dyskurs,
powiem ostro, z ksiêdzem Popie³uszk¹. Pamiê-
tam ten dyskurs. I naprawdê trzeba byæ zupe³nie
pozbawionym pamiêci, by tamten czas stawiaæ
Krajowej Radzie za wzór. (Oklaski) Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Jednoczeœnie chcia³abym przekazaæ panu se-

natorowi Krzysztofowi Jurgielowi informacjê, ¿e
jego wniosek legislacyjny nie zosta³ potraktowa-
ny rozdzielnie z uwagi na jego zbie¿noœæ z wnios-
kiem mniejszoœci komisji. Tym samym nie ma
podstaw do tego, aby kierowaæ ten wniosek legis-
lacyjny do ponownego rozpatrzenia w komisji.

W tym miejscu chcia³bym zapytaæ pani¹ prze-
wodnicz¹c¹ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
czy chce odnieœæ siê do wyst¹pieñ…

Senator Krzysztof Jurgiel:
Pani Marsza³ek, chcia³bym zaprotestowaæ

w tej sprawie, dlatego ¿e z³o¿y³em wniosek o od-
rzucenie. Wniosek mniejszoœci mo¿e byæ wycofa-
ny przez wnioskodawców, a ja mam prawo zg³o-
siæ wniosek podczas posiedzenia i nad nim po-
winno siê g³osowaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie Senatorze, radzi³abym zapoznaæ siê z re-

gulaminem, bo wniosek mniejszoœci nie mo¿e
byæ wycofany. Jak pan wie, w trakcie debaty jest
wnioskiem, nad którym ju¿ teraz pracujemy.
A wiêc pan ma mo¿liwoœæ przejêcia tego wniosku.
Jeszcze raz powtarzam, ¿e w ocenie Biura Legis-
lacyjnego pana wniosek jest zbie¿ny z wnioskiem
mniejszoœci komisji i dlatego nie ma najmniej-
szego powodu, ¿eby w dwóch miejscach wystêpo-
wa³ ten sam wniosek.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Pozwolê sobie nie zgodziæ siê z pani¹ marsza-

³ek, ale pani prowadzi obrady, tak wiêc moje
stwierdzenie musi wystarczyæ. Ja sk³adam wnio-
sek i chcê, ¿eby by³o zapisane w protokole, ¿e taki
wniosek zosta³ z³o¿ony.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Przepraszam bardzo.
(Rozmowy na sali)
Zgodnie z ¿yczeniem pana senatora – jest wy-

k³adnia Biura Legislacyjnego – pana wniosek,
chocia¿ jest zbie¿ny z wnioskiem mniejszoœci, zo-
stanie odnotowany oddzielnie. Bêdzie pan móg³
indywidualnie zabiegaæ o poparcie pana wnios-
ku, nawet gdyby wniosek mniejszoœci nie uzys-
ka³ akceptacji.

(Senator Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê, Pani Mar-
sza³ek.)

Dziêkujê.

Zwracam siê do pani przewodnicz¹cej Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji: czy chce pani za-
braæ g³os i odnieœæ siê do wyst¹pieñ senatorów
w trakcie debaty?

(Przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Danuta Waniek: Mo¿e króciutko.)

Bardzo proszê.

Przewodnicz¹ca
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Danuta Waniek:
Proszê pañstwa, ja nie chcê polemizowaæ z po-

gl¹dami, które zosta³y przedstawione w tych wy-
st¹pieniach, bo nie mnie s¹dziæ, co nale¿y o pew-
nych pogl¹dach myœleæ.

Wiem, ¿e w czasie ka¿dej dyskusji poœwiêconej
naszej dzia³alnoœci, zawsze padaj¹ g³osy w obro-
nie Radia Maryja, które bez tych g³osów œwietnie
sobie radzi na rynku medialnym. Ma bardzo silne
pokrycie ludnoœciowe i terytorialne, wielk¹ moc
oddzia³ywania i nic temu radiu nie zagra¿a, zw³a-
szcza ze strony Krajowej Rady. Ale chcê powie-
dzieæ, ¿e niezale¿nie od tego, czy ktoœ to radio lu-
bi, czy nie lubi, obowi¹zuje je porz¹dek prawny
Rzeczypospolitej. Gdy my zwracamy uwagê na
pewne sprawy, na podstawie monitorowania, na
podstawie listów, sygna³ów p³yn¹cych od odbior-
ców, od s³uchaczy, to jest to nasz obowi¹zek.
I myœlê, ¿e od tej zasady równego traktowania
wszystkich podmiotów funkcjonuj¹cych na na-
szym rynku mediów elektronicznych nie odst¹pi-
my, bo dopiero to by³oby dowodem naruszenia
prawa. A wiêc zawsze w tych dyskusjach s¹ ob-
roñcy racji Radia Maryja i zawsze pojawia siê ró-
wnie¿ taki zarzut, ¿e w mediach publicznych po-
stawy œwiatopogl¹dowo ró¿ne od wartoœci chrze-
œcijañskich s¹ dyskryminowane. Myœlê, ¿e tak
ju¿ pewnie zostanie, ¿e niezale¿nie od tego, jak
d³ugo dyskutowalibyœmy na ten temat, pozosta-
niemy przy swoich pogl¹dach.

Ale chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e niedawno
rzecznik praw obywatelskich zorganizowa³ semi-
narium poœwiêcone obecnoœci szeroko pojêtej to-
lerancji w mediach. My w Krajowej Radzie na tê
okolicznoœæ przygotowaliœmy pewne dane. I mu-
szê przyznaæ racjê pani senator Szyszkowskiej,
¿e kwestia i swobody œwiatopogl¹dowej, i szeroko
pojêtej tolerancji jest podnoszona w mediach
publicznych niezwykle rzadko.

Ka¿dy ma swoje upodobania i zainteresowa-
nia. Na przyk³ad ja szuka³am w mediach publicz-
nych chocia¿ jednej audycji, która pozwoli³aby
wyjaœniæ odbiorcom, jak nale¿y rozumieæ kon-
stytucyjny przepis o bezstronnoœci organów ad-
ministracji publicznej wobec koœcio³ów i religii,
co to znaczy byæ bezstronnym w roli urzêdnika
pañstwowego, w codziennej praktyce, tu i teraz.
Zgadzam siê, ¿e jest to temat gor¹cy, dla niektó-
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rych temat tabu. Nie jest on w ogóle wyjaœniany,
podnoszony w mediach publicznych, a jest to –
zaznaczam – wartoœæ konstytucyjna, zapisana
w Konstytucji Rzeczypospolitej. Oczywiœcie zwo-
lennicy obecnoœci wszêdzie wartoœci chrzeœci-
jañskich s¹ doœæ widoczni, prezentuj¹ swoje po-
gl¹dy, a inni, bo przecie¿ s¹ równie¿ inni, nie s¹
w tych audycjach dostrzegani. Mam dane na ten
temat. Ujawni³am je w toku zorganizowanej
przez rzecznika praw obywatelskich dyskusji,
która po prostu ujawni³a daleko id¹c¹ ró¿nicê
pogl¹dów na ten temat.

Co mo¿na w tej sprawie zrobiæ? Nie baæ siê
dyskutowaæ, bo inaczej zawsze jakaœ czêœæ od-
biorców bêdzie siê czu³a przyt³oczona, no, si³¹
przebicia innych. Ja uwa¿am, ¿e trzeba dbaæ
o ró¿ny rozk³ad akceptów, bo wtedy bêdziemy do-
piero mówili o respektowaniu zasad tolerancji
i wolnoœci w mediach publicznych.

Znów czêœæ uwag dotyczy³a upolitycznienia
mediów publicznych. Ulubionym obiektem pañ-
stwa w ka¿dej dyskusji, co roku, jest telewizja
publiczna.

Ja oczywiœcie nie bêdê powtarzaæ, ¿e Krajowa
Rada nie odpowiada za konkretne decyzje pro-
gramowe, bo myœlê, ¿e to jest pró¿ny trud. No, po-
rz¹dek prawny Rzeczypospolitej, proszê pañ-
stwa, polega na tym, ¿e za to, co siê dzieje w tele-
wizji publicznej, ponosi odpowiedzialnoœæ praw-
n¹ i polityczn¹ przede wszystkim zarz¹d Telewizji
Polskiej SA. To s¹ osoby powo³ane przez radê
nadzorcz¹ Telewizji Polskiej SA. Te dziewiêæ
osób, plus dzisiaj piêæ, odpowiada za to, co siê
dzieje w telewizji polskiej.

Jeœli uwa¿amy, ¿e jest za du¿o tak zwanej ko-
mercji albo programów nieadekwatnych do ocze-
kiwañ, to trzeba zapytaæ i zarz¹d, i radê nadzor-
cz¹, czy maj¹ dostatecznie du¿o pieniêdzy, aby
produkowaæ wartoœciowe programy. Bo skoro
my, jako spo³eczeñstwo, nie jesteœmy w stanie
sfinansowaæ oczekiwañ, które adresujemy do te-
lewizji publicznej, to musimy siê zastanowiæ, czy
g³osy krytyki musz¹ siê rozchodziæ a¿ tak szero-
ko. Telewizja publiczna – ja dzisiaj poda³am pew-
ne dane – w 2/3 musi sobie radziæ sama, proszê
pañstwa.

Wo³anie o lepsz¹ œci¹galnoœæ abonamentu to
jest przecie¿ ukryte wo³anie o polepszenie pro-
gramu telewizji publicznej. My j¹ mo¿emy rozli-
czaæ z obowi¹zków ustawowych, ale przy tym za-
wsze musimy zapytaæ, czy dajemy na ten lepszy
jakoœciowo program dostateczn¹ iloœæ œrodków.
Ja uwa¿am, ¿e nie, powtarzam: ja uwa¿am, ¿e
nie.

W takim razie ten g³os oburzenia, w szczegól-
noœci g³os pana senatora Piesiewicza, który
chcia³ nas za wszystko, co dotyczy kultury pol-
skiej, obwiniæ… Ja mogê ubolewaæ nad tym, ¿e

tak jest, ale nie mogê zaakceptowaæ tego, ¿e kie-
ruje siê wszystkie pretensje do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Pan senator mia³ tekst na-
szej ustawy w rêku i móg³ dok³adnie sobie prze-
czytaæ, czym siê zajmujemy. Ten tekst obowi¹zu-
je w ca³oœci od 1 maja 2004 r. A wiêc nie mo¿na
nas obwiniaæ o to, ¿e pewne przepisy funkcjonuj¹
dopiero od miesi¹ca czy dwóch miesiêcy. My te
cyfry, liczby bierzemy pod uwagê, ale trzeba daæ
trochê czasu, ¿ebyœmy mieli szansê, po pierwsze,
na skontrolowanie telewizji publicznej, a po dru-
gie, na ujawnienie efektów tej kontroli przed pañ-
stwem. Do tej pory, przez miesi¹c, nic siê jeszcze
nie mog³o zdarzyæ. Chcia³abym wiêc zwróciæ
uwagê na pewne nieœcis³oœci w myœleniu, który-
mi potem pos³ugiwa³ siê mówca, oceniaj¹c rolê
Krajowej Rady w tym wielkim dziele dba³oœci
o kulturê narodow¹.

Oczywiœcie mo¿na przywo³ywaæ przyk³ad
BBC… My bardzo czêsto siê wzorujemy na BBC,
w szczególnoœci studiowaliœmy niezwykle wnikli-
wie kartê etyki, sformu³owan¹ przecie¿ przez
BBC i skierowan¹ do œwiata dziennikarzy. Ale i to
radio, i ten podmiot medialny mia³ olbrzymi¹
wpadkê. Pamiêtamy, ¿e prezes BBC musia³ siê
poddaæ do dymisji, poniewa¿ sfabrykowa³ zarzut,
który kosztowa³ cz³owieka ¿ycie. Tak wiêc tego ty-
pu wpadki zdarzaj¹ siê w œwiecie medialnym nie
tylko w naszym kraju. Równie¿ inne media za
granic¹, wokó³ których przecie¿ w tradycji me-
dialnej powsta³ pewien mit, nie s¹ bez grzechu.

Proszê pañstwa, przede wszystkim senator
Jurgiel nies³usznie nas nazwa³ organem w³adzy.
Nie jesteœmy organem w³adzy, jesteœmy organem
administracji publicznej, pañstwowej, nie rz¹do-
wej. Wyjaœnia³am w swoim wyst¹pieniu, co siê
dzia³o z naszymi przegranymi sprawami i co my
z tym robimy. Wydawa³o mi siê, ¿e pan Jurgiel
s³ucha³ tego i ¿e wyci¹ga³ z tego jakieœ wnioski.

To samo powiem, jeœli chodzi o inne podnoszo-
ne przez niego kwestie, poniewa¿ ja, przewiduj¹c
pewne rzeczy, odnosi³am siê ju¿ w swoim wy-
st¹pieniu do spornych kwestii, takich jak na
przyk³ad udzia³ cz³onków Krajowej Rady w obra-
dach sejmowej komisji œledczej. Poœwiêci³am te-
mu doœæ powa¿ny akapit w moim wyst¹pieniu
i nie bêdê tego powtarzaæ. Zreszt¹, nawet gdybym
powtórzy³a to jeszcze raz, to podejrzewam, ¿e pan
senator Jurgiel równie¿ by powtórzy³ to samo, co
mówi³ w swoim wyst¹pieniu.

Jeœli chodzi o program „Playboya” w Polsacie –
bo myœlê, ¿e pan o tym mówi³, tutaj by³a pomy³ka
co do tytu³u – to chcê powiedzieæ, ¿e to w³aœnie
Krajowa Rada nie da³a koncesji, nie da³a zgody
na emitowanie tego programu, ale s¹d uchyli³
nasz¹ decyzjê. W pañstwie prawa ka¿dy niezado-
wolony nadawca ma prawo odwo³ania siê do
s¹du od decyzji administracyjnej, jak¹ wydaje
przewodnicz¹cy Krajowej Rady na podstawie jej
uchwa³y. Pokrzywdzony w tej sprawie, pokrzyw-
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dzony swoim zdaniem, to zrobi³. I s¹d uchyli³ na-
sz¹ decyzjê.

Teraz pytanie, bardzo interesuj¹ce, pana se-
natora Ksiêdzularza: co by by³o na rynku medial-
nym, w œwiecie mediów, gdyby nie by³o, obok te-
lewizji publicznej, równie¿ telewizji komercyj-
nych? No, oczywiœcie by³oby mniej ciekawie, oby-
watel mia³by mniejszy wybór. I na tym nam bar-
dzo zale¿y, ¿eby ten wybór by³ wiêkszy. Ale, pro-
szê pañstwa, z histori¹ TVN 24 to jest tak – ja
oczywiœcie bardzo sobie wysoko ceniê ten kana³,
te¿ go ogl¹dam bardzo czêsto, czasem od tego za-
czynam dzieñ – ¿e z propozycj¹ uruchomienia ta-
kiego kana³u jako pierwsza wyst¹pi³a telewizja
publiczna; to prezes Kwiatkowski chcia³ urucho-
miæ taki kana³. I wówczas nie pozwoli³ na to, nie
wyrazi³ zgody minister skarbu, ówczesny mini-
ster W¹sacz. Nie zgodzi³ siê na uruchomienie ka-
na³u informacyjnego przez telewizjê publiczn¹.
Skorzysta³a na tym oczywiœcie komercyjna. Nie
chcê powiedzieæ, ¿e byæ mo¿e by³a to decyzja po-
dyktowana takimi planami w TVN. W ka¿dym ra-
zie tak to wygl¹da³o. Warto o tym pamiêtaæ, je¿eli
mówimy dzisiaj krytycznie o programach infor-
macyjnych telewizji publicznej.

Co jeszcze? Aha, jeszcze Œwiêty Krzy¿. Proszê
pañstwa, s¹ warunki po temu, aby polepszyæ og-
l¹dalnoœæ na terenie województwa œwiêtokrzys-
kiego. I myœlê, ¿e tak¹ decyzjê podejmie wkrótce,
na ile ja siê orientujê, zarz¹d telewizji publicznej.
Dla informacji jedynie podam, ¿e polepsza siê
z roku na rok ogl¹dalnoœæ telewizyjnej Trójki. Dla
przyk³adu: w 1998 r. TVP 3 obejmowa³a swoim
zasiêgiem 57,4% ludnoœci kraju, a w 2004 r. – ju¿
82,05%. A wiêc tutaj telewizja publiczna stara
siê, jak mo¿e, ¿eby polepszyæ tê ogl¹dalnoœæ.

Proszê pañstwa, dalsze polepszanie sytuacji,
je¿eli mo¿na to tak nazwaæ, zale¿y od cyfryzacji,
od tempa cyfryzacji. Mo¿liwoœci przydzielania
kana³ów w systemie nadawania analogowego zo-
sta³y ju¿ wyczerpane, jedyna nadzieja w cyfryza-
cji.

Odniosê siê jeszcze do jednej sprawy, bo tutaj
te¿ chyba dosz³o do jakiegoœ pomylenia faktów;
chodzi o wyst¹pienie pana senatora Jurgiela.
Pan mówi³ o tym, i¿ dziêki Krajowej Radzie pad³a
ustawa o zakazie promocji przemocy w mediach.
Otó¿, proszê pana, nic takiego nie mia³o miejsca.
Myœmy wskazywali, gdy przes³ano nam projekt
i proszono o uwagi, tylko na b³êdy legislacyjne,
nie na sam¹ intencjê, nie na potrzebê. Myœmy nie
krytykowali generalnie tego projektu. W dalszym
ci¹gu wspó³pracujemy z jego twórcami i spo³ecz-
nym komitetem w tym zakresie. Mówiliœmy rów-
nie¿, ¿e pewne projektowane w tej ustawie prze-
pisy powinny po prostu byæ zawarte w przysz³o-
œci w ustawie o radiofonii i telewizji, niekoniecz-
nie powinny siê znajdowaæ w odrêbnym akcie

prawnym. Je¿eli coœ siê odnosi do radiofonii i te-
lewizji, to powinno byæ w ustawie o radiofonii i te-
lewizji.

Proszê pañstwa, chcia³abym na koniec podziê-
kowaæ za tê dyskusjê. Jeszcze raz zwracam siê do
Wysokiej Izby o przyjêcie naszego sprawozdania.
Ka¿d¹ okolicznoœæ zniesiemy mê¿nie, takie jest
¿ycie. Ale jeszcze raz proszê o przyjêcie sprawo-
zdania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Przewodnicz¹ca.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu

zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie sprawo-

zdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z ro-
cznego okresu dzia³alnoœci zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia.

Serdecznie dziêkujê wszystkim naszym go-
œciom za prezentacjê sprawozdania z dzia³alno-
œci. Dziêkujê bardzo pani przewodnicz¹cej.

Pozwólcie pañstwo, ¿e zrobimy minutow¹
przerwê. Umo¿liwimy goœciom wyjœcie i poczeka-
my na nastêpne…

(Rozmowy na sali)
(Senator Anna Kurska: Ja w kwestii formalnej.

Pani przewodnicz¹ca nie odpowiedzia³a na moje
pytanie…)

(G³os z sali: Ale to ju¿ na korytarzu, na koryta-
rzu.)

Pani Senator, przecie¿ zamknêliœmy dyskusjê.
Trzeba by³o siê w odpowiednim czasie upomnieæ
o tê sprawê. A teraz mo¿na ju¿ tylko w kulua-
rach… Ale jest taka mo¿liwoœæ, bardzo proszê.

Za chwilê, Panie i Panowie Senatorowie, przy-
st¹pimy do rozpatrzenia jedenastego punktu po-
rz¹dku obrad. Bêdzie to informacja prezesa In-
stytutu Pamiêci Narodowej…

(Senator Kazimierz Kutz: A mo¿e ja poprowa-
dzê?)

Bardzo proszê, Panie Marsza³ku.
Jest pan prezes, jest pan marsza³ek. Przeka-

zujê mikrofon i materia³y panu marsza³kowi
Kutzowi.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-

denastego porz¹dku obrad: informacja Prezesa
Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o dzia-
³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej w okresie
od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca
2003 r.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Ko-
misji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
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skiemu, profesora Leona Kieresa, wraz z osoba-
mi towarzysz¹cymi. Witam.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 24 ust. 1 usta-
wy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu prezes Instytutu Pamiêci
Narodowej raz w roku sk³ada Sejmowi i Senatowi
informacjê o dzia³alnoœci instytutu.

Przypominam, ¿e marsza³ek Senatu otrzyma-
n¹ od prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Ko-
misji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu informacjê, zawart¹ w druku senackim
nr 589, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 10 Regulaminu
Senatu skierowa³ do Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci. Komisja Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci na posiedzeniu w dniu 2 czer-
wca 2004 r. zapozna³a siê z przedstawion¹ przez
prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
informacj¹ i poinformowa³a o tym marsza³ka Se-
natu.

Proszê o zabranie g³osu prezesa Instytutu Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, profesora Leona
Kieresa.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Leon Kieres:
Wielce Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Niech mi bêdzie wolno wyraziæ radoœæ, ¿e w tej

roli by³ego senatora, a dzisiaj prezesa Instytutu
Pamiêci Narodowej, ju¿ po raz trzeci mam za-
szczyt zaprezentowaæ przed tak szacownym gro-
nem informacjê na temat dzia³alnoœci kierowa-
nego przeze mnie Instytutu Pamiêci Narodowej –
Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.

Niektórzy z pañstwa senatorów mieli ju¿ okaz-
jê wys³uchaæ przedstawionego przeze mnie spra-
wozdania na posiedzeniu Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci Wysokiej Izby, które odby-
³o siê w dniu 2 czerwca. Moje dzisiejsze sprawo-
zdanie ma miejsce w czasie zbli¿ania siê do koñca
kolejnego okresu sprawozdawczego. On siê koñ-
czy 30 czerwca, w dniu z³o¿enia przeze mnie œlu-
bowania przed Sejmem. Myœlê, ¿e ten fakt, mimo
wszystko, jest okazj¹ do zaprezentowania dyna-
miki rozwoju IPN.

Przedstawiaj¹c aktywnoœæ kierowanej przeze
mnie instytucji, nale¿y, zgodnie z porz¹dkiem
ustawowym, zaprezentowaæ w pierwszej kolejno-
œci wyniki pracy pionu œledczego. Oczywiœcie
wszystkie szczegó³owe informacje s¹ w z³o¿onym

przeze mnie jeszcze w ubieg³ym roku dokumen-
cie, informacji przedstawionej w formie pisem-
nej, dokumencie ponad trzystupiêædziesiêcio-
stronicowym.

Odnosz¹c siê do wyników pracy pionu œledcze-
go w okresie od 30 czerwca 2002 r. do 30 czerwca
2003 r., chcia³bym przede wszystkim zwróciæ
uwagê, ¿e rezultatem dzia³alnoœci tego pionu jest
skierowanie szeœædziesiêciu oœmiu aktów oskar-
¿enia do s¹dów, w tym w ostatnich osiemnastu
miesi¹cach – czterdziestu dwóch aktów oskar¿e-
nia. Oczywiœcie ta liczba mo¿e byæ ró¿nie ocenia-
na. Zw³aszcza krytycy instytutu wskazuj¹, ¿e jest
ona niewielka. Chcia³bym jednak pañstwu przy-
pomnieæ, ¿e w okresie dzia³ania by³ej G³ównej
Komisji Badania, a póŸniej: Œcigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu, w latach dzie-
wiêædziesi¹tych, skierowano do s¹dów niespe³na
trzydzieœci aktów oskar¿enia – dwadzieœcia
osiem przez dziesiêæ lat.

Chcia³bym te¿ pañstwu przypomnieæ, ¿e filo-
zofia ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej, gdy
idzie o dzia³alnoœæ pionu œledczego, uwzglêdnia
przede wszystkim za³o¿enie wyjaœnienia przez
pion œledczy zbrodni pope³nionych na narodzie
polskim, zarówno zbrodni nazistowskich, jak
i komunistycznych, zbrodni wojennych, zbrodni
ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkoœci, bez
wzglêdu na to, czy ¿yj¹ ofiary i sprawcy tych zbro-
dni. W zwi¹zku z tym liczba aktów oskar¿enia nie
powinna przes¹dzaæ o wszystkim w tej informa-
cji, która odnosi siê do oceny pracy pionu œled-
czego.

Ten pion prowadzi w tej chwili tysi¹c trzysta
czterdzieœci trzy œledztwa. W tym trzysta piêæ-
dziesi¹t dwa œledztwa obejmuj¹ zbrodnie nazi-
stowskie, dziewiêæset dwanaœcie œledztw – zbro-
dnie komunistyczne, a siedemdziesi¹t dziewiêæ
– zbrodnie wojenne oraz inne zbrodnie przeciw-
ko ludzkoœci. To mimo wszystko oznacza przy-
rost liczby œledztw w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego o sto piêædziesi¹t
dziewiêæ. W liczbach to wygl¹da w ten sposób, ¿e
o trzydzieœci jeden wzros³a liczba œledztw
w sprawach zbrodni komunistycznych, o sto
dwadzieœcia siedem – w sprawach zbrodni nazi-
stowskich i o jedno, gdy idzie o zbrodnie wojen-
ne i zbrodnie przeciwko ludzkoœci. Liczby
œledztw dotycz¹cych zbrodni wojennych czy
zbrodni nazistowskich oczywiœcie bêd¹ siê
zmniejsza³y co roku, przede wszystkim z uwagi
na to, ¿e wiêkszoœæ tych spraw zosta³a wyjaœnio-
na i os¹dzona przed utworzeniem Instytutu Pa-
miêci Narodowej.

Przedmiotem naszej szczególnej uwagi, zw³a-
szcza w ostatnim okresie, jest œledztwo w sprawie
zbrodni katyñskiej. Jeszcze wczoraj otrzyma³em
od ambasadora Federacji Rosyjskiej kolejn¹ pi-
semn¹ informacjê w tej sprawie. Chcê pañstwa
poinformowaæ, ¿e decyzje w sprawie polskiego
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œledztwa podejmê w lipcu lub najpóŸniej w sier-
pniu. Prowadzê w tej chwili konsultacje z najwy¿-
szymi konstytucyjnymi organami Rzeczpospoli-
tej Polskiej. Pan prezydent Kwaœniewski ujawni³
w ubieg³ym tygodniu, ¿e w czasie rozmów z pa-
nem prezydentem Putinem uzgodniono termin
mojej wizyty w Moskwie. Byæ mo¿e dojdzie ona do
skutku na prze³omie tego i przysz³ego miesi¹ca.
Problemem bowiem jest tutaj zw³aszcza wyjaœ-
nienie stanu œledztwa rosyjskiego, przekazanego
czy przejêtego przez stronê rosyjsk¹ w wyniku
uzgodnieñ nieformalnych, jak siê okazuje, w la-
tach 1992–1993. Zwróci³em siê do pana ministra
sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego oraz
do pana ministra spraw zagranicznych o przed-
stawienie mi pe³nej dokumentacji pisemnej, gdy
idzie o te uzgodnienia. Muszê powiedzieæ, ¿e
trwaj¹ poszukiwania. Na razie nie zosta³y one
uwieñczone sukcesem.

W tej sprawie z wielk¹ uwag¹ s³ucham opinii,
uwag i rad p³yn¹cych ze strony czynników spo³e-
cznych, w tym przede wszystkim od Stowarzy-
szenia Rodzin Katyñskich czy Stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna 1939”. Te organizacje spo³e-
czne z najwy¿sz¹ uwag¹, powiem wiêcej, tak¿e
determinacj¹, gdy idzie o podjêcie œledztwa pol-
skiego, œledz¹ dzia³alnoœæ instytutu i pionu œled-
czego.

Prowadzimy równie¿ inne œledztwa, miêdzy in-
nymi w sprawie zbrodni pope³nionych w latach
1943–1944 w KL Warschau, w sprawie zbrodni
dokonanej przez radzieckich partyzantów w Ko-
niuchach. Kompleks œledztw, bo to nie jest jedno
œledztwo, odnosi siê do zbrodni ludobójstwa po-
pe³nionych przez nacjonalistów ukraiñskich na
Wo³yniu i w Galicji Wschodniej.

Gdy idzie o zbrodnie komunistyczne, zarówno
z okresu stalinowskiego, jak i pope³nione po roku
1956, to mo¿na zwróciæ uwagê na rozwijaj¹ce siê
œledztwo w sprawie pacyfikacji jednej i drugiej
kopalni – zbrodni z 15 grudnia w kopalni Mani-
fest Lipcowy i z 16 grudnia w kopalni Wujek.
Trzem prokuratorom prowadz¹cym te œledztwa
w 1982 r. zosta³y ju¿ przedstawione zarzuty.
Prawdopodobnie w tym roku wydzia³ œledczy in-
stytutu w Katowicach przedstawi je kolejnym
osobom.

Nie chcê wymieniaæ szczegó³owo wszystkich
œledztw, bo przecie¿ ich opisy s¹ zawarte w spra-
wozdaniu. Jedne, jak powiedzia³em, owocuj¹ tyl-
ko czy a¿ przedstawieniem zarzutów, inne koñ-
cz¹ siê umorzeniem ze wzglêdu na to, ¿e sprawcy
zbrodni ju¿ nie ¿yj¹, jeszcze inne doprowadzi³y do
skazania sprawców, tak jak funkcjonariuszki
S³u¿by Bezpieczeñstwa w Czêstochowie. Niektó-
re sprawy tocz¹ siê przed s¹dami, odnoszê siê
chocia¿by do procesu funkcjonariuszy S³u¿by
Bezpieczeñstwa w Koninie, którzy znêcali siê nad

przes³uchiwanymi dzia³aczami Solidarnoœci. Nie
chcê ich czynów okreœlaæ s³owami, które cisn¹ mi
siê na usta, ze wzglêdu na tocz¹ce siê postêpowa-
nie – moje wypowiedzi mog¹ byæ wykorzystane
przez obroñców oskar¿onych – mogê jednak
przytoczyæ takie fakty, jak rozbieranie do naga
i trzymanie zatrzymanych przykutych kajdanka-
mi przy otwartym oknie na kilkunastostopnio-
wym mrozie, kopanie po brzuchu, bicie po twarzy
itd. Te œledztwa owocuj¹, jak powiedzia³em, od-
powiednimi œrodkami procesowymi, które wyko-
rzystuje pion œledczy.

Jeœli chodzi o dzia³alnoœæ pionu archiwalnego,
to chcê powiedzieæ, ¿e do dzisiaj Biuro Udostêp-
niania i Archiwizacji Dokumentów przejê³o prak-
tycznie ca³y zasób archiwalny, który powinien siê
znaleŸæ w archiwach Instytutu Pamiêci Narodo-
wej – 80 km dokumentów. Trwaj¹ jeszcze uzgo-
dnienia, zw³aszcza z Agencj¹ Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego, gdy idzie o dokumenty czy akta,
które dotycz¹ osób lub spraw zwi¹zanych z dzia-
³alnoœci¹ s³u¿b specjalnych zarówno przed, jak
i po 6 maja 1990 r. Te akta po prostu trzeba dzie-
liæ, rozrywaæ. Dotyczy to tak¿e kartotek.

W przypadku pewnej grupy spraw trwaj¹ te¿
oczywiœcie dyskusje, czy akta przekazywane do
Instytutu Pamiêci Narodowej powinny siê znaj-
dowaæ w tajnym zbiorze zastrze¿onym. Te wnios-
ki s¹ przeze mnie rozpatrywane. Ze wzglêdu na
za¿¹danie przeze mnie dodatkowych wyjaœnieñ
ta grupa akt – jak powiedzia³em niewielka, w su-
mie zbiór zastrze¿ony stanowi 2‰ dokumentów
Instytutu Pamiêci Narodowej – znajduje siê w In-
stytucie Pamiêci Narodowej, ale nie jest jeszcze
zakwalifikowana czy to do zbioru zastrze¿onego,
czy te¿, jeœli wniosku nie uwzglêdniê, a wniosko-
dawcy, czyli szefowie odpowiednich s³u¿b zwróc¹
siê o ostateczne rozstrzygniêcie do kolegium In-
stytutu Pamiêci Narodowej, do zbioru dostêpne-
go. ¯eby nie by³o w¹tpliwoœci, chcê wyjaœniæ
w zwi¹zku z dyskusjami publicznymi, ¿e akta
znajduj¹ce siê w zbiorze zastrze¿onym s¹ dostêp-
ne s¹dom, w pewnych sprawach prokuratorom
oraz rzecznikowi interesu publicznego, który ma
prawo przeprowadzania w nich kwerend
wi¹¿¹cych siê z prowadzonymi postêpowaniami.

Do tej pory do instytutu, do biura udostêpnia-
nia i archiwizacji wp³ynê³o piêtnaœcie tysiêcy
trzysta piêæ wniosków o stwierdzenie statusu po-
krzywdzonego. Ustosunkowano siê do jedenastu
tysiêcy oœmiuset osiemdziesiêciu siedmiu wnios-
ków, co oznacza, ¿e chocia¿by w ci¹gu roku spra-
wozdawczego, który minie 30 czerwca, zrealizo-
wano ponad siedem tysiêcy wniosków. Do koñca
tego roku instytut rozpatrzy wszystkie wnioski,
które wp³ynê³y, i bêdzie na bie¿¹co rozpatrywa³
kolejne. Wszystkie zaleg³oœci zostan¹ nadro-
bione. Oczywiœcie wynik³y one z tego, ¿e wtedy,
kiedy by³em ju¿ powo³any, instytutu nie by³o. Nie
by³o budynku, a te, które otrzymywa³em, wyma-

64 posiedzenie Senatu w dniu 23 czerwca 2004 r.
Informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko

76 Narodowi Polskiemu o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej…

(prezes L. Kieres)



ga³y remontu ze wzglêdu na stopieñ dewastacji.
Potrzebna by³a nawet budowa pomieszczeñ ar-
chiwalnych, chocia¿by w Krakowie.

Biuro udostêpniania i archiwizacji równolegle
realizuje wnioski dotycz¹ce dzia³alnoœci
naukowo-badawczej – rocznie wp³ywa ich kilka
tysiêcy – wnioski dotycz¹ce spraw za³atwianych
w innych postêpowaniach: a to o stwierdzenie
uprawnieñ kombatanckich, a to o odszkodowa-
nia za bycie represjonowanym. Sp³ywaj¹ te¿ do
nas wnioski zagraniczne. Rozpatrujemy równie¿
wnioski by³ych funkcjonariuszy, pracowników
s³u¿b specjalnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludo-
wej. Wprawdzie te osoby nie maj¹ prawa do uzys-
kania statusu pokrzywdzonego, ale mog¹ otrzy-
maæ zaœwiadczenia lub opinie, które znajduj¹ siê
w ich aktach osobowych, o ich pracy i przebiegu
s³u¿by. Ci ludzie, mówi o tym ustawa i my j¹ reali-
zujemy, je¿eli z³o¿¹ wniosek, w którym przyznaj¹,
¿e byli funkcjonariuszami s³u¿b specjalnych Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej, tak¿e maj¹ prawo
otrzymaæ informacje o aktach, które ich dotycz¹
i znajduj¹ siê w zasobie IPN – oczywiœcie nie o tre-
œci tych akt, bo tego nam nie wolno robiæ.

Jak powiedzia³em, w tej chwili praktycznie ca-
³y zasób archiwalny, który powinien siê znaleŸæ
w instytucie, zosta³ w nim zgromadzony. W maju
podpisa³em porozumienie z ministrem obrony
narodowej, które reguluje wspó³pracê z Wojsko-
wymi S³u¿bami Informacyjnymi. W tym doku-
mencie, bo tego wymaga³em, znalaz³o siê oficjal-
ne stwierdzenie, podpisane przez pana ministra,
o przekazaniu do zasobu IPN wszystkich doku-
mentów, które powinny siê u nas znaleŸæ. Jedno-
czeœnie uzgodniliœmy, ¿e je¿eli bêd¹ odnajdywa-
ne inne dokumenty – dotyczy to tak¿e Agencji
Wywiadu i Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrzne-
go – to w ka¿dym przypadku bêdê otrzymywa³
szczegó³owe wyjaœnienia, dlaczego nowo odna-
jdywane dokumenty s¹ z opóŸnieniem przekazy-
wane do Instytutu Pamiêci Narodowej. Takie
przypadki ju¿ maj¹ miejsce. Podobne umowy
podpisa³em w ubieg³ym roku z Agencj¹ Wywiadu
i Agencj¹ Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.

Okres objêty informacj¹ przyniós³ tak¿e, moim
zdaniem, pozytywne efekty pracy pionu eduka-
cyjnego instytutu w zakresie jego wszystkich
obowi¹zków merytorycznych. Nale¿y do nich za-
równo dzia³alnoœæ naukowo-badawcza, eduka-
cyjna, jak i wydawnicza. Form¹ prezentacji wyni-
ków pracy instytutu s¹ chocia¿by konferencje
naukowe i popularno-naukowe czy wystawy. Ich
szczegó³owy wykaz zosta³ zamieszczony w spra-
wozdaniu. Móg³bym tutaj wymieniæ chocia¿by
sesje na temat oporu wobec systemów totalitar-
nych na WileñszczyŸnie w czasie drugiej wojny
œwiatowej, represji wobec duchowieñstwa ko-
œcio³ów chrzeœcijañskich w okresie stalinowskim

w krajach by³ego bloku wschodniego, akcji Rein-
hardt, czyli zag³ady ¯ydów w Generalnym Guber-
natorstwie – ta konferencja odby³a siê w Lublinie
– represji wobec wsi i ruchu ludowego w latach
1944–1956 na RzeszowszczyŸnie, procesu kurii
krakowskiej czy te¿ eksterminacji ludnoœci pol-
skiej na Wo³yniu i w Galicji Wschodniej w latach
1943–1945.

Z publikacji mogê wymieniæ pierwsze mono-
graficzne opracowanie dotycz¹ce stanu wojenne-
go wydane w grudniu ubieg³ego roku. W tym za-
kresie nasza aktywnoœæ jest… Mogê z pewn¹ ra-
doœci¹ poinformowaæ pañstwa, ¿e podpisa³em
dzisiaj przed po³udniem w imieniu kierowanego
przeze mnie instytutu umowê o wspó³pracy
z Akademi¹ Bydgosk¹. To porozumienie jest o ty-
le wa¿ne, ¿e w listopadzie ubieg³ego roku zosta³
powo³any zespó³ historyków, wybitnych znaw-
ców stosunków polsko-niemieckich zarówno
z instytutu, jak i z Akademii Bydgoskiej, z Uni-
wersytetu Miko³aja Kopernika, z jednostek Ar-
chiwów Pañstwowych, który to zespó³ ma za za-
danie wyjaœniæ w oparciu o dokumenty i relacje
œwiadków wszystkie okolicznoœci zwi¹zane z wy-
darzeniami bydgoskimi z 3 i 4 wrzeœnia 1939 r.
nazywanymi przez propagandê Trzeciej Rzeszy
„bydgosk¹ krwaw¹ niedziel¹”.

Dzisiaj poinformowaliœmy bydgosk¹ opiniê
publiczn¹ o bardzo istotnych ustaleniach tego
zespo³u w zwi¹zku z kwerendami przeprowadza-
nymi w archiwach zagranicznych, a zw³aszcza
w Londynie, dotycz¹cych poprzedzaj¹cych te dni
3 i 4 wrzeœnia prowokacjach ze strony ludnoœci
niemieckiej w Bydgoszczy. Przecie¿ od prawie
szeœædziesiêciu lat trwa spór miêdzy historykami
polskimi i niemieckimi na temat tych w³aœnie wy-
darzeñ. Najwiêkszy spór dotyczy zw³aszcza spra-
wy niemieckiej dywersji i liczby ofiar wœród byd-
goskich Niemców. Dlatego te¿ podj¹³em decyzjê,
zreszt¹ na proœbê w³adz Bydgoszczy i wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, o w³¹czeniu Biura
Edukacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodo-
wej do badañ, które maj¹ na celu ponown¹ grun-
town¹ analizê zagadnienia i w³aœnie dotarcie do
Ÿróde³ archiwalnych do tej pory nieznanych, co
potwierdzaj¹ informacje przekazane dzisiaj
w Bydgoszczy.

Chcia³bym wspomnieæ o rozpoczêciu prac nad
upamiêtnieniem ofiar polskich i ukraiñskich. Do
koñca 2004 r. zostanie przedstawiona publikacja
„Kresowa Ksiêga Sprawiedliwych. Ukraiñcy i Po-
lacy – wzajemna pomoc w obliczu zag³ady”. W tej
ksiêdze znajdzie siê imienny wykaz zw³aszcza
tych osób, które ponios³y œmieræ, próbuj¹c rato-
waæ swoich s¹siadów. W tej ksiêdze podane zo-
stan¹ okolicznoœci i Ÿród³a uzyskiwanych infor-
macji. Ten wykaz zostanie zreszt¹ umieszczony
w Internecie, by ka¿dy zainteresowany móg³ zg³o-
siæ uzupe³nienie i poprawki. Tak siê dzieje z wiêk-
szoœci¹ publikacji Instytutu Pamiêci Narodowej.
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Niezale¿nie od realizacji ogólnopolskich i lo-
kalnych programów badawczych pracownicy in-
stytutu i jego Biura Edukacji Publicznej prowa-
dz¹ indywidualne prace badawcze mieszcz¹ce
siê w problematyce przewidzianej w ustawie o In-
stytucie Pamiêci Narodowej. Instytut i biuro
przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do wspó³pracy z history-
kami i nauczycielami zajmuj¹cymi siê podobn¹
problematyk¹ w Polskiej Akademii Nauk, insty-
tucjach i uniwersytetach. Mamy ju¿ osiem umów
o wspó³pracy z polskimi uniwersytetami: Uni-
wersytetem Jagielloñskim, Uniwersytetem Œl¹s-
kim, Uniwersytetem Wroc³awskim, Uniwersyte-
tem Warszawskim, Uniwersytetem Marii
Curie-Sk³odowskiej, Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim, Uniwersytetem Warmiñsko-Mazur-
skim, Uniwersytetem Miko³aja Kopernika, Uni-
wersytetem Gdañskim, a od dzisiaj równie¿ umo-
wê z Akademi¹ Bydgosk¹. Mamy te¿ umowy
o wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
i regionalnymi towarzystwami naukowymi.

Wspó³pracujemy z oœrodkami doskonalenia
nauczycieli. Tê problematykê reguluje podpisa-
ne porozumienie z ministrem edukacji narodo-
wej. Jeszcze pani minister £ybacka by³a honoro-
wym patronem naszych przedsiêwziêæ. Przedsta-
wiciele ministerstwa uczestnicz¹ w naszych pra-
cach nad programami, chocia¿by edukacyjnymi.
Zreszt¹ te programy przygotowujemy tak¿e dla
ministerstwa edukacji, uczestniczymy w war-
sztatach szkoleniowych dla nauczycieli i ucz-
niów. Tê nasz¹ misjê realizujemy w formie wy-
staw, wyk³adów, lekcji muzealnych, konkursów
historycznych dla m³odzie¿y szkolnej, konferen-
cji szkoleniowych i, jak ju¿ powiedzia³em, kur-
sów i warsztatów dla nauczycieli historii i przed-
miotów pokrewnych. Przygotowujemy pakiety
edukacyjne, teki z materia³ami, które oprócz
szczegó³owego omówienia konkretnego tematu
zawieraj¹ bogaty materia³ ikonograficzny, biblio-
grafie i scenariusze lekcji.

Gdy idzie o popularyzacjê tego dorobku praco-
wników Instytutu Pamiêci Narodowej, to
wspó³pracujemy tak¿e z radiem, telewizj¹,
a prawdopodobnie w przysz³ym tygodniu podpi-
szemy porozumienie z telewizj¹ publiczn¹, z sa-
morz¹dami lokalnymi. Muzea, stowarzyszenia
kombatanckie, oœrodki doskonalenia nauczycie-
li i oœrodki metodyczne z ca³ego kraju s¹ partne-
rami w tej wspó³pracy z Instytutem Pamiêci Na-
rodowej. Ta wspó³praca obejmuje równie¿ œrodo-
wiska kombatanckie, a o niektórych z nich ju¿
tutaj przed chwil¹ wspomina³em: Œwiatowy
Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej, Zwi¹zek By-
³ych WiêŸniów Politycznych, Zwi¹zek Sybiraków.
Przy instytucie dzia³a tworzony przez œrodowiska
kombatanckie Klub Historyczny imienia genera-
³a Stefana Grota-Roweckiego. Raz w miesi¹cu

oko³o dwustu uczestników spotyka siê i dyskutu-
je na wybrany temat dotycz¹cy historii Polski,
drugiej wojny œwiatowej lub okresu powojennego.

Gdy idzie o dzia³alnoœæ wydawnicz¹ – mówi³em
o tym w ubieg³ym roku, wtedy ta kwestia by³a tu
szeroko dyskutowana – to oprócz ksi¹¿ek i pakie-
tów edukacyjnych nadal wydajemy miesiêcznik
„Biuletyn Instytutu Pamiêci Narodowej”, który li-
czy sobie ju¿ czterdzieœci numerów. Chcemy
wejœæ do kolporta¿u w sieci Ruch. Pó³rocznik „Pa-
miêæ i Sprawiedliwoœæ” jest czasopismem nauko-
wym prezentuj¹cym wyniki prac badawczych in-
stytutu. Nie wnikam w szczegó³y, bo, jak powie-
dzia³em, wszystko zosta³o wydrukowane i prze-
kazane Wysokiej Izbie, ka¿dej z pañ senator i ka-
¿demu z panów senatorów.

Reasumuj¹c, przedk³adam Wysokiej Izbie,
drogiej mi ze wzglêdu na moj¹ tutaj swego czasu
obecnoœæ, te informacje o pracy Instytutu Pamiêci
Narodowej w poczuciu – to jest moje osobiste od-
czucie, ale myœlê, ¿e podzielane równie¿ przez
moich wspó³pracowników – ¿e postawione przez
ustawodawcê przed t¹ instytucj¹ zadania wy-
pe³niane s¹ nale¿ycie, a przynajmniej chcemy, by
by³y one wype³niane nale¿ycie, wed³ug najlepszej
woli i wiedzy naszej, pracowników instytutu i fun-
kcjonariuszy publicznych. Chcia³bym przekonaæ
pañstwa, ¿e dzia³alnoœæ ta, bior¹c pod uwagê wa-
runki lokalowe i finansowe, prowadzona jest, no,
z rozmachem, a jednoczeœnie oszczêdnie, co po-
twierdzaj¹ kolejne wyst¹pienia pokontrolne spo-
rz¹dzane przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.

Dzia³alnoœæ instytutu jest oceniana, opisywa-
na, komentowana nie tylko przez polskie media,
ale tak¿e przez najwa¿niejsze stacje telewizyjne
i gazety na ca³ym œwiecie. W najbli¿szych dniach
uka¿e siê obszerna informacja o instytucie cho-
cia¿by w „Moskowskich Nowostiach”. Bo równie¿
ten obszar, ten kraj wykazuje zainteresowanie
instytutem i jego dzia³alnoœci¹.

Najwa¿niejsza jednak, mimo tych ocen zewnê-
trznych, pozostaje dla nas – to jest nasze wewnê-
trzne przekonanie – ocena, jak¹ wystawi³ naszej
dzia³alnoœci polski parlament: Izba, której dzisiaj
to sprawozdanie przedk³adam, i Sejm.

Proszê mi pozwoliæ na œmia³oœæ, i¿ wyra¿ê na-
dziejê, ¿e przedstawiona przeze mnie informacja
spotka siê z zainteresowaniem i byæ mo¿e przy-
chylnym przyjêciem przez Wysok¹ Izbê. Jestem
otwarty na wszelkie pytania ze strony pañstwa
senatorów, na dyskusjê. Oczywiœcie na te pyta-
nia postaram siê udzieliæ odpowiedzi czy to jesz-
cze dziœ, czy, jeœli sytuacja bêdzie tego wymaga³a,
w formie pisemnej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu prezesowi.
Czy ktoœ z pañ i panów senatorów chcia³by za-

daæ prezesowi Instytutu Pamiêci Narodowej – Ko-
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misji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, profesorowi Leonowi Kieresowi, jakieœ
pytania zwi¹zane z przedstawion¹ informacj¹?

Chwileczkê. Pan notuje?
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Janina Sagatowska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Prezesie!
No, przede wszystkim chcia³abym bardzo ser-

decznie podziêkowaæ za tê informacjê, za tê trud-
n¹ pracê pielêgnowania naszej pamiêci i przed-
stawiania nam jej.

Mnie interesuje sprawa zbrodni na Wo³yniu.
Pan prezes wspomnia³ o tym, ale ja chcia³abym
us³yszeæ kilka s³ów wiêcej… Chodzi mi szczegól-
nie o to, czy s¹ szanse, ¿eby ktoœ odpowiedzia³ za
to indywidualnie. Czy to zmierza w takim kierun-
ku? Czy znów bêdzie tak, ¿e to ktoœ tam zrobi³, sy-
stem itd.? Czy s¹ jakieœ bardziej szczegó³owe da-
ne na temat tych, którzy… Czy te osoby ¿yj¹ i czy
s¹ szanse, ¿e odpowiedz¹ za tê wielk¹ zbrodniê
na Polakach na Wo³yniu? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Jurgiel.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Preze-

sie!
Chcia³bym zadaæ trzy krótkie pytania.
Pierwsze pytanie. Jak przedstawia siê stan

œledztw ukierunkowanych na wyjaœnienie zbro-
dni zarówno nazistowskich, jak i komunistycz-
nych, dokonanych na przedstawicielach Koœcio-
³a katolickiego oraz innych koœcio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych? Dotyczy to miêdzy innymi tak
zwanego procesu kurii krakowskiej z 1953 r. oraz
œmierci ksiê¿y Jerzego Popie³uszki i Stanis³awa
Suchowolca.

Drugie pytanie. Czy wed³ug pañstwa przypu-
szczeñ w gestii innych organów i instytucji mog¹
pozostawaæ materia³y, których jedynym dyspo-
nentem powinien byæ IPN, a jeœli tak, to jakie to
mog¹ byæ materia³y? Pan prezes trochê o tym mó-
wi³, ale prosi³bym o powtórzenie.

I trzecie pytanie jest zwi¹zanie ze spraw¹ gene-
ra³a Tarnowskiego…

(Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej Leon Kie-
res: Jakiego genera³a? Tarnowskiego?)

Tarnowskiego.
Jakie organy, wedle pañstwa wiedzy, pos³u¿y-

³y siê w ostatnim okresie informacjami przyna-
le¿nymi IPN, poza na przyk³ad dzia³aniami Woj-

skowych S³u¿b Informacyjnych maj¹cymi na ce-
lu utr¹cenie generalskiego awansu dla wiceszefa
ABW Mieczys³awa Tarnowskiego? Dziêkujê bar-
dzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Senator Nicieja.

Senator Stanis³aw Nicieja:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, chcia³bym zapytaæ, czy jest pro-

wadzone œledztwo w sprawie zbrodni dokonanej
na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie na profeso-
rach polskich Uniwersytetu Jana Kazimierza. Czy
jest w tej sprawie prowadzone jakieœ dzia³anie?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Bardzo proszê, Senatorze.

Senator Andrzej Jaeschke:
Dziêkujê bardzo.
Panie Prezesie, chcia³bym siê dowiedzieæ, jaki

jest pana stosunek do akcji podjêtej przez Cen-
trum Szymona Wiesenthala. Przypomnê kole-
¿ankom i kolegom, ¿e jest to w istocie rzeczy za-
proszenie do p³atnego donosu. Bo to jest p³atny
donos na obywateli polskich, którzy w okresie
drugiej wojny œwiatowej zajmowali siê szmalco-
wnictwem. ¯ebym zosta³ dobrze zrozumiany: nie
chodzi mi o to, ¿eby tych ludzi – o ile jeszcze ¿yj¹ –
nie œcigaæ, tylko o to, ¿e sama forma i metoda po-
zyskiwania informacji wydaj¹ mi siê nie do przy-
jêcia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Marsza³ek Jarzembowski, proszê.

Senator Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Prezesie, ci¹gle jestem pod wra¿eniem

odkryæ IPN, ¿e wczasy pracownicze, Wyœcig Po-
koju czy festiwale piosenek te¿ by³y instrumenta-
mi zbrodni komunistycznej. To ju¿ zosta³o
stwierdzone, dokonane.

I pytanie: poniewa¿ mówi siê, ¿e w Iraku po
drugiej stronie dzia³aj¹ terroryœci, z których r¹k
gin¹ tak¿e Polacy, chcia³bym zapytaæ, czy IPN za-
mierza pole swojego dzia³ania przenieœæ równie¿
na badanie tych zbrodni?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Bardzo proszê.
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Senator Irena Kurzêpa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, mówi³ pan o szeroko prowa-

dzonej przez instytut dzia³alnoœci edukacyjnej.
To niezwykle cenne, dlatego ¿e œwiadków tam-
tych historycznych lat jest coraz mniej, a dla ko-
lejnego pokolenia to coraz bardziej odleg³a histo-
ria. Chcia³abym w zwi¹zku z tym zapytaæ pana
prezesa, ile osób w instytucie zajmuje siê t¹ dzia-
³alnoœci¹? Jaka to jest wielkoœæ? Dziêkujê

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma.
Bardzo proszê, Panie Prezesie.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Leon Kieres:
Pani senator Sagatowska pyta³a o zbrodnie

pope³nione na Wo³yniu. Dzisiaj nie mo¿emy po-
wiedzieæ, Pani Senator, czy komukolwiek zosta-
n¹ przedstawione zarzuty. Nasza wspó³praca,
zw³aszcza z prokuratur¹ Republiki Ukrainy, nie
jest zbyt owocna, ¿e u¿yjê takiego bardzo delikat-
nego okreœlenia. Odnoszê to zreszt¹ nie tylko do
tych zbrodni. Z drugiej strony, wspólnie z archi-
wum FSB, czyli Federalnej S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa Republiki Rosji, oraz S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa Republiki Ukrainy wydajemy materia³y,
miêdzy innymi poœwiêcone deportacjom z regio-
nów zachodniej Bia³orusi, regionów Ukrainy.
W tym roku ukaza³ siê kolejny tom – by³ on pre-
zentowany i promowany przez Instytut Pamiêci
Narodowej.

My robimy to, co do nas nale¿y. Przes³uchuje-
my œwiadków – do tej chwili ponad siedem tysiêcy
œwiadków zosta³o przes³uchanych przez oddzia-
³owe komisje prowadz¹ce œledztwa w sprawach
zbrodni pope³nionych na Wo³yniu. Te œledztwa
prowadz¹ komisje we Wroc³awiu, w £odzi, w Lub-
linie i w Rzeszowie. Trudno w tej chwili powie-
dzieæ, czy one zaowocuj¹ postawieniem kogokol-
wiek w stan oskar¿enia, ale nasza determinacja
na pewno doprowadzi do wyjaœnienia wszystkich
okolicznoœci w ka¿dej miejscowoœci, w której do-
sz³o do zbrodni objêtej œledztwem Instytutu Pa-
miêci Narodowej, ³¹cznie z ustaleniem nazwisk,
które zostan¹ ujawnione w zwi¹zku ze zgroma-
dzonym przez Instytut Pamiêci Narodowej mate-
ria³em dowodowym, materia³ami archiwalnymi
oraz zeznaniami œwiadków. Na pewno bêdzie to
bardzo obszerna lista osób. Teraz mogê powie-
dzieæ tyle, Pani Senator.

Pan senator Jurgiel zada³ mi trzy pytania.

Gdy idzie o zbrodnie wobec Koœcio³a, prowa-
dzimy wiele œledztw w tych sprawach. W sprawie
procesu kurii krakowskiej odbyliœmy w 2002 r.
konferencjê pod honorowym patronatem miêdzy
innymi ksiêdza kardyna³a Franciszka Machar-
skiego w Krakowie. Jest na ten temat nasza pub-
likacja, jest te¿ prowadzone œledztwo. Podobnie
jest z innymi zbrodniami, chocia¿by gdy idzie
o ksiêdza Suchowolca, ojca Honoriusza – to by³o
w Poznaniu – czy ksiêdza Popie³uszkê.

Ale gdy idzie o zbrodnie pope³nione na kap³a-
nach polskich, to œledztwo ma charakter szerszy.
Jest to mianowicie œledztwo dotycz¹ce podejrze-
nia, ¿e w strukturach by³ego Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych w latach osiemdziesi¹tych dzia³a-
³a tajna, nieformalna, zbrodnicza struktura or-
ganizacyjna, która zajmowa³a siê planowaniem,
organizowaniem oraz pope³nianiem tego rodzaju
zbrodni, prowadzeniem takich zbrodniczych
dzia³añ. Pewne fakty ju¿ ujawni³em: gdy idzie
o dokumenty z archiwów by³ego Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych, w³aœnie z lat osiemdzie-
si¹tych, zosta³y ujawnione dokumenty dotycz¹ce
zarówno Koœcio³a, jak i œrodowisk artystycznych,
dziennikarzy, aktorów, filmowców, dowodz¹ce
stosowania dzia³añ nêkaj¹cych – takich, które
doprowadzi³y miêdzy innymi do próby samobój-
czej Halinê Miko³ajsk¹. O tym akurat pisa³ Ma-
rian Brandys, wiêc mo¿e nie ja ujawniam ten
dramat, który mo¿e byæ ju¿ drugim dramatem
dla rodziny zmar³ej aktorki. To samo dotyczy, jak
powiedzia³em, dziennikarzy. S¹ dokumenty, na
których znajduj¹ siê nazwiska osób przygotowu-
j¹cych dzia³ania represyjne, nêkaj¹ce, s¹ imiona
i nazwiska osób zatwierdzaj¹cych podejmowane
dzia³ania. S¹ w tych sprawach prowadzone œle-
dztwa – oddzia³owa komisja w Lublinie prowadzi
kompleksowe œledztwo. Obejmuje ono równie¿
zamordowanie ksiêdza Popie³uszki – chodzi nie
tylko o osoby, które bra³y w tym udzia³ bezpoœre-
dnio, ale tak¿e o osoby, które mog¹ odpowiadaæ
z tytu³u sprawstwa kierowniczego. W tej sprawie
byli tak¿e przes³uchiwani genera³owie Wojciech
Jaruzelski i Czes³aw Kiszczak. O tym te¿ pisa³a
prasa, wiêc nie ujawniam tu niczego nowego.
Prokuratorzy Instytutu Pamiêci Narodowej prze-
s³uchiwali panów genera³ów tak¿e dlatego, ¿e s¹
to œwiadkowie historii – niezale¿nie od prowadze-
nia œledztw wobec tych osób obowi¹zkiem Insty-
tutu Pamiêci Narodowej jest uzyskiwanie od nich
pisemnych informacji, poniewa¿ bez wzglêdu na
oceny, które s¹ do nich odnoszone, uczestniczy³y
one w tworzeniu polskiej historii.

Gdy idzie o materia³y nieprzekazane, wspomi-
na³em ju¿ o tym. Wielokrotnie podczas ró¿nych
spotkañ albo na posiedzeniu kolegium Instytutu
Pamiêci Narodowej, prosi³em szefów s³u¿b – za-
równo wówczas, gdy premierem by³ pan Jerzy
Buzek, jak i wówczas, kiedy premierem by³ pan
Leszek Miller, a tak¿e dzisiaj, gdy premierem jest
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pan Marek Belka – o informacjê protoko³owan¹,
informacjê pisemn¹ o tym, kiedy materia³y zosta-
n¹ przekazane, i o oœwiadczenie, ¿e s³u¿by nie
ukrywaj¹ niczego, co powinno siê znaleŸæ w ar-
chiwach Instytutu Pamiêci Narodowej. Sam wie-
lokrotnie s³ysza³em ze strony tych osób lub ich
wspó³pracowników, ¿e gdyby dosz³o do takiej sy-
tuacji, to by³oby to oczywiœcie dzia³anie zwi¹zane
z naruszeniem prawa, skutkuj¹ce odpowiedzial-
noœci¹ prawnokarn¹, i nie by³oby w tych spra-
wach ¿adnych koncesji czy umów, ¿adnej tole-
rancji. Oœwiadczenia, jak powiedzia³em, przed
Wysokim Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej
równie¿ by³y sk³adane.

Moja wspó³praca ze s³u¿bami, bez wzglêdu na
to, kto nimi kieruje i jak s¹ one oceniane przez
opiniê publiczn¹ i Wysok¹ Izbê, musi polegaæ na
zasadzie wzajemnego zaufania – ja muszê wie-
rzyæ, ¿e sk³adane deklaracje ustne i pisemne
o kompletnoœci przekazywanych mi materia³ów
i o tym, ¿e nie s¹ one kopiowane i nie jest tworzo-
ny jakiœ alternatywny zasób w archiwach tych
s³u¿b, s¹ prawdziwe. No, taka jest moja rola, je¿e-
li zaœ ktokolwiek dopuszcza siê naruszenia pra-
wa, to od tego s¹ odpowiednie organy, by tego ro-
dzaju sytuacjê odpowiednio oceniæ, zakwalifiko-
waæ i podj¹æ pewne dzia³ania. Dotyczy to tak¿e
awansu pana pu³kownika Tarnowskiego – o tej
sprawie nie mogê oczywiœcie mówiæ, poniewa¿
jest ona objêta klauzul¹ tajnoœci. Mogê tylko po-
wiedzieæ, ¿e Instytut Pamiêci Narodowej – to zna-
czy ja i szefowa archiwum – z³o¿y³ odpowiedni¹
informacjê na posiedzeniu sejmowej Komisji do
spraw S³u¿b Specjalnych. Informacja zosta³a
przyjêta i choæ nie mnie to os¹dzaæ, zosta³a oce-
niona pozytywnie.

Staram siê wiêc i bêdê siê stara³, póki bêdê
prezesem Instytutu Pamiêci Narodowej, nie wik-
³aæ instytutu w dzia³ania nie nale¿¹ce do naszych
zadañ – powiem delikatnie. Tyle ¿e z polityk¹ jest
tak, jak to ktoœ powiedzia³ w filmie Machulskie-
go: my nie interesujemy siê polityk¹, ale polityka
interesuje siê nami. St¹d tego rodzaju sytuacje.
Z naszej strony nie bêdzie jednak ¿adnych dzia-
³añ, które wik³a³yby instytut w sytuacje nieznaj-
duj¹ce uzasadnienia w prawie – tyle mogê powie-
dzieæ, gdy idzie o sprawê pana pu³kownika Tar-
nowskiego. Sprawa bêdzie mia³a dalszy ci¹g ze
wzglêdu na oœwiadczenie komisji o skierowaniu
zawiadomienia do prokuratury, ale to ju¿ nie do-
tyczy Instytutu Pamiêci Narodowej.

Pan senator Nicieja wspomnia³ o Wzgórzach
Wuleckich i mordzie na profesorach lwowskich.
Jest œledztwo, Panie Profesorze, w tej sprawie, ale
trudno mi powiedzieæ, kiedy zostanie ono zakoñ-
czone. Jest ono prowadzone bodaj¿e od 2002 r.
Notabene, ja obejmujê honorowym patronatem
ekspedycje studentów polskich, tak¿e z naszego

regionu opolsko-wroc³awskiego, którzy w roczni-
cê œmierci profesorów je¿d¿¹ do Opola, by po-
rz¹dkowaæ…

(Senator Teresa Liszcz: Do Lwowa.)
Tak, do Lwowa, oczywiœcie.
Porz¹dkuj¹ oni miejsce wokó³ krzy¿a, który

postawiono tam, gdzie dosz³o do tej zbrodni, na
Wzgórzach Wuleckich. Myœlê, ¿e œledztwo zosta-
nie zakoñczone umorzeniem, ale tak¿e wyjaœnie-
niem – bo umorzenie znaczy w tym wypadku tak-
¿e wyjaœnienie – wszystkich okolicznoœci, nazwa-
niem tej zbrodni po imieniu i wskazaniem spraw-
ców.

Pan senator Jaeschke zwróci³ siê do mnie
z proœb¹ o wyjaœnienie mojego stosunku do ini-
cjatywy Centrum Szymona Wiesenthala nazywa-
nej „Ostatni¹ szans¹” – „Last chance”. Mój stosu-
nek do niej jest negatywny, od samego pocz¹tku.
W moim liœcie z 5 wrzeœnia 2003 r. poinformowa-
³em Efraima Zuroffa, ¿e niezale¿nie od oceny do-
robku Centrum Szymona Wiesenthala i niezale¿-
nie od tego, ¿e w republikach nadba³tyckich taka
akcja siê powiod³a, w Polsce Instytut Pamiêci Na-
rodowej nie zgodzi siê ¿adn¹ miar¹ na jak¹kol-
wiek formê wspó³pracy, gdy idzie o akcjê „Last
chance”. Po pierwsze dlatego, ¿e od tego jest In-
stytut Pamiêci Narodowej. Po wtóre dlatego, ¿e
Instytut Pamiêci Narodowej ma bogaty dorobek,
uznawany tak¿e przez Centrum Szymona Wie-
senthala, gdy idzie o œciganie zbrodni niemiec-
kich, nazistowskich, w tym równie¿ o zbrodnie
pope³nione na ¯ydach. Notabene, Centrum Szy-
mona Wiesenthala wielokrotnie podkreœla³o za-
s³ugi Instytutu Pamiêci Narodowej – to dziêki IPN
w corocznym sprawozdaniu oceniaj¹cym pañ-
stwa, które powinny œcigaæ zbrodnie holocaustu,
Polska zosta³a umieszczona na drugim miejscu,
po Stanach Zjednoczonych, z bardzo pozytywn¹
ocen¹. Startowaliœmy gdzieœ z do³u tego rankin-
gu, jeœli mo¿na u¿yæ takiego trochê niestosowne-
go s³owa, a zostaliœmy umieszczeni na miejscu
drugim. I wreszcie powiedzia³em panu Zuroffowi,
¿e Instytut Pamiêci Narodowej jest finansowany
z bud¿etu pañstwa i by³oby czymœ niestoso-
wnym, gdybyœmy przyjmowali czy popierali akcje
za pieni¹dze z innych Ÿróde³, skoro jesteœmy fi-
nansowani – równie¿ dziêki Wysokiej Izbie, która
uczestniczy w procesie uchwalania bud¿etu pañ-
stwa – z innych Ÿróde³. Moralnie te¿ jest to dla nas
sytuacja nie do zaakceptowania, dlatego te¿
w formie ustnej i w owym liœcie z 5 wrzeœnia
2003 r. poinformowaliœmy pana Efraima Zurof-
fa, szefa Centrum Szymona Wiesenthala w Jero-
zolimie, ¿e Instytut Pamiêci Narodowej nie bêdzie
uczestniczy³, w jakiejkolwiek formie, we
wspó³pracy zmierzaj¹cej do realizacji tej idei. Je-
¿eli jednak bêd¹ siê do nas zg³aszaæ œwiadkowie
z informacjami, inspirowani tymi 10 tysi¹cami
euro, to jest oczywiste, ¿e prokurator IPN musi
takie zeznanie przyj¹æ, bo nie jest istotne, dlacze-
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go ktoœ przyszed³ – my musimy odebraæ jego ze-
znanie. Notabene do tej pory nikt siê do nas jesz-
cze nie zg³osi³ w zwi¹zku z realizacj¹ tej inicjaty-
wy.

Pana marsza³ka Jarzembowskiego nie ma.
Z panem marsza³kiem Jarzembowskim bêdzie-
my pewnie…

(G³os z sali: Jest.)
Bêdziemy zapewne w sporze, gdy idzie o Insty-

tut Pamiêci Narodowej, mo¿e nie do koñca…
(Senator Ryszard Jarzembowski: W jakim spo-

rze?)
No w³aœnie, mam nadziejê, ¿e do¿yjê dnia,

w którym uzgodnimy nasze wspólne stanowisko,
gdy idzie o Instytut Pamiêci Narodowej, Panie
Marsza³ku.

Ja nie wiem, o jakie zbrodnie – gdybyœmy je tak
nazwali – panu chodzi³o. A gdy idzie o zbrodnie
pope³nione w Iraku, nie mog¹ byæ one œcigane
przez Instytut Pamiêci Narodowej, poniewa¿
ustawa o Instytucie Pamiêci Narodowej wyraŸnie
mówi, ¿e Instytut mo¿e zajmowaæ siê wy³¹cznie
okresem koñcz¹cym siê na dniu 31 grudnia
1990 r. Ale, Panie Marsza³ku, jest pewna szansa,
tak¿e gdy idzie o Irak, mianowicie…

(Senator Ryszard Jarzembowski: Ale Wyœcig
Pokoju zosta³ reaktywowany, muszê panu po-
wiedzieæ.)

Tak, ale nie mo¿emy zajmowaæ siê Wyœcigiem
Pokoju organizowanym obecnie, tylko przed ro-
kiem 1990. Ja tê sprawê wyjaœnia³em, prezento-
wa³em pañstwu dokumenty w ubieg³ym roku.
Ale jest, Panie Marsza³ku, pewna szansa, ¿eby
pana postulat zosta³ zrealizowany. Otó¿ pewnie
pan nie wie o tym, ¿e bodaj¿e w marcu tego roku,
w czasie konferencji Interpolu, na któr¹ zosta³
zaproszony Instytut Pamiêci Narodowej – by³a to
konferencja pañstw, których policja ma swoich
przedstawicieli w Interpolu – zwrócono siê do pol-
skiego ministra sprawiedliwoœci i prokuratora
generalnego, ¿eby ze wzglêdu na znany i uznany
dorobek Instytutu Pamiêci Narodowej, gdy idzie
o œciganie zbrodni wojennych i zbrodni ludobój-
stwa, polski Instytut Pamiêci Narodowej móg³
uzyskaæ kompetencje do œwiadczenia pomocy
prawnej w sprawie badania zbrodni ludobójstwa
pope³nionych w latach dziewiêædziesi¹tych –
chodzi miêdzy innymi o Ruandê i Ba³kany. Rzecz
mo¿e wydawaæ siê dziwna, ale jest to dla nas pe-
wna satysfakcja, poniewa¿ przedstawiciele wszy-
stkich pañstw, którzy byli reprezentowani na tej
konferencji, uznali, ¿e Instytut Pamiêci Narodo-
wej móg³by – chocia¿by w zakresie odbierania in-
formacji, Ÿróde³ dowodowych – pomagaæ Miêdzy-
narodowemu Trybuna³owi Karnemu w Hadze.
Mo¿e wiêc równie¿ sprawy odra¿aj¹cych zbrodni
pope³nianych w Iraku, o których jest g³oœno,
zw³aszcza ostatnio, trafi¹ kiedyœ do Instytutu Pa-

miêci Narodowej? Wcale bym siê tym nie zmar-
twi³, Panie Marsza³ku.

Senator Ryszard Jarzembowski:
Przepraszam bardzo, Panie Marsza³ku, tylko

jedno zdanie sprostowania, je¿eli wolno.
Z ca³ym szacunkiem do pana profesora: ja ¿a-

dnych postulatów pod adresem IPN nie mam,
mam tylko pytania, które zadajê.

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: I dosta³ pan
odpowiedzi.)

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Leon Kieres:
No tak, odpowiedzia³em, Panie Marsza³ku.
Z panem marsza³kiem spotka³em siê, wyjaœ-

nialiœmy sobie ró¿ne rzeczy, choæ pozostaliœmy
przy swoich stanowiskach, przez niektórych uz-
nawanych, przez innych kontestowanych. Ale ja
wysoko sobie ceniê tê dyskusjê, Panie Mar-
sza³ku.

Pani senator pyta³a o Biuro Edukacji Publicz-
nej. Otó¿ w Biurze Edukacji Publicznej pracuje
sto piêædziesi¹t osób – w Warszawie, w dziesiêciu
oddzia³ach oraz w oœmiu delegaturach. W od-
dziale pracuje zwykle oko³o dziesiêciu osób, któ-
re realizuj¹ tê misjê. Ale na przyk³ad w Bydgosz-
czy pracuj¹ na etatach tylko dwie osoby. Tak¹ li-
czbê…

(Senator Apolonia Klepacz: A ile jest osób
w Lublinie?)

Nie pamiêtam dok³adnie, ale jest tu pani dy-
rektor Rudziñska z Biura Edukacji Publicznej…

Proszê mi podpowiedzieæ.
(Zastêpca Dyrektora Biura Edukacji Publicznej

w Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œciga-
nia Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Ag-
nieszka Rudziñska: Sto czterdzieœci.)

Ale chodzi o Lublin.
(Zastêpca Dyrektora Biura Edukacji Publicznej

w Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œciga-
nia Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Ag-
nieszka Rudziñska: W Lublinie pracuje dziesiêæ
osób, z czego po³owa to naukowcy, badacze.
Dzia³alnoœci¹ stricte edukacyjn¹ zajmuj¹ siê…)

Wczoraj podpisa³em zgodê na zatrudnienie ko-
lejnej pani w Lublinie, w³aœnie do Biura Edukacji
Publicznej.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze zapytania?
Proszê, pan senator Dzido, a potem senator

Romaszewski.
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Senator Henryk Dzido:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, ja jestem pe³en podziwu dla

pracy instytutu i w zasadzie nie mam uwag, z wy-
j¹tkiem jednej. Otó¿ na stronie 258 pañskiej in-
formacji jest rozdzia³ 5, który prezentuje dzia³al-
noœæ i ustalenia naukowo-badawcze Biura Edu-
kacji Publicznej IPN, a konkretnie wydzia³u ba-
dañ naukowych. Z tego rozdzia³u wynika, ¿e na
ziemiach polskich dokonano zag³ady ¯ydów. Nie
wiem, kto dokona³ tej zag³ady, ale z tego ostatnie-
go mogê siê domyœliæ, ¿e dokonali tej zag³ady
szmalcownicy i szanta¿yœci ukrywaj¹cej siê lu-
dnoœci ¿ydowskiej. Tak to odbieram. Dlaczego
pañstwo sprowadziliœcie zag³adê tylko do dzia³al-
noœci elementów polskich, marginalnych, a nie
ma tu wskazania, kto tak naprawdê tej zag³ady
dokona³? Myœlê, ¿e ta dysproporcja jest œwiado-
mie wprowadzona do tego¿ rozdzia³u.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Romaszewski, proszê.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Prezesie, od niedawna w kodeksie postê-
powania karnego mamy now¹ instytucjê, a mia-
nowicie europejski nakaz aresztowania. Czy Ko-
misja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu nie nosi siê z zamiarem wykorzystania
tego w jakiœ sposób?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze zapytania? Nie ma.
Bardzo proszê, Panie Profesorze.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Leon Kieres:

Panie Senatorze, dziêkujê za uznanie – zwra-
cam siê do pana senatora Dzidy. Panie Senato-
rze, gdy idzie o nasze publikacje dotycz¹ce zag³a-
dy ¯ydów na ziemiach polskich, to one g³ównie
koncentruj¹ siê na zag³adzie ¯ydów, której doko-
nali niemieccy naziœci – akcja Reinhard itd. Na-
sza konferencja i publikacja dotyczy³y… Ja
wiem, ja sam to czytam. Proszê jednak czytaæ ten
pkt 5 z wykazem publikacji z konferencji, który
jest opublikowany w tej samej pracy, w którym

99% naszej uwagi koncentrujemy w³aœnie na ta-
kich sprawach, jak zbrodnie niemieckie po-
pe³nione na ¯ydach tutaj, na terenie Polski. To
dziêki nam wspomniany tu przeze mnie Instytut
Wiesenthala zmieni³ na swojej stronie interneto-
wej nazwê „polskie obozy koncentracyjne”. Przez
lata funkcjonowa³a tam ta nazwa i nikomu to nie
przeszkadza³o, tak¿e w Polsce. Dopiero w 2003 r.
zmieniono tê nazwê na „niemieckie obozy kon-
centracyjne” lub „obozy koncentracyjne na tery-
torium okupowanej przez Niemców Polski”.

Zapewniam pana, Panie Senatorze, ¿e my na-
prawdê w odpowiednich proporcjach zajmujemy
siê zbrodniami pope³nionymi przez Niemców
i przez Polaków i oczywiœcie proporcje te wskazu-
j¹ na sprawstwo przede wszystkim Niemców. Ale
ta uwaga jest dla mnie bardzo wa¿na, bo w kolej-
nej edycji mojego sprawozdania w sposób szcze-
gólnie dobitny to podkreœlê, oczywiœcie.

Jeœli chodzi o europejski nakaz aresztowania,
to oczywiœcie, Panie Senatorze, rozwa¿amy to.
Pan profesor Kulesza rozwa¿a korzystanie z tej
instytucji w zwi¹zku z tym, ¿e zw³aszcza nasze
wnioski ekstradycyjne nie przynosz¹ sukcesu.
Ja wielokrotnie by³em pytany o losy Salomona
Morela czy Heleny Woliñskiej. Kolejny wniosek
w sprawie Salomona Morela zosta³ skierowany za
poœrednictwem oczywiœcie ministra sprawiedli-
woœci, bo w ten sposób je kierujemy. Odpowiedzi
nie mamy, ale s¹dzimy, ¿e nie bêdzie ona pozyty-
wna. Je¿eli idzie o Helenê Woliñsk¹, to byli u nas
przedstawiciele Home Office. Miêdzy innymi za-
dali nam pytanie, dla nas bulwersuj¹ce, czy oby-
watel innego pañstwa mo¿e dzisiaj liczyæ w Pol-
sce na uczciwy proces. Takie pytanie zosta³o po-
stawione: czy Polska jest zdolna do uczciwego
procesu, jeœli zostanie uwzglêdniony wniosek
ekstradycyjny? Ale otrzymujê równie¿ pisma od
parlamentarzystów brytyjskich, z Izby Gmin
zw³aszcza, którzy pytaj¹ mnie chocia¿by o zbro-
dnie SS Galizien, o to, co my robimy, gdy¿ ich py-
taj¹ wyborcy. Bo mniej wiêcej piêæ tysiêcy, dzisiaj
chyba ju¿ tylko pó³tora tysi¹ca, tych ludzi ¿yje na
terytorium Wielkiej Brytanii. Takie zaintereso-
wanie z tamtej strony jest. Oczywiœcie ten euro-
pejski nakaz aresztowania bêdzie stosowany
tak¿e w instytucie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze zapytania?
(Senator Dorota Simonides: Ja mam krótkie.)
Bardzo proszê.

Senator Dorota Simonides:

Panie Prezesie, ile lat liczy sobie teraz Salomon
Morel?
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Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Leon Kieres:

Ma ponad osiemdziesi¹t lat.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Pani senator Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:

Mam pytanie: czy Salomon Morel dalej otrzy-
muje tê szczególn¹, specjaln¹ rentê polsk¹?

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Leon Kieres:
Tak.
(Senator Teresa Liszcz: Czy nie by³o jakieœ ofi-

cjalnej inicjatywy, ¿eby przeci¹æ finansowanie te-
go...)

O tej sprawie oczywiœcie wszystkie polskie
w³adze s¹ poinformowane. Pan profesor Witold
Kulesza swego czasu by³ o to pytany w Sejmie,
przedstawia³ informacje, te informacje zosta³y
przekazane. My niestety nie mamy uprawnieñ do
sk³adania jakichkolwiek wniosków w tej sprawie.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Czy to nie
jest pomocnictwo?)

Mo¿e w rozmowie indywidualnej o tym poroz-
mawiamy.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Czy s¹ jeszcze zapytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê bardzo, Panie Profesorze.
Otwieram dyskusjê.
Udzielam g³osu senatorowi Niciei. Jest to jedy-

ny zapisany mówca.
Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Nicieja:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Preze-

sie!
Przedstawione Wysokiej Izbie sprawozdanie

IPN jest sporz¹dzone bardzo precyzyjnie. Zawie-
ra wiele faktów i pokazuje ogromn¹ pracê insty-
tutu. Jest to bardzo ciekawy dokument. Wymie-
nia setki faktów. Jest ogromna bibliografia. Mogê
wiêc pochyliæ g³owê nad tym sprawozdaniem, bo
jest ono naprawdê ciekawym dokumentem, i po-
gratulowaæ tej pracy.

Chcê na wstêpie powiedzieæ, ¿e nie mam ¿a-
dnych zastrze¿eñ, je¿eli chodzi o pion œledczy in-
stytutu i ca³¹ dzia³alnoœæ prokuratorsk¹. Wszys-
cy wiemy , ¿e wtedy dzia³y siê ró¿ne niegodziwo-
œci, bo ró¿ni nadgorliwi ludzie, oszo³omieni chwi-
low¹ w³adz¹ dopuszczali siê zbrodni. I tych prze-
stêpców trzeba tropiæ, œledziæ, bo sprawiedliwo-
œci musi staæ siê zadoœæ, a zbrodnie powinny zo-
staæ ukarane. Ten dzia³ pracy instytutu budzi za-
tem moje pe³ne uznanie.

Mam jednak zastrze¿enia, i na tym chcê siê
skoncentrowaæ, jeœli chodzi o pion edukacyjny.
Instytut prowadzi bowiem bardzo szerok¹ dzia-
³alnoœæ badawcz¹ i publicystyczn¹ w zakresie lu-
stracji najnowszej historii polskiej kultury, nau-
ki i w ogóle ¿ycia spo³ecznego. I to w³aœnie budzie
emocje oraz jak s¹dzê, Panie Prezesie, wp³ywa na
zachwianie wiarygodnoœci tej wielkiej pracy, jak¹
wykonujecie. Bo do naszych skrzynek senackich
najczêœciej dociera w jakimœ sensie pok³osie tej
pracy – biuletyn instytutu. Wszyscy go dostaje-
my. I to on budzi w³aœnie te emocje, on powoduje,
¿e skrzywiony jest obraz instytutu, którym pan
kieruje, w oczach wielu osób, które interesuj¹ siê
tymi sprawami. Ten biuletyn redagowany przez
m³odych ludzi, m³odych historyków, g³ównie
publicystów o bardzo wyrazistych pogl¹dach po-
litycznych, powoduje, ¿e niektóre problemy przy-
bieraj¹ formê groteski i burz¹ obraz pracy insty-
tutu. O tym chcê powiedzieæ, odwo³am siê wiêc
do niektórych fragmentów.

Chcê powiedzieæ, ¿e sprawa instytutu… W Pol-
sce po ka¿dej zmianie systemu politycznego,
a by³o ich wiele, by³y próby tworzenia podobnych
instytutów. Próbowano rozliczyæ poprzednie po-
kolenia, ekipy rz¹dz¹ce za to, co czyni³y. Gdy Pol-
ska odzyskiwa³a niepodleg³oœæ w 1918 r., by³a
próba stworzenia podobnego instytutu, który
mia³ rozliczyæ, jak zachowywali siê politycy, elity
wojskowe w armii carskiej. Miêdzy innymi Adam
Próchnik stworzy³ coœ takiego, aby rozliczyæ.
I próbowano to robiæ. Nigdy nie próbowano je-
dnak rozliczaæ kultury i ludzi kultury. Nie próbo-
wano wtedy rozliczyæ na przyk³ad g³oœnej sprawy
Stanis³awa Brzozowskiego, którego oskar¿ano
o to, ¿e by³ pracownikiem Ochrany.

Podobnie dzia³o siê po upadku rz¹dów sanacyj-
nych na emigracji w Pary¿u i w Londynie. Wów-
czas minister informacji, profesor Kot, i minister
Stroñski mieli zadanie, aby zlustrowaæ to, co siê
sta³o z ekip¹, która rz¹dzi³a Polsk¹ sanacyjn¹.
I by³y ostre rozliczenia polityczne, próbowano
stworzyæ instytucje, ale nigdy nie wchodzono
w lustrowanie kultury. Tego w¹tku nie ruszano.

Po powstaniu Polski Ludowej znów nast¹pi³a
kolosalna zmiana systemu i znów podjêto lustro-
wanie. Stworzono specjalne instytucje, które
próbowa³y to robiæ.

Pamiêtam g³oœn¹ naradê w Otwocku, na której
powa¿ni historycy, do dzisiaj jeszcze funkcjonu-
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j¹cy w ¿yciu publicznym, ods¹dzali od czci i wiary
II Rzeczpospolit¹. Mówiono, ¿e to by³a czarna
dziura. Wyg³oszono w Otwocku miêdzy innymi
tak¹ konkluzjê, ¿e ju¿ lepiej by³o narodowi pol-
skiemu pod rozbiorami ni¿ w tej bur¿uazyjno-ob-
szarniczej Polsce Pi³sudskiego i ¿e lepiej by by³o,
gdyby Polska niepodleg³oœci nie odzyska³a. Oczy-
wiœcie ten okres zosta³ totalnie potêpiony.

A póŸniej, po roku 1956, to wszystko zmiêk³o.
I nawet ci, którzy tak mówili, czasem prominen-
tni historycy, do dziœ pisuj¹cy, którzy nazywali
Pi³sudskiego faszyst¹, dyktatorem, póŸniej nazy-
wali jego rz¹dy autorytarnymi, ju¿ nie faszystow-
skimi; mówili, ¿e to by³y rz¹dy autorytarne
Pi³sudskiego. A potem, u schy³ku PRL, by³ nazy-
wany ju¿ demokrat¹ i pewnym wzorcem,
a II Rzeczpospolita sta³a siê wzorcem dla wielu
dzisiaj uprawiaj¹cych publicystykê historyczn¹.

Po co w ogóle to mówiê? Bo to samo dzieje siê
teraz z histori¹ PRL. Ona jest poddana bardzo po-
wa¿nej obróbce. Próbuje siê wszystko oceniaæ
w kategoriach ideologizacji, w takich katego-
riach, ¿e wszystko by³o doktrynowane, wszystko
by³o poddane totalnej kontroli.

I miêdzy innymi st¹d to ogólne zdziwienie
i bardzo s³uszne pytania pana marsza³ka Ja-
rzembowskiego. No bo tutaj, na pierwszych stro-
nach, jest wybite: „Wypoczynek w PRL”, „Go-
mu³ka pod Grunwaldem”, „Jarocin z perspekty-
wy SB”… I jest pokazane, ¿e to jest… ¯eby nie byæ
go³os³ownym, podam przyk³ad tekstu „Gomu³ka
pod Grunwaldem”, powa¿nego opracowania. Au-
tor z tych wielkich obchodów robi w³aœciwie par-
tyjn¹ pokazuchê. Oœmiesza tych ludzi, ¿e to ro-
bi¹, oœmiesza atmosferê tego, co siê dzieje… Oœ-
miesza to, mówi, ¿e jest to pokazucha komuni-
styczna, która s³u¿y tylko PZPR. I autor pisze, ¿e
uroczystoœci centralne zorganizowane pod
Grunwaldem znacznym nak³adem si³ i œrodków
by³y masowym spektaklem ³¹cz¹cym w sobie za-
równo elementy historyczne, jak i ludyczne, przy
czym te pierwsze, czyli historyczne, nieraz znajdo-
wa³y siê na granicy prowokacji. Na przyk³ad wy-
kucie na pomniku, który stoi na polach grunwal-
dzkich, twarzy rycerzy skierowanych na zachód.
I to jest dowód. To, ¿e ci rycerze maj¹ twarze skie-
rowane na zachód, jest ju¿ prowokacj¹ historycz-
n¹.

Z kolei wybitnemu polskiemu rzeŸbiarzowi
Zygmuntowi Koniecznemu, twórcy wspania³ego
pomnika Nike warszawskiej, próbuje siê zarzu-
caæ, ¿e pomnik Nike, jej szabla jest skierowana
na zachód. I on w desperacji, czuj¹c œmiesznoœæ,
powiedzia³: ale ty³ek by³ wypiêty na Zwi¹zek Ra-
dziecki. (Weso³oœæ na sali)

To jest taka próba. I tu siê pojawia ta grotesko-
woœæ, o której mówimy. Tu jest ta groteskowoœæ.
Je¿eli mówimy, ¿e oto jest pokazucha: film „Krzy-

¿acy”, rycerze maj¹ twarze skierowane na za-
chód… No to dzisiaj odwróæmy obelisk, który tam
stoi, i skierujmy go na wschód, je¿eli jest taka po-
trzeba. Bardzo powa¿ny instytut musi dbaæ, ¿eby
takie rzeczy…

W biuletynie jest artyku³ „Wypoczynek w PRL”.
Proszê go dok³adnie przeczytaæ. Czy to nie jest
groteska, gdy siê mówi, ¿e zmuszano ludzi do
wczasów, zmuszano ich i wysy³ano, a oni stamt¹d
uciekali, bo nie chcieli… ¿e to by³a w³aœciwie tylko
indoktrynacja. Je¿eli siê mówi, ¿e grzybobranie
organizowano po to, ¿eby ludzi od koœcio³a odci¹g-
n¹æ… Ludzie szli na grzyby i szli do koœcio³a.

Z tego wynika ta atmosfera wokó³ instytutu,
zupe³nie niepotrzebna.

Jest te¿ kwestia autostopu, proszê pañstwa.
Tu jest artyku³ o autostopie, w którym siê mówi,
¿e walczono z autostopem w Polsce, mimo ¿e pa-
tronat nad nim sprawowa³y ZMS i ZMW. Tego ju¿
w ogóle nie rozumiem – jest nad tym patronat
ZMS i ZMW, a ideologicznie siê to zwalcza, bo
chce siê mieæ wszystko pod kontrol¹, a tymcza-
sem tu ktoœ nie pojecha³ przewidzianym autobu-
sem i tylko ktoœ go zabra³.

Myœlê, ¿e trzeba zwróciæ uwagê na to, Panie
Prezesie, czy to ma sens w powa¿nym biuletynie,
bo to firmuje Instytut Pamiêci Narodowej. I te
wszystkie poprzednie publikacje, które powodo-
wa³y… Ktoœ mówi, ¿e to moczarowskie piosenki
na festiwalu piosenki… Teraz znów czytam, ¿e
bardzo ciekawa i œmieszna piosenka Trubadurów
„PrzyjedŸ mamo na przysiêgê” – œpiewa³em j¹, gdy
by³em w wojsku – jest zrobiona z inspiracji mocza-
rowskiej. No, nie mo¿na czegoœ takiego robiæ, bo to
w³aœnie oœmiesza tê sprawê.

Druga kwestia… Oœmiesza siê festiwal piosen-
ki ¿o³nierskiej w Ko³obrzegu, ¿e to pokazucha ko-
munistyczna, festiwal w Zielonej Górze. Nie pa-
miêta siê, ¿e na tym festiwalu na przyk³ad debiu-
towa³ Micha³ Bajor. Tam siê zaczê³a jego wielka
kariera artysty, wielkiego artysty. I on siê tego nie
wstydzi. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e by³ wtedy in-
doktrynowany i kazano mu œpiewaæ rosyjskie
piosenki.

Tak samo z Wyœcigiem Pokoju… Twierdzi siê,
¿e zmuszano… No, proszê pañstwa, jako dziecko
sta³em na stadionach i patrzy³em, jak finiszuj¹
Szozda i Szurkowski, i nikt mnie nie zmusza³, ¿e-
by prze¿ywaæ wspania³e komentarze Tuszyñskie-
go i Tomaszewskiego. Nikt mnie do tego nie zmu-
sza³. To by³o wielkie wydarzenie. To by³o prze¿y-
cie, to by³o rzeczywiœcie… To nie by³a komunisty-
czna pokazucha, jakaœ walka zimnowojenna.

Myœlê, ¿e to musimy braæ pod uwagê, je¿eli
chcemy byæ powa¿ni w tej sprawie, je¿eli chcemy
szanowaæ to wszystko.

I teraz wchodzê, proszê pañstwa, w trudniej-
sz¹ sprawê – lustrowanie polskiej nauki...

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ale, Panie Se-
natorze…)
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Jeszcze tylko to powiem.
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ale czas ju¿

min¹³.)
Ju¿, sekundê.
Chodzi o lustrowanie polskiej nauki, artyku³y

o profesorach, dokumentach UB. Chcê powie-
dzieæ o jednym, wstrz¹saj¹cym, który wszyscy
prze¿yliœmy…

Otó¿,wychowa³em siê na publicystyce Olgier-
da Terleckiego. To by³ publicysta kiedyœ tak po-
pularny jak Jasienica, jak Kisielewski. Jego arty-
ku³y, jego ksi¹¿ki, na przyk³ad „Najkrótsza histo-
ria II wojny œwiatowej”, biografia Sikorskiego,
biografia Becka… I nagle zosta³ zlustrowany,
proszê pañstwa. A przez kogo zosta³ zlustrowa-
ny? Przez syna, na ³amach „Rzeczpospolitej”. Nie
robi tego szeregowy pracownik, robi to szef od-
dzia³u krakowskiego na ³amach „Rzeczpospoli-
tej”, w dodatku „Plus Minus”, jednym z najczê-
œciej czytanych dodatków, w ogromnym artykule
„Mój Ojciec”. Lachowicz… Ca³a dokumentacja…
Józefa Hennelowa przeczyta³a to i powiedzia³a, ¿e
nie wierzy w³asnym oczom. Czy coœ takiego mo¿e
zaistnieæ? I to jest ogromny artyku³. Ja tu mia³em
tylko jego fragment. Tam jest wszystko wyci¹g-
niête.

Poza tym próba lustrowania Osmañczyka,
któr¹ prze¿ywaliœmy na Œl¹sku Opolskim… Je-
¿eli w tym kierunku pójdziemy, zaczniemy lu-
strowaæ, to zrobimy polskie piek³o.

Ten wspania³y publicysta, cz³owiek, który umia³
pisaæ o historii, pisa³ jak Norman Davies – ja mam
dla niego wielki szacunek – przez w³asnego syna…
PóŸniej jest nawet pytanie, czy to nie jest Pawka
Morozow w wydaniu innym, à rebours.

Czy to nie s¹ jakieœ grzañce… Jak siê pan, Pa-
nie Profesorze, do tego odnosi, do takiego przy-
padku.

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Zaraz siê od-
niesie, Senatorze.)

Myœlê, ¿e to s¹ wa¿ne sprawy.
P r o s z ê p a ñ s t w a , p r z y g o t o w a ³ e m t o

wyst¹pienie precyzyjnie, a wszed³em w tak¹ im-
prowizowan¹ mowê.

Nie mam zastrze¿eñ do pionu œledczego – robi-
cie to dobrze i róbcie tak dalej, ale nie twórzcie
przestrzeni, w której to siê staje grotesk¹, w któ-
rej wszystko mo¿e byæ œmieszne, bo dorabia siê
ideologiê tam, gdzie jej na pewno nie by³o. Ludzie
jeŸdzili autostopem, jechali na grzyby i cieszyli
siê, ¿e ktoœ im zorganizowa³ to grzybobranie.
Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy pani senator Simonides chcia³aby zabraæ

g³os?

(Senator Dorota Simonides: Tak, króciutko.)
Proszê bardzo. I potem senator…

Senator Dorota Simonides:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³abym powiedzieæ, ¿e w historii, je¿eli

opisujemy jakiekolwiek wydarzenie, trzeba ope-
rowaæ datami – powiedzieæ na przyk³ad: w 1951 r.
zmuszano mnie do pójœcia, do tego, by trzy godzi-
ny w s³oñcu czekaæ na Wyœcig Pokoju. Ale nie o to
mi tu chodzi. Obawiam siê, ¿e mylimy pewne rze-
czy. Choæby lustracjê, któr¹ robi siê na u¿ytek
prasy, i robi j¹ – mo¿na by powiedzieæ – jakiœ m³o-
dy hunwejbin. A my to prze¿yliœmy. I to by³a ta hi-
storia w awanturze o Osmañczyka… Przecie¿ te-
go nie robi³ IPN! I ja nie rozumiem, dlaczego my te
wszystkie rzeczy mylimy.

Po drugie – i to by³ g³ówny mój powód, dla któ-
rego chcia³am zabraæ g³os – wróci³am przedwczo-
raj z Berlina, gdzie gratulowano mi, ¿e mamy taki
Instytut Pamiêci Narodowej. Mówiono mi, jak da-
lece ten instytut jest wzorem rzetelnoœci, i jej
publikacje s¹ wzorem, i jak wa¿ne jest to, ¿e nor-
malny czytelnik mo¿e siê z nimi zapoznaæ.

Czym innym s¹ publikacje stricte naukowe,
gdzie podaje siê pewne dokumenty, a zupe³nie
czym innym, je¿eli w³asny syn – to samo prze¿y-
liœmy z ¿on¹, z córk¹, Zbigniewa Herberta, te¿
w „Rzeczpospolitej” – podaje to, co sam przeczy-
ta³. To jest ju¿ tak zwany wtórny obieg i my tu nie
mo¿emy ani za pewne nieœcis³oœci, ani za nic IPN
oskar¿aæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Senator Romaszewski…
Pytam jeszcze raz, czy ktoœ z senatorów

chcia³by zapisaæ siê do g³osu, gdy¿ inaczej za-
mknê listê. Dziêkujê.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Oczywiœcie, muszê siê w jakiejœ mierze zgodziæ

z senatorem Niciej¹ co do pierwszej czêœci, bo
rzeczywiœcie ten obraz, który powstaje, jest teraz
bardzo czêsto nieadekwatny w sferze obyczajo-
wej. Rzeczywiœcie m³odzi ludzie pisz¹, ale nie do
koñca zdaj¹ sobie sprawê z tego, jak ludzie ¿yli,
jak prze¿ywali swoj¹ m³odoœæ i jak to by³o stra-
szliwie ponure. Bardzo czêsto poruszamy siê
w sferze hase³, w sferze symboli. Myœlê, ¿e bada-
nia, które siê odbywaj¹, s¹ niew¹tpliwie bardzo
s³uszne i myœlê, ¿e nale¿y po prostu zwróciæ na to
uwagê. Myœlê tak¿e, ¿e s¹ naukowcy, którzy tê
uwagê zwróc¹ i którzy te badania pokieruj¹ we
w³aœciw¹ stronê, tak ¿ebyœmy mogli bardziej po-
znawaæ ten PRL.

Mój gwa³towny – ale to gwa³towny – sprzeciw
budzi to, co powiedzia³ pan senator Nicieja na te-
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mat sprawy Terleckiego. Proszê pañstwa, prze-
cie¿ to jest dok³adnie pani Dulska. To ju¿
Boy-¯eleñski w swoich „Br¹zownikach” siê z tym
rozprawia³. Proszê pañstwa, okropnoœæ systemu
komunistycznego polega³a na tym, ¿e czêsto bar-
dzo przyzwoici, bardzo sensowni, bardzo pozyty-
wni ludzie byli stawiani w takich sytuacjach.
I dlaczego tego nie powiedzieæ?

Knut Hamsun by³ kolaborantem. Dlaczego te-
go nie mówiæ? Czy „G³ód” na tym straci? Dlaczego
nie mówiæ, w jakich warunkach dzia³ali ludzie,
dzia³ali naukowcy, dzia³ali dziennikarze? To
w tym momencie zaczyna siê k³amstwo, to zaczy-
na byæ nie prawda historyczna, tylko k³amstwo
historyczne. My ubieramy, my ubieramy posta-
cie w niew³aœciwy sposób, my banalizujemy wte-
dy historiê. To by³ dramat. To by³ dramat Terlec-
kiego, by³ dramat… Bo¿e, ile¿ tych dramatów! Nie
bêdê ich teraz wymienia³. Ile ja ich znam! Ale ja
myœlê, ¿e ludzie powinni wiedzieæ o tym, jakie to
by³y dramaty. I myœlê, ¿e na tym polega³a okrop-
noœæ systemu. Dziêkujê bardzo.

(Oklaski)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Pytam pana prezesa profesora Kieresa, czy

chcia³by jeszcze zabraæ g³os.
(Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji

Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Leon Kieres: Jeœli mogê, Panie Marsza³ku.)

Bardzo proszê.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Leon Kieres:
Bardzo szanujê pana profesora Niciejê. Oby-

dwaj jesteœmy nauczycielami akademickimi z ty-
tu³ami profesorów. Mamy swoich magistrantów,
doktorantów. Ale, Panie Profesorze, szanuj¹c
bardzo pana za pana dorobek, szanujê tak¿e
m³odych ludzi, którzy próbuj¹ znaleŸæ siê w krê-
gu polskiej nauki, tak¿e historyków. Ja nie jes-
tem historykiem, jestem prawnikiem. Ale nie od-
bieram im prawa do formu³owania, wyra¿ania
w³asnych pogl¹dów, myœli, tak¿e na ³amach na-
szego miesiêcznika „Biuletyn Instytutu Pamiêci
Narodowej”. I póki ja bêdê prezesem Instytutu
Pamiêci Narodowej, nie bêdê cenzurowa³ ich wy-
powiedzi, nawet je¿eli sam siê z nimi nie zga-
dzam, a tak jest w wielu przypadkach.

S¹ tutaj osoby, cz³onkowie kolegium instytu-
tu. Wiedz¹, jak nieraz gwa³townie polemizujemy

z tekstami. Ale po to walczy³em o taki Senat, któ-
ry ma umocowania konstytucyjne, i po to kiedyœ
le¿a³em na pryczy wiêziennej, by ka¿dy, kto
w Polsce chce, mia³ mo¿liwoœæ wypowiadania siê.
Tak¿e Zbigniew Terlecki o swoim ojcu. On nie
jest, notabene, szefem oddzia³u krakowskiego
Instytutu Pamiêci Narodowej, tylko naczelni-
kiem biura edukacji w tym instytucie. Dyrekto-
rem oddzia³u jest inny krakowski historyk, te¿
maj¹cy uznany dorobek, pan profesor Janusz
Kurtyka.

Nie chcê, oczywiœcie, oceniaæ tej publikacji,
aczkolwiek, Panie Profesorze, nazwanie profeso-
ra Terleckiego, nawet z pewnym zastrze¿eniem –
Pawk¹ Morozowem á rebours, jest w wysokim
stopniu krzywdz¹ce dla tego cz³owieka. Ja widzê
jego dramat. Rozmawia³em z nim wielokrotnie.
On mnie pyta³ przed t¹ publikacj¹, co ja s¹dzê o
tym, ¿e on to napisze. To na podstawie mojej de-
cyzji otrzyma³ dokumenty, bo formalnie, w œwiet-
le ustawy, przecie¿ ani zmar³y ojciec, ani on nie
s¹ pokrzywdzonymi. Ja mu udostêpni³em te do-
kumenty w celach naukowo-badawczych i po-
wiedzia³em, ¿e to jest wy³¹cznie spraw¹ jego w³a-
snego sumienia, jak rozliczy siebie z w³asnym oj-
cem.

Pan, Panie Profesorze, chyba zapomnia³, bo na
pewno pan przeczyta³ to ostatnie zdanie, zdanie
rozpaczy, skierowane do swojego w³asnego ojca:
„Wierzê, ¿e siê z nim spotkam jeszcze i on mi wy-
jaœni, i¿ to, co robi³, by³o dzia³aniem cz³owieka
znajduj¹cego siê w sytuacji rozpaczliwej, byæ mo-
¿e chroni¹cego nawet mnie”. Zbigniew Terlecki
przecie¿ by³ hippisem wtedy, kiedy…

(G³os z sali: Ryszard.)
Ryszard Terlecki. Byæ mo¿e on robi³ to dla ro-

dziny. Trudno dzisiaj s¹dziæ. Przecie¿ syn nie
oceni³ ojca, nie os¹dzi³ go. On po prostu podzieli³
siê z nami swoim w³asnym bólem. Tak ja ode-
bra³em ten krzyk rozpaczy w³aœnie Ryszarda Ter-
leckiego z powodu swojego ojca. To dla tego cz³o-
wieka prawego i uczciwego, o wielkim dorobku
naukowym, by³o przecie¿ wielkim prze¿yciem.
I dlatego bêdê broni³ Ryszarda Terleckiego, gdy
chodzi o prawo do publikacji. Byæ mo¿e o mnie
te¿ kiedyœ ktoœ z mojej rodziny napisze ró¿ne rze-
czy, z którymi nie bêdê siê zgadza³, które w in-
nym, w z³ym œwietle, przedstawi¹ moj¹ sylwetkê.
Trudno. Po to w³aœnie, Panie Profesorze, chyba
piszemy, tworzymy, ¿eby równie¿ mo¿na by³o pi-
saæ w ten w³aœnie sposób.

Te zarzuty, o których pan mówi po raz kolejny,
dotycz¹ce – nie chcia³bym, ¿eby to zabrzmia³o
w sposób przeœmiewczy trochê – Wyœcigu Poko-
ju, opolskiego festiwalu piosenki polskiej… Ja
ju¿ w zesz³ym roku t³umaczy³em panu profesoro-
wi. Tak, pan sta³ w Opolu, a ja pod g³oœnikiem
w Koszalinie na ulicy Zwyciêstwa. By³em ma³ym
ch³opcem i s³ucha³em z g³oœnika ulicznego – bo
uboga rodzina nie by³a w stanie kupiæ sobie radia
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– meldunków z Wyœcigu Pokoju. Tylko proszê pa-
miêtaæ o jednej rzeczy – tak jest w sporcie, w kul-
turze, wszêdzie – ¿e dzie³o ¿yje swoim w³asnym
¿yciem. Wszyscyœmy byli za Wyœcigiem Pokoju
i ogl¹daliœmy festiwal piosenki polskiej czy pio-
senki ¿o³nierskiej w Ko³obrzegu. Ale pokazywa-
³em panu, Panie Profesorze, haniebne dokumen-
ty wytwarzane przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa, ma-
teria³y operacyjne, jak wykorzystywaæ Wyœcig
Pokoju, jak wykorzystywaæ festiwal piosenki pol-
skiej w Opolu czy piosenki ¿o³nierskiej w Ko³o-
brzegu, czy piosenki radzieckiej w Zielonej Gó-
rze. Ci ludzie wykorzystywali nas, nasze zaanga-
¿owanie, nasz ówczesny patriotyzm dla swoich
w³asnych, haniebnych celów. M³odzi ludzie –
zgadzam siê z senatorem Romaszewskim – nie
zawsze ch³odnym sercem, umys³em potrafi¹ oce-
niaæ te fakty, te wczasy… Ludzie bowiem byli
zmuszani jechaæ na wczasy. To nie jest tak, Panie
Profesorze… Ja te¿ jeŸdzi³em na wczasy, rzadko
bo rzadko, i wcale nikt mnie nie zmusza³, nikt
mnie nie przepêdza³. Ale by³y, zw³aszcza w latach
piêædziesi¹tych, takie sytuacje. Mamy równie¿
materia³y, meldunki operacyjne o tym, jak to
wszystko nale¿a³o wykorzystaæ dla pracy polity-
cznej, wychowawczej itd.

Czy odci¹gano w ten sposób ludzi od koœcio³a?
No, mnie samego odci¹gano. Robiono ró¿nego ro-
dzaju czyny spo³eczne w niedzielê, w Bo¿e Cia³o,
¿ebym nie poszed³ na procesjê. Rzeczywiœcie, Pa-
nie Profesorze, by³em i na procesji, i w koœciele,
i by³em te¿ na tym czynie spo³ecznym. Z moim li-
ceum imienia Stanis³awa Dubois chodziliœmy na
czyn i coœ tam porz¹dkowaliœmy. No, ale tak to
siê przecie¿ dzia³o. Przecie¿ to by³o go³ym okiem
widoczne, ¿e miêdzy innymi robili akcje propa-
gandowe, po to w³aœnie, ¿e chcieli, ¿ebyœmy byli
w tych dniach w innym miejscu.

I, Panie Profesorze, jeszcze jedna rzecz – tu ju¿
bêdê stanowczy – proszê nie mówiæ o lustracji lu-
dzi kultury przez Instytut Pamiêci Narodowej.
Lustracja kojarzy siê w Polsce dobrze, Ÿle, ale jest
zwi¹zana z zupe³nie innym faktem publicznym.
Nie my wytwarzaliœmy te dokumenty. Staramy
siê opatrywaæ je komentarzem. Generalnie, pro-
szê przejrzeæ wszystkie biuletyny, staramy siê
przywracaæ godnoœæ tym ludziom. W³aœnie lu-
dziom kultury, dziennikarzom. My ich bronimy,
jeœli publikujemy dokument, w którym mówi siê
jak hañbiono Andrzeja Wajdê, Adama Hanusz-
kiewicza, Halinê Miko³ajsk¹, znanych dziennika-
rzy, Stefana Bratkowskiego. Hañbiono chocia¿by
w ten sposób, ¿e oto do ¿ony przychodzi³o wezwa-
nie. Dziwnym trafem wrêczano ¿onie wezwanie
adresowane do mê¿a, by siê stawi³ w okreœlonym
dniu w poradni wenerologicznej, bo lecz¹ca siê
w tej poradni pacjentka wskaza³a na mê¿a jako
kontakt… I co, to nie jest hañba? Ja, oczywiœcie,

pytam tych ludzi, czy zezwol¹ nam na publikacjê
tego dokumentu. Podchodzê bowiem do tego
z du¿¹ wra¿liwoœci¹. Nie chcê sprawiæ drugi raz
bólu tym ludziom. Nie wszyscy bowiem chc¹ tej
publikacji. A takie by³y fakty, Panie Profesorze.
To te¿ by³y fakty.

Póki bêdê prezesem Instytutu Pamiêci Narodo-
wej, nie bêdzie oceny PRL w kategoriach
czarno-bia³ych. Ci z pañstwa, którzy z uwag¹ wy-
s³uchali mojego ubieg³orocznego sprawozdania,
pamiêtaj¹, ¿e powiedzia³em, ¿e ja równie¿ jestem
dzieckiem PRL i ¿e ja siê nie odcinam od PRL. Prze-
czytajcie pañstwo stenogram z mojego sprawozda-
nia w Sejmie, co mnie tam spotka³o za to sformu³o-
wanie. Mimo to powtarzam je tutaj. To by³o tak¿e
moje pañstwo, w którym ¿y³em, wychowywa³em
siê, ale to by³o pañstwo z³e. My odcinamy siê od z³a.
Co do tego nie ma w¹tpliwoœci. I tak bêdzie zawsze.
W tym sensie by³o to pañstwo wrogie, z³e. Pañstwo
z³a. Ale to pañstwo by³o te¿ pañstwem naszym,
w którym ¿yliœmy i staraliœmy siê w jakiœ sposób
urz¹dzaæ. Nie wszyscy z nas byli wizjonerami i wie-
rzyli, ¿e bêdzie inne pañstwo. Jednak¿e, Panie Pro-
fesorze, powiem wprost, z jednej strony nie bêdê,
jak powiedzia³em, popada³ w skrajnoœci, ale z dru-
giej strony proszê nie odbieraæ mi wiary, ¿e je¿eli
jest z³o, to powinno byæ tak interpretowane, ¿eby
wypraæ je z hañby czynów ludzi, którzy siê za tym
z³em kryli. A tak, niestety, by³o.

Biskupi polscy, jad¹c ad limina apostolorum
do Watykanu, byli – oczywiœcie bez w³asnej wie-
dzy – „wyposa¿ani”, i sz³y za nimi publikacje roz-
siewaj¹ce plotki o nich, pomówienia, po to, ¿eby
ich hañbiæ. To dotyczy³o Drugiego Soboru Waty-
kañskiego. To jest rzecz oczywista. I co, mam po-
wiedzieæ, ¿e w gruncie rzeczy nic siê nie zdarzy³o?
To nie by³y pozorowane dzia³ania. Po to jest w³aœ-
nie Instytut Pamiêci Narodowej, ¿eby publikowa³
tego rodzaju dokumenty. Nie lustrujemy ludzi
kultury, nie lustrujemy ludzi nauki, nie lustruje-
my ludzi mediów. Pokazujemy, poprzez treœci
w tych dokumentach zawarte, jak¹ hañb¹ byli ci,
którzy byli naszymi rodakami, a tak¿e pewnie pa-
nu i innym ludziom starali siê urz¹dziæ ¿ycie na
swój, w moim przekonaniu, haniebny sposób.

I po to jest w³aœnie ten instytut i po to s¹ te
publikacje. A pana, Panie Profesorze, ju¿
w ubieg³ym roku zaprasza³em i jeszcze raz zapra-
szam, je¿eli siê pan nie zgadza z tekstami publi-
kowanymi w biuletynie, proszê pisaæ. £amy tego
biuletynu s¹ otwarte dla ka¿dego, a zw³aszcza na
takich ludzi jak pan, Panie Profesorze.

(Oklaski)
(Senator Stanis³aw Nicieja: Je¿eli mogê…)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dyskusja jest ju¿ zamkniêta.
(Senator Stanis³aw Nicieja: Je¿eli siê mogê od-

nieœæ…)
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Nie, ju¿ nie mo¿e byæ polemiki.
(Senator Stanis³aw Nicieja: Przynajmniej ad

vocem.)
Nie. Bardzo przepraszam. By³y zapisy.
Zamykam dyskusjê.
Dziêkujê prezesowi Instytutu Pamiêci Narodo-

wej i Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, profesorowi Leonowi Kieresowi,
za przedstawienie Senatowi informacji o dzia³al-
noœci Instytutu Pamiêci Narodowej w okresie od
dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.

Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z t¹ infor-
macj¹.

Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie. Dziêkujê
wszystkim osobom towarzysz¹cym.

Proszê pañstwa, chcia³bym powiedzieæ sena-
torom, ¿e obrady tocz¹ siê dzisiaj a¿ do ostatniego
punktu porz¹dku obrad.

Dziêkujê, do widzenia.
Zatem przystêpujemy do ³¹cznego rozpa-

trzenia punktów dwunastego i trzynastego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
i stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej.

Przypominam, ¿e ustawa o swobodzie dzia³al-
noœci gospodarczej zosta³a uchwalona przez
Sejm na siedemdziesi¹tym szóstym posiedzeniu
w dniu 28 maja 2004 r. i przekazana do Senatu
w dniu 31 maja 2004 roku. Ustawa – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej zosta³a uchwalona przez Sejm na
siedemdziesi¹tym siódmym posiedzeniu w dniu
18 czerwca 2004 r. Do Senatu zosta³a przekaza-
na w dniu 18 czerwca 2004 r. Marsza³ek Senatu
skierowa³ ustawy do Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych: ustawê o swobodzie dzia³alno-
œci gospodarczej w dniu 31 maja 2004 roku,
a ustawê – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej w dniu
21 czerwca 2004 r. Komisja Gospodarki i Finan-
sów Publicznych po rozpatrzeniu ustaw przygo-
towa³a swoje sprawozdania w ich sprawie.

Przypominam, ¿e teksty ustaw zawarte s¹
w druku nr 724 oraz 738, a sprawozdania komi-
sji w drukach nr 724A i 738A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych, senatora Jerzego Markow-
skiego, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji w sprawie rozpatrywanych ustaw.

Senator Jerzy Markowski:
Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pora i zmêczenie Wysokiej Izby dzisiejszymi

obradami, jak s¹dzê, nakazuje mi skondensowa-

nie sprawozdania do maksimum. Tak przy okazji
mam osobist¹ refleksjê. Cieszê siê, ¿e nie jestem
historykiem, mogê mówiæ te rzeczy…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ale zawsze
pan mo¿e byæ.)

Ju¿ nie, Panie Marsza³ku.
Mówiê o rzeczach bardzo wymiernych. Komi-

sja gospodarki, która rozpatrywa³a ustawê
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz usta-
wê – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej zapozna³a siê z ol-
brzymim dorobkiem Sejmu w tej sprawie, Sejmu,
który na wniosek rz¹du rozpocz¹³ prace nad t¹
ustaw¹ w paŸdzierniku 2003 r. Ta ustawa ma za-
st¹piæ ustawê obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2001 r., która funkcjonuje pod nazw¹ Prawo
dzia³alnoœci gospodarczej. Szanowni Pañstwo,
doktryn¹, ide¹ tego przed³o¿enia by³o uproœciæ,
co siê da, u³atwiæ, co siê da, i wyeliminowaæ wszy-
stko to, co mo¿e przeszkadzaæ w sprawnym roz-
poczynaniu dzia³alnoœci gospodarczej, a potem
w prowadzeniu tej¿e dzia³alnoœci.

Ta ustawa wpisywa³a siê – taka by³a generalna
refleksja Komisji Gospodarki i Finansów Publi-
cznych – w znan¹ doktrynê sprzed kilkunastu
lat, która g³osi³a, ¿e dozwolone jest, zw³aszcza
w gospodarce, wszystko to, co nie jest zabronio-
ne. Ale a¿ tak daleko nie mo¿na by³o pójœæ z zapi-
saniem postêpowania, zw³aszcza w przypadku
gospodarki, choæ z satysfakcj¹ odnotowujemy, ¿e
bardzo wiele obszarów zosta³o – tak nam siê przy-
najmniej wydaje – uproszczonych do absolutne-
go maksimum po to, a¿eby podmioty, które fun-
kcjonuj¹ w obszarze polskiej gospodarki, mia³y
³atwiejsze ¿ycie. I taka jest te¿ opinia ponad stu
organizacji gospodarczych, pracodawców i nie
tylko pracodawców, samych przedsiêbiorców,
którzy uczestniczyli w pracach nad t¹ ustaw¹.
Podkreœlali to w swoich opiniach, oczywiœcie ze
zrozumia³ych wzglêdów niejednoznacznych.
I jest to dorobek wielkiego gremium, które praco-
wa³o nad t¹ ustaw¹, jak ju¿ powiedzia³em, od
paŸdziernika 2003 r.

¯eby nie mêczyæ Wysokiej Izby szczegó³ami,
przedstawiê tylko parê spraw, które s¹ zapisane
w tej ustawie. Po pierwsze, zastêpuje ona – prze-
praszam za s³owo – reglamentacjê niektórych ro-
dzajów dzia³alnoœci gospodarczej, w których do-
tychczas wszystko zaczyna³o siê od wydawania
zezwoleñ, wpisem do rejestru dzia³alnoœci regu-
lowanej. To po pierwsze, a raczej miêdzy innymi.

Ponadto ustawa wprowadza obowi¹zek prze-
prowadzania przetargów w sytuacji, gdy liczba
przedsiêbiorców spe³niaj¹cych warunki do
udzielenia koncesji i daj¹cych rêkojmiê prawid-
³owego wykonywania dzia³alnoœci objêtej konce-
sj¹ jest wiêksza ni¿ liczba koncesji przewidzia-
nych do udzielania. Czyli pojawia siê pojêcie
przetargu w przypadku ubiegania siê o prawo do
wykonywania pewnej czynnoœci.
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Jest te¿ ca³y blok zapisów, bardzo oczekiwany
przez prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
które ograniczaj¹ liczbê i czas trwania kontroli
dzia³alnoœci gospodarczej – miêdzy innymi cho-
dzi tu o zakaz prowadzenia wiêcej ni¿ jednej kon-
troli w tym samym czasie u tego samego przed-
siêbiorcy. To zosta³o w jakiœ sposób opisane, z je-
dnoczesnym wskazaniem, które obszary kontroli
takim rygorom nie musz¹ podlegaæ, a by³o ich a¿
szeœæ. Na wniosek zwi¹zków zawodowych Komi-
sja Gospodarki i Finansów Publicznych uzu-
pe³ni³a ten wykaz o siódmy obszar, o kontrole,
które wi¹¿¹ siê z wykonywaniem nadzoru w ob-
szarze prawa pracy, a zw³aszcza z tym, co gene-
ralnie wi¹¿e siê z bezpieczeñstwem pracy.

W ustawie przewidziano równie¿ obowi¹zek
sk³adania wniosków o wpis do ewidencji dzia³al-
noœci gospodarczej na formularzu zgodnym
z wzorem urzêdowym opisanym przez ministra
gospodarki, który bêdzie równie¿ prowadzi³ re-
jestr podmiotów. Dano tak¿e mo¿liwoœæ sk³ada-
nia wniosku w formie najbardziej nowoczesnej.

Jeden z obszarów, który po posiedzeniu komi-
sji zosta³, nie chcê powiedzieæ, ¿e zakwestiono-
wany, ale opisany w korespondencji ministra fi-
nansów do marsza³ka Senatu… By³bym szczerze
pani minister zobowi¹zany za odniesienie siê do
tego punktu widzenia, jaki przedstawi³ minister
finansów w tym dokumencie, poniewa¿ Komisja
Gospodarki i Finansów Publicznych nie wraca³a
do tego przed³o¿enia. Pozosta³ jednak dokument,
z którego wynika, ¿e stanowisko ministra finan-
sów w tej kwestii by³o jak gdyby inne ni¿ stano-
wisko rz¹du jako ca³oœci, a zw³aszcza ministra
gospodarki. Przy czym powtarzam, ¿e mój pogl¹d
co do tego obszaru jest zdecydowanie taki jak mi-
nistra gospodarki. Otó¿ ca³a korespondencja do-
tyczy mo¿liwoœci sk³adania przez przedsiêbiorcê
wniosku do w³aœciwego organu kontroli skarbo-
wej, finansowej o wydanie pisemnej interpretacji
co do zakresu i sposobu zastosowania przepi-
sów, z której wynika³by obowi¹zek œwiadczenia
przez przedsiêbiorcê daniny publicznej w kon-
kretnej, przez niego opisanej i wymienionej spra-
wie i która stanowi³aby, ¿e je¿eli przedsiêbiorca
zastosuje siê do uzyskanej interpretacji, to nie
bêdzie móg³ byæ póŸniej obci¹¿ony jakimikolwiek
skutkami w postaci danin publicznych, sankcja-
mi finansowymi lub karami. Innymi s³owy, spro-
wadza siê to do tego, ¿e je¿eli przedsiêbiorca cze-
goœ nie rozumie i w porê zapyta o interpretacjê, to
stanowisko, które uzyska, bêdzie dla niego wy-
k³adni¹, wed³ug której bêdzie móg³ siê poruszaæ
w ca³ym danym obszarze z poczuciem bezpie-
czeñstwa. We wspomnianej korespondencji mi-
nister finansów co nieco zakwestionowa³ tê tezê,
a mówi¹c „co nieco”, mam œwiadomoœæ du¿ego
uogólnienia.

Szanowni Pañstwo, o tej ustawie mo¿na mó-
wiæ w nieskoñczonoœæ, ale jej doktryna jest mniej
wiêcej taka. Nie bêdê siê odnosi³ do poszczegól-
nych zapisów.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Ryszard Jarzembowski)

Stanowisko Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych zosta³o przedstawione w druku
nr 724A. Z siedemnastu wniosków, które komi-
sja przedk³ada Wysokiej Izbie, przywo³a³em aku-
rat ten jeden, poniewa¿ dotyczy on pewnego ob-
szaru, nad którym bardzo ¿ywo dyskutowano
podczas posiedzenia Sejmu. Spodziewam siê
wiêc, ¿e w tej sprawie pañstwa uwaga bêdzie
szczególnie wyostrzona.

Jak gdyby naturaln¹ konsekwencj¹…
Panie Marsza³ku, rozumiem, ¿e mogê jedno-

czeœnie sprawozdawaæ obie ustawy?
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Tak,

oczywiœcie.)
Jak gdyby naturaln¹ konsekwencj¹ tej usta-

wy, któr¹ nazwijmy ustaw¹ matk¹, jest ustawa
obejmuj¹ca przepisy j¹ wprowadzaj¹ce. To nie
jest nic innego jak tylko zbiór szeœædziesiêciu no-
welizacji ustaw dotychczas funkcjonuj¹cych,
konkretnych zapisów, które odpowiadaj¹ do-
ktrynie opisanej w ustawie matce – tak bym to
nazwa³ generalnie. Chyba jakimœ nadu¿yciem
pañstwa cierpliwoœci, a zw³aszcza wiedzy, by³oby
przedstawianie tutaj wszystkich tych zapisów,
które z³o¿y³y siê na to ponadstustronicowe opra-
cowanie. Niemniej Komisja Gospodarki i Finan-
sów Publicznych – wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e to
jest miejsce na udoskonalanie ustawy, jak te¿ ¿e
jest naturalna potrzeba udoskonalania tego, co
siê da udoskonaliæ i co, przede wszystkim, wyda-
je siê dwuznaczne – zaproponowa³a siedem po-
prawek do tej ustawy.

Chcê powiedzieæ, ¿e na posiedzeniu Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych, które odby-
³o siê dzisiaj rano, ¿yw¹ dyskusjê wywo³a³o sta-
nowisko nadawców telewizji kablowej. Dyskusja
ta odby³a siê pomiêdzy gronem ludzi prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w tym obszarze
a przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji. Na razie nie sformu³owano jednak ¿a-
dnych konkretnych zapisów, które wymaga³yby
zajêcia siê t¹ spraw¹ w trybie zmian legislacyj-
nych albo upowa¿nia³yby do tego.

Mo¿e na koniec godzi siê powiedzieæ, ¿e ta gru-
pa ustaw – bo s¹ to potê¿ne ustawy, jest to w³a-
œciwie taki jakby katechizm dzia³alnoœci gospo-
darczej, w którym z zupe³nie now¹ wyobraŸni¹
prawn¹ popatrzono na to zagadnienie – zosta³a
przyjêta, nie mo¿na powiedzieæ, ¿e w pe³ni zgod-
nie przez wszystkie opcje polityczne, ale na pew-
no z pe³nym docenieniem jej rangi, a jednoczeœ-
nie z przeœwiadczeniem, ¿e tak trzeba post¹piæ.
Dlatego te¿ niewielkie rozbie¿noœci co do zapisów
nie zburzy³y generalnego przeœwiadczenia Se-
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jmu, i¿ ta regulacja, regulacja id¹ca w opisanym
wczeœniej kierunku, jest jak najbardziej s³uszna.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e opinie, które ko-
misja gospodarki zebra³a w trakcie posiedzeñ
i przed nimi – i te opinie na piœmie, i te ustne, i te
wyg³oszone przy ró¿nych mo¿liwych okazjach –
przekonuj¹ nas co do tego, ¿e na te akty prawne
polskie ¿ycie gospodarcze czeka. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê. Proszê zatrzymaæ siê na trybunie je-

szcze sekundê, a mo¿e i d³u¿ej.
Bardzo proszê, teraz mamy turê pytañ regula-

minowych. Przypominam, ¿e nie mog¹ one trwaæ
d³u¿ej ani¿eli minutê i ¿e maj¹ to byæ pytania,
a nie wypowiedzi w dyskusji.

Bardzo proszê, pani senator Janina Sagatow-
ska.

Senator Janina Sagatowska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam, Panie Senatorze Sprawozdawco, za-

pytanie w zwi¹zku z art. 24 ust. 3 ustawy o swo-
bodzie dzia³alnoœci, dotycz¹ce ewidencji. Otó¿
tam jest s³uszne domniemanie, ¿e dane wpisane
do ewidencji s¹ prawdziwe. Ale muszê powie-
dzieæ, ¿e ju¿ nastêpne zdanie jest trochê – tak mi
siê wydaje – zbyt rygorystyczne wobec przedsiê-
biorców, bo chodzi tam o to, ¿e je¿eli do ewidencji
wpisano dane, których przedsiêbiorca nie zg³osi³,
to on wobec osób trzecich nie mo¿e siê zas³aniaæ
tym, ¿e s¹ one nieprawdziwe, je¿eli tego nie spro-
stowa³ albo nie uzupe³ni³ tego wpisu. I teraz to,
o co mi chodzi. Otó¿ mo¿e on nawet nie wiedzia³,
¿e bez jego zg³oszenia dokonano jakichœ wpisów
niezgodnych ze stanem faktycznym, dlatego ich
nie sprostowa³ – ja nie wiem, czy dobrze to rozu-
miem – no a póŸniej okazuje siê, ¿e nie mo¿e on
siê zas³aniaæ wobec osób trzecich tym, ¿e dane te
s¹ nieprawdziwe. Nie wiem, ale mnie siê zdaje, ¿e
to jest dosyæ rygorystyczne w stosunku do przed-
siêbiorcy. S¹ tu przedstawiciele rz¹du, wiêc mo-
¿e… Ja nie wiem, czy w ogóle by³a o tym mowa na
posiedzeniu komisji, czy ktoœ zwróci³ na to uwa-
gê. Jeœli nie by³o na ten temat dyskusji, Panie
Sprawozdawco, to mo¿e rz¹d powie, jaka by³a in-
tencja wprowadzenia takiego dosyæ rygorystycz-
nego rozwi¹zania… chyba ¿e pan wie coœ na ten
temat. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Jak rozumiem, pytanie by³o takie: czy ja dob-

rze rozumiem ten artyku³, tak?

(Senator Janina Sagatowska: Bo mam w¹tpli-
woœci.)

No w³aœnie. Czy pan senator sprawozdawca…

Senator Jerzy Markowski:
No wiêc, jak wynika z zestawienia wniosków,

nad tym artyku³em ¿adnych dyskusji… Mo¿e
inaczej, ¿adnych zmian do tego artyku³u nie za-
proponowaliœmy i, szczerze powiedziawszy, nie
wzbudzi³ on w¹tpliwoœci Wysokiej Komisji. Dla-
tego te¿ odpowiadam pani z pe³n¹ uczciwoœci¹, ¿e
takich w¹tpliwoœci, jakie pani senator by³a up-
rzejma wyraziæ, my nie mieliœmy.

Niemniej rzeczywiœcie by³oby dobrze, ¿eby
w trakcie odpowiedzi przedstawicieli rz¹du ten
przepis – tak, a nie inaczej zapisany – zosta³ zin-
terpretowany w taki sposób, a¿eby ju¿ nie budzi³
w¹tpliwoœci, i to nie tylko pani senator, ale
i moich.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
No dobrze, a wiêc mamy ju¿ pierwsze pytanie

do pani minister Ma³gorzaty Okoñskiej-Za-
remby, któr¹ serdecznie witam. Witam równie¿
osoby jej towarzysz¹ce. Ale teraz mamy jeszcze
pulê pytañ do pana senatora sprawozdawcy Je-
rzego Markowskiego.

Czy mamy jeszcze takie pytania?
Bardzo proszê, pani senator Apolonia Klepacz.

Senator Apolonia Klepacz:

Panie Senatorze, kiedy wczytywa³am siê w po-
szczególne artyku³y przepisów wprowadza-
j¹cych, w artyku³y mówi¹ce o ró¿nych usta-
wach… S¹ tam zapisy mówi¹ce, i¿ przedsiêbior-
ca, który by³ karany za przestêpstwa na przyk³ad
przeciwko mieniu, wiarygodnoœci dokumentów,
obrotowi pieniê¿nemu itd., danej dzia³alnoœci
prowadziæ nie mo¿e. Próbowa³am znaleŸæ takie
ogólne zapisy w ustawie o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej… Czy by³a dyskusja na temat tego,
jakimi kryteriami kierowano siê w tym, a¿eby
w niektórych szczególnych przypadkach takie
obostrzenia i takie zapisy, jakie s¹ w ustawach
wymienionych w przepisach wprowadzaj¹cych,
wprowadziæ?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Markowski:
Dziêkujê.
Pani Senator, proszê zwróciæ uwagê, ¿e to py-

tanie w³aœciwie wpisuje siê w tezê pani senator
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Sagatowskiej, niejako koresponduje z t¹ tez¹.
Chodzi mianowicie o wiarygodnoœæ przedsiêbior-
cy w sytuacji, kiedy on ju¿ nie pozyskuje czegoœ,
tylko coœ zg³asza. To jak gdyby w sposób szcze-
gólny podnosi odpowiedzialnoœæ wnioskodawcy.
Dlatego te¿ wydawa³o mi siê, ¿e zasadne jest takie
opisanie sankcji z tytu³u… no, nie wiem, podania
nieprawdziwych danych, zaniechania podania
informacji czy przekszta³cenia faktów, zw³aszcza
w sytuacji, kiedy, jeszcze raz powtarzam, ten akt
prawny w sposób szczególny stawia na wiarygo-
dnoœæ przedsiêbiorcy. Ja to tak rozumiem i mam
nadziejê, ¿e temu to odpowiada.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Jak rozumiem, nie tylko pan, ale te¿ komisja

ma takie zdanie, bo jest to sprawozdanie komisji.
(Senator Jerzy Markowski: Oczywiœcie.)
Czy s¹ jeszcze pytania do pana senatora Mar-

kowskiego? Nie.
Dziêkujê panu senatorowi sprawozdawcy…
(Senator Jerzy Markowski: A mogê jeszcze jed-

no zdanie?)
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Markowski:
Chcia³bym bardzo serdecznie i naprawdê go-

r¹co podziêkowaæ pani minister Okoñskiej-Za-
rembie i towarzysz¹cym jej osobom za udzia³
w pracach komisji. Jesteœcie pañstwo rodzicami
tej ustawy! Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Ta ustawa by³a przed³o¿eniem rz¹dowym, a do

reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
gospodarki i pracy. Jest z nami, jak ju¿ powie-
dzia³em, pani minister, któr¹ przywita³em…

Pierwsze pytanie do pani minister ju¿ pad³o –
by³o to przeadresowane pytanie pani senator Sa-
gatowskiej.

Proszê bardzo, czy s¹ dalsze pytania? Tak?
Pan senator Krzysztof Jurgiel, proszê bardzo.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, mam do pani minister proœbê,

aby dokona³a pani oceny za³¹cznika do ustawy
z dnia 18 czerwca, czyli do tej ustawy z przepisa-
mi wprowadzaj¹cymi. Jest to za³¹cznik mówi¹cy
o wysokoœciach stawek za czynnoœci urzêdowe

i za zezwolenia. Jak to siê ma do obecnie obo-
wi¹zuj¹cego stanu? Czy s¹ to stawki wy¿sze, czy
ni¿sze, czy w ogóle inne? Jak to w ogóle mo¿na
oceniæ? Pytam o to, bo nie mia³em mo¿liwoœci ani
czasu, ¿eby to porównaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Pan senator Józef Sztorc by³ drugi w kolejno-

œci.

Senator Józef Sztorc:
Panie Marsza³ku, ja mam takie krótkie pytanie

do pani minister. Chcia³bym siê dowiedzieæ, ile
podmiotów gospodarczych obejmie dzia³alnoœæ,
wed³ug tej ustawy o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej i, jak rozumiem, tej drugiej ustawy.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Henryk Dzido.

Senator Henryk Dzido:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja mam pytanie. Dlaczego ta

ustawa nazywa siê akurat „ustawa o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej”? Akurat o swobodzie?
A skoro tak siê nazywa, to dlaczego art. 75 wska-
zuje, ¿e uzyskania zezwolenia wymaga wykony-
wanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresach
okreœlonych w a¿ dwudziestu szeœciu ustawach?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Panie senator Genowefa Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja zadam najpierw pytanie doty-

cz¹ce art. 42 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej. Dlaczego op³aty okreœlone w art. 42
stanowi¹ dochód bud¿etu pañstwa, a te z art. 28
stanowi¹ dochód samorz¹du?

Nastêpne pytanie. Ile jest rodzajów koncesji
obecnie udzielonych i jaka bêdzie ich liczba po
wejœciu w ¿ycie tej ustawy?

Kolejne pytanie dotyczy nastêpuj¹cej sprawy:
czy resort nie rozwa¿a³ mo¿liwoœci wprowadzenia
w tej ustawie sankcji dla nieuczciwych przedsiê-
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biorców w takiej formie, ¿e je¿eli ktoœ doprowa-
dza firmy do upad³oœci z okreœlonych przyczyn,
to nie mo¿e rozpocz¹æ nowej dzia³alnoœci czy za-
rejestrowaæ spó³ki przez dwa, trzy lata czy piêæ
lat? Tak jest w innych krajach i taki kierunek kie-
dyœ nam obiecano.

I ostatnie pytanie dotyczy art. 73 ustawy za-
wieraj¹cej przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Co praw-
da ten artyku³ wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia
2007 r., ale… Otó¿ mówi siê w nim, ¿e minister
w³aœciwy do spraw gospodarki w porozumieniu
z ministrem sprawiedliwoœci zorganizuje dzia³a-
nie Centralnej Informacji o Dzia³alnoœci Gospo-
darczej, opieraj¹c siê na mo¿liwoœciach technicz-
nych i programowych Krajowego Rejestru S¹do-
wego. Czy nie ma pani obaw, ¿e jeœli to bêdzie
tworzone na bazie tego rejestru, to na pewno
w ka¿dej gminie nie bêdzie oddzia³u? Ju¿ w tej
chwili s¹ problemy z uruchomieniem na przy-
k³ad kolejnych oddzia³ów, a có¿ dopiero bêdzie,
gdy trzeba ich bêdzie wprowadziæ ponad dwa ty-
si¹ce? Czy nie macie pañstwo obaw, ¿e jest to po
prostu termin nierealny? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Ponownie, tak? Proszê bardzo.

Senator Janina Sagatowska:

Tak, bo jeszcze nie wykorzysta³am minuty.
Wpisuj¹c siê jakby w jedno z pytañ pani senator
Ferenc, chcia³abym pani¹ minister zapytaæ,
czy s¹ mechanizmy przeciwdzia³aj¹ce pewnym
sytuacjom. Znam bowiem ze swojego terenu
przypadek, ¿e jeden z prezesów dopuœci³ do
upad³oœci firmy – widzia³am zaœwiadczenie mó-
wi¹ce, z jakich powodów zosta³ zwolniony, z po-
wodu niegospodarnoœci itd. – i potem w innym
województwie zosta³ prezesem kolejnej firmy,
która dwa lata póŸniej tak¿e znalaz³a siê w sta-
nie upad³oœci. Czy w tych ustawach s¹ mecha-
nizmy przeciwdzia³aj¹ce takim sytuacjom?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Proszê bardzo… Ju¿ patrzê po kolei na ka¿de-

go z pañstwa senatorów.
Pani senator Apolonia Klepacz, tak?

Senator Apolonia Klepacz:

Pierwsze moje pytanie jest zbie¿ne z pytaniem
pani senator Sagatowskiej i dotyczy art. 37, który
mówi o tym, i¿ wpis do ewidencji podlega wykreœ-
leniu wtedy, kiedy prawomocnie orzeczono zakaz
wykonywania dzia³alnoœci. Moje pytanie: czy
w momencie, kiedy wykreœlono z ewidencji jedn¹
moj¹ firmê, mogê na przyk³ad za³o¿yæ firmê o po-
krewnym zakresie dzia³alnoœci? Czy s¹ jednak
bariery, które nie dopuszczaj¹ do takich patolo-
gicznych sytuacji tworzenia przez osoby, które
ci¹gle s¹ w konflikcie z prawem, kolejnych firm
zajmuj¹cych siê dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹?

I drugie pytanie dotyczy przepisów wprowa-
dzaj¹cych. Otó¿ w art. 16 jest mowa o prawie ³o-
wieckim i pojawia siê tutaj taki zapis – ja tu tro-
szeczkê czytam to prawo ³owieckie, które bêdzie-
my analizowali jutro na posiedzeniu komisji
ochrony œrodowiska, i do niego siê odnoszê – ¿e
art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Cudzozie-
miec lub obywatel polski, który przebywa z za-
miarem sta³ego pobytu za granic¹”… Nie bardzo
rozumiem, co to znaczy: „obywatel polski, który
przebywa z zamiarem sta³ego pobytu za granic¹”.
Chodzi tutaj o polowania „dewizowe”, o ich dopu-
szczenie. Proszê o wyjaœnienie tych s³ów. Czy tu
nie by³aby potrzebna jakaœ poprawka, ¿e jest to
obywatel polski, który na sta³e przebywa za gra-
nic¹, zachowuj¹c obywatelstwo?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Bardzo proszê. Poniewa¿ by³y to szczegó³owe

pytania, mo¿e pani odpowiadaæ z miejsca, w ta-
kiej kolejnoœci, w jakiej by³y zadawane.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Ma³gorzata Okoñska-Zaremba:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Stara³am siê w miarê mo¿liwoœci, mimo tempa

zadawania pytañ, zanotowaæ je szczegó³owo, ale
gdybym niewyczerpuj¹co odpowiedzia³a, to pro-
szê o wybaczenie, bo faktycznie doœæ du¿a by³a
dynamika zadawania pytañ.

Pani senator Sagatowska pyta³a o art. 24
ust. 3 – sk¹d taka konstrukcja. Chcia³abym po-
informowaæ, ¿e tak naprawdê jest to przyjêta
norma bezpieczeñstwa, która pochodzi z przepi-
sów ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym, ten
przepis skonstruowany jest w sposób identycz-
ny. Trudno przedsiêbiorcy przed osob¹ trzeci¹
zas³aniaæ siê wadliwoœci¹ wpisu, skoro on sam
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zaniedba³ pewnych obowi¹zków, których ta nor-
ma dotyczy.

I od razu pozwolê sobie odpowiedzieæ na kolej-
ne pytanie, które by³a uprzejma zadaæ pani sena-
tor, zwi¹zane z tymi patologiami. Chcia³abym po-
wiedzieæ, ¿e patologie, o których mówi³a pani se-
nator, s¹ oczywiœcie karane przez s¹dy zakazem
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej.

Je¿eli chodzi o kolejne pytanie, pana senatora
Jurgiela, dotycz¹ce oceny za³¹cznika do ustawy,
pragnê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e istnia³a
koniecznoœæ zmiany za³¹cznika zwi¹zanego z op-
³at¹ skarbow¹ za udzielanie zezwoleñ, poniewa¿
praktycznie likwidujemy ustaw¹ o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce instytucje ze-
zwoleñ, zastêpujemy je tak zwan¹ instytucj¹
dzia³alnoœci regulowanej i utrzymujemy tylko ze-
zwolenia, które s¹ wymienione w art. 75, a jest
ich dwadzieœcia siedem, reguluj¹ce mo¿liwoœæ
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na do-
tychczasowych zasadach. S¹ to oczywiœcie op³a-
ty za wpis do dzia³alnoœci regulowanej i tylko
w tych przypadkach utrzymujemy op³atê za ze-
zwolenie. W ¿adnej pozycji ta op³ata w stosunku
do obecnego stanu nie zosta³a podniesiona, ma³o
tego, w kilku przypadkach obni¿yliœmy wysokoœæ
tej op³aty w stosunku do tego, co przewidziane
jest w obecnie obowi¹zuj¹cym prawie.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora, chyba
Sztorca, dotycz¹ce podmiotów, które zostan¹ ob-
jête regulacj¹ ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej, chcia³abym poinformowaæ, ¿e bê-
dzie to dotyczy³o wszystkich polskich przedsiê-
biorców. Ta ustawa ma, mo¿na powiedzieæ, cha-
rakter konstytucji przedsiêbiorców w Polsce,
wiêc dotyczy wszystkich przedsiêbiorców bez
wzglêdu na formê prawn¹ i wielkoœæ prowadzo-
nej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej.

Pan senator Dzido pyta³ mnie, dlaczego usta-
wa nazywa siê ustaw¹ o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej, skoro w art. 75 pozostaje dwadzie-
œcia siedem zezwoleñ, oczywiœcie w zakresie
dzia³alnoœci gospodarczej, które bêd¹ uzyskiwa-
ne na dotychczasowych zasadach. Je¿eli chodzi
o sam¹ nazwê, jest ona odpowiedzi¹ na postulaty
przedsiêbiorców, aby zosta³a w ten sposób skon-
struowana. Przynosi ona pewne nowe rozwi¹za-
nia, ogranicza w doœæ istotny sposób uprawnie-
nia urzêdników organów administracji publicz-
nej w Polsce, równie¿ w pewnym sensie odbiuro-
kratyzowuje tê sferê, wiêc przedsiêbiorcy sugero-
wali, aby ta nazwa brzmia³a tak, jak brzmi
w chwili obecnej. A nie ukrywam, ¿e rz¹d od po-
cz¹tku, zarówno przygotowuj¹c projekt ustawy,
jak i podczas ca³ego procesu legislacyjnego, bar-
dzo œciœle wspó³pracowa³ z samymi zaintereso-
wanymi, czyli z przedsiêbiorcami, dla których
tworzymy ten akt prawny. Uznaliœmy wiêc, ¿e

mo¿emy siê przychyliæ do tej proœby i tak sformu-
³owaæ tê nazwê.

Jeœli chodzi o art. 75, to oczywiœcie pragnê Wy-
sok¹ Izbê poinformowaæ, ¿e z wyj¹tkiem jednej
ustawy, która wymieniona jest w pozycji pier-
wszej, a jest to ustawa o wychowaniu w trzeŸwo-
œci, i która zosta³a z przyczyn spo³ecznych pozo-
stawiona, ¿e tak powiem, do dotychczasowych
rozwi¹zañ prawnych i organizacyjnych, wszyst-
kie pozosta³e ustawy wymienione w tym artykule
musz¹ zawieraæ dotychczasowe rozwi¹zania ze
wzgl¹du na wymogi prawa Unii Europejskiej. Tê
sprawê zwi¹zan¹ z katalogiem ustaw, które siê
tutaj znalaz³y i których nie dotyczy regu³a, ¿e
w Polsce likwidujemy zezwolenia na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, rozstrzyga³ Urz¹d Komitetu Inte-
gracji Europejskiej.

Pani senator Ferenc pyta mnie o te dwa arty-
ku³y – w jednym rozstrzygamy, ¿e op³aty zwi¹za-
ne z konkretn¹ dzia³alnoœci¹ stanowi¹ dochód
w³asny gminy, a drugi mówi, ¿e dochód bud¿etu
pañstwa. Pragnê poinformowaæ, ¿e to s¹ roz-
wi¹zania przejête z dotychczasowych zapisów
prawa dzia³alnoœci gospodarczej i nikt ich do tej
pory nie kontestowa³.

Pani senator pyta mnie o liczbê koncesji, która
wynika z ustawy. W ustawie przewidujemy szeœæ
rodzajów dzia³añ objêtych koncesjonowaniem
w Polsce.

Pyta mnie pani senator o sankcje zwi¹zane
z przypadkami patologicznymi, z upad³oœciami
w Polsce, mo¿na powiedzieæ, celowymi. W tej usta-
wie przewidujemy sankcje dotycz¹ce regulowa-
nych obszarów, czyli w skrócie: sankcje zwi¹zane
z uzyskaniem koncesji, nieprzestrzeganiem wa-
runków i wpisem do ewidencji. Je¿eli chodzi o kon-
sekwencje sytuacji zwi¹zanej z t¹ celow¹, mo¿na
powiedzieæ, i szkodliw¹ upad³oœci¹ firmy, to oczy-
wiœcie czêœciowo te sprawy reguluje prawo upad³o-
œciowe, a czêœciowo ogólne przepisy, które przewi-
duj¹ chocia¿by zakaz wykonywania przez danego
przedsiêbiorcê dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli bê-
dziemy mogli mu w wyniku postêpowania s¹dowe-
go udowodniæ, ¿e dzia³a³ na szkodê spó³ki, dzia³a³
niezgodnie z przepisami polskiego prawa.

Pani senator by³a uprzejma równie¿ zapytaæ
mnie o art. 73 i przepis przejœciowy – w tej chwili
nie pamiêtam dok³adnie numeru przepisów
wprowadzaj¹cych. Rzeczywiœcie zastosowaliœmy
przepis kierunkowy mówi¹cy o stworzeniu
w przysz³oœci centralnej informacji o dzia³alnoœci
gospodarczej, poniewa¿ ustawa o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej, na wzór ju¿ znoweli-
zowanego prawa dzia³alnoœci gospodarczej, roz-
strzyga, ¿e w Polsce bêdziemy mieli dualizm, je¿e-
li chodzi o systemy ewidencyjne przedsiêbior-
ców. I podtrzymujemy to, co jesieni¹ ubieg³ego
roku by³o przedmiotem nowelizacji prawa dzia-
³alnoœci gospodarczej. Mówimy bowiem, ¿e wszy-
stkie osoby fizyczne w Polsce, bez wzglêdu na
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wielkoœæ przedsiêbiorstwa, którym zarz¹dzaj¹,
bêd¹ podlega³y rejestracji w organach ewidencyj-
nych gmin, osoby prawne zaœ bêd¹ rejestrowa³y
siê w systemie Krajowego Rejestru S¹dowego.
Ponadto ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej gwarantuje do 1 stycznia 2007 r. urucho-
mienie w Polsce centralnej informacji o dzia³al-
noœci gospodarczej, czyli tak naprawdê zinfor-
matyzowanie wszystkich gmin po to, aby zape-
wniæ pewnoœæ obrotu gospodarczego i aby przed-
siêbiorca w jednym miejscu móg³ uzyskaæ za-
œwiadczenie, informacjê o swoim kontrahencie,
obojêtnie gdzie ten by³ w Polsce ewidencjonowa-
ny. I ten przepis, na który by³a uprzejma zwróciæ
uwagê pani senator, ma niejako daæ wytyczne do
rozporz¹dzenia. Chodzi o to, aby budowaæ od ra-
zu system, który bêdzie ewidencjonowa³ osoby fi-
zyczne w sposób pe³ny i kompatybilny z dotych-
czasowym Krajowym Rejestrem S¹dowym. Doce-
lowo, oczywiœcie, bêdzie ustawodawca d¹¿y³ do
tego, aby to by³ jeden system informatyczny
w Polsce. Aby to zrobiæ, najpierw musimy zinfor-
matyzowaæ gminy, a wiêc wykonaæ ten pierwszy
krok. I nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby ewidencja
dzia³alnoœci pozosta³a w gminach.

I pytanie pani senator Klepacz. Odpowiadaj¹c
na pytanie pani senator, chcia³abym powiedzieæ,
¿e nie ma w¹tpliwoœci, i¿ nie ma mo¿liwoœci pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, kiedy obo-
wi¹zuje zakaz jej wykonywania.

I drugi cz³on pytania… Ja przepraszam, ju¿
chyba nie zd¹¿y³am zanotowaæ… A tak, pani se-
nator pyta³a o ten wymóg niekaralnoœci, sk¹d on
siê wzi¹³ i czemu ma s³u¿yæ – ju¿ sobie przypom-
nia³am to pytanie, przepraszam najmocniej Wy-
sok¹ Izbê. S¹ takie rodzaje dzia³alnoœci gospo-
darczej, które mo¿e prowadziæ bezwzglêdnie tyl-
ko osoba o nieskazitelnej postawie, osoba nieka-
rana – i to rozstrzygane jest w ustawach szczegó-
³owych. Dla przyk³adu mogê przytoczyæ takie
ustawy jak: ustawa o wytwarzaniu broni i amu-
nicji, o detektywach, o transporcie materia³ami
niebezpiecznymi. Jest jeszcze wiele, wiele innych
rodzajów dzia³alnoœci, w przypadku których wy-
maga siê bezwzglêdnie niekaralnoœci przedsiê-
biorcy, zgodnie z aktualnym stanem prawnym,
oczywiœcie. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Proszê?
(Senator Józef Sztorc: Nie uzyska³em odpowie-

dzi na moje pytanie.)
Proszê powtórzyæ pytanie.

Senator Józef Sztorc:

Pani Minister, prosi³em pani¹, ¿eby pani odpo-
wiedzia³a mi na pytanie, ile podmiotów gospo-
darczych zostanie objêtych t¹ ustaw¹. Pani mó-
wi³a, ¿e wszystkie. No nie wszystkie, bo art. 3 mó-
wi, ¿e przepisów ustawy nie stosuje siê w dzia³al-
noœci wytwórczej w rolnictwie, w ca³ym sektorze
hodowli zwierz¹t, w ogrodnictwie, warzywni-
ctwie, leœnictwie, rybo³ówstwie. To znaczy, ¿e
sektor biznesu jest podzielony. I chcia³bym us³y-
szeæ odpowiedŸ na pytanie, ile podmiotów zosta³o
objêtych i ile nie zostanie objêtych.

Myœlê, ¿e zosta³o mi jeszcze dziesiêæ sekund do
tej minuty, wiêc chcia³bym zapytaæ…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: No, ju¿ pó³
minuty, skoro po raz drugi…)

Nikt tego pytania nie zada³. Ile w Polsce jest je-
dnostek kontroluj¹cych przedsiêbiorstwa? Czy pa-
ni bêdzie mog³a nam powiedzieæ, przez ile jedno-
stek kontrolowany jest polski biznes? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê, Pani Minister. Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Ma³gorzata Okoñska-Zaremba:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Mogê odpowiedzieæ precyzyjnie na pytanie pa-

na senatora. Wszystkie, oczywiœcie wszystkie
w ramach definicji obecnego prawa dzia³alnoœci
gospodarczej i w myœl ustawy o swobodzie dzia-
³alnoœci gospodarczej. Mówi¹c „wszystkie”, mia-
³am na myœli trzy miliony czterysta dziewiêædzie-
si¹t piêæ tysiêcy trzysta czternaœcie podmiotów
zarejestrowanych w systemie REGON – to s¹ da-
ne bez rolnictwa, leœnictwa, rybo³ówstwa i ryba-
ctwa. S¹ to wszystkie zarejestrowane podmioty,
z tym ¿e nie wszystkie s¹ aktywne. Je¿eli chodzi
o liczbê aktywnych przedsiêbiorców w Polsce, to
wed³ug danych, które mam, z wy³¹czeniem w³aœ-
nie rolnictwa, leœnictwa, rybo³ówstwa i ryba-
ctwa, czyli przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w tym
obszarze, jest to ponad milion siedemset tysiêcy
przedsiêbiorców w Polsce.

I oczywiœcie mogê udzieliæ odpowiedzi na dru-
gie pytanie pana senatora. W Polsce istnieje po-
nad piêædziesi¹t instytucji kontroluj¹cych
przedsiêbiorców.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Jeszcze pani senator Ferenc nie by³a zadowo-

lona z odpowiedzi.
Proszê powtórzyæ pytanie.
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Senator Genowefa Ferenc:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Dziêkujê bardzo za udzielenie odpowiedzi, ale

chodzi mi, Pani Minister, o te patologiczne sytua-
cje, o których tutaj by³a mowa. Zgodnie z art. 30,
w œwietle tych piêtnastu punktów, które zawiera
ten artyku³, przy dokonywaniu wpisu do ewiden-
cji taki kandydat na przedsiêbiorcê nie musi po-
daæ informacji, ¿e doprowadzi³ firmê do upad³o-
œci czy ¿e jest skazany i ma zakaz prowadzenia
dzia³alnoœci. Dlaczego tego akurat tu nie ujêto,
¿eby zapobiec opisywanym sytuacjom?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Ma³gorzata Okoñska-Zaremba:
Odpowiadaj¹c na pytanie pani senator, w tej

chwili trochê czêœciowo, chcia³abym zwróciæ
uwagê na pkt 7, zgodnie z którym ujawniamy in-
formacje o og³oszeniu upad³oœci, umorzeniu i za-
koñczeniu tego postêpowania. Je¿eli chodzi o za-
kaz wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej
z urzêdu, w³aœciwy s¹d bêdzie przysy³a³ do orga-
nu ewidencyjnego, celem umieszczenia w ewi-
dencji, równie¿ tê informacjê, czyli ujawnia siê to
w centralnej informacji o dzia³alnoœci gospodar-
czej. Proszê zauwa¿yæ, ¿e w stosunku do zakresu
dzisiejszego wpisu do ewidencji dzia³alnoœci go-
spodarczej, zakres przewidywany art. 30 jest
znacznie, znacznie szerszy, dodano tu bowiem
wszystkie elementy zwi¹zane z bezpieczeñstwem
obrotu gospodarczego. I to by³o g³ówne zamierze-
nie ustawodawcy. Chodzi o to, aby w tak szero-
kim zakresie, podobnym do zakresu Krajowego
Rejestru S¹dowego, ujawniaæ te sprawy zwi¹za-
ne z funkcjonowaniem firm.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Jeszcze pani senator Klepacz chce zadaæ pyta-

nie, tak?

Senator Apolonia Klepacz:

Tak, Panie Marsza³ku, mia³am jeszcze jedno
pytanie do pani minister. Chodzi mi o prawo ³o-
wieckie – o cudzoziemca i obywatela polskiego,
który przebywa za granic¹ z zamiarem sta³ego
pobytu. Nie bardzo wiem, czy to pojêcie jest tutaj
w³aœciwe.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Ma³gorzata Okoñska-Zaremba:
Pani Senator, to rozwi¹zanie zosta³o zapropo-

nowane przez sejmow¹ komisjê w³aœciw¹ do
spraw prawa ³owieckiego. A zreszt¹ pamiêtam, ¿e
równie¿ komisja czeka³a na te rozstrzygniêcia.
Trudno mi w tej chwili… Poniewa¿ to nie by³a ini-
cjatywa rz¹dowa, po prostu legislatorzy przejêli
niejako automatycznie rozwi¹zanie, które wy-
pracowa³a w³aœciwa w tej dziedzinie komisja sej-
mowa, nie czujê siê kompetentna do udzielenia
pani pe³nego wyjaœnienia.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Otwieram ³¹czn¹ dyskusjê.
Na liœcie mówców zapisane s¹ cztery nazwis-

ka.
Przypominam o wszystkich wymogach zwi¹za-

nych z dyskusj¹.
Jako pierwszy zabierze g³os senator Józef

Sztorc, a potem pani Ferenc.

Senator Józef Sztorc:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rozpatrywana dzisiaj ustawa jest bardzo ocze-

kiwana przez setki tysiêcy polskich przedsiêbior-
ców. Szkoda, ¿e dano nam tak ma³o czasu. Od
paŸdziernika ubieg³ego roku ustawa tu³a siê po
Sejmie, a my dzisiaj od rana, od godziny 11.00 do
20.38, musieliœmy przetrawiæ stupiêædziesiêcio-
stronicowy materia³. Pewnie bêdzie tak jak z wie-
loma ustawami – zrobione na kolanie, niedopil-
nowane, niedopatrzone w wielu punktach. Myœlê
tak: dobrze, ¿e uchwalanie tej ustawy wreszcie
dobiega koñca. Cieszê siê, ¿e pani minister do-
trwa³a do tego momentu, ¿e bêdzie pani mog³a po
tylu miesi¹cach ciê¿kich bojów z ró¿nymi przeci-
wnoœciami oddaæ pracê. I chwa³a pani za to. Nie
wiem, czy ktoœ bêdzie pani za to dziêkowa³, pew-
nie tych piêædziesi¹t instytucji kontrolnych – nie.
Wszyscy s¹ pani przeciwni…

Dobrze, ¿e wiele rzeczy w ustawie siê znalaz³o.
Chocia¿by art. 6 ust. 2, który mówi, ¿e organ ad-
ministracji publicznej nie mo¿e ¿¹daæ ani uzale¿-
niaæ swoich decyzji w sprawie podjêcia jakiejœ
dzia³alnoœci gospodarczej od spe³nienia… No do
dzisiaj wygl¹da³o to tak, ¿e jeœli ktoœ chcia³ do-
staæ od jakiegoœ wójta koncesjê na handel alko-
holem czy na budowê stacji benzynowej, musia³
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zap³aciæ w gminie dobrowolny haracz. Moim zda-
niem, dobrze sta³o siê, ¿e teraz jest to zapisane.

Niepokoi mnie art. 8 pkt 2, ten o programach
pomocowych. Szkoda, ¿e w tym miejscu nie zo-
sta³ zapisany jakiœ termin. Obecnie przedsiêbior-
stwom – szczególnie po wejœciu do Unii – prawdo-
podobnie bardzo ciê¿ko bêdzie doczekaæ decyzji
o pomocy publicznej. Trwa to miesi¹cami i myœlê,
¿e bêdzie to trwaæ jeszcze d³u¿ej. Szkoda, ¿e nie
zapisaliœmy tego.

Ciekawy jest równie¿ zapis w art. 17. Jest tam
napisane: „przedsiêbiorca wykonuje dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ na zasadach uczciwej konkurencji
i poszanowania dobrych obyczajów oraz s³u-
sznych interesów konsumentów”. No, ciekawy
zapis. Mo¿na by go rozszerzaæ w lewo, w prawo.
Myœlê, ¿e mo¿na by³o to inaczej skonstruowaæ,
ale skoro tak ju¿ jest, to…

Ja siê bardzo cieszê z art. 24, gdzie jest napi-
sane, ¿e ewidencja jest jawna. Bêdzie mo¿na iœæ
do urzêdu gminy i dowiedzieæ siê, kto siê kryje
za jak¹œ ciekaw¹ i czasem egzotyczn¹ nazw¹.
Bêdzie mo¿na dostaæ adres tego cz³owieka, jego
dane. Myœlê, ¿e ju¿ dawno powinno to byæ zro-
bione.

Ja podzielam obawê pañstwa senatorów, pana
senatora Dzidy, co do koncesji. Po³owa ustawy to
s¹ koncesje, jakieœ rzeczy regulowane. Myœlê, ¿e
jest ich zbyt wiele.

Jak pani minister mówi³a, w Polsce jest ponad
piêædziesi¹t organów kontrolnych. My tego wszy-
stkiego nie naprawimy i kontrolerzy nie bêd¹
mieæ pewnie pracy, bêd¹ musieli sobie szukaæ tej
pracy, bêdzie to dalej na zasadzie: ³ap z³odzieja.
Ale myœlê, ¿e w art. 83 jest zapis, który pewnie nie
powinien siê tam znaleŸæ. Jest tam napisane tak:
„odrêbne przepisy przewiduj¹ mo¿liwoœæ prze-
prowadzenia kontroli w toku postêpowania pro-
wadzonego przez organ”. I to jest furtka, która
pozwoli na kontrolowanie przedsiêbiorcy przez
równy rok. Po to zapis zosta³ wprowadzony.

Ja zg³aszam poprawkê dotycz¹c¹ wykreœlenia
tego art. 83 ust. 2 pkt 3, bo uwa¿am, ¿e nie ma ta-
kiej potrzeby, ¿eby dawaæ furtkê organom kon-
trolnym powy¿ej tych oœmiu tygodni.

To tyle, je¿eli chodzi o tê ustawê.
Sk³adam trzy poprawki na rêce pana mar-

sza³ka.
Jeszcze kilka zdañ o ustawie wprowadzaj¹cej

ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Myœlê, ¿e nad t¹ ustaw¹ nie by³o czasu popraco-
waæ i nied³ugo trzeba bêdzie j¹ nowelizowaæ. Ale
po¿yjemy, zobaczymy. Ja do tej ustawy mam dwa
zastrze¿enia.

Chodzi mi o trzymiesiêczny termin na wydanie
przez urz¹d interpretacji prawa. Myœlê, ¿e jest to
termin zbyt d³ugi. Ja sk³adam poprawkê, aby ten
czas skróciæ do dwóch miesiêcy.

Zg³aszam równie¿ poprawkê do art. 224 §1 or-
dynacji podatkowej z „Dziennika Ustaw” nr 137
z 1997 r. Mamy tu taki ciekawy zapis, przez który
cierpi¹ tysi¹ce polskich firm. Tysi¹ce polskich
firm upad³y przez ró¿nego typu dzia³ania orga-
nów podatkowych. W obecnym czasie dzieje siê
to tak, ¿e przychodzi urzêdnik organu podatko-
wego na kontrolê do przedsiêbiorcy, coœ tam
znajduje – a przewa¿nie znajduje – i wydaje de-
cyzje. Podatnik siê odwo³uje, ale nie wstrzymuje
to wykonania decyzji. Odwo³anie idzie tak¹ dro-
g¹, jak¹ idzie: do izby skarbowej, póŸniej do NSA.
Nie wstrzymuje to oczywiœcie wykonania decyzji.
Niejednokrotnie dzieje siê tak, ¿e podatnik wy-
grywa w s¹dzie sprawê, ale firmy ju¿ nie ma. Wie-
my doskonale o tym, ¿e w zwi¹zku z nietrafnymi
decyzjami organy skarbowe wydaj¹ w roku ko³o
370–400 milionów z³ z tych pieniêdzy, które po-
bra³y nienale¿nie od przedsiêbiorców.

W zwi¹zku z tym proponujê poprawkê do
art. 224 §1, polegaj¹c¹ na dodaniu punktu mó-
wi¹cego o tym, ¿e organ odwo³awczy, do którego
wp³ynê³o odwo³anie stron od decyzji organu po-
datkowego, mo¿e wstrzymaæ jej wykonanie, je¿eli
strona skutecznie zabezpieczy ¿¹danie organu
podatkowego.

S¹ przecie¿ firmy, które nie musz¹ z dnia na
dzieñ wyzbywaæ siê maj¹tku. Mo¿na wpisaæ to
¿¹danie organu podatkowego w hipotece, mo¿na
zabezpieczyæ je gwarancj¹ bankow¹. Nie musi siê
od razu têpiæ przedsiêbiorców i wprowadzaæ za-
mieszania. Myœlê, ¿e tym sposobem uratujemy
wiele pieniêdzy w bud¿ecie oraz wiele przedsiê-
biorstw, które przez te nietrafione dzia³ania orga-
nów kontrolnych podupadaj¹, wpadaj¹ w tara-
paty, a niejednokrotnie ulegaj¹ likwidacji. To ty-
le. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Józef Sztorc: Aha, jeszcze…)
Ale w³aœnie ju¿ min¹³ pana czas.

Senator Józef Sztorc:
Jeszcze jedno s³owo. Panie Marsza³ku, ja uwa-

¿am, ¿e powinniœmy mieæ dwa razy wiêcej czasu
ni¿ normalnie, poniewa¿ s¹ to ustawy…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Taki jest re-
gulamin.)

Ja tylko powiem jeszcze jedno zdanie w spra-
wie ustawy, tej czêœci dotycz¹cej systemu badañ
technicznych samochodów.

Chcia³bym zapytaæ tu, z tej trybuny – pewnie
dzisiaj odpowiedzi nie dostanê – czy zosta³a zro-
biona symulacja, ile przez tê ustawê, przez zmia-
ny w ustawie, zostanie w Polsce zlikwidowanych
stacji diagnostycznych? Ilu bêdzie nowych bez-
robotnych i jakie odszkodowania po ewentual-
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nych procesach s¹dowych bêd¹ musia³y zap³aciæ
obywatelom Skarb Pañstwa i samorz¹dy, a kon-
kretnie starostwa powiatowe, które wydawa³y
decyzje o powstawaniu tych stacji diagnostycz-
nych? Dziêkujê bardzo. Przepraszam za przed³u-
¿enie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê. No w³aœnie, dziêkujê.
Pani senator Genowefa Ferenc. Potem bêdzie

senator Jurgiel, a na koñcu, jako ostatni mówca,
senator Dzido.

Senator Genowefa Ferenc:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej

jest ustaw¹ bardzo wa¿n¹ dla przedsiêbiorców,
ale równie¿ dla innych grup obywateli. Ustawa ta
winna byæ czytelna, nienasuwaj¹ca w¹tpliwoœci.

W ostatnim okresie odby³am wiele spotkañ
z przedsiêbiorcami, podczas których to spotkañ
toczy³a siê dyskusja wokó³ tej ustawy. Na podsta-
wie odbytych spotkañ i stawianych wniosków
proponujê wprowadziæ zmiany, które pozwol¹
poprawiæ czytelnoœæ tej ustawy.

A mianowicie do art. 5 ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej, stanowi¹cego rodzaj
s³owniczka ustawy, proponujê przenieœæ zapisy
z rozdzia³u 7. Proponowana zmiana pozwoli oso-
bom korzystaj¹cym z ustawy poznaæ definicjê
mikro-, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, na
pocz¹tku ustawy.

Kolejna proponowana poprawka zmierza do
wykreœlenia art. 10, jako zbêdnego w tej ustawie.
Problemy, które regulowane s¹ w art. 10, zosta³y
ju¿ znacznie wczeœniej uregulowane w ustawie –
Ordynacja podatkowa. Obowi¹zuj¹ od 1 stycznia
– teraz nie pamiêtam – albo 2002 r., albo 2003 r.

Kolejna moja poprawka do tej ustawy dotyczy
art. 42. W ust. 4 tego¿ artyku³u ustala siê, ¿e op-
³aty za wydanie zaœwiadczenia oraz udzielenie pi-
semnej informacji bêd¹ stanowiæ dochód bud¿e-
tu pañstwa, podczas gdy op³ata za wpis do ewi-
dencji stanowi dochód bud¿etu gminy – o tym
stanowi art. 28 ustawy. A przecie¿ zaœwiadczenia
te bêd¹ wystawiane równie¿ w gminach. St¹d
s³uszne by³oby, w mojej ocenie, aby dochody
z op³at wymienione w art. 42 by³y równie¿ docho-
dem gminy. Sk³adam odpowiedni¹ poprawkê
w tej sprawie.

Ostatnie dwie poprawki dotycz¹ce ustawy
pierwszej, ustawy matki, jak nazwa³ j¹ pan prze-
wodnicz¹cy komisji, dotycz¹ art. 80 i art. 82.
A mianowicie proponujê nadaæ nowe brzmienie
zapisowi pktu 1 w art. 80 ust. 2 i pktu 1 w art. 82
ust. 1. W miejsce dotychczasowego zapisu „raty-

fikowane umowy miêdzynarodowe stanowi¹ ina-
czej” by³oby: „kontrola dotyczy przestrzegania
przez pracodawców przepisów prawa pracy oraz
przepisów i zasadbezpieczeñstwa ihigienypracy”.

Panie i Panowie Senatorowie, wprowadzone
w ustawie odwo³ania do ratyfikowanych umów
miêdzynarodowych w sytuacji, kiedy ustawa do-
tyczy przede wszystkim ma³ych i œrednich firm,
wydaje siê doœæ dziwn¹ sytuacj¹. Który z tej gru-
py przedsiêbiorców bêdzie szuka³ wy³¹czeñ w ra-
tyfikowanych umowach miêdzynarodowych?
A przecie¿ chodzi o jedn¹ konwencjê, któr¹ Pol-
ska ratyfikowa³a, a mianowicie o konwencjê
nr 81 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Na
podstawie art. 12 tej¿e konwencji inspektorzy
pracy s¹ upowa¿nieni do swobodnego wstêpu,
bez uprzedniego zawiadomienia, o ka¿dej porze
dnia i nocy, do ka¿dego zak³adu. Wszyscy na tej
sali wiemy, jak czêsto s¹ naruszane prawa praco-
wników, a w szczególnoœci prawa do wynagro-
dzenia za pracê. Nietrudno sobie wyobraziæ, jak
te bardzo z³e zjawiska rozszerzy³yby siê, gdyby
inspekcji pracy ograniczyæ prawo do kontroli.
Tym tematem zajmowa³o siê prezydium Ogólno-
polskiego Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych,
które uzna³o, ¿e zapis winien byæ jednoznaczny,
niebudz¹cy ¿adnych w¹tpliwoœci, bo przecie¿ do-
tyczy milionów zatrudnionych. Na podstawie
obecnych zapisów ustawy trudno sobie wyobra-
ziæ inspektora, który bêdzie zmuszony udowa-
dniaæ pracodawcy, ¿e to w³aœnie o tê konwencjê
chodzi. Przecie¿ to omawiana ustawa mia³a u³at-
wiæ przejœcie procedur. Poprawki zg³oszone prze-
ze mnie do art. 80 i 82 maj¹ taki w³aœnie cel.

Kilka s³ów o drugiej ustawie – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej.

Ustawa ta zmienia szeœædziesi¹t piêæ ustaw.
W wielu wprowadza bardzo du¿e zmiany. Mój
wniosek do Prezydium Senatu, Panie Marsza³ku,
jest nastêpuj¹cy – proponujê, aby tego typu usta-
wy by³y omawiane nie tylko przez jedn¹ komisjê.
Takimi ustawami, kiedy s¹ w nich du¿e zmiany,
powinny w przysz³oœci siê zaj¹æ senackie komisje
bran¿owe.

Czêœæ z wprowadzanych zmian, w mojej oce-
nie, nie ma charakteru dostosowawczego do
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Wrêcz przeciwnie, stoj¹ one w ca³kowitej sprzecz-
noœci z podstawowymi celami ustawy o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej, którymi to celami
s¹ przecie¿ uproszczenie i uporz¹dkowanie pro-
cedur administracyjnych zwi¹zanych z regla-
mentacj¹ dzia³alnoœci gospodarczej oraz uwol-
nienie przedsiêbiorców od powa¿nych obci¹¿eñ
biurokratycznych zwi¹zanych dotychczas z przy-
gotowaniem i przedstawianiem organom admini-
stracyjnym obszernej dokumentacji. Przyk³a-
dem jest tu chocia¿by art. 11. Takich artyku³ów
jest znacznie wiêcej.
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Ze wzglêdu na to, ¿e mieliœmy bardzo ma³o
czasu na zapoznanie siê z t¹ ustaw¹, nie bêdê jej
szerzej omawia³a.

Sk³adam na rêce pana marsza³ka poprawki do
jednej i drugiej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Pani Senator.
G³os zabierze teraz senator Jurgiel, a jako

ostatni mówca – senator Dzido.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Polska jest pe³noprawnym cz³onkiem wspól-

nego rynku europejskiego. Aby zapewniæ wzrost
konkurencyjnoœci polskiej gospodarki, przy
wziêciu równie¿ pod uwagê restrykcyjnego i sko-
stnia³ego systemu reglamentacji dzia³alnoœci go-
spodarczej w innych krajach, nale¿y poszerzyæ
zakres swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej. Przypominam, ¿e w Polsce potrzeba œre-
dnio trzydzieœci jeden dni, aby za³o¿yæ podmiot
gospodarczy. W Stanach Zjednoczonych trwa to
oko³o czterech dni i jest to jakieœ trzydzieœci razy
tañsze.

Ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
jest ustaw¹ trochê spóŸnion¹. Wiele z jej elemen-
tów by³o przedstawianych przez Sojusz Lewicy
Demokratycznej w ubieg³ych latach propagandy
politycznej w ramach programu „Przedsiêbior-
czoœæ – Rozwój – Praca”. Propagandzie tej towa-
rzyszy³y dzia³ania rz¹du skierowane przeciw
przedsiêbiorczoœci. Jako konkretny przyk³ad
mo¿na podaæ tu sprawê prezesa Optimusa, pana
Romana Kluski. Przypominam, ¿e nikt – jak do-
tychczas – nie poniós³ konsekwencji za nêkanie
tego przedsiêbiorcy.

Co prawda pani minister to wyjaœnia³a, ale
moim zdaniem sam tytu³ ustawy jest takim ma-
³ym nadu¿yciem. Jeœli ustawê o warunkach pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej pompatycz-
nie nazywa siê ustaw¹ o swobodzie tej dzia³alno-
œci, to jest to lekka przesada.

Ale wiele rozwi¹zañ zawartych w nowej usta-
wie zmierza w dobrym kierunku. Jest to chocia¿-
by zast¹pienie zdecydowanej wiêkszoœci zezwo-
leñ wpisem do rejestru dzia³alnoœci regulowanej
uprawniaj¹cym do prowadzenia niektórych ro-
dzajów dzia³alnoœci gospodarczej, u³atwienie po-
dejmowania dzia³alnoœci gospodarczej, przede
wszystkim dziêki zast¹pieniu kilku zg³oszeñ
o rozpoczêciu dzia³alnoœci jednym wnioskiem,
ograniczenie liczby i czasu trwania kontroli dzia-
³alnoœci gospodarczej poprzez wprowadzenie za-
kazu prowadzenia w tym samym czasie wiêcej ni¿
jednej kontroli u tego samego przedsiêbiorcy,

wprowadzenie oczekiwanej kategorii mikro-
przedsiêbiorstw oraz nowego zdefiniowania ma-
³ych i œrednich przedsiêbiorstw, a wreszcie zhar-
monizowanie pod wzglêdem prawnym i pojêcio-
wym projektowanej ustawy z kodeksem cywil-
nym i kodeksem spó³ek handlowych.

Prawo i Sprawiedliwoœæ zd¹¿y³o w znacznym
stopniu poprawiæ tê ustawê ju¿ w trakcie prac
sejmowych. Chodzi tu o art. 10 ustawy, który
przewiduje, ¿e wydana przez organ na ¿¹danie
przedsiêbiorcy pisemna interpretacja przepisów
bêdzie wi¹za³a ten organ, a zastosowanie siê do
niej nie mo¿e skutkowaæ jak¹kolwiek sankcj¹
lub obci¹¿eniem finansowym dla przedsiêbiorcy.
Pierwotna propozycja rz¹dowa przewidywa³a ta-
kie rozwi¹zanie tylko w odniesieniu do organów
podatkowych. Przyjêta z naszej inicjatywy po-
prawka rozci¹ga stosowanie tego przepisu na
wszelkie organy sporz¹dzaj¹ce na wniosek
przedsiêbiorców interpretacje stosowania prze-
pisów, z których wynika obowi¹zek œwiadczenia
danin publicznych. Przepis ten bêdzie wi¹za³ siê
wiêc równie¿ z ZUS, co jest wielkim postêpem
w porównaniu z pierwotn¹ propozycj¹.

Zwi¹zana z ustaw¹ o swobodzie prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej ustawa – Przepisy
wprowadzaj¹ce… zawiera szereg technicznych
dostosowañ pozosta³ych ustaw, reguluj¹cych
nowo wprowadzan¹ ustawê.

Najwa¿niejsz¹ z tych ustaw jest ordynacja po-
datkowa. Dobrze siê sta³o, ¿e w ustawie – Przepi-
sy wprowadzaj¹ce… nadzwyczajna komisja sej-
mowa wprowadzi³a do ordynacji podatkowej re-
gulacje dotycz¹ce interpretacji wi¹¿¹cej organy,
o której mówi³em wczeœniej. Dodam tylko, ¿e od-
by³o siê to przy zdecydowanym sprzeciwie mini-
stra finansów, któremu, jak widaæ, zale¿y, aby
podleg³e mu s³u¿by nie odpowiada³y przed nikim
i mog³y swobodnie manipulowaæ podatnikami.
Wprowadzone do ordynacji podatkowej zmiany
wyraŸnie stwierdzaj¹, ¿e interpretacja taka bê-
dzie równoznaczna z postanowieniem, a wiêc bê-
dzie te¿ mog³a byæ zaskar¿alna w drodze normal-
nego, dwuinstancyjnego postêpowania admini-
stracyjnego.

Wobec regulacji wprowadzonych przepisami
wprowadzaj¹cymi do ordynacji podatkowej
chcia³bym przedstawiæ dwa zastrze¿enia. Otó¿
wprowadzony art. 274c ordynacji mówi o mo¿li-
woœci ¿¹dania przez organ podatkowy potrzeb-
nych dokumentów równie¿ od kontrahentów po-
datnika. Przepis ten, niezwykle restrykcyjny
w wersji pierwotnej, gdy¿ mówi³ on wówczas o do-
konaniu czynnoœci sprawdzaj¹cych u kontra-
henta, a nie tylko o mo¿liwoœci ¿¹dania od niego
odpowiednich dokumentów, zosta³ dziêki dzia³a-
niom Prawa i Sprawiedliwoœci znacznie z³agodzo-
ny. Nadal jednak pozostaje on znacznym ob-
ci¹¿eniem dla podmiotów gospodarczych, anga-
¿uj¹c je w postêpowanie, które bezpoœrednio ich
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nie dotyczy. Dlatego przedstawiam pod rozwagê
Izby ca³kowite skreœlenie tego artyku³u.

Drugi problem zwi¹zany z ordynacj¹ podatko-
w¹ dotyczy art. 24b tej ustawy. Przypominam, ¿e
Trybuna³ Konstytucyjny w orzeczeniu z 11 maja
bie¿¹cego roku stwierdzi³, ¿e przepis art. 24b §1
ordynacji podatkowej – umo¿liwiaj¹cy organom
podatkowym i organom kontroli skarbowej po-
miniêcie skutków podatkowych legalnych, zgod-
nych z prawem czynnoœci prawnych w przypad-
ku udowodnienia, ¿e z dokonania tych czynnoœci
nie mo¿na by³o oczekiwaæ innych istotnych ko-
rzyœci ni¿ obni¿enie wysokoœci zobowi¹zania po-
datkowego, zwiêkszenie straty, podwy¿szenie
nadp³aty lub zwrotu podatku – jest niezgodny
z konstytucj¹. Tym samym przepis ten traci moc
z chwil¹ publikacji orzeczenia w „Dzienniku
Ustaw”. Przepis ten, razem z art. 24a, znalaz³ siê
w ordynacji od 1 stycznia 2003 r. W za³o¿eniu
mia³y one pomóc organom podatkowym w zwal-
czaniu zjawiska uchylania siê podatników od
p³acenia podatku, w rzeczywistoœci pog³êbi³y je-
dnak arbitralnoœæ dzia³añ organów podatko-
wych, które zyska³y prawo ingerencji w legalne,
zgodne z prawem czynnoœci podatnika, równie¿
w tych przypadkach, gdy nie nastêpowa³o obej-
œcie prawa, to znaczy gdy podatnik niczego nie
zataja³ przed organami, ani nie wprowadza³ ich
w b³¹d. Obecnie, po wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, przepis art. 24b §2 ordynacji podatko-
wej pozostaje niejako w zawieszeniu, a trzeba pa-
miêtaæ, ¿e postêpowanie w odniesieniu do
art. 24a ci¹gle trwa. Logiczne wiêc by³oby upo-
rz¹dkowanie ustawy poprzez wyrzucenie mar-
twego przepisu.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ustawa o swo-
bodzie dzia³alnoœci gospodarczej i przepisy j¹
wprowadzaj¹ce s¹ mimo przedstawionych za-
strze¿eñ regulacjami uzasadnionymi, choæ zde-
cydowanie spóŸnionymi. Wnoszê wiêc o przyjêcie
ich z przedstawionymi przeze mnie poprawkami.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê o zabranie g³osu senatora Dzidê.

Senator Henryk Dzido:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ustawa jest rzeczywiœcie znakomita, reguluje

pewn¹ sferê dzia³alnoœci, sferê ¿ycia gospodar-
czego, nie mogê tylko zrozumieæ, dlaczego jest
w niej u¿yte s³owo „swoboda”. To sugeruje, ¿e
faktycznie ci, którzy bêd¹ sobie podlegaæ, bêd¹
mieli pe³n¹ swobodê, ale to nie jest prawda, tam
jest wiele restrykcji na³o¿onych, oni tej ustawy

widocznie nie czytali. Ta swoboda jest tak ograni-
czona, wi¹¿e siê z tyloma rygorami, ¿e chyba swo-
bod¹ nie bêdzie, ale myœlê, ¿e jest to ju¿ nowe
spojrzenie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Skoro nie
mamy impulsów ekonomicznych, skoro wszyst-
ko u nas jak na razie stoi, a rozwijaæ siê bêdzie za
pó³ roku, mo¿e za rok, to dajmy jeszcze ludziom
nadziejê, ¿eby dzia³alnoœæ prowadzili przy za³o¿e-
niu, ¿e maj¹ pe³n¹ swobodê dzia³alnoœci. I w ra-
mach tej swobody mog¹ na przyk³ad zgodnie
z art. 10 tej ustawy – to jest rzecz znakomita – z³o-
¿yæ do w³aœciwego organu wniosek o wydanie pi-
semnej interpretacji co do zakresu cedowania
przepisów, z których wynika obowi¹zek daniny
publicznej. Rzecz rewelacyjna, rzeczywiœcie, tyl-
ko ¿e z przepisów wynika jedynie, ¿e mog¹ oni
z³o¿yæ taki wniosek. Ale co dalej? No bêdzie z³o¿o-
ny ten wniosek.

Pani Minister, jeœli chodzi o art. 24 ust. 3, to nie
jest tak, jak pani powiedzia³a. Ten ustêp sprawia,
¿e stwarza siê sytuacjê dla przedsiêbiorcy para-
doksaln¹, bo domniemywa siê, ¿e dane wpisane
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej s¹ praw-
dziwe i przedsiêbiorca nie mo¿e siê powo³aæ wobec
osoby trzeciej na to, ¿e dane te s¹ nieprawdziwe,
nawet wtedy, je¿eli zapis dokonany jest wbrew je-
go zg³oszeniu, je¿eli zapis w ewidencji dokonany
by³ bez jego zg³oszenia. Pytam zatem: dlaczego ob-
ci¹¿a siê konsekwencjami z³ego zapisu dokonane-
go przez urz¹d przedsiêbiorcê? Wprawdzie zda-
nie, koñcówka zdania mówi, ¿e odpowiedzialnoœæ
dotyczy tylko takiej sytuacji, kiedy przedsiêbiorca
zaniedba³ wyst¹piæ niezw³ocznie z wnioskiem
o sprostowanie, ale jak móg³ zaniedbaæ, kiedy on
o tym nie wiedzia³, bo nie zg³asza³ wniosku. No, ta-
kich przepisów nie powinno byæ.

Ale jest równie¿ rzecz optymistyczna, któr¹
chcê pañstwu w tej chwili przedstawiæ. Otó¿
chcia³bym przyczyniæ siê do nadania tej ustawie
poprawniejszego kszta³tu, do nadania jej pewnej
formy, która by zmniejszy³a obci¹¿enia sfery bud-
¿etowej. Mianowicie chcê z³o¿yæ uzupe³nienie do
przepisów art. 23 i 43 ustawy w formie takiej,
która by zezwala³a funkcjonuj¹cym do tej pory
samorz¹dom zawodowym, w tym szczególnie mi
bliskiemu samorz¹dowi adwokackiemu, na to,
aby prowadziæ w³asn¹ rejestracjê dzia³alnoœci
gospodarczej i ¿eby tê rejestracjê – zgodnie z pro-
pozycj¹, któr¹ do art. 43 sk³adam – wprowadziæ
do systemu centralnej informacji o ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej. Wówczas koszty
zwi¹zane z rejestracj¹ przejê³yby samorz¹dy za-
wodowe. Oczywiœcie, zyskiem samorz¹dów bê-
dzie to, ¿e op³aty za wydawane zaœwiadczenia bê-
d¹ wp³ywaæ do samorz¹dów, ale odci¹¿y to admi-
nistracjê, która ma dokonywaæ rejestracji, a wiêc
gminy, od ogromnego obowi¹zku prowadzenia
tej ewidencji, która jednak bêdzie pracoch³onna.

Poprawki te sk³adam na pana rêce, Panie Mar-
sza³ku.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê panu senatorowi.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Krzy-

sztof Szyd³owski z³o¿y³ swoje przemówienie
w dyskusji do protoko³u*, a wnioski o charak-
terze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli: senator
Józef Sztorc, senator Ferenc, senator S³awiñ-
ski, senator Dzido, senator Christowa. I to ty-
le.

(G³os z sali: Jeszcze senator Jurgiel.)
(Senator Krzysztof Jurgiel: Ja jeszcze z³o¿y-

³em.)
Przepraszam. I senator Jurgiel. Bardzo prze-

praszam. Mój sekretarz ju¿ podsypia.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu

zamykam dyskusjê.
Chcia³bym spytaæ pani¹ minister, czy chce pa-

ni jeszcze zabraæ g³os w zwi¹zku z poprawkami.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki, i Pracy Ma³gorzata Okoñska-Zaremba:
Panie Marsza³ku, bêdê do dyspozycji na posie-
dzeniu komisji, gdzie szczegó³owo wyjaœniê
w¹tpliwoœci, które siê pojawi³y w trakcie dys-
kusji.)

Rozumiem, dziêkujê.
W zwi¹zku z tym, ¿e w trakcie dyskusji zo-

sta³y zg³oszone wnioski o charakterze legisla-
cyjnym do ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej oraz do ustawy – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej, zgodnie z art. 52 ust. 2 Regula-
minu Senatu proszê Komisjê Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych o ustosunkowanie siê do
przedstawionych w toku debaty nad tym pun-
ktem wniosków i przygotowanie sprawozdañ.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia.

Dziêkujê pani minister i jej ekipie za uczestni-
ctwo w obradach.

I przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy
o kredycie konsumenckim.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na siedemdziesi¹tym
siódmym posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r.,
a do Senatu zosta³a przekazana w dniu 18 czer-
wca 2004 r. Marsza³ek Senatu w dniu 21 czerwca
2004 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki i Fi-

nansów Publicznych. Komisja po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej
sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 730, a sprawozdanie komisji w druku
nr 730A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych senatora Jerzego Markow-
skiego o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji.

Senator Jerzy Markowski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie komisji, zawarte w druku

nr 730A, zawiera wniosek komisji o przyjêcie
projektu ustawy bez poprawek. Ja wobec tego
ograniczê siê wy³¹cznie do przedstawienia idei
tej regulacji prawnej, eksponuj¹c przede wszy-
stkim to, i¿ ta ustawa ma przede wszystkim po-
³o¿yæ tamê procederom, które powszechnie opi-
sywane s¹ w dokumentacjach jako krymino-
genne, jako czyny, które w³aœciwie, jak wynika
z raportu Urzêdu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, bardzo czêsto doprowadzaj¹ do sy-
tuacji, w których podejmowane s¹ czynnoœci
prawne przez organa œcigania i postêpowania
na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy – Prawo
bankowe oraz art. 286 §1 ustawy – Kodeks kar-
ny.

Chcê powiedzieæ, ¿e to, co jest uregulowane
w trybie tej¿e nowelizacji ustawowej, jest powsze-
chnie nazywane systemem argentyñskim, który zo-
sta³ zaklasyfikowany w tej ustawie, jak ju¿ powie-
dzia³em, jako dzia³alnoœæ nielegalna i z tytu³u kon-
tynuowania tego procederu, w zale¿noœci od skali
obrotu finansowego, obrotu œrodków, które s¹ zgro-
madzone w tym systemie, podlega siê karze pozba-
wienia wolnoœci od trzech miesiêcy do piêciu lat,
a w przypadku zgromadzenia wiêkszej iloœci œrod-
kówwwymiarzeodszeœciumiesiêcydooœmiu lat.

Szanowni Pañstwo, jest to ustawa, która w³a-
œciwie odpowiada na zapotrzebowanie spo³ecz-
ne. Poza tym, jak ju¿ powiedzia³em, jest œwiade-
ctwem reakcji ustawodawcy na pojawiaj¹ce siê
przypadki ³amania prawa, a tak formalnie jest
niczym innym, jak tylko nowelizacj¹ ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Ta regulacja prawna jest cztroarty-
ku³owa, wesz³aby ta ustawa w ¿ycie czternaœcie
dni od momentu jej podpisania. Przypomnê jesz-
cze raz: jej istot¹ jest zakazanie tego, co zdefinio-
wano w art. 1 jako nieuczciw¹ konkurencjê, pole-
gaj¹c¹ na gromadzeniu œrodków w ramach grupy
z udzia³em konsumentów w celu finansowania
zakupu w systemie konsorcyjnym, czyli w tak
zwanym systemie argentyñskim. Tak to zosta³o
zapisane i komisja gospodarki opowiada siê, je-
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szcze raz podkreœlam, za przyjêciem projektu
ustawy bez poprawek. Ustawa jest czteroartyku-
³owa, znajduje siê na czterech stronach przed³o-
¿enia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Zgodnie z regulaminem mo¿na zadawaæ sena-

torowi sprawozdawcy zapytania. Czy s¹ takowe?
Senator Jurgiel jest niezrównany.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Ja chcia³bym zapytaæ o art. 24, gdzie jest mo-
wa o wysokoœci kary – od trzech miesiêcy do piê-
ciu lat, a tak¿e od szeœciu miesiêcy do oœmiu lat.
Dlaczego ta dolna granica jest taka niska i czy nie
wystarczy³oby ustaliæ jednej kary za z³amanie te-
go przepisu?

Senator Jerzy Markowski:
To znaczy, Panie Senatorze, ja powiem szcze-

rze, ¿e to rozgraniczenie wynika niejako ze skali
nagromadzenia œrodków finansowych w tym uk-
³adzie. Uznano, ¿e przy niewielkiej iloœci ten wy-
miar mo¿e byæ mniejszy, a przy wiêkszej ten wy-
miar mo¿e byæ wiêkszy, nawet do oœmiu lat. Ale ja
podzielam pañski pogl¹d, Panie Senatorze. Zre-
szt¹ to równie¿ by³o przedmiotem zainteresowa-
nia komisji – doœæ trudna jest do jednoznacznego
zinterpretowania sytuacja, kiedy coœ jest zdefi-
niowane jako kwota wielka. To jest doœæ niepre-
cyzyjne. To doprowadza do tego, ¿e jest swoboda
w interpretacji, co jest kwot¹ wielk¹. Dla jednego
kwot¹ wielk¹ jest 100 z³, dla drugiego kwot¹ wiel-
k¹ jest 1 milion z³. Niemniej jednak ta rozpiêtoœæ
de facto od szeœciu miesiêcy do oœmiu lat daje
i tak swobodê poruszania siê temu, kto bêdzie
orzeka³ w sprawie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze zapytania? Nie ma. Dziêkujê Pa-

nie Senatorze.
(Senator Jerzy Markowski: Dziêkujê bardzo.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-

³a wniesiona przez komisjê sejmow¹. Prezes Ra-
dy Ministrów upowa¿ni³ do reprezentowania
rz¹du w sprawie tej ustawy wiceprezes Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pani¹
Ewê Kubis. Pani Ewa Kubis by³a dzisiaj na sali
obrad, ale zaniemog³a i opuœci³a tê salê. W zwi¹z-
ku z tym usprawiedliwiam jej nieobecnoœæ. Po-

niewa¿ ta ustawa jest dosyæ oczywista, mo¿emy
kontynuowaæ dalej obrady.

Otwieram dyskusjê.
Nikt nie zapisa³ siê do dyskusji, w zwi¹zku

z czym zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim zo-
stanie przeprowadzona pod koniec posiedzenia.

Wyczerpaliœmy porz¹dek obrad. Teraz pora na
komunikaty.

Senator Sekretarz
Krzysztof Szyd³owski:
Informujê, ¿e posiedzenie Komisji Spraw Za-

granicznych odbêdzie siê bezpoœrednio po za-
koñczeniu obrad w dniu dzisiejszym, w sali
nr 179. Porz¹dek posiedzenia przewiduje wybór
kandydata na przewodnicz¹cego Komisji Spraw
Zagranicznych.

Bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-
dach Senatu w sali nr 182 odbêdzie siê posiedze-
nie Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
poœwiêcone rozpatrzeniu zg³oszonych wniosków
do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków
do ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej odbêdzie
siê po og³oszeniu przerwy w obradach Senatu, to
jest dzisiaj o godzinie 22.00 w sali nr 217.

Uprzejmie informujê, ¿e posiedzenie Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich od-
bêdzie siê jutro o godzinie 8.30 w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci poœwiêcone rozpatrzeniu zg³oszonych
wniosków do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw odbêdzie siê jutro o godzinie 9.00 w sali
nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, Komisji
Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego
oraz Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury
dotycz¹ce przygotowania stanowiska w sprawie
sprawozdania „Stan bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego oraz dzia³ania realizowane w tym zakre-
sie w 2003 r.” odbêdzie siê w dniu jutrzejszym,
bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad plenarnych
Senatu w sali nr 217.

W dniu jutrzejszym, 24 czerwca, o godzinie
7.30 w kaplicy sejmowej zostanie odprawiona
msza œwiêta w intencji œwiêtej pamiêci pu³ko-
wnika Ryszarda Kukliñskiego, a w dniu 25 czer-
wca o godzinie 7.30 w kaplicy sejmowej zostanie
odprawiona msza œwiêta w intencji Jacka Kuro-
nia.
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Ponadto uprzejmie informujê, i¿ marsza³ek
Senatu zwo³uje posiedzenie Konwentu Seniorów
w dniu jutrzejszym, o godzinie 9.00. Bezpoœre-
dnio po zakoñczeniu posiedzenia Konwentu Se-
niorów odbêdzie siê posiedzenie Prezydium Se-
natu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Og³aszam przerwê w obradach do godziny

13.00 dnia jutrzejszego.
(G³osy z sali: Do trzynastej czy do czterna-

stej?)
Powtarzam: do godziny 13.00. Dziêkujê.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 17)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 14 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
Kazimierz Kutz, Ryszard Jarzembowski i Jolanta
Danielak)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów o zajêcie swoich miejsc, a se-

natorów sekretarzy o zajêcie miejsc przy stole
prezydialnym.

Powracamy do rozpatrzenia punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie
z zagranic¹ towarami, technologiami i us³ugami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeñstwa
pañstwa, a tak¿e dla utrzymania miêdzynarodo-
wego pokoju i bezpieczeñstwa oraz o zmianie nie-
których ustaw.

(Rozmowy na sali)
Proszê o ciszê.
(Senator Jerzy Adamski: Panie Marsza³ku,

mo¿na?)
S³ucham?

Senator Jerzy Adamski:
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 chcia³bym posze-

rzyæ porz¹dek obrad posiedzenia Senatu o punkt
dotycz¹cy projektu uchwa³y w sprawie wyboru
senatora Zbigniewa Kulaka na przewodnicz¹ce-
go Komisji Spraw Zagranicznych. Druki s¹ przy-
gotowane, komisja podjê³a ju¿ uchwa³ê i teraz
tylko pozosta³o wprowadzenie tego na plenarne
posiedzenie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
No tak, Senatorze, szkoda tylko, ¿e pan trochê

wczeœniej tego nie zg³osi³. Ale w zwi¹zku z tym, ¿e
ta sprawa dopiero wczoraj by³a anonsowana, za-
pytujê, czy ktoœ jest przeciwny uzupe³nieniu po-
rz¹dku obrad. Nie. Chodzi o zamieszczenie tego
punktu jako ostatniego, tak? Tak.

Uznajê, ¿e wniosek zosta³ przyjêty.
I wracamy do punktu pierwszego.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Bardzo prosi³bym o przerwanie rozmowy na sali.

Przypominam te¿, ¿e Komisja Obrony Narodo-
wej i Bezpieczeñstwa Publicznego oraz Komisja
Gospodarki i Finansów Publicznych przedstawi-
³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których
wnosz¹ o wprowadzenie poprawek do ustawy,
druki senackie nr 740A i 740B.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za
chwilê przeprowadzimy g³osowania nad przed-
stawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci
przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny
i uzupe³nia przepis o brakuj¹ce wyra¿enie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 76 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 3)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga polega na odrêbnym zdefinio-

waniu dwóch pojêæ – wspólnotowego kodeksu
celnego i obszaru celnego Wspólnoty.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki g³osowania.
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie przez

80 senatorów. (G³osowanie nr 4)
Poprawka trzecia polega na doprecyzowaniu

definicji pomocy technicznej. Celem tego dopre-
cyzowania by³o wskazanie, ¿e dzia³ania i us³ugi,
o których mowa w przepisie, maj¹ charakter po-
mocniczy lub wspieraj¹cy, a nie techniczny.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki g³osowania.



Na 77 obecnych senatorów* wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 5)

Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka czwarta w definicji „importu”

w miejsce odes³ania wstawia prawid³owe wyra¿e-
nie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
80 senatorów g³osowa³o za, 1 senator nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 6)
Dziêkujê.
Poprawka pi¹ta usuwa niepotrzebny przeci-

nek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
80 senatorów g³osowa³o za, 1 senator nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta usuwa b³¹d redakcyjny oraz

wykreœla nieprawid³owo zastosowany w przepi-
sie skrót, odnosz¹cy siê do zezwolenia na obrót
uzbrojeniem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki g³osowania.
81 senatorów g³osowa³o za, 1 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o obrocie z zagranic¹ towarami, technologiami
i us³ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpie-
czeñstwa pañstwa, a tak¿e dla utrzymania miê-
dzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa oraz
o zmianie niektórych ustaw w ca³oœci, ze zmiana-
mi wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za podjêciem uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
82 senatorów, czyli wszyscy, g³osowali za pod-

jêciem uchwa³y. (G³osowanie nr 9)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o obrocie z zagranic¹ towarami, te-
chnologiami i us³ugami o znaczeniu strategicz-
nym dla bezpieczeñstwa pañstwa, a tak¿e dla

utrzymania miêdzynarodowego pokoju i bezpie-
czeñstwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Czy koledzy z Samoobrony mogliby trochê ciszej
rozmawiaæ? Bardzo proszê, pañstwo siê dawno nie
widzieli, ja wiem, no ale jednak… Poza tym pañ-
stwo macie organy g³osowe tak dobrze ustawione –
proszê to wzi¹æ pod uwagê i mówiæ szeptem.

Powracamy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o p³at-
noœciach bezpoœrednich do gruntów rolnych.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przypominam te¿, ¿e Komisja Rolnictwa i Roz-
woju Wsi przedstawi³a projekt uchwa³y, w któ-
rym wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek,
druk senacki 737A. Projekt ten zostanie podda-
ny pod g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwo-
ju obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o p³at-
noœciach bezpoœrednich do gruntów rolnych.

Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem przedstawionego pro-

jektu?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za

przyjêciem, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 10)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwa-
rancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o p³atnoœciach
bezpoœrednich do gruntów rolnych.

Powracamy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach
producentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz
o zmianie innych ustaw.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przypominam, ¿e Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. To
druk senacki nr 736A. Projekt ten zostanie pod-
dany pod g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania…
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Senator Longin Pastusiak:

Panie Marsza³ku, w kwestii formalnej. Czy
marsza³ek Senatu zosta³ pozbawiony prawa g³o-
su? Chodzi o to, ¿e nie mam karty.

(Poruszenie na sali)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Zaraz rozpatrzymy tê sprawê.
(Rozmowy na sali)
(Senator Les³aw Podkañski: Mo¿e karta jest

w Brukseli?)
(Senator S³awomir Izdebski: W³aœnie, w Bruk-

seli, Panie Marsza³ku.)
(Senator Longin Pastusiak: Nie kandydowa³em

do tamtego parlamentu.)
A czy pan jej czasem w domu nie zostawi³? (We-

so³oœæ na sali)
Wszczynamy poszukiwania.
Czy jest mo¿e wicemarsza³ek Jarzembowski?

Przeszuka³by kieszenie pana marsza³ka. (Weso-
³oœæ na sali)

Jest? Proszê siê rozejrzeæ. No, takiego k³opotu
jeszcze nie mieliœmy.

(Rozmowy na sali)
(Senator Les³aw Podkañski: O, ja mam!)
(Oklaski) (Weso³oœæ na sali)
(Senator Les³aw Podkañski: Ja za pana g³oso-

wa³em, jeszcze mi pan podziêkuje.)
(Weso³oœæ na sali)
Ja nie wiem, czy w tej sytuacji…
(Rozmowy na sali)
Panie Marsza³ku, ja nie wiem, czy w tej sytua-

cji nie powo³aæ komisji œledczej. Zostawiam to do
pañskiej decyzji. (Weso³oœæ na sali)

Wracamy do obrad.
Powtórzê siê trochê. Przypominam, ¿e Komisja

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi³a projekt
uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek. Projekt ten zostanie teraz podda-
ny pod g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za podjêciem uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 74 obecnych senatorów 73 g³osowa³o za,

1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 11)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o grupach producentów rol-
nych i ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych
ustaw.

Powracamy do rozpatrzenia punktu czwartego
porz¹dku obrad…

(G³os z sali: Jest wniosek formalny.)
S³ucham?

Senator Marek Balicki:

Z tego zamieszania wynika jedna informacja,
taka, ¿e karta marsza³ka Pastusiaka by³a u¿y-
wana do g³osowania w czasie, kiedy pan marsza-
³ek by³ nieobecny. Mam pytanie, jak to g³osowa-
nie zostanie zapisane w protoko³ach posiedzeñ?

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Po konsultacjach, Panie Senatorze, wybrniemy
z tego w ten sposób, ¿e zaliczymy g³osy oddane
w tym okresie na poczet senatora Podkañskiego.

Senator Les³aw Podkañski:
Tak. To bêdzie od czwartego g³osowania, bo ja

te¿ siê spóŸni³em… Pomy³kowo wzi¹³em tê kartê.
Bardzo przepraszam.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dobrze.
Dziêkujê senatorowi Balickiemu za zwrócenie

na to uwagi.
Powracamy do rozpatrzeniu punktu czwar-

tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przypominam równie¿, ¿e Komisja Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. To druk se-
nacki nr 714A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Projekt ustawy zosta³ przyjêty jednog³oœnie…

Przepraszam, nie jednog³oœnie.
Na 84 obecnych senatorów 83 by³o za, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 12)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i p³atników.

Powracamy do rozpatrzenia punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowa-
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dzaj¹ce Kodeks postêpowania w sprawach o wy-
kroczenia.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przypominam równie¿, ¿e Komisja Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci przedstawi³a projekt
uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek, zawarty w druku senackim
nr 715A. Projekt ten zostanie poddany pod g³oso-
wanie.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania w spra-
wach o wykroczenia.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem przedstawionego pro-

jektu?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Projekt uchwa³y zosta³ zaakceptowany jedno-

myœlnie przez 84 obecnych senatorów. (G³oso-
wanie nr 13)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks po-
stêpowania w sprawach o wykroczenia.

Powracamy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego.

Informujê, ¿e w trakcie dyskusji nie zosta³ z³o-
¿ony ¿aden wniosek o charakterze legislacyjnym,
wiêc teraz, zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu
Senatu, Senat mo¿e przyst¹piæ do trzeciego czy-
tania projektu ustawy.

Przystêpujemy wiêc do trzeciego czytania pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postê-
powania cywilnego.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1 Regula-
minu Senatu trzecie czytanie projektu ustawy
obejmuje jedynie g³osowanie.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê jednak o spokój na sali.
(Senator Robert Smoktunowicz: To jest szó-

sty…)
(Senator Teresa Liszcz: To siê ju¿ wyjaœni³o.)
(Rozmowy na sali)
Czy ju¿ mogê?
Bardzo proszê.
Przystêpujemy wiêc do g³osowania nad przed-

stawionym przez komisjê projektem ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego oraz projektem uchwa³y w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego projektu.

Przypominam ponadto, ¿e komisja proponuje,
aby Senat upowa¿ni³ senator Teresê Liszcz do re-
prezentowania stanowiska Senatu w dalszych
pracach nad tym projektem.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionych projektów?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

2 – przeciw. (G³osowanie nr 14)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania cywilnego i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Informujê, ¿e Senat upowa¿ni³ senator Teresê
Liszcz do reprezentowania stanowiska Senatu
w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrzenia punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy
pañstwowej oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przypominam te¿, ¿e Komisja Obrony Narodo-
wej i Bezpieczeñstwa Publicznego przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadze-
nie poprawek – jest to druk senacki nr 721A.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za
chwilê przeprowadzimy kolejne g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejno-
œci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi przez komisjê poprawkami.

Poprawka pierwsza ma charakter doprecyzo-
wuj¹cy.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 15)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do zapewnienia spój-

noœci terminologicznej ustawy.
Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 16)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma na celu wyeliminowanie

z ustawy przepisu zmieniaj¹cego, zbêdnego ze
wzglêdu na d³u¿szy ni¿ za³o¿ony przez wniosko-
dawcê czas procedowania nad ustaw¹ w Sejmie.

G³osujemy.
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Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 17)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta usuwa z ustawy przepis

przejœciowy, który zosta³ zamieszczony w jej tek-
œcie przy za³o¿eniu, ¿e ustawa wejdzie w ¿ycie
przed dniem 1 lipca 2004 r.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta je-

dnog³oœnie przez 87 senatorów. (G³osowanie
nr 18)

Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie granicy pañstwowej oraz niektórych
innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Projekt zosta³ przyjêty jednog³oœnie przez 86

senatorów. (G³osowanie nr 19)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie granicy pañstwowej oraz
niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o powstrzymanie siê od roz-

mów.
Powracamy do rozpatrzenia punktu dzie-

wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji
o przysz³ej wielostronnej wspó³pracy w rybo³ów-
stwie na Pó³nocno-Zachodnim Atlantyku, spo-
rz¹dzonej w Ottawie dnia 24 paŸdziernika 1978 r.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przypominam te¿, ¿e Komisja Spraw Zagrani-
cznych oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³,
w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek – s¹ to druki senackie nr 739A i nr 739B.

Projekt ten zostanie poddany pod g³osowanie.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-

wionym projektem uchwa³y w sprawie ustawy
o wypowiedzeniu Konwencji o przysz³ej wielo-
stronnej wspó³pracy w rybo³ówstwie na
Pó³nocno-Zachodnim Atlantyku, sporz¹dzonej
w Ottawie dnia 24 paŸdziernika 1978 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem przedstawionego pro-

jektu uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 20)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o wypo-
wiedzeniu Konwencji o przysz³ej wielostronnej
w s p ó ³ p r a c y w r y b o ³ ó w s t w i e n a
Pó³nocno-Zachodnim Atlantyku, sporz¹dzonej
w Ottawie dnia 24 paŸdziernika 1978 r.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: uchwa³a Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego
okresu dzia³alnoœci.

Przypominam, ¿e przed przerw¹ w obradach
odby³a siê dyskusja i obecnie mo¿emy przyst¹piæ
do g³osowania w tej sprawie.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie spra-
wozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z rocznego okresu dzia³alnoœci.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski: mniej-
szoœæ Komisji Kultury i Œrodków Przekazu wno-
si³a o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, wniosek taki przedstawi³
równie¿ senator Krzysztof Jurgiel; Komisja Kul-
tury i Œrodków Przekazu wnosi³a o przyjêcie
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji.

Informujê, ¿e w pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad projektem
uchwa³y w sprawie odrzucenia sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a nastêpnie,
w przypadku odrzucenia tego projektu, nad pro-
jektem uchwa³y w sprawie przyjêcia sprawozda-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Przystêpujemy do g³osowania nad projektem
uchwa³y w sprawie odrzucenia sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem odrzucenia?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(G³osy z sali: Za odrzuceniem.)
Za przyjêciem odrzucenia.
Stwierdzam… (Poruszenie na sali)
Na 84 obecnych senatorów 22 g³osowa³o za, 61

– przeciw*, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 21)

(Rozmowy na sali)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie odrzucenia…
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Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie spra-
wozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
przystêpujemy do g³osowania nad przedstawio-
nym przez Komisjê Kultury i Œrodków Przekazu
projektem uchwa³y w sprawie przyjêcia sprawo-
zdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów 62 g³osowa³o za, 18

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 22)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie przyjêcia sprawozdania Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji z rocznego okresu dzia³alno-
œci.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dwuna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatry-
wan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgo-
dnie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, g³os
mog¹ zabraæ jedynie sprawozdawcy i wniosko-
dawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych senatora Jerzego Markow-
skiego o zabranie g³osu i przedstawienie uzgo-
dnionych na posiedzeniu wniosków.

Proszê.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Markowski: Wysoka Izbo…)
Bardzo proszê o ciszê na sali.

Senator Jerzy Markowski:
Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych

rozpatrzy³a trzydzieœci dwa wnioski do ustawy
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej przedsta-
wione w trakcie debaty. I ¿eby nie omawiaæ ka¿-
dego z osobna, powiem tylko, i¿ wnioski, które zo-
sta³y przyjête przez komisjê, mo¿na podzieliæ na
dwie grupy: w pierwszej s¹ te, które porz¹dkuj¹
i doprecyzowuj¹ zapisy w przed³o¿eniu sejmo-
wym, a w drugiej takie, które jeszcze bardziej li-
beralizuj¹ ca³¹ doktrynê zwiêkszania swobody
dzia³alnoœci gospodarczej. Mo¿na z ca³¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ powiedzieæ, ja mówiê to œwiado-
mie, przede wszystkim w kontekœcie komenta-
rzy, które znalaz³y siê w dzisiejszej prasie, ¿e ¿a-

den z przepisów, ¿aden z wniosków przyjêtych
przez komisjê nie ogranicza w jakikolwiek sposób
dzia³alnoœci gospodarczej ani nie ogranicza libe-
ralizacji, która zosta³a zaproponowana przez au-
torów tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Pan senator Jurgiel?
(Senator Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê.)
Pan senator Sztorc?
(Senator Józef Sztorc: Dziêkujê.)
Pani senator Genowefa Ferenc?

Senator Genowefa Ferenc:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o poparcie moich wniosków.
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Bardzo proszê o ciszê na sali, bo ja nie s³yszê

pani senator, która ma taki mi³y g³os. (Weso³oœæ
na sali)

Pan senator Dzido?
(Senator Henryk Dzido: Dziêkujê bardzo.)
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty

komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przed-
stawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regula-
minu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejne g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza zmienia tytu³ ustawy. Jest
to poprawka senatora Jurgiela.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
14 senatorów g³osowa³o za, 65 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 23)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka druga, senatora Sztorca, zmienia

definicjê osoby zagranicznej, wskazuj¹c, i¿ cho-
dzi o osobê fizyczn¹ maj¹c¹ miejsce sta³ego za-
mieszkania za granic¹, nieposiadaj¹c¹ obywatel-
stwa polskiego.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
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14 senatorów g³osowa³o za, 66 – przeciw*,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)

Stwierdzam, ¿e Senat nie przyj¹³ tej poprawki.
Nad poprawkami trzeci¹ i trzydziest¹ drug¹

nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki te nale¿y prze-
g³osowaæ ³¹cznie z poprawk¹ drug¹ w zestawie-
niu wniosków do ustawy – Przepisy wprowadza-
j¹ce ustawê o swobodzie gospodarczej. S¹ to po-
prawki pani senator Ferenc.

Kto jest za przyjêciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
16 senatorów g³osowa³o za, 61 – przeciw,

8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 25)
Stwierdzam, ¿e poprawki nie zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawka-

mi trzeci¹ i trzydziest¹ drug¹. Przenosz¹ one defi-
nicjê mikroprzedsiêbiorcy…

(G³osy z sali: To ju¿ by³o.)
Przepraszam, przepraszam bardzo, tak jest.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

czwart¹, któr¹ nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie z po-
prawk¹ pierwsz¹ w zestawieniu wniosków do
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swo-
bodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Jest to po-
prawka pani senator Ferenc. G³osujemy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
13 senatorów g³osowa³o za, 64 – przeciw,

8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 26)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta wyjaœnia pojêcie miejsca za-

mieszkania przedsiêbiorcy analogicznie do obec-
nie obowi¹zuj¹cych przepisów. Jest to poprawka
komisji.

Kto jest za przyjêciem poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 27)
Stwierdzam, ¿e poprawka pi¹ta zosta³a przyjê-

ta.
Nad poprawkami szóst¹ i dwudziest¹ nale¿y

g³osowaæ ³¹cznie. S¹ to poprawki senatora Dzido.
Zmierzaj¹ one do zast¹pienia w przypadku cz³on-
ków samorz¹dów zawodowych wpisu do ewiden-
cji dzia³alnoœci gospodarczej wpisem na listê pro-
wadzon¹ przez organ samorz¹du zawodowego.

Kto jest za przyjêciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
17 senatorów g³osowa³o za, 65 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 28)
Poprawki nie zosta³y przyjête.
Poprawki siódm¹ i piêtnast¹ przeg³osujemy

³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek wyklucza g³o-
sowanie nad poprawkami ósm¹ i szesnast¹. S¹
to poprawki senator Ferenc, poparte przez ko-
misjê. Poprawki te wskazuj¹, która gmina bê-
dzie w³aœciwa w zakresie ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej w odniesieniu do osób zagranicz-
nych podejmuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w Polsce. Poprawki te okreœlaj¹ w³aœciw¹ gminê
w sposób bardziej precyzyjny ni¿ poprawki ós-
ma i szesnasta.

Kto jest za przyjêciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 29)

Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y przyjête.
Przechodzimy do poprawek dziewi¹tej i dwu-

nastej. S¹ to równie¿ poprawki pani Ferenc po-
parte przez komisjê. One doprecyzowuj¹ okreœle-
nie jednego ze sk³adników wniosku o wpis do
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, decyzji ad-
ministracyjnej o wpisie oraz samego wpisu.
W odró¿nieniu od poprawek dziesi¹tej i trzyna-
stej poprawki te uwzglêdniaj¹ sytuacjê, w której
przedsiêbiorca w tej samej miejscowoœci, lecz
pod ró¿nymi adresami mieszka i wykonuje dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹. To oznacza, ¿e poprawki
dziewi¹ta i dwunasta wykluczaj¹, jeœli bêd¹ przy-
jête, poprawki dziesi¹t¹ i trzynast¹.

Kto jest za przyjêciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 30)
Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y przyjête.
Przechodzimy do poprawek jedenastej i sie-

demnastej, poniewa¿ bêd¹ one przeg³osowane
³¹cznie. S¹ to poprawki komisji. Poprawki jede-
nasta i siedemnasta porz¹dkuj¹ przepisy doty-
cz¹ce dwóch szczególnych form sk³adania
wniosku o wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospo-
darczej, to jest listem poleconym i w formie elek-
tronicznej.

Kto jest za przyjêciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta je-

dnog³oœnie przez 85 senatorów. (G³osowanie
nr 31)

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
czternast¹, która doprecyzowuje odes³anie.
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Kto jest za przyjêciem poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Stwierdzam, ¿e na 81 senatorów 80 g³osowa³o

za, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 32)
Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

osiemnast¹, która ujednolica terminologiê usta-
wy.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta je-

dnog³oœnie przez 84 senatorów. (G³osowanie
nr 33)

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
dziewiêtnast¹, która zmierza do tego – jest to po-
prawkapanisenatorFerenc–abyop³atyzawydanie
zaœwiadczeñ z centralnej informacji o dzia³alnoœci
gospodarczej stanowi³y dochód bud¿etu gminy.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e 27 senatorów by³o za, 50 –

przeciw, a 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 34)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ pierwsz¹. Jest to poprawka komisji.
Zmienia ona umiejscowienie przepisów doty-
cz¹cych jednoczesnego sk³adania wniosku
o wpis do rejestru przedsiêbiorców albo do ewi-
dencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz wniosków
o nadanie numeru NIP i REGON, a tak¿e zg³osze-
nia do ubezpieczeñ spo³ecznych.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta je-

dnog³oœnie przez 85 senatorów. (G³osowanie
nr 35)

Nad poprawkami dwudziest¹ drug¹ i dwudzie-
st¹ trzeci¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. S¹ to popraw-
ki komisji. Doprecyzowuj¹ one przepisy dotycz¹ce
koncesji, wskazuj¹c, i¿ zarówno w odniesieniu do
osób prawnych i jednostek organizacyjnych, jak
i osób fizycznych wymaga siê wskazania adresu.

Kto jest za przyjêciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y przyjête je-

dnog³oœnie przez 85 senatorów. (G³osowanie
nr 36)

Przystêpujemy wobec tego do g³osowania nad
poprawk¹ dwudziest¹ czwart¹, która ujednolica
terminologiê ustawy.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta je-

dnog³oœnie przez 83 senatorów. (G³osowanie
nr 37)

Uwaga, przystêpujemy do g³osowania nad po-
prawk¹ dwudziest¹ pi¹t¹, która wyklucza po-
prawkê dwudziest¹ siódm¹. Jest to poprawka
pani senator Ferenc, a dotyczy przepisu wprowa-
dzaj¹cego obowi¹zek dokonywania czynnoœci
kontrolnych w obecnoœci kontrolowanego oraz
przepisu zakazuj¹cego jednoczesnego prowadze-
nia wiêcej ni¿ jednej kontroli dzia³alnoœci przed-
siêbiorcy. W myœl poprawki ten obowi¹zek i za-
kaz nie bêd¹ dotyczy³y sytuacji, gdy kontrolowa-
ne bêdzie przestrzeganie przez pracodawców
przepisów prawa pracy oraz przepisów i zasad
bezpieczeñstwa i higieny pracy, a nie jak uchwa-
li³ Sejm, gdy ratyfikowane umowy miêdzynaro-
dowe stanowi¹ inaczej.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e 23 senatorów by³o za, 54 –

przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 38)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Wobec tego przechodzimy do g³osowania nad

poprawk¹ dwudziest¹ szóst¹. Jest to poprawka
senatora Sztorca. Przewiduje ona rejestrowanie
i wydawanie ksi¹¿ki kontroli przez s¹d rejestro-
wy lub organ ewidencyjny.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e 16 senatorów by³o za, 64 –

przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 39)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ siódm¹. Jest to poprawka komisji,
która umo¿liwia jednoczesne prowadzenie wiêcej
ni¿ jednej kontroli dzia³alnoœci przedsiêbiorcy
w sytuacji, gdy kontrola dotyczy przestrzegania
przez pracodawców przepisów prawa pracy.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e na 84 obecnych senatorów 81

by³o za, 1 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 40)

Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka dwudziesta ósma, senatora Sztor-
ca, skreœla jeden z przypadków, w których nie
stosuje siê ograniczeñ czasu kontroli – chodzi
o sytuacjê, gdy odrêbne przepisy przewiduj¹
mo¿liwoœæ przeprowadzenia kontroli w toku po-
stêpowania prowadzonego przez organ.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e 21 senatorów by³o za, 59 –

przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 41)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dwudziestej dzie-

wi¹tej, która uaktualnia odwo³ania do ustawy
o funduszach inwestycyjnych. Jest to poprawka
komisji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e 79 senatorów jest za, 1 senator

wstrzyma³ siê od g³osu, a 2 nie g³osowa³o. (G³oso-
wanie nr 42)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta umo¿liwia skreœlenie

odwo³ania do ustawy o doœwiadczeniach na zwie-
rzêtach w przypadku nieuchwalenia tej ustawy
po ponownym rozpatrzeniu na wniosek prezy-
denta. Jest to poprawka komisji.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e 83 senatorów by³o za, a tylko

1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 43)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta pierwsza umo¿liwia nie-

uzasadnianie decyzji odmawiaj¹cej wpisu do re-
jestru przedstawicielstw w przypadku, gdy utwo-
rzenie przedstawicielstwa zagra¿a³oby bezpie-
czeñstwu i obronnoœci pañstwa lub ochronie ta-
jemnicy pañstwowej albo innemu wa¿nemu inte-
resowi publicznemu. Jest to poprawka komisji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 84 by³o za, 1 sena-

tor wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy zatem do g³osowania nad pod-

jêciem uchwa³y w sprawie ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.

Kto jest za podjêciem uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e 82 senatorów by³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 45)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Powracamy do rozpatrzenia punktu trzyna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych senatora Jerzego Markow-
skiego o zabranie g³osu i przedstawienie uzgo-
dnionych na posiedzeniu wniosków.

Proszê równie¿ o ciszê na sali.
Proszê, Senatorze.

Senator Jerzy Markowski:
Wysoka Izbo!
Spoœród dziewiêtnastu poprawek, które zosta-

³y zg³oszone do projektu ustawy – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej, komisja rekomenduje te, które s¹ za-
pisane w druku nr 738Z jako poparte przez komi-
sjê.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e w trakcie debaty
nad wszystkimi zg³oszonymi poprawkami szcze-
gólnie intensywnie dyskutowano nad poprawk¹
szóst¹, która w sposób chyba precedensowy wy-
szczególnia w ustawie instytucjê powo³an¹ do
wykonywania czynnoœci przypisanych równie¿
innemu organowi nadzoru technicznego – Urzê-
dowi Dozoru Technicznego.

Druga poprawka, która wywo³a³a szczególn¹
dyskusjê na posiedzeniu, to poprawka trzynasta,
pana senatora Sztorca. W wyniku dyskusji, su-
geruj¹c siê wszystkimi opiniami Biura Legisla-
cyjnego i ministra gospodarki, uznaliœmy, i¿ do-
tychczas istniej¹cy w ustawie zapis jest dalej
id¹cy i bardziej przyjazny pracodawcom ni¿ ten,
który zosta³ zaproponowany przez pana senatora
Sztorca. Stanowisko komisji w tej sprawie by³o
niejednoznaczne, niemniej zadecydowaliœmy
tak, jak to jest zapisane w przedstawionym pañ-
stwu sprawozdaniu.

Raz jeszcze chcia³bym stwierdziæ, ¿e wszystkie
regulacje, które proponujemy Wysokiej Izbie, po-
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szerzaj¹ obszar liberalizmu gospodarczego i ma-
j¹ s³u¿yæ temu, ¿eby prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej, o której mowa w tych szeœædziesiê-
ciu ustawach nowelizowanych t¹ ustaw¹, by³o
faktem.

Ze szczególn¹ atencj¹ proponujê rozwa¿yæ po-
prawkê osiemnast¹, która w sposób szczególny
traktuje zmianê zapisu ustawy – Prawo upad³o-
œciowe i naprawcze.

Wnoszê o przyjêcie poprawek, które zapisane
s¹ druku nr 738Z jako poparte przez komisjê.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Genowefa Ferenc?
(Senator Genowefa Ferenc: Dziêkujê.)
Ryszard S³awiñski?
(Senator Ryszard S³awiñski: Dziêkujê.)
Czes³awa Christowa?
(Senator Czes³awa Christowa: Dziêkujê.)
Józef Sztorc?
(Senator Józef Sztorc: Tak, Panie Marsza³ku.)
Proszê.

Senator Józef Sztorc:
Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym podziêkowaæ panu senatorowi

Markowskiemu za tak przychylne potraktowanie
poprawki trzynastej. Chcia³bym pañstwa sena-
torów prosiæ o przyjêcie tej poprawki, gdy¿ dzisiaj
organ podatkowy wydaj¹cy decyzje nie wstrzy-
muje p³atnoœci nawet wtedy, gdy podatnik siê od
tej decyzji odwo³a. Dla dobra podatników mo¿na
przewidzieæ inne mo¿liwoœci zabezpieczenia na-
le¿noœci Skarbu Pañstwa: hipoteki, porêczenia
bankowe itd.

Przyjêcie tej poprawki nie bêdzie rodziæ ¿a-
dnych skutków dla bud¿etu pañstwa, ma³o tego –
pozwoli zaoszczêdziæ ponad 300 milionów z³.
Dziêki tej poprawce w Polsce nie upadnie ileœ ty-
siêcy przedsiêbiorstw i utrzyma siê ileœ tysiêcy
miejsc pracy.

Bardzo proszê panie i panów senatorów
o przyjêcie tej poprawki. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Krzysztof Jurgiel?
(Senator Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê.)
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przed-
stawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regula-
minu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejne g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
trzeci¹. Zmierza ona do tego, by dwie przes³anki
cofniêcia koncesji na rozpowszechnianie progra-
mów zosta³y przeniesione z przepisu przewidu-
j¹cego cofniêcie obligatoryjne do przepisu doty-
cz¹cego cofniêcia fakultatywnego. Jest to po-
prawka pani senator Ferenc poparta przez komi-
sjê.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
77 senatorów g³osowa³o za przyjêciem po-

prawki, a 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 46)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta jest poprawk¹ komisji.

Usuwa ona jeden z elementów zg³oszenia progra-
mu rozprowadzanego w sieci kablowej do reje-
stru, polegaj¹cy na wykazaniu posiadania przez
wnioskodawcê uprawnieñ do u¿ywania urz¹dzeñ
nadawczych i eksploatacji linii telekomunikacyj-
nych niezbêdnych do rozprowadzenia programu.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta je-

dnog³oœnie przez 83 senatorów. (G³osowanie
nr 47)

Poprawka pi¹ta zastêpuje obowi¹zek do³¹cze-
nia okreœlonych dokumentów do zg³oszenia pro-
gramu rozprowadzanego w sieci kablowej do re-
jestru obowi¹zkiem do³¹czenia wskazanych oœ-
wiadczeñ operatora sieci kablowej. Jest to po-
prawka senatora S³awiñskiego.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
22 senatorów g³osowa³o za przyjêciem po-

prawki, 53 – przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 48)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta umo¿liwia powierzenie przez

starostê Instytutowi Transportu Samochodowe-
go czynnoœci kontrolnych w ramach sprawowa-
nego przez starostê nadzoru nad stacjami kon-
troli pojazdów. Jest to poprawka senator Chri-
stowej poparta przez komisjê.
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Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
75 senatorów g³osowa³o za, 3 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 49)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma, senator Christowej, umo¿-

liwia powo³anie komisji egzaminacyjnej dla osób
ubiegaj¹cych siê o wydanie uprawnienia do wy-
konywania badañ technicznych pojazdów przez
wy¿sz¹ uczelniê prowadz¹c¹ szkolenia podyplo-
mowe w zakresie kszta³cenia diagnostów samo-
chodowych.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
24 senatorów g³osowa³o za, 52 – przeciw,

9 wstrzyma³o siê od g³osu.
Poprawka zosta³a odrzucona.
(Senator Zbigniew Kruszewski: Panie Mar-

sza³ku, pan powiedzia³: 24, a by³o 22.)
Dziêkujê panu za s³uszn¹ uwagê, cofam, co

powiedzia³em.
22 g³osy za, 52 – przeciw, 9 senatorów wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 50)
(G³os z sali: Sekretarze œpi¹.)
Tak, sekretarze œpi¹, a ja bardzo intensywnie

pracujê. (Weso³oœæ na sali)
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawka-

mi ósm¹ i dziewi¹t¹. Zostan¹ one przeg³osowane
³¹cznie…

(G³os z sali: Ósm¹ i dziewiêtnast¹.)
Ósm¹ i dziewiêtnast¹, tak. S¹ to poprawki ko-

misji, które zmierzaj¹ do uchylenia z dniem 1 sty-
cznia 2007 r. przepisów ustawy o Krajowym Reje-
strze S¹dowym dotycz¹cych mo¿liwoœci jedno-
czesnego sk³adania wniosków o wpis do rejestru
przedsiêbiorców oraz wniosków o nadanie nu-
merów NIP i REGON.

Kto jest za przyjêciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
81 senatorów g³osowa³o za i tylko 2 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y przyjête.
Uwaga, nad poprawkami dziewi¹t¹ i jedenast¹

bêdziemy g³osowali ³¹cznie. Przyjêcie tych popra-
wek wykluczy g³osowanie nad poprawk¹ dzie-
si¹t¹. S¹ to poprawki komisji. Porz¹dkuj¹ one
zmieniane przepisy ordynacji podatkowej doty-
cz¹ce sporz¹dzania przez organy podatkowe pi-
semnej interpretacji zakresu i sposobu stosowa-
nia prawa podatkowego w indywidualnych spra-
wach podatników.

Kto jest za przyjêciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e 83 senatorów g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 52)
Poprawki zosta³y przyjête.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

³ek Ryszard Jarzembowski)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Poprawka dwunasta uchyla niezmieniany

przez Sejm przepis ordynacji podatkowej, w myœl
którego je¿eli strony, dokonuj¹c czynnoœci praw-
nej, osi¹gnê³y zamierzony rezultat gospodarczy,
dla którego odpowiednia jest inna czynnoœæ pra-
wna lub czynnoœci prawne, skutki podatkowe
wywodzi siê z tej innej czynnoœci prawnej lub
czynnoœci prawnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
17 senatorów g³osowa³o za, 66 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 53)
To oznacza, ¿e poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzynasta dodaje now¹ zmianê do

ordynacji podatkowej, polegaj¹c¹ na dodaniu
przepisu, zgodnie z którym organ odwo³awczy,
do którego wp³ynê³o odwo³anie strony od decyzji
organu podatkowego…

(Rozmowy na sali)
Czas agitacji siê skoñczy³, jesteœmy w trakcie

g³osowania.
Poprawka trzynasta dodaje now¹ zmianê do

ordynacji podatkowej, polegaj¹c¹ na dodaniu
przepisu, zgodnie z którym organ odwo³awczy,
do którego wp³ynê³o odwo³anie strony od decyzji
organu podatkowego, mo¿e wstrzymaæ jej wyko-
nanie, je¿eli strona skutecznie zabezpieczy zada-
nie organu podatkowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
44 g³osy poparcia, 33 – sprzeciwu, 7 senato-

rów wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 54)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta skreœla zmianê do ordy-

nacji podatkowej polegaj¹c¹ na dodaniu przepi-
su, w myœl którego organ podatkowy w zwi¹zku
z prowadzonym postêpowaniem podatkowym
lub kontrol¹ podatkow¹ mo¿e za¿¹daæ od kon-
trahentów podatnika wykonuj¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ przedstawienia dokumentów w za-
kresie objêtym kontrol¹ u podatnika, w celu
sprawdzenia ich prawid³owoœci i rzetelnoœci.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
11 g³osów poparcia, 69 – sprzeciwu, 4 senato-

rów wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêtnasta dodaje do ustawy o us³u-

gach turystycznych przepis przewiduj¹cy wy-
kreœlanie przedsiêbiorców z wykazów prowadzo-
nych w ramach ewidencji organizatorów turysty-
ki i poœredników turystycznych po up³ywie
trzech lat od dnia wydania decyzji o zakazie wy-
konywania lub o stwierdzeniu wykonywania
dzia³alnoœci bez wymaganego wpisu do rejestru.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
79 g³osów za, 4 senatorów wstrzyma³o siê od

g³osu. (G³osowanie nr 56)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta w sposób zgodny z kon-

stytucj¹ zapisuje zmieniany przepis karny w ko-
deksie karnym skarbowym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
84 g³osy za. (G³osowanie nr 57)
Oznacza to jednog³oœne poparcie.
Poprawka siedemnasta uzupe³nia o braku-

j¹cy wyraz przepis przewiduj¹cy wykonywanie
dzia³alnoœci kantorowej wy³¹cznie przez osoby,
które nie by³y prawomocnie skazane za prze-
stêpstwo skarbowe albo za przestêpstwo po-
pe³nione w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej
lub osobistej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
83 senatorów g³osowa³o za, 1 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 58)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka osiemnasta zobowi¹zuje przedsiê-

biorców wpisanych do ewidencji dzia³alnoœci go-
spodarczej do sk³adania wniosku o wpis do tej
ewidencji informacji o wszczêciu postêpowania
naprawczego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
83 senatorów g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 59)
To by³o jednog³oœnie poparcie.
Teraz g³osujemy nad ca³oœci¹ uchwa³y, ze

zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Kto z pañstwa jest za jej przyjêciem?
Kto jest jej przeciwny?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
82 g³osy poparcia, 3 senatorów wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 60)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Powracamy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie
konsumenckim.

Jesteœmy na takim etapie procedowania, ¿e
mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawio-
nego projektu uchwa³y?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyœwietlamy wyniki.
Jednog³oœne poparcie Senatu – 85 g³osów za.

(G³osowanie nr 61)
A wiêc podjêliœmy uchwa³ê w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: wybór przewodni-
cz¹cego Komisji Spraw Zagranicznych.

Projekt uchwa³y jest zawarty w druku nr 743.
Informujê, ¿e wniosek o powo³anie senatora

Zbigniewa Kulaka na przewodnicz¹cego Komisji
Spraw Zagranicznych zosta³ pozytywnie zaopi-
niowany przez Konwent Seniorów.

Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê Komi-
sji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
pana senatora Zdzis³awa Jarmu¿ka.

Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Sena-

torskich na swym dzisiejszym posiedzeniu roz-
patrywa³a wniosek Komisji Spraw Zagranicz-
nych, poparty przez Konwent Seniorów, o powo-
³anie senatora Zbigniewa Kulaka na stanowisko
przewodnicz¹cego Komisji Spraw Zagranicz-
nych. Komisja proponuje przyjêcie uchwa³y po-
twierdzaj¹cej ten wybór, za³¹czonej w druku
nr 743.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os w tej

sprawie? Nie.
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Przystêpujemy do g³osowania w sprawie wybo-
ru przewodnicz¹cego Komisji Spraw Zagranicz-
nych.

Zgodnie z regulaminem g³osowanie w spra-
wach personalnych jest tajne i odbywa siê przy
u¿yciu opieczêtowanych kart do g³osowania.

Zapraszam do przeprowadzenia tej procedury
sekretarzy: Krzysztofa Szyd³owskiego, Andrzeja
Jaeschkego i Mariana Lewickiego.

Wyznaczeni sekretarze w³aœnie rozdaj¹ pañ-
stwu karty do tajnego g³osowania.

Przypomnê dla formalnoœci, ¿e na karcie nale-
¿y postawiæ tylko jeden znak „x”, bo karta, na
której postawiono by wiêcej ni¿ jeden znak „x”
lub nie postawiono by ¿adnego znaku, nie by³aby
wa¿na. Po wype³nieniu swoich kart bêdziemy
w kolejnoœci alfabetycznej wrzucali je do urny.

Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w ob-
radach, w trakcie której wyznaczeni do przepro-
wadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekre-
tarze dokonaj¹ obliczenia g³osów i sporz¹dz¹
protokó³ tajnego g³osowania.

(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy z pañstwa otrzymali ju¿ karty do

g³osowania?
(G³osy z sali: Tak.)
Proszê wiêc o ich wype³nienie, a pana senatora

Krzysztofa Szyd³owskiego proszê o odczytanie po
kolei nazwisk…

(Senator Andrzej Jaeschke: Ja je mogê odczy-
taæ.)

Dobrze.
Pan senator Andrzej Jaeschke.

Senator Sekretarz
Andrzej Jaeschke:
Szanowni Pañstwo, przystêpujemy do g³oso-

wania.
Pan senator Jerzy Adamski
Pan senator Andrzej Anulewicz
Pan senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz
Pan senator Marek Balicki
Pan senator Janusz Bargie³
Pan senator Tadeusz Bartos
Pani senator Maria Berny
Pan senator Adam Biela
Pan senator Janusz Bielawski
Pan senator January Bieñ
Pan senator Franciszek Bobrowski
Pan senator Krzysztof Borkowski
Pan senator W³adys³aw Bu³ka
Pani senator Czes³awa Christowa
Pan senator Andrzej Chronowski
Pan senator Zygmunt Cybulski
Pan senator Gerard Czaja
Pani senator Jolanta Danielak
Pani senator Krystyna Doktorowicz

Pan senator Kazimierz Dro¿d¿
Pan senator Bernard DrzêŸla
Pan senator Henryk Dzido
Pan senator Józef Dziemdziela
Pani senator Genowefa Ferenc
Pan senator Witold G³adkowski
Pan senator Zbigniew Go³¹bek
Pan senator Adam Graczyñski
Pan senator Stanis³aw Huskowski
Pan senator S³awomir Izdebski
Pani senator Zdzis³awa Janowska
Pan senator Zdzis³aw Jarmu¿ek
Pan senator Ryszard Jarzembowski
Pan senator Krzysztof Jurgiel
Pani senator Dorota Kempka
Pani senator Apolonia Klepacz
Pan senator Janusz Konieczny
Pani senator Aleksandra Koszada
Pan senator Marian Koz³owski
Pan senator Zbigniew Kruszewski
Pani senator Olga Krzy¿anowska
Pan senator Zbigniew Kulak
Pani senator Anna Kurska
Pani senator Irena Kurzêpa
Pan senator Kazimierz Kutz
Pan senator Grzegorz Lato
Pan senator Marian Lewicki
Pan senator Grzegorz Lipowski
Pani senator Teresa Liszcz
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê pañstwa, przypominam, ¿e mamy jesz-

cze jeden punkt do przeg³osowania, i to bardzo
obszerny. St¹d moja proœba, ¿eby po tym g³oso-
waniu i po przerwie, która za chwilê zostanie og-
³oszona, nie rozchodziæ siê, bo musimy do koñca
wype³niæ obowi¹zki zwi¹zane z g³osowaniami.

Proszê bardzo, oddajê panu g³os.

Senator Andrzej Jaeschke:
Dziêkujê.
Pan senator Bogus³aw Litwiniec
Pan senator Janusz Lorenz
Pan senator Miros³aw Lubiñski
Pan senator W³odzimierz £êcki
Pan senator W³adys³aw Mañkut
Pan senator Jerzy Markowski
Pan senator Grzegorz Matuszak
Pan senator Bogus³aw M¹sior
Pan senator Mieczys³aw Miet³a
Pan senator Stanis³aw Nicieja
Pan senator Grzegorz Niski
Pan marsza³ek Longin Pastusiak
Pan senator Kazimierz Pawe³ek
Pan senator Wojciech Paw³owski
Pan senator Jerzy Pieni¹¿ek
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Pan senator Krzysztof Piesiewicz
Pan senator Wies³aw Pietrzak
Pan senator Zbyszko Piwoñski
Pan senator Sergiusz Plewa
Pan senator Bogdan Podgórski
Pan senator Les³aw Podkañski
Pani senator Jolanta Popio³ek
Pan senator Zbigniew Religa
Pan senator Zbigniew Romaszewski
Pan senator Tadeusz Rzemykowski
Pani senator Wies³awa Sadowska
Pani senator Janina Sagatowska
Pani senator Ewa Serocka
Pani senator Krystyna Sienkiewicz
Pani senator Dorota Simonides
Pan senator Ryszard S³awiñski
Pan senator Robert Smoktunowicz
Pan senator Jerzy Smorawiñski
Pan senator Andrzej Spychalski
Pan senator Henryk Stok³osa
Pani senator Alicja Stradomska
Pan senator Jerzy Suchañski
Pan senator Jan Szafraniec
Pan senator Józef Sztorc
Pan senator Krzysztof Szyd³owski
Pani senator Maria Szyszkowska
Pan senator Andrzej Wielowieyski
Pan senator Edmund Wittbrodt
Pan senator Tadeusz Wnuk
Pan senator Zbigniew Zychowicz
Pan senator Marian ¯enkiewicz
i senator Andrzej Jaeschke.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy wszyscy pañstwo oddali swój g³os?
(G³os z sali: Tak.)
Dziêkujê.
Og³aszam przerwê do godziny 15.35.
Przypominam raz jeszcze, ¿e po przerwie

powrócimy do g³osowañ, bardzo wa¿nych i li-
cznych, wiêc bardzo proszê, ¿eby by³o kwo-
rum.

(Przerwa w obradach od godziny15 minut 16
do godziny 15 minut 35)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrzenia punktu piêtna-

stego porz¹dku obrad: wybór przewodnicz¹cego
Komisji Spraw Zagranicznych.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze za-
koñczyli obliczanie g³osów przed czasem i spo-
rz¹dzili protokó³ tajnego g³osowania, oczywiœcie
po obliczeniu wyników.

Odczytam teraz ten protokó³.
„Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do

przeprowadzenia g³osowania tajnego sekreta-
rze Senatu, senatorowie Andrzej Jaeschke,
Marian Lewicki i Krzysztof Szyd³owski stwier-
dzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie wybo-
ru senatora Zbigniewa Kulaka na przewodni-
cz¹cego Komisji Spraw Zagranicznych oddano
83 g³osy i wszystkie by³y wa¿ne. Za wyborem
senatora Zbigniewa Kulaka na przewodni-
cz¹cego Komisji Spraw Zagranicznych g³oso-
wa³o 47 senatorów, przeciw – 27, 9 senatorów
wstrzyma³o siê od g³osu.”

Pod tym nastêpuj¹ podpisy cz³onków komisji.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie wyboru przewodni-
cz¹cego Komisji Spraw Zagranicznych i wybra³ na
to stanowisko senatora Zbigniewa Kulaka.

(Oklaski)
Bardzo dobry wybór.
Serdecznie gratulujê, Zbyszku. Pracy bêdzie

mniej, ni¿ by³o w poprzednim uk³adzie, ale te¿
jest ona niezwykle odpowiedzialna i wa¿na, co
potwierdza stanowisko marsza³ka Senatu, który
optowa³ za utrzymaniem tej komisji.

Pan senator Zbigniew Kulak chce zabraæ g³os.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Kulak:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie!

Bardzo dziêkujê za to rozstrzygniêcie, które,
przyznajê, kosztowa³o mnie trochê nerwów – po
raz pierwszy wystêpujê w tej roli.

Chcia³bym ju¿ od razu powiedzieæ, ¿e nie do
koñca siê zgadzam z wypowiedzi¹ pana mar-
sza³ka, i¿ ta komisja nie bêdzie mia³a pracy. Wy-
obra¿am sobie to…

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Ja
tego nie powiedzia³em.)

(G³os z sali: Nie, mniej.)
Ale mniej. A chcielibyœmy wiêcej. Chcia³bym,

¿eby ta komisja, poza sprawami czysto legislacyj-
nymi, zajê³a siê tym, czym Komisja Spraw Zagra-
nicznych powinna siê zajmowaæ i zajmowa³a siê
w poprzednich kadencjach – nie tylko uchwala-
niem ustaw, choæby takich, nad którymi proce-
dowaliœmy wczoraj, ale tak¿e szeroko rozumian¹
problematyk¹ polityki zagranicznej. Myœlê, ¿e
bêdziemy mogli w tym dobrym, ju¿ zgranym ze-
spole z du¿¹ skutecznoœci¹ to realizowaæ do koñ-
ca obecnej kadencji. Dziêkujê raz jeszcze.

(Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Tego ¿yczymy. Panie Przewodnicz¹cy, niech
pan zakasuje rêkawy.

Powracamy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, która
po burzliwych obradach ustosunkowa³a siê do
wniosków zg³oszonych w toku debaty i przygoto-
wa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Proszê, aby pani senator Teresa Liszcz ze-
chcia³a w sposób mo¿liwie zwiêz³y przedstawiæ
uzgodnione wnioski.

Senator Teresa Liszcz:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rzeczywiœcie, komisja zajê³a stanowisko po

burzliwym posiedzeniu, a to dlatego, ¿e chocia¿
chodzi o procedurê i niektórym siê wydaje, ¿e to
s¹ tylko kwestie stricte prawnicze, chodzi tu
o sprawy, które g³êboko obchodz¹ bardzo wielu
obywateli, a nawet wszystkich obywateli, bo cho-
dzi o prawo cywilne, a wiêc nie tylko o potencjal-
nych przestêpców. Obywateli formalnie rów-
nych, a faktycznie bêd¹cych w bardzo ró¿nych
sytuacjach.

Komisja w sprawozdaniu przedstawi³a czter-
dzieœci kilka wniosków wymienionych wyraŸnie
na pierwszej stronie sprawozdania…

Mam odczytaæ te numery? Chyba nie.
Przedstawi³a wnioski, które popiera i które re-

komenduje Wysokiej Izbie. To jest – powtarzam –
wiêkszoœæ, je¿eli wzi¹æ pod uwagê iloœæ. S¹ tu je-
dnak przede wszystkim ró¿nej maœci poprawki re-
dakcyjne. Tylko czêœæ z nich to poprawki meryto-
ryczne, ale s¹ one stosunkowo nie tak zasadnicze.

Komisja, wiêkszoœæ komisji, nie popiera nato-
miast wiêkszoœci wniosków o du¿ej wadze mery-
torycznej. Te wnioski, o których myœlê, popiera
mniejszoœæ, z tym ¿e niekiedy ta mniejszoœæ liczy
cztery osoby – 4 osoby by³y za, 4 by³y przeciw. Ko-
misja by³a podzielona, ale zgodnie z regulami-
nem oznacza³o to, ¿e komisja nie popar³a tego
wniosku.

Chcia³abym zwróciæ uwagê pañstwa przede
wszystkim na wnioski figuruj¹ce w zestawieniu
jako poprawki: trzynasta, dwudziesta druga,
dwudziesta czwarta, dwudziesta szósta, które
by³y bardzo gor¹co dyskutowane i które nie zo-
sta³y poparte.

Jaka by³a motywacja stanowiska komisji? Ko-
misja przyjê³a w wiêkszoœci przypadków stano-
wisko rz¹dowe, które by³o uzasadniane tak: two-
rzymy czysty model postêpowania kontradykto-

ryjnego, oparty na równoœci – dodajmy: formal-
nej równoœci – stron, wolnoœci i autonomii, dopa-
sowany do liberalnego prawa cywilnego i do coraz
bardziej liberalnego prawa pracy.

Tutaj zreszt¹ ten ton dzisiaj te¿ dominowa³.
Podkreœlano przy innej okazji, ¿e tworzy siê
w pe³ni liberalne prawo gospodarcze. Ja tylko
chcê zwróciæ uwagê, ¿e w art. 20 konstytucji,
któr¹ pañstwo przede wszystkim uchwalaliœcie,
mamy spo³eczn¹, a nie liberaln¹ gospodarkê
rynkow¹, a w art. 2 – realizacjê zasad sprawied-
liwoœci spo³ecznej jako jeden z g³ównych celów
funkcjonowania demokratycznego pañstwa
prawa. Mniejszoœæ zwraca³a przede wszystkim
uwagê na te zasady, ale w tym sporze przegra³a.

Zgodnie ze stanowiskiem wiêkszoœci proszê
wiêc w imieniu komisji o poparcie wymienionych
tutaj wniosków, jako popieranych przez komisjê.

Jednoczeœnie, poniewa¿, jak powiedzia³am,
du¿a czêœæ tych poprawek rekomendowanych
przez komisjê i czêsto wysuwanych wczeœniej
przez ni¹, bêd¹cych jej autorstwa, ma charakter
stricte redakcyjny, pozwoli³am sobie w porozu-
mieniu z Biurem Legislacyjnym przedstawiæ wy-
kaz. Przedstawiê za chwilê wykaz tych poprawek,
które by³y jednomyœlnie poparte, które maj¹ cha-
rakter redakcyjny i nad którymi mo¿na by³oby
g³osowaæ ³¹cznie. I proponujê g³osowaæ ³¹cznie
nad poprawkami: drug¹, dwudziest¹ siódm¹,
trzydziest¹ trzeci¹, trzydziest¹ czwart¹, trzydzie-
st¹ pi¹t¹, trzydziest¹ szóst¹, trzydziest¹ ósm¹,
czterdziest¹ drug¹, czterdziest¹ ósm¹, piêædzie-
si¹t¹, piêædziesi¹t¹ trzeci¹, piêædziesi¹t¹ czwar-
t¹, piêædziesi¹t¹ pi¹t¹, piêædziesi¹t¹ szóst¹, piêæ-
dziesi¹t¹ dziewi¹t¹, szeœædziesi¹t¹ drug¹, szeœæ-
dziesi¹t¹ szóst¹, szeœædziesi¹t¹ ósm¹, szeœædzie-
si¹t¹ dziewi¹t¹ i siedemdziesi¹t¹ drug¹. Ja po-
zwolê sobie przekazaæ ten odrêczny wykaz…
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo jesteœcie zainteresowani propo-

zycj¹ pani senator Liszcz, ¿eby g³osowaæ ³¹cznie?
(G³osy z sali: Tak, tak.)
Czy ktoœ jest przeciw?
(Senator Józef Sztorc: Panie Marsza³ku, czy

mo¿na to rozszerzyæ na wszystkie?)
(Rozmowy na sali)
To jest wniosek skrajnie daleko id¹cy. Jak

zwykle – pan senator Sztorc. Niestety, nie mo¿na
tego zrobiæ.

Czy ktoœ jest – pytam formalnie – przeciw po-
³¹czeniu tych poprawek, które wymieni³a pani
senator Teresa Liszcz? Nie stwierdzam, ¿eby by³
ktoœ przeciw.

To i tak bêd¹ dok³adnie piêædziesi¹t cztery g³o-
sowania, a wiêc wcale niema³o.
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Proszê o zabranie g³osu pana senatora Zbi-
gniewa Romaszewskiego, który jest sprawo-
zdawc¹ jednej z mniejszoœci komisji.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zabraæ g³os w dwóch kwestiach.
Jedna kwestia ma znaczenie fundamentalne.

Mianowicie kodeks postêpowania cywilnego
utraci przepis art. 5, który brzmia³: „s¹d powi-
nien udzielaæ stronom i uczestnikom postêpowa-
nia wystêpuj¹cym w sprawie bez adwokata lub
radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do
czynnoœci procesowych oraz pouczaæ ich o skut-
kach prawnych tych czynnoœci i skutkach zanie-
dbañ.”

Proszê pañstwa, jest to po prostu przesuniêcie
wymiaru sprawiedliwoœci w kierunku ludzi za-
mo¿nych. Naprawdê musimy sobie zdawaæ spra-
wê z tego, ¿e ta sprawiedliwoœæ coraz bardziej
przechodzi na stronê ludzi bogatych. Proszê pañ-
stwa, w naszym kraju 60% ludzi ¿yje poni¿ej mi-
nimum socjalnego. Mo¿e warto by³oby, ¿eby par-
lament sobie zdawa³ sprawê z tego, i¿ to s¹ oby-
watele, o których powinniœmy szczególnie dbaæ.
W zwi¹zku z tym proszê o poparcie wniosku za-
wartego w pkcie 1.

Kolejna kwestia to kwestia art. 104. To s¹, pro-
szê pañstwa, poprawki: czterdziesta trzecia,
czterdziesta czwarta, czterdziesta pi¹ta, czter-
dziesta szósta. Dotycz¹ one takiego przepisu,
który mówi o mo¿liwoœci stosowania zabezpie-
czenia finansowego w sprawach, w których toczy
siê postêpowanie cywilne.

Proszê pañstwa, taki przepis by³ równie¿ po-
przednio w kodeksie. Ró¿nica jest znowu bardzo
istotna. W poprzednim kodeksie dokonywanie
takiego przeds¹du dotyczy³o wy³¹cznie takich
spraw, w których œrodki, które zabezpiecza³ s¹d,
by³y niezbêdne do prze¿ycia. Dotyczy³o to ali-
mentów, dotyczy³o to rent, dotyczy³o to zmian
w do¿ywociu.

W tej chwili mo¿liwoœæ dokonywania tego rodza-
ju przeds¹dów objê³a wiele innych dziedzin,
w gruncie rzeczy, powiedzia³bym, wrêcz o charak-
terze gospodarczym. I dlatego my proponujemy,
a¿eby pozostaæ jednak przy stanie, jaki by³ dotych-
czas, i w art. 7531 wykreœliæ pkty 4, 6, 7, 8, a wiêc
usun¹æ mo¿liwoœæ zabezpieczania nale¿noœci…

(G³os z sali: Przed zaspokojeniem.)
Tak, przed zaspokojeniem.
Usun¹æ mo¿liwoœæ zabezpieczania nale¿noœci

w wypadku, gdy nale¿noœci wynikaj¹ z narusze-
nia praw autorskich, naruszenia praw do reje-
stracji znaku towarowego, wynagrodzenia przy-
s³uguj¹cego twórcy projektu wynalazczego oraz
nale¿noœci z tytu³u najmu i dzier¿awy. S¹ to na

ogó³ sprawy bardzo trudne. Potem mo¿emy po-
wróciæ do sytuacji, kiedy to wszystko trzeba bê-
dzie zwracaæ, i osoba, na szkodê której to zosta³o
zas¹dzone, bêdzie mia³a przed sob¹ d³ugie proce-
sy, aby odzyskaæ to rzekome zabezpieczenie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Sprawozdawc¹ innej mniejszoœci tej komisji

jest pani senator Anna Kurska.
Zapraszam.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê przedstawiæ i rekomendowaæ popraw-

kê, zdawa³oby siê, niewielk¹, bo dotycz¹c¹ wy-
³¹czenia sêdziego.

Zdarza siê czêsto, ¿e strony sk³adaj¹ wnioski
o wy³¹czenie, je¿eli sêdzia, powiedzmy, rozstrzyg-
nie w procesie tak, ¿e strona przegra. Wtedy oczy-
wiœcie sêdzia jest z³y i uwa¿a siê, ¿e sta³o siê tak
dlatego, ¿e siê uprzedzi³, ¿e s¹ jakieœ animozje.
Tymczasem jest to sprawa unormowana w ko-
deksie bardzo wyraŸnie. Sêdzia mo¿e siê wy-
³¹czyæ sam, je¿eli czuje siê nieobiektywny w kwe-
stii orzekania i mo¿e byæ wy³¹czony wówczas, gdy
strona wyka¿e, ¿e rzeczywiœcie nie jest bezstron-
ny, ¿e ma jakieœ powi¹zania, ¿e jest jakieœ powi-
nowactwo czy pokrewieñstwo ze stron¹.

Poprawka, o której mówiê, dotyczy art. 53,
w którym mniejszoœæ naszej komisji chcia³aby
skreœliæ w³aœciwie trzy wyrazy. Przepis ten brzmi
tak… Chodzi o to, ¿eby strony nie mêczy³y s¹du
wielokrotnym sk³adaniem wniosków, wiêc je¿eli
ponowny wniosek…

(Rozmowy na sali)
Ja wyraŸnie panom przeszkadzam.
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Prosi-

my tamt¹ mniejszoœæ, ¿eby zechcia³a siê uciszyæ.)
W³aœnie.
Ponowny wniosek o wy³¹czenie sêdziego, opar-

ty na tych samych okolicznoœciach, podlega od-
rzuceniu bez sk³adania wyjaœnieñ przez sêdzie-
go, którego dotyczy. Chodzi o to, ¿eby zosta³y
skreœlone wyrazy: „wniosek oczywiœcie bezzasa-
dny”, poniewa¿ to ju¿ idzie za daleko, bo nie mo¿-
na a priori za³o¿yæ, ¿e ten ponownie sk³adany
wniosek o wy³¹czenie bêdzie oczywiœcie bezzasa-
dny i bêdzie dotyczy³ tej samej kwestii. Trzeba
stronie daæ szansê i nie odrzucaæ, tylko ewen-
tualnie oddaliæ. I chodzi o skreœlenie dos³ownie
trzech wyrazów.

(G³osy z sali: Który numer poprawki?)
Poprawka trzecia. Proszê, a¿eby pañstwo

przychylili siê do niej. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
I teraz nastêpna mniejszoœæ, reprezentowana

przez pani¹ senator Ewê Serock¹.

Senator Ewa Serocka:
Dziêkujê bardzo.
Prosi³abym bardzo pañstwa o poparcie po-

prawki dwunastej, która dotyczy takiej trochê
przykrej sprawy. Nowy przepis sugeruje, ¿e prze-
wodnicz¹cy zamyka rozprawê, mimo ¿e sprawa
nie zosta³a jeszcze dostatecznie wyjaœniona.
Przepis w nowym brzmieniu, owszem, u³atwi
prowadzenie procesów pozornych, ale jednak
jest sprzeczny z wymogiem rzetelnego procesu,
o którym mowa w art. 45 ust. 1 konstytucji. Dla-
tego bardzo prosi³abym o poparcie tej poprawki
dwunastej – dla rzetelnoœci procesu i rzetelnoœci
wyjaœnienia sprawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

I jeszcze jedna mniejszoœæ komisji, któr¹ re-
prezentuje senator Robert Smoktunowicz.

(Senator Teresa Liszcz: A jeszcze ja.)
Zaraz, zaraz, nie.
(Senator Teresa Liszcz: Niestety, jeszcze ja.)
(Senator Robert Smoktunowicz: Ja nic o tym

nie wiem, Panie Marsza³ku, przepraszam, ale…)
A ja to mam czarno na bia³ym.
(Rozmowy na sali)

Senator Robert Smoktunowicz:
Panie Marsza³ku, ja by³em wnioskodawc¹, jak

byæ mo¿e czêœæ z pañstwa obecnych na sali i ko-
misja pamiêtaj¹, poprawki, która zmierza³a do
tego, aby wykluczyæ z kodeksu postêpowania cy-
wilnego instytucjê…

(Rozmowy na sali)
Nie wiem… Czy mam kontynuowaæ?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
To by³ b³¹d komisji. Wszystko siê wyjaœni³o.
Mog¹ jeszcze zabraæ g³os senatorowie…
W takim razie proszê bardzo, pani senator Te-

resa Liszcz.
(Senator Robert Smoktunowicz: Czyli pan mar-

sza³ek odebra³ mi g³os?)
Ale pan…
(Senator Robert Smoktunowicz: Bo ja ca³y czas

mówi³em, ale w pewnym momencie przerwa³em.)
Bardzo proszê.

(Senator Robert Smoktunowicz: Nie, ale… To
dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
Proszê, pani senator Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:
Przepraszam, ale myœlê, ¿e to nie ja jestem

sprawc¹ tego zamieszania, bo pan senator
Smoktunowicz mia³ referowaæ poprawkê trzy-
dziest¹, a ja poprawki trzynast¹, dwudziest¹
czwart¹ i dwudziest¹ szóst¹.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Pro-
szê bardzo.)

Ja bardzo gor¹co chcia³abym pañstwa prosiæ
o uwagê i o poparcie poprawki trzynastej. Tu
chodzi o kwestiê zasadnicz¹, wiêc proszê mi wy-
baczyæ, ¿e zabiorê pañstwu troszeczkê wiêcej
czasu.

Chodzi o jedn¹ z fundamentalnych spraw,
o art. 321 w kodeksie postêpowania cywilnego.
W §1 tego przepisu jest zasada, fundamentalna
dla procesu kontradyktoryjnego, jedna z funda-
mentalnych zasad, ¿e s¹d zas¹dza w granicach
¿¹dania strony. A wiêc nie mo¿e zas¹dziæ – nawet
jak widzi, ¿e stronie nale¿y siê wiêcej, wiêcej ni¿
strona ¿¹da – innego roszczenia, ni¿ ona ¿¹da, bo
strony w prywatnym procesie dysponuj¹ swobo-
dnie swoimi prawami i jak chc¹ z czegoœ rezygno-
waæ, czegoœ nie dopilnowa³y, to ich sprawa.

Ale §2 czyni wyj¹tek od tej zasady w przypadku
dwóch kategorii roszczeñ: roszczeñ alimentacyj-
nych i roszczeñ o odszkodowanie z tytu³u czynu
niedozwolonego, gdy na przyk³ad ktoœ zosta³ po-
bity, pozbawiony wzroku czy nast¹pi³ ciê¿ki roz-
strój zdrowia w wyniku pobicia przez przestêpcê.
Otó¿ §2, jeszcze dziœ obowi¹zuj¹cy, nakazuje
w tych sprawach, ¿eby w takiej sytuacji s¹d za-
s¹dzi³ poszkodowanemu dochodz¹cemu alimen-
tów wszystko, co wynika z przytoczonego stanu
faktycznego, co mu siê nale¿y w œwietle prawa ze
wzglêdu na stan faktyczny, jaki zosta³ udowo-
dniony. Jeœli on nie umia³ tego sformu³owaæ, jak
nale¿y, za nisko okreœli³ swoje ¿¹dania, s¹d ma
mu przyjœæ w sukurs i zas¹dziæ ze wzglêdu na je-
go s³ab¹ pozycjê to, co mu siê w œwietle prawa ze
wzglêdu na ten stan faktyczny nale¿y. I ten
przepis w zmianie trzydziestej szóstej ustawy
proponuje siê skreœliæ w imiê czystoœci regu³ pro-
cesu cywilnego.

Ja i mniejszoœæ, która mnie popiera³a, chcemy
skreœliæ to skreœlenie. Proszê o poparcie popraw-
ki trzynastej, czyli o pozostawienie dotychczaso-
wego wyj¹tku dla dochodz¹cych alimentów b¹dŸ
roszczeñ odszkodowawczych z tytu³u czynu nie-
dozwolonego.

Drugi wniosek mniejszoœci to jest wniosek
dwudziesty drugi w zestawieniu wniosków.

Tu znów proponujê skreœlenie, tym razem
zmiany piêædziesi¹tej dziewi¹tej w ustawie sej-
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mowej. Zmiana piêædziesi¹ta dziewi¹ta oznacza
wyeliminowanie z obecnego kodeksu postêpowa-
nia cywilnego art. 443 dotycz¹cego postêpowa-
nia przed s¹dem rodzinnym w sytuacji, gdy stro-
ny siê rozwodz¹ i zanim dojdzie do rozwodu,
a zwykle sytuacja jest zaogniona, trzeba podj¹æ
pewne doraŸne postanowienia, jak maj¹ korzy-
staæ ze wspólnego mieszkania, jak dzieliæ obo-
wi¹zek utrzymania dzieci itd. I art. 43, dotychczas
œwietnie funkcjonuj¹cy, reguluje to tak, ¿e wtedy
ca³oœci¹ tych spraw zajmuje siê s¹d prowadz¹cy
rozwód. I jest napisane, ¿e s¹d na ¿¹danie jednego
z ma³¿onków lub z urzêdu, jeœli widzi tak¹ potrze-
bê ze wzglêdu na dzieci, orzeka w postanowieniu
o obowi¹zku ma³¿onków przyczynienia siê do za-
spakajania potrzeb, o sposobie roztoczenia w tym
czasie pieczy nad dzieæmi, a na ¿¹danie jednego
z ma³¿onków tak¿e o zakresie i sposobie korzysta-
nia… I to nikomu nie przeszkadza³o. Przedstawi-
ciel ministra na posiedzeniu powiedzia³, ¿e to
w zasadzie dobrze funkcjonowa³o. Tylko ¿e znów
dla zachowania czystoœci regu³ postanowiono to
zlikwidowaæ – niech to za³atwiaj¹ w drodze postê-
powania zabezpieczaj¹cego, gdzie trzeba sk³adaæ
wnioski, dzia³aæ tylko na wniosek itd. Dla zacho-
wania czystoœci regu³ poœwiêca siê dobrze fun-
kcjonuj¹c¹ instytucjê. W zwi¹zku z tym proszê
o poparcie poprawki dwudziestej drugiej.

I ju¿ ostatnia sprawa, Panie Marsza³ku: po-
prawki dwudziesta czwarta i dwudziesta szósta,
poparte przez mniejszoœæ komisji, które musz¹
byæ rozpatrywane ³¹cznie. One dotycz¹ spraw o
roszczenia ze stosunku pracy.

Art. 477 i 4771, których dotyka ustawa sejmo-
wa, s¹ zamieszczone w rozdziale o postêpowaniu
odrêbnym w sprawach ze stosunku pracy. Ten
przepis te¿ wprowadza odstêpstwo od tej zasady,
o której wczeœniej mówi³am, ¿e s¹d zas¹dza tylko
tyle, ile strona ¿¹da, i tylko takie roszczenie. Po-
stêpowanie odrêbne wprowadzono dlatego, ¿e
jest nierównoœæ stron, ewidentna w ka¿dym
ustroju, nierównoœæ pozycji pracownika i praco-
dawcy. Dlatego wprowadzono prawo pracy obok
prawa cywilnego, dlatego wprowadzono postêpo-
wanie odrêbne w sprawach o roszczenia ze sto-
sunku pracy. Konwencje miêdzynarodowe wrêcz
nakazuj¹, aby wprowadzaæ odrêbne s¹dy pracy.
My mamy to zrobione w ten sposób, ¿e mamy tyl-
ko oddzielne wydzia³y w s¹dach powszechnych
i co bardzo wa¿ne dla pracowników – odrêbne po-
stêpowanie.

Zmiany, które wprowadza ustawa sejmowa,
zmiany szeœædziesi¹ta pi¹ta i szeœædziesi¹ta szó-
sta, niweluj¹ te ró¿nice, sprowadzaj¹ proces pra-
cownika z pracodawc¹ do poziomu procesu
dwóch przedsiêbiorców, równych stron.

I znów apelujê o to, ¿eby to utrzymaæ, bo te
zmiany w istocie oznaczaj¹ przekreœlenie odrêb-

nego procesowego prawa pracy, pod znakiem za-
pytania stawiaj¹ w ogóle funkcjonowanie prawa
pracy.

Dzisiaj ktoœ bardzo s³usznie powiedzia³, ¿e
ostatnimi zmianami w tej kadencji w du¿ym
stopniu uœmierciliœmy materialne prawo pracy,
nast¹pi³ powrót do cywilnego prawa, do XIX wie-
ku. Teraz to samo chcemy robiæ w procedurze cy-
wilnej. Proszê do tego nie dopuœciæ. Proszê wiêc
o poparcie poprawek dwudziestej czwartej i dwu-
dziestej szóstej. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Nieporozumienie wziê³o siê st¹d, ¿e pani sena-

tor w swoim pierwszym wyst¹pieniu mia³a przed-
stawiæ uzgodnione wnioski, a tak¿e wnioski
mniejszoœci komisji.

(Senator Teresa Liszcz: Aha, nie wiedzia³am.)
G³os mog¹ zabraæ jeszcze senatorowie wnios-

kodawcy: Krzysztof Jurgiel…
(Senator Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê.)
…Teresa Liszcz…
(Senator Teresa Liszcz: Dziêkujê.)
…Ewa Serocka…
(Senator Ewa Serocka: Dziêkujê.)
…Henryk Dzido…
(Senator Henryk Dzido: Dziêkujê.)
Zabiera g³os, ale w rozmowie z senatorem

Stok³os¹.
(Senator Henryk Dzido: Ja s³ucham, s³ucham.)
S³awomir Izdebski…
(Senator S³awomir Izdebski: Dziêkujê.)
…i Robert Smoktunowicz.
Proszê bardzo.

Senator Robert Smoktunowicz:
Ja bardzo krótko, po prostu skoñczê to, co za-

cz¹³em. Bardzo gor¹co apelujê do pañstwa
o poparcie poprawki trzydziestej, ale bêdê równie
szczêœliwy, je¿eli pañstwo popr¹ poprawkê wcze-
œniejsz¹, poprawkê dwudziest¹ dziewi¹t¹ lit. a,
poniewa¿ poprawki te zmierzaj¹ do tego samego,
do tego, aby kodeks postêpowania cywilnego by³
zgodny z konstytucj¹ i aby znieœæ wstydliw¹ –
w mojej ocenie – instytucjê prewencyjnego zaka-
zu publikacji, czyli cenzurê prewencyjn¹. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e wnioskodawcy wycofali nie-

które swoje wnioski: pani senator Teresa Liszcz –
trzydziesty dziewi¹ty, czterdziesty i czterdziesty
pierwszy, a pani senator Ewa Serocka – czter-
dziesty dziewi¹ty, druk nr 722Z.
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Czy ktoœ z pañstwa chce podtrzymaæ te wnios-
ki?

(G³osy z sali: Nie.)
Senator Lorenz chce, tak?
(Senator Janusz Lorenz: Nie, ja chcia³em pod-

trzymaæ tylko pani¹ Ewê.)
Mo¿na, Panie Senatorze, ale co najwy¿ej na

duchu, bo w tej sali tego rodzaju ekscesy s¹ nie-
dopuszczalne.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
Proponujê, ¿ebyœmy najpierw przyst¹pili do

g³osowania ³¹cznego nad poprawkami, które…
(G³os z sali: Najpierw pierwsza.)
Pierwsza, tak? Dobrze.
Zatem poprawka pierwsza, która zmierza do

zachowania aktualnego brzmienia art. 5 kodek-
su postêpowania cywilnego przewiduj¹cego po-
winnoœæ udzielania przez s¹d wskazówek stro-
nom i uczestnikom dzia³aj¹cym bez pe³nomocni-
ka zawodowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
22 senatorów g³osowa³o za, 53 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 62)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Teraz bêdziemy g³osowaæ ³¹cznie nad popraw-

kami: drug¹, dwudziest¹ siódm¹, trzydziest¹
trzeci¹, trzydziest¹ czwart¹, trzydziest¹ pi¹t¹,
trzydziest¹ szóst¹, trzydziest¹ ósm¹, czterdzie-
st¹ drug¹, czterdziest¹ ósm¹, piêædziesi¹t¹, piêæ-
dziesi¹t¹ trzeci¹, piêædziesi¹t¹ czwart¹, piêædzie-
si¹t¹ pi¹t¹, piêædziesi¹t¹ szóst¹, piêædziesi¹t¹
dziewi¹t¹, szeœædziesi¹t¹ drug¹, szeœædziesi¹t¹
szóst¹, szeœædziesi¹t¹ ósm¹, szeœædziesi¹t¹ dzie-
wi¹t¹ i siedemdziesi¹t¹ drug¹.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tych popra-
wek?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
77 senatorów g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 63)
A zatempoprawki zosta³yprzyjête jednog³oœnie.
Poprawka trzecia usuwa mo¿liwoœæ odrzuce-

nia ponownego wniosku o wy³¹czenie sêdziego,
gdy jest on oczywiœcie bezzasadny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
22 senatorów g³osowa³o za, 54 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 64)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
G³osujemy ³¹cznie nad poprawkami: pi¹t¹,

szóst¹, dziewiêtnast¹, dwudziest¹ pierwsz¹
i dwudziest¹ trzeci¹.

(G³os z sali: A czwarta poprawka?)
A, przepraszam. Mnie siê te¿ pomyli³o. Czwarta

jestdalej.Dobrze,dobrze.Nast¹pi³oprzestawienie.
Poprawka czwarta ma na celu rozszerzenie

krêgu pe³nomocników procesowych o osobê
sprawuj¹c¹ zarz¹d interesami strony oraz osobê
pozostaj¹c¹ ze stron¹ w sta³ym stosunku zlece-
nia, je¿eli przedmiot sprawy wchodzi w zakres te-
go zlecenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
77 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami: pi¹t¹, szóst¹, dziewiêtna-

st¹, dwudziest¹ pierwsz¹, dwudziest¹ trzeci¹,
g³osujemy ³¹cznie. Istot¹ tych poprawek jest
skreœlenie art. 871, co oznacza rezygnacjê z roz-
szerzonego przymusu adwokacko-radcowskiego
w postêpowaniu przed S¹dem Najwy¿szym. Po-
zosta³e poprawki stanowi¹ konsekwencje legis-
lacyjne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
15 senatorów g³osowa³o za, 61 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 66)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka siódma dotyczy podstaw uznania

ugody zawartej w postêpowaniu pojednawczym
za niedopuszczaln¹ i w stosunku do ustawy
uchwalonej przez Sejm zawiera dodatkow¹ prze-
s³ankê, jak¹ stanowi ra¿¹ce naruszenie uspra-
wiedliwionego interesu jednej ze stron wystêpu-
j¹cej w sprawie bez zawodowego pe³nomocnika.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
33 senatorów g³osowa³o za, 42 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 67)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do wprowadzenia

obowi¹zku, w miejsce fakultatywnoœci, udziela-
nia przez przewodnicz¹cego sk³adu orzekaj¹cego
stronom pouczeñ w razie potrzeby oraz mo¿liwo-
œci, w miejsce powinnoœci, zwrócenia przez s¹d
uwagi na celowoœæ ustanowienia pe³nomocnika.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
33 senatorów g³osowa³o za, 42 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 68)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
G³osujemy zatem nad poprawk¹ dziewi¹t¹,

która zmierza do tego, aby s¹d móg³ udzieliæ stro-
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nom niezbêdnych pouczeñ w razie ka¿dej, a nie
tylko uzasadnionej potrzeby.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
25…
(G³os z sali: 24.)
Tak, w ostatniej chwili nast¹pi³a zmiana de-

cyzji.
24 senatorów g³osowa³o za, 52 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 69)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta zmierza do tego, aby

w miejsce fakultatywnego udzielania stronom
przez s¹d pouczeñ, wprowadziæ taki obowi¹zek
dla s¹du.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
28 senatorów g³osowa³o za, 49 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 70)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
G³osujemy teraz nad poprawk¹ jedenast¹…
(Senator Teresa Liszcz: Trzynast¹.)
Przepraszam bardzo. Oczywiœcie, g³osowanie

nad poprawk¹ jedenast¹ poprzedzi g³osowanie
nad poprawk¹ trzynast¹, st¹d ten przeskok.

Poprawka trzynasta ma na celu pozostawienie
w art. 321 §2, stanowi¹cego wyj¹tek od zakazu,
orzekania ponad ¿¹danie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Bardzo proszê, wyœwietlamy wyniki.
33 senatorów g³osowa³o za, 45 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 71)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
A teraz wspomniana ju¿ poprawka jedenasta,

która wprowadza w miejsce fakultatywnoœci obo-
wi¹zek pouczenia przez przewodnicz¹cego powo-
da, wystêpuj¹cego bez adwokata lub radcy praw-
nego, o przys³uguj¹cych mu roszczeniach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Bardzo proszê o wyœwietlenie wyniku.
39 senatorów g³osowa³o za, 37 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 72)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta ma na celu utrzymanie

obowi¹zuj¹cego brzmienia art. 224, co w zasa-
dzie sprowadza siê do utrzymania w §1 regu³y, ¿e
przewodnicz¹cy zamyka rozprawê, gdy uzna
sprawê za dostatecznie wyjaœnion¹.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
19 senatorów g³osowa³o za, 54 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 73)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czternasta usuwa mo¿liwoœæ od-

st¹pienia od ustnego podania zasadniczych po-
wodów rozstrzygniêcia, gdy sprawa by³a rozpoz-
nawana przy drzwiach zamkniêtych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
10 senatorów g³osowa³o za, 64 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 74)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta zmierza do usuniêcia

mo¿liwoœci przed³u¿enia terminu sporz¹dzenia
uzasadnienia w sprawie zawi³ej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
10 senatorów g³osowa³o za, 63 – przeciw,

5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 75)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta ma na celu pozostawie-

nie aktualnego brzmienia art. 339 §2 dotycz¹ce-
go wyroku zaocznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
16 senatorów g³osowa³o za, 60 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 76)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta wprowadza do przepi-

su art. 339 §1 zastrze¿enie stosowania odrêb-
nych przepisów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
10 senatorów g³osowa³o za, 61 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 77)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawki osiemnasta i dwudziesta usuwaj¹

dodawane w noweli przepisy stanowi¹ce o obo-
wi¹zku informowania w³aœciwych samorz¹dów
zawodowych o sporz¹dzeniu przez adwokata,
radcê prawnego i rzecznika patentowego pisma
procesowego naruszaj¹cego wymogi formalne
kodeksu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyniku.
6 senatorów g³osowa³o za, 65 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 78)
Poprawki nie zosta³y przyjête.
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Poprawka dwudziesta druga ma na celu za-
chowanie w kodeksie art. 443, stanowi¹cego wy-
j¹tek od zasady niezaspokajania roszczeñ w dro-
dze zabezpieczenia, a dotycz¹cego zaspokajania
potrzeb rodziny na czas procesu o rozwód lub se-
paracjê.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Sygna³ telefonu komórkowego)
Proszê o wyœwietlenie wyników.
Przy dŸwiêkach muzyki zosta³y one ustalone

nastêpuj¹co: 29 senatorów g³osowa³o za, 45 –
przeciw, a 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 79)

Poprawka oczywiœcie nie zosta³a przyjêta.
Poprawki dwudziesta czwarta i dwudziesta

szósta s¹ istotne o tyle, ¿e poprawka dwudziesta
czwarta zmierza do zachowania art. 477 doty-
cz¹cego postêpowania w sprawach z zakresu
prawa pracy w aktualnym brzmieniu, a dwudzie-
sta szósta zmierza do zachowania aktualnego
brzmienia art. 4771, zawieraj¹cego wyj¹tek od za-
sady nieorzekania ponad ¿¹danie przez s¹d
w sprawach pracowniczych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.
32 senatorów g³osowa³o za, 43 – przeciw,

a 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 80)
Poprawki nie zosta³y przyjête.
Wobec tego g³osujemy nad poprawk¹ dwudzie-

st¹ pi¹t¹, która w miejsce mo¿liwoœci pouczenia
pracownika o jego roszczeniach w sprawach z za-
kresu prawa pracy wprowadza taki obowi¹zek,
ale dla pracownika wystêpuj¹cego bez adwokata
lub radcy prawnego.

Kto jest za?
(Senator Teresa Liszcz: To by³o skorygowane.)
Proszê?
(Senator Teresa Liszcz: To by³o skorygowane.)
Czy ja mam to powtórzyæ? W takim razie po-

wtarzam. Poprawka dwudziesta pi¹ta w miej-
sce mo¿liwoœci pouczenia pracownika o jego ro-
szczeniach w sprawach z zakresu prawa pracy
wprowadza taki obowi¹zek, ale dla pracownika
wystêpuj¹cego bez adwokata lub radcy praw-
nego.

(Senator Teresa Liszcz: Jest pomy³ka w scena-
riuszu, Panie Marsza³ku.)

Tak?

Senator Teresa Liszcz:

Dlatego ¿e ja dokona³am korekty tego wniosku
i w zestawieniu mamy ten wniosek skorygowany:

bez wzglêdu na to, czy wystêpuje z adwokatem,
czy bez. Bez zawê¿ania tego.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dobrze, a wiêc jeszcze raz, ¿eby formalnoœci

sta³o siê zadoœæ: poprawka dwudziesta pi¹ta, po
korekcie, w miejsce mo¿liwoœci pouczenia praco-
wnika o jego roszczeniach w sprawach z zakresu
prawa pracy, wprowadza taki obowi¹zek.

Proszê bardzo…
(Senator Teresa Liszcz: Ale kto jest za?)
A, jeszcze nie by³o komendy.
W takim razie proszê to zresetowaæ.
I proszê bardzo, pytam: kto jest za przyjêciem

tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
72 senatorów g³osowa³o za, 2 – przeciw, a 1 se-

nator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 81)

Poprawka dwudziesta pi¹ta zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta ósma rozszerza o ko-

morników kr¹g podmiotów zobowi¹zanych
przede wszystkim do zawiadamiania s¹du opie-
kuñczego o istnieniu podstaw do wszczêcia po-
stêpowania z urzêdu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
74 senatorów popar³o poprawkê, 4 wstrzyma-

³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 82)
Poprawka zosta³a zatem przyjêta.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta zastêpuje

klauzulê dobrych obyczajów klauzul¹ zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê bardzo: za g³osowa³o 68 senatorów,

5 by³o przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 83)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta lit. a wprowa-

dza zakaz udzielania zabezpieczenia w postaci
prewencyjnego zakazu publikacji w œrodkach
spo³ecznego przekazu jako pewn¹ konsekwen-
cjê, przewiduj¹c skreœlenie art. 755 §2.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
16 senatorów popar³o poprawkê, 57 by³o prze-

ciw, a 5 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 84)

Poprawka zosta³a odrzucona.
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Poprawka trzydziesta wprowadza zakaz udzie-
lania zabezpieczenia w postaci prewencyjnego za-
kazupublikacjiwœrodkachspo³ecznegoprzekazu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wynik.
26 senatorów g³osowa³o za, 45 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 85)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta pierwsza ma na celu

utrzymanie aktualnie obowi¹zuj¹cego terminu
do rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpie-
czenia, to znaczy terminu nie d³u¿szego ni¿ ty-
dzieñ, podczas gdy nowelizacja wprowadza ter-
min dwutygodniowy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
(Senator Józef Sztorc: Panie Senatorze, proszê

siê obudziæ.)
Akurat ten senator wodzi³ wzrokiem po sufi-

cie, a nie spa³.
Proszê o wyœwietlenie wyników… Ju¿ je mamy.
75 senatorów g³osowa³o za, 3 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 86)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta druga ogranicza zwrot

wniosku o udzielenie zabezpieczenia niespe³nia-
j¹cego wymogów formalnych bez wzywania do
uzupe³nienia tylko do przypadków z³o¿enia
wniosku przez adwokata i radcê prawnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o pokazanie wyników.
19 senatorów g³osowa³o za, 48 – przeciw,

10 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 87)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta siódma wprowadza re-

gulacjê zmierzaj¹c¹ do tego, aby ustanowienie
zarz¹du przymusowego jako sposób zabezpie-
czenia roszczeñ pieniê¿nych mog³o byæ zastoso-
wane dopiero wtedy, kiedy inne sposoby zabez-
pieczenia nie zapewni¹ osi¹gniêcia celu zabez-
pieczenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
78 senatorów g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 88)
Jednog³oœne poparcie dla tej poprawki.
Poprawka czterdziesta trzecia usuwa mo¿li-

woœæ zaspokojenia w drodze zabezpieczenia na-
le¿noœci, o których mowa w art. 7531 §1 pkt 4.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
20 senatorów popar³o poprawkê, a 58 by³o

przeciw. (G³osowanie nr 89)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta czwarta usuwa mo¿li-

woœæ zaspokojenia w drodze zabezpieczenia na-
le¿noœci, o których mowa jest w art. 7531 §1
pkt 6.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
20 senatorów g³osowa³o za, 55 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 90)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta pi¹ta usuwa mo¿liwoœæ

zaspokojenia w drodze zabezpieczenia nale¿no-
œci, o których mowa w art. 7531 §1 pkt 7.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
17 senatorów g³osowa³o za, 59 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 91)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta szósta usuwa mo¿li-

woœæ zaspokojenia w drodze zabezpieczenia na-
le¿noœci, o których mowa w art. 7531 §1 pkt 6.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
20 senatorów g³osowa³o za, 56 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 92)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta siódma ma na celu do-

danie przepisu reguluj¹cego dorêczanie posta-
nowieñ wydanych w postêpowaniu o udzielenie
zabezpieczania roszczeñ niepieniê¿nych
w brzmieniu co do zasady zawartym w obowi¹zu-
j¹cym kodeksie postêpowania cywilnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 78 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 93)
Jednog³oœne poparcie dla tej poprawki.
Poprawka piêædziesi¹ta pierwsza ma na celu

u¿ycie poprawnej terminologii w zakresie wno-
szenia przedsiêbiorstwa do spó³ki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 g³osów za, 1 osoba by³a przeciw, 1 wstrzy-

ma³a siê od g³osu. (G³osowanie nr 94)
Poprawka przyjêta.
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Poprawka piêædziesi¹ta druga zmienia jed-
n¹ z wyliczonych przyk³adowo podstaw wnie-
sienia powództwa przeciwegzekucyjnego przez
d³u¿nika przez wskazanie, ¿e t¹ podstaw¹ mo-
¿e byæ kwestionowanie obowi¹zku stwierdzo-
nego tytu³em, który nie jest orzeczeniem s¹do-
wym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyników.
77 g³osów za, 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu.

(G³osowanie nr 95)
Poprawka przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta siódma dotyczy egzeku-

cji z rachunków bankowych. Ma na celu usuniêcie
z przepisu przes³anki ograniczaj¹cej mo¿liwoœæ
wyp³at z zajêtego rachunku wynagrodzenia za pra-
cê tylko do sytuacji, gdy bêdzie to uzasadnione po-
trzeb¹ zapewnienia produkcji lub innymi wa¿nymi
wzglêdami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
78 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie nr 96)
Jednog³oœne poparcie dla tej poprawki.
Poprawka piêædziesi¹ta ósma w miejsce b³ê-

dnego odes³ania wprowadza w³aœciwe.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
A kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Komplet: 78 g³osów za. (G³osowanie nr 97)
Jednog³oœne poparcie dla tej poprawki.
Poprawka szeœædziesi¹ta wprowadza obo-

wi¹zek zamieszczania obwieszczenia o licytacji
nieruchomoœci tak¿e w dzienniku poczytnym
w danej miejscowoœci, niezale¿nie od wartoœci
oszacowanej nieruchomoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
78 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie nr 98)
Jednog³oœne poparcie dla tej poprawki.
Poprawka szeœædziesi¹ta pierwsza zmierza do

tego, aby w ramach uproszczonej egzekucji z nie-
ruchomoœci komornik oferowa³ nieruchomoœæ
do sprzeda¿y po cenie nie ni¿szej ni¿ oszacowana
wartoœæ, a nie 75% ceny oszacowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 g³osów za, 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu.

(G³osowanie nr 99)
Poprawka przyjêta.

Poprawka szeœædziesi¹ta trzecia ma na celu
pozostawienie zarzutów przeciwko planowi po-
dzia³u sumy uzyskanej z egzekucji, tak jak to jest
obecnie, a nie wprowadzanie nowego œrodka za-
skar¿enia w postaci skargi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
A kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Poczekamy na pani¹ senator, jak siê rozmówi,

to naciœnie przycisk…
(Rozmowy na sali)
(Senator Zbigniew Kruszewski: Jakaœ stra-

sznie wa¿na sprawa.)
Dziêkujê.
Oddano 79 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 100)
Jednog³oœne poparcie dla tej poprawki.
Poprawka szeœædziesi¹ta czwarta. Zmierza

ona do usuniêcia mo¿liwoœci dokonania egzeku-
cji do tymczasowego pomieszczenia, którym jest
tymczasowe miejsce noclegowe w rozumieniu
przepisów o pomocy spo³ecznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
A kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Ju¿ mo¿emy wyœwietliæ wyniki.
Jednog³oœne poparcie, 79 g³osów za. (G³oso-

wanie nr 101)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta pi¹ta ma na celu do-

precyzowanie regulacji wskazuj¹cej, wed³ug ja-
kich przepisów dokonuje siê podzia³u dochodów
wnoszonych przez przedsiêbiorstwo.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 78 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 102)
Jednog³oœne poparcie dla poprawki.
Poprawka szeœædziesi¹ta siódma dodaje prze-

pis wskazuj¹cy, jakie przepisy maj¹ odpowiednie
zastosowanie przy podziale sumy uzyskanej z eg-
zekucji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 g³osów za. (G³osowanie nr 103)
Jednog³oœne poparcie dla poprawki.
Nikt nie wychodzi, a liczba g³osuj¹cych siê

zmniejsza.
Poprawka siedemdziesi¹ta ma na celu wska-

zanie przepisów, jakie bêd¹ mia³y zastosowanie
do podzia³u sumy uzyskanej ze sprzeda¿y przed-
siêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jako no-
wego sposobu egzekucji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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A kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
78 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie nr 104)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka siedemdziesi¹ta pierwsza zmierza

do dodania do ustawy ogólnej klauzuli zwi¹zanej
ze zmian¹ terminologiczn¹ w obrêbie postêpowa-
nia zabezpieczaj¹cego, zgodnie z któr¹ zarz¹dze-
nie tymczasowe w rozumieniu obowi¹zuj¹cych
przepisów bêdzie oznaczaæ postanowienie s¹du
o udzieleniu zabezpieczenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76:0. (G³osowanie nr 105)
Poprawka przyjêta.
Poprawka siedemdziesi¹ta trzecia zmierza do

tego, aby przepis art. 47912 wchodzi³ w ¿ycie szyb-
ciej – chyba raczej powinienem powiedzieæ „wcze-
œniej” – ni¿ uchwali³ Sejm, a mianowicie po up³y-
wie czternastu dni od dnia og³oszenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
76 g³osów za, nikt nie by³ przeciw, nikt siê nie

wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 106)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Przystêpujemy do g³osowania nad uchwa³¹

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 g³osy za, 2 osoby by³y przeciw, 3 wstrzyma-

³y siê od g³osu. (G³osowanie nr 107)
Upowa¿nia mnie to do stwierdzenia, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz nie-
których innych ustaw.

Dziêkujê. Zapraszam pani¹ marsza³ek Jolantê
Danielak.

Dziêkujê pañstwu.
Komunikaty, komunikaty.
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

³ek Jolanta Danielak)

Senator Sekretarz
Krzysztof Szyd³owski:

Proszê pañstwa, komunikat dla cz³onków Ko-
misji Ochrony Œrodowiska. Otó¿ odbêdzie siê ono

bezpoœrednio po zakoñczeniu posiedzenia ple-
narnego w sali nr 182.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Informujê, ¿e porz¹dek obrad szeœædziesi¹tego

czwartego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.
Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza

porz¹dkiem obrad.
(Rozmowy na sali)
Umo¿liwimy pañstwu senatorom opuszczenie

sali obrad, aby oœwiadczaj¹cy siê senatorowie
mieli szansê… (Weso³oœæ na sali)

Serdecznie zapraszam pana senatora G³ad-
kowskiego. Proszê o zabranie g³osu.

Przypominam jeszcze, ¿e zgodnie z art. 49
ust. 2 Regulaminu Senatu oœwiadczenia nie mo-
g¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ minut. Przedmiotem oœ-
wiadczenia mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykony-
waniem mandatu, przy czym nie mo¿e ono doty-
czyæ spraw bêd¹cych przedmiotem porz¹dku ob-
rad bie¿¹cego posiedzenia Senatu. Nad oœwiad-
czeniem senatorskim nie przeprowadza siê dys-
kusji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Witold G³adkowski:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Swoje oœwiadczenie kierujê do naszych wice-

premierów oraz do pana ministra Krzysztofa Pa-
tera. Bez zbêdnych dodatkowych wstêpów prze-
chodzê do treœci.

Szanowni Pañstwo, w ostatnim czasie pojawi-
³o siê wiele kontrowersji zwi¹zanych z propozycj¹
dodania art. 194a i 194b do ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e przes³anki, które
leg³y u podstaw wspomnianych regulacji, uznajê
za s³uszne, poniewa¿ w pe³ni zgadzam siê z po-
trzeb¹ podwy¿szenia kwoty bazowej dla osób
otrzymuj¹cych œwiadczenia z tak zwanego stare-
go portfela.

Ale du¿ym rozczarowaniem dla wielu osób,
w tym emerytów i rencistów, s¹ terminy wyzna-
czone na ponowne obliczenie œwiadczeñ. Nie
mo¿na zgodziæ siê z za³o¿eniem, ¿e czas oczeki-
wania na realizacjê postulatów emerytów i renci-
stów wynosi³ bêdzie – no nawet siedem lat. Nale¿y
wprost postawiæ pytanie ciê¿kie, ale prawdziwe:
ilu uprawnionych nie do¿yje podwy¿ki, owych
przewidzianych œwiadczeñ? Czy projektodawcy
wziêli pod uwagê postêpuj¹ce zniecierpliwienie
spo³eczeñstwa?

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e projekt, maj¹c pozyty-
wne za³o¿enie, jest w zakresie przeze mnie wska-
zanym bardzo Ÿle odbierany przez spo³eczeñ-
stwo, zw³aszcza przez samych zainteresowa-
nych. W sposób ma³o powa¿ny – nie bojê siê u¿yæ
tego s³owa – traktuje siê adresatów noweli, bo
czy mo¿na mówiæ o prawid³owym podejœciu do
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sprawy, gdy emerytom i rencistom proponuje
siê kilkuletnie oczekiwanie na podwy¿kê, w sy-
tuacji kiedy przecie¿ wielu z nich ma po kilka-
dziesi¹t lat.

Chc¹c prawid³owo uregulowaæ zagadnienie
likwidacji problemu tak zwanego starego portfela
nale¿a³oby wypracowaæ przepisy, które bez zbêd-
nej zw³oki podwy¿sz¹ kwoty bazowe. To umo¿liwi
wczeœniejsze rozwi¹zanie wspomnianego i pod-
kreœlanego przeze mnie problemu.

Bardzo proszê wiêc o wyra¿enie stanowiska
w zakresie przyspieszenia terminów realizacji
postanowieñ przewidzianych w przygotowywa-
nym projekcie. I t¹ proœb¹ koñczê oœwiadczenie.

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Teresê

Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie! Obecni jesz-

cze Senatorowie!
Swoje oœwiadczenie chcia³abym skierowaæ

przede wszystkim do ministra sprawiedliwoœci,
ale byæ mo¿e jest sens skierowaæ je równie¿ do
ministra spraw wewnêtrznych.

Chodzi mi o bulwersuj¹cy stan prawny doty-
cz¹cy sytuacji, gdy sprawca wypadku ze skut-
kiem œmiertelnym otrzymuje – je¿eli tylko nie
by³ nietrzeŸwy – zamiast zatrzymanego prawa
jazdy zaœwiadczenie, które mu pozwala nadal
prowadziæ samochód. Taki bulwersuj¹cy przy-
padek, opisany w mediach krajowych, wyst¹pi³
niedawno w Lublinie, gdzie wrêcz ostentacyjnie
zamo¿ny obywatel tego miasta nastêpnego
dnia po zabiciu na przejœciu m³odego cz³owieka
afiszowa³ siê na ulicach Lublina z kolejnymi
luksusowymi samochodami, z nazwiskiem
swoim zamiast numeru rejestracyjnego. To
wszystko dzia³o siê w sytuacji, kiedy zrozpaczo-
na rodzina po¿ycza³a pieni¹dze na pogrzeb, bo
przy tym wszystkim by³a jeszcze bardzo biedna.
I t³umaczono, ¿e ten cz³owiek mo¿e prowadziæ
samochód i czyni to legalnie, poniewa¿ w tej sy-
tuacji zaœwiadczenie otrzymane od policji czy od
prokuratora – to akurat nie by³o do koñca jasne –
pozwala mu przynajmniej na czasowe prowadze-
nie pojazdu, do czasu zanim zostanie rozstrzyg-
niêta sprawa, czy zwrócone mu bêdzie prawo jaz-
dy, czy te¿ nie.

Pytam: czy rzeczywiœcie jest przepis, który na
to pozwala, a jeœli tak, to jaki – ustawowy czy pod-
ustawowy? Jeœli rzeczywiœcie jest, a nale¿y pode-
jrzewaæ, ¿e tak, skoro takie zaœwiadczenie siê wy-

daje, to czy rz¹d z inicjatywy ministra ma zamiar
doprowadziæ do zmiany tego bulwersuj¹cego
przepisu? Pomijam ju¿ fakt, ¿e przeciêtnie wra¿-
liwy cz³owiek po zabiciu cz³owieka, nawet je¿eli
na pewno nie jest winien, nie usi¹dzie za kiero-
wnic¹. Ale nie wszyscy posiadaj¹ tak¹ elementar-
n¹ wra¿liwoœæ.

I druga sprawa. To nie jest adresowane do
rz¹du, bo to dotyczy ordynacji wyborczej. Myœlê,
¿e jeœli ma byæ jakiœ adresat, to mo¿e to byæ pani
minister, szefowa Kancelarii Prezydenta, bo
z otoczenia prezydenckiego, z urzêdu prezyden-
ckiego, pochodz¹ czêsto inicjatywy dotycz¹ce ta-
kich spraw jak ordynacja wyborcza, spraw ustro-
jowych dotycz¹cych w³adzy ustawodawczej. Naj-
zrêczniej jest, jeœli w tych sprawach z inicjatyw¹
wystêpuje urz¹d prezydenta.

Chodzi mi o dwie kwestie, przede wszystkim
o sprawê wyboru dodatkowych senatorów. Wy-
brano czterech naszych kolegów senatorów do
Parlamentu Europejskiego – korzystam z okazji,
by im serdecznie tego pogratulowaæ – i w œlad za
tym idzie koniecznoœæ przeprowadzenia wybo-
rów w czterech okrêgach, byæ mo¿e na bardzo
krótki czas. W trakcie kadencji mieliœmy wybory
z innego powodu, z powodu przejœcia na inny
urz¹d, i wiemy, ¿e to kosztuje kilka czy kilkadzie-
si¹t milionów z³. To nie s¹ mo¿e du¿e pieni¹dze
w skali bud¿etu, ale to s¹ bardzo du¿e pieni¹dze,
gdy siê popatrzy na potrzeby domów dziecka i in-
ne, niezmiernie pilne, nagl¹ce potrzeby. I nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e to jest cena demokracji.

Nieskromnie przypomnê, ¿e parokrotnie pro-
ponowa³am, ¿eby stosowaæ zasadê tak¹ jak w Se-
jmie – i tak¹ poprawkê zg³asza³am tutaj– ¿e
wchodzi nastêpna osoba z listy, niezale¿nie od
wszystkiego, która dosta³a najwiêksz¹ liczbê g³o-
sów, któr¹ ludzie z danego okrêgu na drugim
miejscu wybrali. Ale nie, jest sprzeciw, bo byæ
mo¿e bêdzie z innej partii. Lepiej przeprowadziæ
wybory, ¿eby sprawdziæ, czy bêdzie z tej samej
partii, czy nie, bo taka jest cena demokracji i to
jest wa¿niejsze ani¿eli kilka czy nawet kilkadzie-
si¹t milionów z³, które pójd¹ na te wybory.

I myœlê, ¿e tak¿e musi dojœæ do zmiany ordy-
nacji, jeœli chodzi o postawienie warunku nieka-
ralnoœci, przynajmniej za umyœlne przestêpstwo,
i wygasanie mandatu w razie skazania. Te¿ bar-
dzo nieskromnie przypomnê…

(Senator Zbigniew Romaszewski : Ale z oskar-
¿enia publicznego.)

Zgoda, z pewnymi obwarowaniami, w przy-
padku przestêpstw powa¿niejszych, œciganych
z ex officio, z oskar¿enia publicznego, i umyœlnie
pope³nionych. Chodzi o to, ¿eby niekaralnoœæ za
takie przestêpstwo by³a warunkiem wyboru,
a skazanie w trakcie pe³nienia mandatu by³o po-
wodem jego wygaœniêcia. I znów nieskromnie
przypomnê, ¿e trzykrotnie takie poprawki sk³a-
da³am, ale nie zosta³y poparte, a teraz siê robi od-
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krycie, ¿e nale¿a³oby to zrobiæ. Zróbmy to wresz-
cie, bo to jest skandal, ¿eby nie mo¿na by³o zostaæ
wójtem, jeœli jest siê skazanym, a mo¿na by³o zo-
staæ pos³em i senatorem.

I bardzo by³abym wdziêczna, gdyby urz¹d,
otoczenie czy kancelaria prezydenta zechcieli te
sprawy podj¹æ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê, Pani Senator.
Bardzo proszê pana senatora Jurgiela o zabra-

nie g³osu.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym skierowaæ swoje oœwiadczenie do

prezesa Rady Ministrów.
W minionym tygodniu mieliœmy do czynienia

z jednym z najbardziej zadziwiaj¹cych i kontro-
wersyjnych dzia³añ organizacji ¿ydowskich
w Polsce. Tym razem chodzi oczywiœcie o propo-
zycjê Centrum Szymona Wiesenthala, dotycz¹c¹
p³acenia za denuncjacje o polskich szmalcowni-
kach.

Ta zas³u¿ona w œciganiu hitlerowskich zbro-
dniarzy wojennych organizacja od 2002 r. na ob-
szarze republik nadba³tyckich prowadzi operacjê
„Ostatnia szansa”. Jej celem ma byæ zebranie jak
najwiêkszej liczby informacji na temat osób
wspó³pracuj¹cych z Niemcami w zag³adzie ¯ydów
oraz postawienie jak najwiêkszej liczby z nich
przed wymiarem sprawiedliwoœci. Zaskakuj¹ce
jest jednak, i¿ akcja ta rozci¹gniêta zosta³a tak¿e
na terytorium Polski i polskich obywateli.

Inicjatywa ta z kilku wzglêdów zas³uguje
w Polsce na spo³eczn¹ dezaprobatê.

Polska zosta³a postawiona w jednym szeregu
z pañstwami, które bardziej b¹dŸ mniej otwarcie
wspó³pracowa³y z Niemcami. I to wy³¹cznie w
szeregu z pañstwami nadba³tyckimi i krajami
Europy Wschodniej. S³usznie g³oœno pyta o do-
bre intencje Centrum Szymona Wiesenthala je-
den z tygodników – Tygodnik „Solidarnoœæ”, arty-
ku³ Teresy Kuczyñskiej – przypominaj¹c, i¿ „nie
s³ychaæ, by podobne donosicielskie infolinie by³y
instalowane we Francji, gdzie kolaborantów by³o
mrowie, czy w Szwajcarii, gdzie te¿ by³o ich nie-
ma³o, albo w Norwegii”.

Jak przypomina w wypowiedziach prasowych
Witold Kulesza, wiceprezes Instytutu Pamiêci
Narodowej, „Polska jako jedyny kraj w tym regio-
nie od 1945 r. konsekwentnie œciga³a zbrodnie
przeciwko ludzkoœci i to bez wzglêdu na narodo-
woœæ osoby, która je pope³ni³a.” Œwiadczy o tym
choæby proces sprawy Jedwabnego, który odby³

siê w 1949 r. Ponadto, jak mówi Kulesza, dyrek-
tor Centrum Szymona Wiesenthala – Efraim Zu-
roff – zapewnia³, i¿ akcja nie bêdzie nakierowana
na obywateli polskich. Rzeczywistoœæ okaza³a siê
inna. Inicjatywa ta wyodrêbnia Polaków jako od-
rêbn¹ grupê sprawców. Zadziwiaj¹ce jest w tym
to, i¿ wpisuje siê to jednoznacznie w stereotyp
i k³amliwy pogl¹d, ¿e Polacy byli wspó³winni tra-
gedii holokaustu. Niezwykle istotne, choæ zara-
zem trudne, jest przypomnienie w przywo³anym
tygodniku za kwartalnikiem „Karta”, nr 39
z 2003 r., kronik z getta autorstwa Emanuela
Ringelbluma, który wprost oskar¿a ¯ydów o ko-
rupcjê i demoralizacjê oraz o wspó³winê w prowa-
dzeniu swoich braci na rzeŸ. Akcja Centrum Szy-
mona Wiesenthala w Polsce jest jednak kierowa-
na przeciwko Polakom.

Z nadziej¹ nale¿y powitaæ jednolite stanowis-
ko Polski i jej obywateli wobec inicjatywy Cen-
trum Szymona Wiesenthala „Ostatnia szansa”.
Inicjatywy, której charakter jest wyrazem uprze-
dzeñ wobec Polaków i która jednostronnie trak-
tuje trudn¹ historiê i rzeczywistoœæ. Oby nie oka-
za³o siê, i¿ akcja „Ostatnia szansa” pogorszy sto-
sunki polsko-¿ydowskie oraz bêdzie krokiem
w ty³, jeœli chodzi o normalizowanie siê wspó³pra-
cy. Stron¹ winn¹ pogorszenia siê tych stosun-
ków mo¿e siê okazaæ wy³¹cznie strona ¿ydowska.

Mam pytanie do prezesa Rady Ministrów. Ja-
kie jest oficjalne stanowisko rz¹du w tej sprawie?
Czy w tej sprawie rz¹d wys³a³ jakieœ oœwiadczenie
do tej organizacji? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam do mównicy pani¹ senator Mariê

Berny.
Bardzo proszê.

Senator Maria Berny:

Pani Marsza³ek!
Byæ mo¿e sprawa, któr¹ chcê poruszyæ z tej

trybuny, jest b³aha, niemniej jednak kierujê swo-
je oœwiadczenie do Prezydium Senatu.

W naszych skrytkach korespondencyjnych
znajdujemy codziennie bardzo du¿o ró¿nego ro-
dzaju pism, listów, materia³ów. Ostatnio miêdzy
innymi otrzyma³am w kopercie, tak jak prawdo-
podobnie wszyscy senatorowie, stek jakichœ ob-
rzydliwych tekstów dotycz¹cych naszych kolegów
senatorów, niezale¿nie od tego, jakie pe³ni¹ fun-
kcje. Oczywiœcie, zdajê sobie sprawê z tego, ¿e
w Polsce prasa jest pluralistyczna i jestem bardzo
zadowolona z tego powodu, ¿e ka¿dy mo¿e pisaæ
to, co myœli. Gdybym osobiœcie by³a zainteresowa-
na tym, co na temat moich kolegów pisze „Gazeta
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Polska”, prawdopodobnie kupi³abym j¹ sobie. Ale
nie uwa¿am za celowe, ¿ebyœmy wszyscy dosta-
wali skserowane szkaluj¹ce materia³y pocho-
dz¹ce z takiego pisma, jakim jest „Gazeta Polska”,
ale tak¿e gdyby one by³y z „Trybuny”, „Przegl¹du
Tygodniowego”, „Newsweeka” czy sk¹dkolwiek in-
dziej. Pluralizm jest po to, ¿eby ka¿dy sobie wybie-
ra³, jak¹ prasê chce czytaæ, i czyta³ to, co chce. Nie
¿yczê sobie byæ obdarowywana takimi tekstami
i nie ¿yczê sobie wk³adania ich do mojej skrytki se-
nackiej.

Dlatego proszê, ¿eby Prezydium Senatu zwery-
fikowa³o sposób przekazywania materia³ów do
naszych skrytek. Nie ¿yczy³abym sobie ju¿ nigdy
wiêcej znajdowaæ w niej takich tekstów, obojêtne
w kogo skierowanych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Teraz o zabranie g³osu proszê pana senatora

Romaszewskiego.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Moje oœwiadczenie kierujê do ministra spraw

zagranicznych i ministra sprawiedliwoœci.
Otó¿ w wyniku postanowienia Komitetu Mini-

strów Rady Europy wprowadzono daleko id¹ce
zmiany dotycz¹ce struktury Europejskiego Try-
buna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu. Zmiany te
s¹ zdecydowanie niekorzystne dla przestrzega-
nia praw cz³owieka. To, z czego one wynik³y, jest
dosyæ oczywiste. Po prostu w trybunale w Stras-
burgu jest obecnie ponad piêædziesi¹t tysiêcy
spraw, których zespó³ tam pracuj¹cy nie ma jak,
w gruncie rzeczy, rozpatrywaæ. W zwi¹zku z tym
postanowiono przeprowadziæ daleko id¹c¹ selek-
cjê. O ile poprzednio nad ka¿d¹ spraw¹ zasiada³o
trzech sêdziów, którzy jednog³oœnie musieli usta-
liæ, ¿e dana sprawa nie bêdzie rozpatrywana, bo
dany wniosek jest bezzasadny, o tyle teraz wy-
starczy jeden sêdzia, a praktycznie wystarczy,
aby jego sekretarze przeczytali dany wniosek,
a on go tylko podpisa³.

Muszê powiedzieæ, ¿e bardzo mocno nie zga-
dzam siê z t¹ metod¹. Wydaje mi siê, ¿e walka
o praworz¹dnoœæ w krajach Europy, w krajach
uczestnikach Rady Europy, i walka z problema-
mi zwi¹zanymi z funkcjonowaniem wymiaru
sprawiedliwoœci s¹ niezwykle wa¿ne, tym bar-
dziej ¿e one przez lata nie by³y rozwi¹zywane
w sposób dostateczny.

Polska, która mia³a ogromn¹ liczbê spraw
w Strasburgu i w dalszym ci¹gu ma ich wiele, zo-

sta³a w tej chwili wyprzedzona przez Rosjê. Ale
nie zmienia to postaci rzeczy, tylko œwiadczy po
prostu o wadliwym systemie wymiaru sprawied-
liwoœci w obydwu krajach. Uwa¿am, ¿e trybuna³
strasburski powinien byæ instytucj¹, która mobi-
lizuje kraje do podniesienia poziomu orzeczni-
ctwa w wymiarze sprawiedliwoœci. Myœlê, ¿e jest
to najwa¿niejsza, najcenniejsza droga podnosze-
nia i wzmacniania demokracji w nowo przyjêtych
krajach Unii bêd¹cych krajami dawnego obozu
socjalistycznego. W moim przekonaniu, rezygna-
cja z tej drogi bêdzie zdecydowanie dzia³a³a na
niekorzyœæ.

Oczywiœcie pozostaje problem œrodków. Ale
chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e demokracja budowana
za pomoc¹ przemocy jest znacznie bardziej ko-
sztowna ni¿ demokracja budowana za pomoc¹
s¹dów. Muszê powiedzieæ, ¿e ju¿ nasze polskie
wydatki na zaprowadzenie demokracji w Iraku
wystarczy³yby na pokrycie trzech albo czterech
sk³adów sêdziowskich trybuna³u w Strasburgu,
nie mówi¹c ju¿ o wk³adzie Stanów Zjednoczo-
nych czy innych krajów.

Myœlê, ¿e nigdy nie szkoda pieniêdzy na walkê
o prawa cz³owieka i to prowadzon¹ w sposób zgo-
dny z nimi. Do tej pory konwencja przed³o¿ona
przez Komitet Ministrów Rady Europy zyska³a
akceptacjê czternastu pañstw cz³onkowskich,
do wdro¿enia konwencji w ¿ycie potrzeba zaœ
czterdziestu piêciu podpisów.

Moje pytanie dotyczy stanowiska pañstwa
polskiego w tej sprawie i mo¿liwoœci oraz celo-
woœci podjêcia dzia³añ na rzecz rozszerzenia
trybuna³u strasburskiego, a¿eby by³ w stanie
podo³aæ liczbie nap³ywaj¹cych skarg. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Teraz bardzo proszê pana senatora Jerzego

Suchañskiego o zabranie g³osu.

Senator Jerzy Suchañski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pierwsze oœwiadczenie kierujê do ministra

edukacji narodowej i sportu.
Szanowny Panie Ministrze, w za³¹czeniu do-

³¹czam wyst¹pienie pana Jerzego Dziopy
z dnia 31 maja 2004 r., skierowane do pana
ministra. Domaga siê on w nim rozstrzygniêcia
jego sprawy awansu zawodowego na stopieñ
nauczyciela zawodowego w trybie w³aœciwym
dla procedury przewidzianej w kodeksie postê-
powania administracyjnego, zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r.
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawo-
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dowego przez nauczycieli, zawartym w „Dzien-
niku Ustaw” nr 70 poz. 825, z póŸniejszymi
zmianami.

Uprzejmie proszê o rozpatrzenie i za³atwienie
go zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.

Lektura pism z dnia 31 maja 2004 r. – w moim
przekonaniu – w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci
przemawia za tym, ¿e w sprawie tej dopuszczono
siê ra¿¹cych zaniedbañ ze strony w³adz oœwiato-
wych. Zamiast bowiem podejmowania rozstrzyg-
niêæ w tej sprawie w drodze administracyjnej, da-
j¹cej zainteresowanemu prawo odwo³ywania siê
w administracyjnym toku do s¹du pierwszej in-
stancji oraz do wojewódzkiego s¹du administra-
cyjnego, stosowano zwyk³¹ korespondencjê, na-
ruszaj¹c w ten sposób prawo i interes nauczycie-
la. W zwi¹zku z tym oczekujê, z zachowaniem
obowi¹zuj¹cych przepisów, rych³ego za³atwienia
tej sprawy i podjêcia dzia³añ.

Proszê pana ministra, aby osobiœcie dopilno-
wa³ za³atwienia tej sprawy.

Drugie oœwiadczenie kierujê do prezesa Naj-
wy¿szej Izby Kontroli.

Uprzejmie proszê o przeprowadzenie kontroli
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa w sprawie po-
ruszonej przez by³ego pracownika tego minister-
stwa.

Za³¹czam trzy pisma: z 26 kwietnia, z 31 maja
i z 6 czerwca 2004 r.*

Zachodzi uzasadnione podejrzenie o nara¿e-
nie Skarbu Pañstwa na wielk¹ szkodê.

Z powa¿aniem, Jerzy Suchañski.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Dla porz¹dku informujê, ¿e swoje oœwiadcze-

nia do protoko³u z³o¿yli: pan marsza³ek Longin
Pastusiak – jedno oœwiadczenie, pan senator Ka-
zimierz Pawe³ek – jedno oœwiadczenie, pan sena-
tor Adam Biela – trzy oœwiadczenia, pan senator
Józef Sztorc – szeœæ oœwiadczeñ, pan senator
W³adys³aw Mañkut – cztery oœwiadczenia, pan
senator Kazimierz Dro¿d¿ – jedno oœwiadczenie,
pan senator Adam Graczyñski – dwa oœwiadcze-
nia, pan senator Tadeusz Bartos – dwa oœwiad-
czenia, pan senator Tadeusz Rzemykowski – jed-
no oœwiadczenie, pan senator Witold G³adkowski
– dwa oœwiadczenia, pan senator Sergiusz Plewa
– jedno oœwiadczenie, pan senator Józef Dziem-
dziela – dwa oœwiadczenia, pan senator Janusz
Lorenz – jedno oœwiadczenie i pan senator Grze-
gorz Matuszak – jedno oœwiadczenie.**

Zwracam siê do pana senatora sekretarza, czy s¹
jeszcze jakieœ nieodczytane komunikaty? Nie ma.

Informujê, ¿e protokó³ szeœædziesi¹tego czwar-
tego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej pi¹tej kadencji zgodnie z art. 39 ust. 3 Regu-
laminu Senatu zostanie udostêpniony senato-
rom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu
Senatu w Biurze Prac Senackich w pokoju
nr 255.

Zamykam szeœædziesi¹te czwarte posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kaden-
cji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 52)
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131 Oœwiadczenia

(senator J. Suchañski)

* Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Se-
nackich. ** Oœwiadczenia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.





Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 J. Adamski + . + + . + + + + + . + + + + + + + + +
2 A. Anulewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + + + + + + # + + + . + + + + + + + + +
4 M. Balicki + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 J.L. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 M.T. Berny + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 A. Biela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 J.S. Bielawski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +

10 J.B. Bieñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 F.B. Bobrowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
12 K.W. Borkowski . + + + + + + + + + + + + + + . . + + +
13 W. Bu³ka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 C. Christowa + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
15 A. Chronowski . . . + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 Z.A. Cybulski + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 G. Czaja + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 J.R. Danielak + + . . . . . . . + + + + + + + + + + +
19 K. Doktorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 K. Dro¿d¿ + + + + + + + + + + . . . + + + + + + +
21 B. DrzêŸla + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
22 H. Dzido - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 J. Dziemdziela + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 G.M. Ferenc - + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
25 W.F. G³adkowski + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
26 Z. Go³¹bek + . + + + + + + + + + + + + + . + + + +
27 A. Graczyñski . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 S.T. Huskowski - + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 S. Izdebski . . . . . . . . . + + + + + + + + + + +
30 A. Jaeschke + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 Z. Janowska + . . . . + + + + + + + + + + + + + + +
32 Z. Jarmu¿ek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 R. Jarzembowski + + . . . . . . . . . . . . . + + + + .
34 K. Jurgiel - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 D.M. Kempka + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
36 A. Klepacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 J. Konieczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 A. Koszada + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
39 M. Koz³owski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
40 Z.P. Kruszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 O.T. Krzy¿anowska - + + + + + + + + + ? . . + + . + + + +
42 Z.J. Kulak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 A.M. Kurska + + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 I. Kurzêpa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
45 K.J. Kutz ? . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 G.B. Lato + + + + + + + + + + + + + + + # + + + +
47 M.P. Lewicki . . . + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 G.M. Lipowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 T. Liszcz . + . . . . . . . # + + + + + + + + + ?
50 B. Litwiniec + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 J.J. Lorenz + . + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
52 M. Lubiñski + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 W. £êcki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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134 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 W. Mañkut + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
55 J. Markowski + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
56 G.J. Matuszak + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 B. M¹sior + . + + + + + + + + + + + + + + + + . +
58 M. Miet³a + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
59 S.S. Nicieja + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
60 G.A. Niski + . . + + + + + + + + + + + + + + + + +
61 L.H. Pastusiak + . . . . . + + + + + + + + + + + + + +
62 K.J. Pawe³ek . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 W.J. Paw³owski + . + + + + + + + + + + + - + + + + + +
64 J. Pieni¹¿ek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
65 K.M. Piesiewicz . + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
66 W.M. Pietrzak + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
67 Z. Piwoñski . . + + . + + + + + + + + + + + + + + +
68 S. Plewa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
69 B.L. Podgórski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 L.P. Podkañski - + . . . . . . . . + + + + + + + + + +
71 J. Popio³ek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 Z. Religa . . + + + # + + + + + + + + + + + + + .
73 Z. Romaszewski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
74 T. Rzemykowski + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 W.R. Sadowska + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
76 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
77 E.A. Serocka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 K.H. Sienkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 D.E. Simonides ? + + + + + + + + + + # + + + + + + + +
80 R.J. S³awiñski + + + + . + + + + + + + + + # + + + + +
81 R.M. Smoktunowicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
82 J.K. Smorawiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 A.K. Spychalski . . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
84 H.T. Stok³osa - . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
85 A. Stradomska + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
86 J.Z. Suchañski . . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
87 J. Szafraniec - + + + + + + + + + . + + + + + + + + ?
88 J. Sztorc - + + + + + . + + + . + + + + + + + + +
89 K. Szyd³owski + . + + + + + + + + . + + + + + + + + +
90 M. Szyszkowska ? - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 A.J. Wielowieyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 T. Wnuk . . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 Z.S. Zychowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
95 M. ¯enkiewicz + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 77 61 76 80 77 81 81 82 82 85 74 84 84 86 86 84 86 87 86 85
Za 64 59 75 80 77 80 80 81 82 84 73 83 84 84 85 83 85 87 86 82
Przeciw 10 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Wstrzyma³o siê 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
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Wyniki g³osowañ 135



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 J. Adamski - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
2 A. Anulewicz - + - - - - + - + + + + + + + + + + - +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz . . + + ? ? + ? + ? + + + + + + + - + +
4 M. Balicki + - - - - - + - + + + + + - + + + - - +
5 J.L. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
7 M.T. Berny - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
8 A. Biela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 J.S. Bielawski - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +

10 J.B. Bieñ - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
11 F.B. Bobrowski - + - - - - + - + + + + + - + + + + - +
12 K.W. Borkowski + - . . + + + + + + + + + + + + + - + ?
13 W. Bu³ka - + - - - - + - + + + + + + + + + - - +
14 C. Christowa + + - - - - + - + + + + + - + + + + - +
15 A. Chronowski + - + - - + + + + + + . + + + + . ? + +
16 Z.A. Cybulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 G. Czaja - ? - - - - + - - + + + + - + + + - - +
18 J.R. Danielak - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
19 K. Doktorowicz - + - - - - + - + + + + + - + + . - . +
20 K. Dro¿d¿ - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
21 B. DrzêŸla - + - - + + + - + + + + + - + + + - - +
22 H. Dzido + - + + - - + + + + + + + - + + + + + +
23 J. Dziemdziela - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
24 G.M. Ferenc - + - - + + + - + + + + + + + + + + - +
25 W.F. G³adkowski ? ? . - - - + - + + + + + - + + + - - +
26 Z. Go³¹bek - + - - + ? + + + + + + + + + + + - - +
27 A. Graczyñski - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
28 S.T. Huskowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 S. Izdebski + . + + - - + + + + + + + ? + + + . . .
30 A. Jaeschke - + - - - - + - + + + + + + + + + - - +
31 Z. Janowska + - - - - - + - + + + + + - + + + - - +
32 Z. Jarmu¿ek - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
33 R. Jarzembowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 K. Jurgiel + - + + ? ? + + + + + + + + + + + + + +
35 D.M. Kempka - + - - + ? + - + + + + + + + + + + - +
36 A. Klepacz - + - - - - + - + + + + + + + + + - - +
37 J. Konieczny - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
38 A. Koszada - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
39 M. Koz³owski - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
40 Z.P. Kruszewski - + + - - - + - + + + + + - + + + - - +
41 O.T. Krzy¿anowska + - + . + + + - + + + + + ? + + + + + +
42 Z.J. Kulak - + - - - - + - + + + + + - + + + ? - +
43 A.M. Kurska + - + - - + . + + + + . + + + + + ? + +
44 I. Kurzêpa - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
45 K.J. Kutz + - - - ? ? + ? + + + + + + + + + ? - +
46 G.B. Lato - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
47 M.P. Lewicki - ? - - - - + - + + + + + + + + + - ? +
48 G.M. Lipowski - + - - ? - + - + + + + + - + + + - - +
49 T. Liszcz + - ? + + ? + - + + + + + ? + + + + + +
50 B. Litwiniec - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
51 J.J. Lorenz - + - - - - + + + + + + + - + + + - - +
52 M. Lubiñski - + - ? + + + - + + + + + + + + + + + +
53 W. £êcki - + - + - - + - + + + + + - + + + + + +
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136 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 W. Mañkut - + - - - - + - + + + + + ? + + + + - +
55 J. Markowski - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
56 G.J. Matuszak - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
57 B. M¹sior - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
58 M. Miet³a - + - - + - + - + + + + + + + + + - - +
59 S.S. Nicieja - + - - - - + - + + + + + + + + + - - +
60 G.A. Niski + + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
61 L.H. Pastusiak - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
62 K.J. Pawe³ek - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
63 W.J. Paw³owski - + - - + - + - + + + + + - + + + - - +
64 J. Pieni¹¿ek - + - - ? - + + + + + + + + + + + - ? +
65 K.M. Piesiewicz + - + + + + + - + + + + + + + + + + + +
66 W.M. Pietrzak - + - - - - + - + + + + + - + + + ? - +
67 Z. Piwoñski - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
68 S. Plewa - + - - ? - + + + + + + + + + + + + - +
69 B.L. Podgórski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 L.P. Podkañski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
71 J. Popio³ek - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
72 Z. Religa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 Z. Romaszewski + - - + + - + - + + + + + + + + + + - +
74 T. Rzemykowski - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
75 W.R. Sadowska - + - - - - + - + + + + + - + + + + - +
76 J. Sagatowska + - + - - + + + + + + . + + + + + + + +
77 E.A. Serocka - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
78 K.H. Sienkiewicz + + - - - - + - + + + + + - + + + + - +
79 D.E. Simonides + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
80 R.J. S³awiñski - + - - - - + - + + + # + - + + + - - +
81 R.M. Smoktunowicz + - + - - - + + + + + . + + + + + ? ? ?
82 J.K. Smorawiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 A.K. Spychalski - + - - - - + - + + + + . - + + + - - +
84 H.T. Stok³osa - + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
85 A. Stradomska - + - - - - + - + + + + + . + + + ? - +
86 J.Z. Suchañski - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
87 J. Szafraniec + - + + ? ? ? + ? ? + + + ? + + + + + +
88 J. Sztorc + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 K. Szyd³owski - + - ? - - + ? + + + + + ? + + + - - +
90 M. Szyszkowska - + - + ? ? + - + + + + + - + + + + - +
91 A.J. Wielowieyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 T. Wnuk - + - - - - + - + + + + + - + + + - - +
94 Z.S. Zychowicz + - . . - - + - + ? + + + - + + + - - +
95 M. ¯enkiewicz - + - + - - + - + + + + + - + + + - - +

Obecnych 84 83 82 82 85 85 84 85 85 85 85 81 84 84 85 85 83 84 83 84
Za 22 62 16 14 16 13 83 17 83 82 85 80 84 27 85 85 83 23 16 81
Przeciw 61 18 65 66 61 64 0 65 1 0 0 0 0 51 0 0 0 54 64 1
Wstrzyma³o siê 1 3 1 2 8 8 1 3 1 3 0 0 0 6 0 0 0 7 3 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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Wyniki g³osowañ 137



41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 J. Adamski - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
2 A. Anulewicz - + + + + + + - + - + + - + - + + + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + ? ? + + ? + ? ? ? ? ? + + ? ? + + + ?
4 M. Balicki - + + + + + + - + - + + - ? - + + + + +
5 J.L. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
7 M.T. Berny - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
8 A. Biela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 J.S. Bielawski - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +

10 J.B. Bieñ - + + + + + + - + - + + - + - + + + + +
11 F.B. Bobrowski . + + + + + + - + - + + - + - + + + + +
12 K.W. Borkowski + + + + + + + - + - + + + + - + + + + +
13 W. Bu³ka - + + + + + + + + - + + - - - + + + + +
14 C. Christowa - + + + + + + - + + + + - + - + + + + +
15 A. Chronowski ? + + + + ? + - - + + + + + + + + + + +
16 Z.A. Cybulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 G. Czaja - + + + + + + - + + + + - + - + + + + +
18 J.R. Danielak - + + + + . . . . . . . . . . . . . . .
19 K. Doktorowicz - + + + + + + + + + + + - + - + + + + +
20 K. Dro¿d¿ + + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
21 B. DrzêŸla - + + + + + + - ? ? + + - + - + + + + +
22 H. Dzido + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 J. Dziemdziela - + + + + + + - - - + + - + - + + + + +
24 G.M. Ferenc - + + + + + + + + - + + - - - + + + + +
25 W.F. G³adkowski - + + + + + + + + - + + - + - + + + # +
26 Z. Go³¹bek + + + + + + + - + - + + - + - + + . + +
27 A. Graczyñski - + + + + + + - + - + + - + - + + + + +
28 S.T. Huskowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 S. Izdebski + + . + . . . . . . . . . . . . . - + +
30 A. Jaeschke - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
31 Z. Janowska - + + + + + + + + + + + - ? - + + + + +
32 Z. Jarmu¿ek - + + + + + + ? + - + + - - - . + + + +
33 R. Jarzembowski . . . . . . . . . . . + - - - + + + + +
34 K. Jurgiel + + + + + + + - + ? + + + + + + + + + +
35 D.M. Kempka - + + + + + + + + - + + - - - + + + + +
36 A. Klepacz - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
37 J. Konieczny - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
38 A. Koszada - + + + + + + - + - + + - + - + + + + +
39 M. Koz³owski - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
40 Z.P. Kruszewski - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
41 O.T. Krzy¿anowska + . + + + + + ? + + + + - + ? + + + + +
42 Z.J. Kulak - + + + + + + - ? - + + - + - + + + + +
43 A.M. Kurska + # + + + ? + - - ? + + + + + + + + . +
44 I. Kurzêpa - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
45 K.J. Kutz - + + + + + + ? + ? + + + + + + + + + +
46 G.B. Lato - + + + + + + - + - + + - + - + + + + +
47 M.P. Lewicki - + + + + + + - + + + + - - - + + + + +
48 G.M. Lipowski + + + + + + + + + - + + - + - + + + + +
49 T. Liszcz + . + + ? + + ? + + ? + + + - ? + + + ?
50 B. Litwiniec ? + + + + + + + + + + + - ? - + + + + +
51 J.J. Lorenz - + + + + + + - + ? + + - + - + + + + +
52 M. Lubiñski + + + + + + + - + + + + - + - + + + + +
53 W. £êcki + + + + + + + - + + + + - + - + + + + +
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138 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 W. Mañkut - + + + + + + - + - + + - ? - + + + + +
55 J. Markowski - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
56 G.J. Matuszak - + + + + + + - + + + + - - - + + + + +
57 B. M¹sior - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
58 M. Miet³a - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
59 S.S. Nicieja - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
60 G.A. Niski - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
61 L.H. Pastusiak - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
62 K.J. Pawe³ek - + + + + + + + + - + + - - - + + + + +
63 W.J. Paw³owski - + + + + + + - + - + + - + - + + + + +
64 J. Pieni¹¿ek ? + + + + + + + + - + + - + - + + + + +
65 K.M. Piesiewicz + # + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
66 W.M. Pietrzak - + + + + + + . + ? + + + ? - + + + + +
67 Z. Piwoñski - + + + + + + ? + - + + - - - + + + + +
68 S. Plewa - + + + + + + - + - + + - + - + + + + +
69 B.L. Podgórski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 L.P. Podkañski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 J. Popio³ek - + + + + + + - + - + + - + - + + + + +
72 Z. Religa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 Z. Romaszewski + + + + + + + - + + + + + + ? ? + + + +
74 T. Rzemykowski - + + + + + + - + - + + - + - + + + + +
75 W.R. Sadowska . + + + + + + - + - + + - + - + + + + +
76 J. Sagatowska + + + + + ? + ? # + + + + + + + + + + +
77 E.A. Serocka - + + + + + + - + + + + - + - + + + + +
78 K.H. Sienkiewicz - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
79 D.E. Simonides + . + + + + + + + + + + - + + + + + + +
80 R.J. S³awiñski - + + + + + + + ? - + + - - - + + + + +
81 R.M. Smoktunowicz - + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
82 J.K. Smorawiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 A.K. Spychalski - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
84 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
85 A. Stradomska - + + + + + + - + ? + + - ? - + + + + +
86 J.Z. Suchañski - + + + + + + + + - + + - + - + + + + +
87 J. Szafraniec + + + + ? ? + + + + + + + + ? ? + + + ?
88 J. Sztorc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 K. Szyd³owski - + + + + . + + + - + + - - - + + + + +
90 M. Szyszkowska - + + ? + + + + + - + + ? - - + + + + +
91 A.J. Wielowieyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 T. Wnuk - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +
94 Z.S. Zychowicz - + + + + + + + + - + + - ? - + + + + +
95 M. ¯enkiewicz - + + + + + + - + - + + - - - + + + + +

Obecnych 83 82 84 85 84 82 83 82 83 83 83 84 84 84 84 83 84 84 84 85
Za 21 79 83 84 82 77 83 22 75 22 81 83 17 44 11 79 84 83 83 82
Przeciw 59 0 0 0 0 0 0 53 3 52 0 0 66 33 69 0 0 1 0 0
Wstrzyma³o siê 3 1 1 1 2 5 0 7 4 9 2 1 1 7 4 4 0 0 0 3
Nie g³osowa³o 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

64 posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 czerwca 2004 r.
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 J. Adamski + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
2 A. Anulewicz + - + - + - - - - - - - - - - - - - - +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + + + + + + + + + + + + ? ? ? + ? ? + +
4 M. Balicki + - + - + - + + + + + + - - - - - - + +
5 J.L. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
7 M.T. Berny + - + - + - ? - - - - - ? - - - - - - -
8 A. Biela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 J.S. Bielawski + ? + - + - - - ? - - - - - - - - - - -

10 J.B. Bieñ + - + - + - + - - - - - - - - - - - - -
11 F.B. Bobrowski + - + - + - + - - - - - - - - - - - - -
12 K.W. Borkowski + + + + + ? + + + + ? + + ? + ? ? ? ? ?
13 W. Bu³ka + - + - + - - + - - - + - - - - - - - -
14 C. Christowa + + + + + - + + + + + + + + - + + + + -
15 A. Chronowski + + + + + + + + + + + + + + ? + ? ? + +
16 Z.A. Cybulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 G. Czaja + - + - + - + - - . - - - - - - - - - -
18 J.R. Danielak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 K. Doktorowicz + - + - + - - - - - - + - - - - - - - -
20 K. Dro¿d¿ + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
21 B. DrzêŸla + - + - + - + - - - - - - - - - - - - -
22 H. Dzido + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 J. Dziemdziela + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
24 G.M. Ferenc + - + - + - - + - + - - - - - - - - - +
25 W.F. G³adkowski + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
26 Z. Go³¹bek + - + - + - - + + + + + - - + - + + + +
27 A. Graczyñski + - + - + - + - - - - + - - - - - - - -
28 S.T. Huskowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 S. Izdebski + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 A. Jaeschke + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
31 Z. Janowska + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 Z. Jarmu¿ek + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
33 R. Jarzembowski + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
34 K. Jurgiel + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
35 D.M. Kempka + - + - + - - - - - - - - - - - - - + +
36 A. Klepacz + - + - + - - - - - + - - - - - - - - +
37 J. Konieczny + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
38 A. Koszada + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
39 M. Koz³owski + - + - + - + + - - - + - - - - - - - -
40 Z.P. Kruszewski + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
41 O.T. Krzy¿anowska + + + + + - + + + + + + + - - + - - + +
42 Z.J. Kulak + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
43 A.M. Kurska + + + + + + + + + + + + - + + + + ? + +
44 I. Kurzêpa + - + - + - - - - - + - - - - - - - + +
45 K.J. Kutz + + + + + + + + + + + + + - - + - - + +
46 G.B. Lato + - + - + - - - - - - - + - - - - - - -
47 M.P. Lewicki + - + - + - - - - - - - - - - - + - - -
48 G.M. Lipowski + - + - + - - - - - - - - - - - - + - -
49 T. Liszcz + + + + + + + + + + + + + ? - + - - + +
50 B. Litwiniec + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 J.J. Lorenz + + + + + - - + - - + + + - - - - - - -
52 M. Lubiñski + . + - + - + + + + + + - - - - - - + +
53 W. £êcki + - + - + - + + - + + + ? - - - - - + +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 W. Mañkut + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 J. Markowski + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
56 G.J. Matuszak + - + - + - + + - - - + - - - - - - + -
57 B. M¹sior + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
58 M. Miet³a + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
59 S.S. Nicieja + - + - + - - - - - + - - - - - - - - +
60 G.A. Niski + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
61 L.H. Pastusiak + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 K.J. Pawe³ek + - + - + - + - - - - + - - - - - - + +
63 W.J. Paw³owski + + + - + - + - - - - - - - - - - - - -
64 J. Pieni¹¿ek + - + - + - - + - + + + - - + - + + + -
65 K.M. Piesiewicz + + + + + + ? ? + + + + + - ? + ? ? + +
66 W.M. Pietrzak + - + - + - - - - - ? + - - - - - - - -
67 Z. Piwoñski + - + - + - ? - - - ? ? . - - - - - - -
68 S. Plewa + - + - + - + + + + - + - - - - - - - -
69 B.L. Podgórski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 L.P. Podkañski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
71 J. Popio³ek + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
72 Z. Religa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + - + ? - + +
74 T. Rzemykowski + . . . + - - + - - - + - - - - - - - -
75 W.R. Sadowska + - + - + - - - - - - + - - - - - - - +
76 J. Sagatowska + + + + + + + ? + + + + - - ? + - - + +
77 E.A. Serocka + - + - + - + + - - - + + - - - + - ? ?
78 K.H. Sienkiewicz + + + - + - + + - - + + + - - - - - + +
79 D.E. Simonides + + + + + + + + + + + + + - - - - - + +
80 R.J. S³awiñski + - + - + - - - - - - - - - - - - - - -
81 R.M. Smoktunowicz + - + ? + - - - - - - - - - ? - - - - -
82 J.K. Smorawiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 A.K. Spychalski + - + + + - - + - - + - - - - - - - - +
84 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + + + + - + -
85 A. Stradomska + - + - + - - - - - - - - - - - - - ? -
86 J.Z. Suchañski + - + - + - - - - - - ? - + - - - - - +
87 J. Szafraniec + + + + + + + + + + + + + ? + + - ? + +
88 J. Sztorc + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
89 K. Szyd³owski + - + + + - - ? ? + - + - - - - - - + ?
90 M. Szyszkowska + + + + + ? + + + + + + ? - - ? ? ? ? +
91 A.J. Wielowieyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 T. Wnuk + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 Z.S. Zychowicz + - + - ? - - + + + + + - - - - - - + +
95 M. ¯enkiewicz + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 85 76 77 77 78 78 78 78 78 77 78 78 77 78 78 78 78 78 78 78
Za 85 22 77 22 77 15 33 33 24 28 30 39 19 10 10 16 10 6 29 32
Przeciw 0 53 0 54 0 61 42 42 52 49 45 37 54 64 63 60 61 65 45 43
Wstrzyma³o siê 0 1 0 1 1 2 3 3 2 0 3 2 4 4 5 2 7 7 4 3
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99100
1 J. Adamski + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
2 A. Anulewicz + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + +
4 M. Balicki + + + ? ? + ? + - ? ? - + + + + + + + +
5 J.L. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
7 M.T. Berny + + + - - + ? + - - - - + + + + + + + +
8 A. Biela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 J.S. Bielawski + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +

10 J.B. Bieñ + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
11 F.B. Bobrowski + + - - - + - + - - - - + + + + + + + +
12 K.W. Borkowski + + + ? + + ? + + + + + + + + + + + + +
13 W. Bu³ka + + + - + + - + - - - - + + + + + + + +
14 C. Christowa + + + - + + + + + + - + + + + + + + + +
15 A. Chronowski + ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 Z.A. Cybulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 G. Czaja - + + - - + ? + - - - - + + + + + + + +
18 J.R. Danielak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
19 K. Doktorowicz + + + - + + - + - - - - + + + + + + + +
20 K. Dro¿d¿ + + - - - + - + - - - - + + + + + + + +
21 B. DrzêŸla + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
22 H. Dzido + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 J. Dziemdziela + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
24 G.M. Ferenc + ? + - - + - + - - - - + + + + + + + +
25 W.F. G³adkowski + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
26 Z. Go³¹bek + + + - - + + + - - - - + + + + + + + +
27 A. Graczyñski + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
28 S.T. Huskowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 S. Izdebski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 A. Jaeschke + + ? - - + - + - - - - + + + + + + + +
31 Z. Janowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 Z. Jarmu¿ek + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
33 R. Jarzembowski + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
34 K. Jurgiel . + - + + + ? + + + + + + + + + + + + +
35 D.M. Kempka + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
36 A. Klepacz + + + - - + + + - - - - + + + + + + + +
37 J. Konieczny + + + + + + - + - - - - + + + + + + + +
38 A. Koszada + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
39 M. Koz³owski + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
40 Z.P. Kruszewski + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
41 O.T. Krzy¿anowska + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
42 Z.J. Kulak + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
43 A.M. Kurska + ? - + + ? . + + + + + + + + + + + + +
44 I. Kurzêpa + + + + + + - + - - - - + + + + + + + +
45 K.J. Kutz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 G.B. Lato + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
47 M.P. Lewicki - + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
48 G.M. Lipowski + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
49 T. Liszcz + + + ? ? + + + + + + + + + + + + + + +
50 B. Litwiniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 J.J. Lorenz + + + + + + - + - - - - + + + + + + + +
52 M. Lubiñski + + + - - + + + - - - - + + + + + + + +
53 W. £êcki . + + - - + + + - - - - + + + + + + + +

64 posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 czerwca 2004 r.
142 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99100
54 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 J. Markowski + + + ? + + - + - - - - + + + + + + + +
56 G.J. Matuszak + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
57 B. M¹sior + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
58 M. Miet³a + + + - - + - + - - - - + - + + + + + +
59 S.S. Nicieja + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
60 G.A. Niski + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
61 L.H. Pastusiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 K.J. Pawe³ek + + + + + + - + - - - - + + + + + + + +
63 W.J. Paw³owski + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
64 J. Pieni¹¿ek + + + - + + + + - - - - + + + + + + + +
65 K.M. Piesiewicz + + ? + + + + + + + + + + ? ? + + + + +
66 W.M. Pietrzak + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
67 Z. Piwoñski + + + - - + ? + - - - - + + + + + + + +
68 S. Plewa + + + - + + - + - - - - + + + + + + + +
69 B.L. Podgórski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 L.P. Podkañski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 J. Popio³ek + + + - - + + + - - - - + + + + + + + +
72 Z. Religa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
74 T. Rzemykowski + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
75 W.R. Sadowska + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
76 J. Sagatowska + + ? + + + - + + + + + + + + + + + + +
77 E.A. Serocka + + + - - + + + - - - ? + + + + + + . +
78 K.H. Sienkiewicz + + + - ? + - + + + - + + + + + + + + +
79 D.E. Simonides + + + - ? + + + + + + + + + + + + + + +
80 R.J. S³awiñski + + + - - + ? + - - - - + + + + + + + +
81 R.M. Smoktunowicz ? ? ? + + + - + - - - - + + + + + + ? +
82 J.K. Smorawiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 A.K. Spychalski + + + - - + - + - + - - + + + + + + + +
84 H.T. Stok³osa + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
85 A. Stradomska + + + - - + - + - - - - + + + + + + + +
86 J.Z. Suchañski . + + - + + - + - - - - + + + + + + + +
87 J. Szafraniec + + - ? ? + ? + + + + + + + + + + + + +
88 J. Sztorc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 K. Szyd³owski + + + - ? + - + - - - + + + + + + + + +
90 M. Szyszkowska + + + - - ? ? + + ? ? ? + + + + + + + +
91 A.J. Wielowieyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 T. Wnuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 Z.S. Zychowicz + + + - ? ? - + - ? - - + + + + + + + +
95 M. ¯enkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 75 78 78 78 78 78 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 77 79
Za 72 74 68 16 26 75 19 78 20 20 17 20 78 76 77 78 78 78 76 79
Przeciw 2 0 5 57 45 0 48 0 58 55 59 56 0 1 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 1 4 5 5 7 3 10 0 0 3 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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101 102 103 104 105 106 107

1 J. Adamski + + + + + + +
2 A. Anulewicz + + + + + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + + + + + + +
4 M. Balicki + + + + + + +
5 J.L. Bargie³ . . . . . . .
6 T. Bartos + + + + + + +
7 M.T. Berny + . + + + + +
8 A. Biela . . . . . . .
9 J.S. Bielawski + + + + + + +

10 J.B. Bieñ + + + + + + +
11 F.B. Bobrowski + + + + + + +
12 K.W. Borkowski + + + + + . .
13 W. Bu³ka + + + + + + +
14 C. Christowa + + + + + + +
15 A. Chronowski + + + + + + +
16 Z.A. Cybulski . . . . . . .
17 G. Czaja + + + + + + +
18 J.R. Danielak + + + + + + +
19 K. Doktorowicz + + . + + + +
20 K. Dro¿d¿ + + + + + + +
21 B. DrzêŸla + + + + + + +
22 H. Dzido + + + + . + -
23 J. Dziemdziela + + + + + + +
24 G.M. Ferenc + + + + + + +
25 W.F. G³adkowski + + . + + + +
26 Z. Go³¹bek + + + + + + +
27 A. Graczyñski + + + + + + +
28 S.T. Huskowski . . . . . . .
29 S. Izdebski . . . . . . .
30 A. Jaeschke + + + + + + +
31 Z. Janowska . . . . . . .
32 Z. Jarmu¿ek + + + + + + +
33 R. Jarzembowski + + + + + + +
34 K. Jurgiel + + + + + + +
35 D.M. Kempka + + + + + + +
36 A. Klepacz + + + + + + +
37 J. Konieczny + + + + + + +
38 A. Koszada + + + + + + +
39 M. Koz³owski + + + + + + +
40 Z.P. Kruszewski + + + + + + +
41 O.T. Krzy¿anowska + + + + + + ?
42 Z.J. Kulak + + + + + + +
43 A.M. Kurska + + + . + + +
44 I. Kurzêpa + + + + + + +
45 K.J. Kutz + + + + + + +
46 G.B. Lato + + + + . + +
47 M.P. Lewicki + + + + + + +
48 G.M. Lipowski + + + + + + +
49 T. Liszcz + + + + + + ?
50 B. Litwiniec . . . . . . .
51 J.J. Lorenz + + + + + + +
52 M. Lubiñski + + + + + + +
53 W. £êcki + + + + + + +
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101 102 103 104 105 106 107

54 W. Mañkut . . . . . . .
55 J. Markowski + + + + + + +
56 G.J. Matuszak + + + + + + +
57 B. M¹sior + + . + + . +
58 M. Miet³a + + + + + + +
59 S.S. Nicieja + + + + + + +
60 G.A. Niski + + + + + + +
61 L.H. Pastusiak . . . . . . .
62 K.J. Pawe³ek + + + + + + +
63 W.J. Paw³owski + + + + + + +
64 J. Pieni¹¿ek + + + + + + +
65 K.M. Piesiewicz + + + + + + +
66 W.M. Pietrzak + + + + + + +
67 Z. Piwoñski + + + + . + +
68 S. Plewa + + + + + + +
69 B.L. Podgórski . . . . . . .
70 L.P. Podkañski + + + + + + +
71 J. Popio³ek + + + + + + +
72 Z. Religa . . . . . . .
73 Z. Romaszewski + + + + + + -
74 T. Rzemykowski + + + + + + +
75 W.R. Sadowska + + + + + + +
76 J. Sagatowska + + + + + + +
77 E.A. Serocka + + + + + + +
78 K.H. Sienkiewicz + + + + + + +
79 D.E. Simonides + + + + + + +
80 R.J. S³awiñski + + + + + + +
81 R.M. Smoktunowicz + + + + + + +
82 J.K. Smorawiñski . . . . . . .
83 A.K. Spychalski + + + + + + +
84 H.T. Stok³osa + + + + + + +
85 A. Stradomska + + + + + + +
86 J.Z. Suchañski + + + + + + +
87 J. Szafraniec + + + + + + ?
88 J. Sztorc + + + + + + +
89 K. Szyd³owski + + + + + + +
90 M. Szyszkowska + + + + + + +
91 A.J. Wielowieyski . . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . .
93 T. Wnuk . . . . . . .
94 Z.S. Zychowicz + + + + + + +
95 M. ¯enkiewicz . . . . . . .

Obecnych 79 78 76 78 76 77 78
Za 79 78 76 78 76 77 73
Przeciw 0 0 0 0 0 0 2
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 3
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 64. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Krzysztofa Szyd³owskiego
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pragnê przedstawiæ stanowisko w sprawie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Jak powszechnie wiadomo, przedsiêbiorcy s¹ t¹ grup¹ spo³eczn¹, która jest si³¹ napêdow¹ polskiej

gospodarki. Pracuj¹ oni bowiem nie tylko dla swojego dobra – tworz¹ tak¿e miejsca pracy i zasilaj¹ bud-
¿et pañstwa nale¿nymi daninami. Wa¿ne jest zatem zadanie pañstwa, polegaj¹ce na wspomaganiu
przedsiêbiorców w zakresie podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e na stwa-
rzaniu korzystnych warunków do ich rozwoju.

Podejmowanie i wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej winno opieraæ siê na prostych i klarownych
zasadach. Pomoc pañstwa polegaæ musi nie tylko na tworzeniu instrumentów finansowych wspomaga-
j¹cych przedsiêbiorczoœæ, lecz tak¿e – a mo¿e i przede wszystkim – winna realizowaæ siê w tworzeniu
przyjaznego dla przedsiêbiorców prawa. Nie jest przecie¿ tajemnic¹, ¿e wœród tego, co najbardziej
utrudnia prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, przedsiêbiorcy niestety najczêœciej wymieniaj¹ obo-
wi¹zuj¹ce prawo. Prawo, które nie jest dla nich ani doœæ jasne, ani precyzyjne, ani stabilne. Wielu uwa-
¿a, i¿ dzia³ania ze strony pañstwa powinny polegaæ zw³aszcza na nieprzeszkadzaniu w prowadzeniu
dzia³alnoœci gospodarczej. Istotne jest wiêc tworzenie klarownych oraz prostych zasad tej dzia³alnoœci.

Jak ju¿ wspomnia³em, g³ówn¹ bol¹czk¹ przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na terytorium RP s¹ niejasne
oraz zawi³e przepisy prawa. Przepisy, których stosowanie stwarza du¿¹ niepewnoœæ jutra oraz obawê
przed ró¿nymi sankcjami ze strony ró¿nych organów pañstwa. Najmniejszy bowiem b³¹d pope³niony
przy stosowaniu niejasnego czêsto prawa traktowany jest jak ciê¿kie przestêpstwo, pomimo tego, ¿e
b³¹d ten pope³niony zosta³ nie w wyniku z³ej woli przedsiêbiorcy, ale w wyniku b³êdnej, aczkolwiek czê-
sto logicznej interpretacji przepisów. Uregulowanie zawarte w art. 10 ustawy, stanowi¹ce o mo¿liwoœci
z³o¿enia przez przedsiêbiorcê wniosku do w³aœciwego organu o interpretacjê dotycz¹c¹ zakresu i sposo-
bu stosowania prawa, z którego wynika obowi¹zek daniny publicznej, jest godne pochwa³y. Co prawda
mo¿liwoœæ tak¹ przewiduj¹ tak¿e inne przepisy prawa, ¿adne z nich nie stanowi¹ jednak o tym, o czym
mówi ust. 2 tego¿ artyku³u. Mianowicie rozwi¹zanie zawarte w tym przepisie uwalnia przedsiêbiorców
od ponoszenia negatywnych skutków zastosowania siê do wadliwej interpretacji prawa wydanej przez
odpowiednie organy. Z pewnoœci¹ zatem rozwi¹zanie takie da pewnoœæ tym, którzy skorzystaj¹ z urzê-
dniczej interpretacji, gdy¿ nie bêd¹ za nieswoje b³êdy ponosiæ konsekwencji.

Wa¿ne s¹ tak¿e postanowienia ustawy odnosz¹ce siê do kontroli u przedsiêbiorcy. Art. 82 ustawy
ustanawia zakaz podejmowania i przeprowadzania wiêcej ni¿ jednej kontroli u przedsiêbiorcy. Co praw-
da od takiego zakazu istniej¹ wyj¹tki wskazane w tym¿e przepisie, rozwi¹zania takie nale¿y jednak po-
pieraæ. Nic bowiem tak nie destabilizuje dzia³alnoœci firmy jak ró¿nego rodzaju kontrole.

Koñcz¹c, liczê na to, ¿e niniejsza ustawa jest realn¹ pomoc¹ pañstwa dla przedsiêbiorców, bo zawiera
przepisy prawa dla nich przyjazne. Krok ten jest jednak¿e pierwszym dopiero krokiem na drodze do
pe³nego spe³nienia postulatów przedsiêbiorców dotycz¹cych tworzenia dobrego prawa.

Zmian wymagaj¹ tak¿e inne przepisy prawne, a zw³aszcza te traktuj¹ce o daninach publicznych. Is-
totne jest wiêc poparcie niniejszej ustawy, choæ nale¿y pamiêtaæ, ¿e winniœmy wci¹¿ jeszcze pracowaæ
dla osi¹gniêcia celu, jakim jest stworzenie swobody dzia³alnoœci gospodarczej. Dziêkujê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Bartosa

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera

W zwi¹zku z zawetowan¹ przez pana prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego ustaw¹ z dnia
2 paŸdziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciek³ych i biopaliwach ciek³ych
coraz powszechniejsze staje siê przekonanie, ¿e biopaliwa s¹ dobrym rozwi¹zaniem dla kraju i to nie
tylko dla sektora rolniczego, lecz tak¿e dla u¿ytkowników pojazdów. Przekonuj¹ o tym choæby programy
badawcze prowadzone przez Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie oraz Wydzia³ In¿ynierii
Materia³owej Politechniki Warszawskiej.

Pozwoli³em sobie zapoznaæ siê z uwagami dotycz¹cymi prowadzonego projektu badawczego pod
tytu³em „Opracowanie systemu komponowania paliw z estrami w PKN Orlen SA w celu ograniczenia
degradacji materia³ów konstrukcyjnych silników wysokoprê¿nych i uk³adów zasilania”, który
rozpocz¹³ siê 27 listopada 2003 r. w Miejskim Przedsiêbiorstwie Komunikacji w Kielcach.

Pragnê nadmieniæ, i¿ projekt zak³ada³ przygotowanie autobusów, polegaj¹ce na sprawdzeniu
ciœnienia sprê¿ania, wymianie na nowe rozpylaczy wtryskiwaczy, wszystkich filtrów oraz oleju
silnikowego. Do badañ przekazano próbki czêœci zamiennych z ka¿dego typu autobusu, maj¹cych
kontakt z paliwem.

W czasie eksploatacji autobusów zbierane by³y informacje w zwi¹zku z monitoringiem paliwa,
monitoringiem oleju silnikowego (próbki pobierane by³y co 5 tysiêcy km), badaniem zadymienia spalin,
analiz¹ napraw uk³adu zasilania i uk³adu wydechowego silników oraz zbieraniem uwag
przekazywanych przez kierowców i mechaników.

Po zakoñczeniu testu z ka¿dego typu autobusu zdemontowane zosta³y silniki i do badania
laboratoryjnego udostêpniono wybrane elementy uk³adu t³okowo-korbowego, rozrz¹du zasilania, po
uprzednim sprawdzeniu ciœnienia sprê¿ania. Autobusy wykona³y przebieg od 21 tysiêcy km do
43 tysiêcy km i ich eksploatacja nie przebiega³a inaczej ni¿ w pozosta³ych autobusach, nie wyst¹pi³y
w nich awarie uk³adu zasilania ani uk³adu wydechowego, które mog³yby byæ spowodowane zasilaniem
biopaliwami. Testowi temu poddawanych jest jeszcze dziewiêæ autobusów.

Zachodzi jednak obawa, i¿ wskutek braku dalszych dzia³añ legislacyjnych i organizacyjnych mo¿e
zostaæ ograniczona szansa na rozwój sektora biopaliw.

Pragnê zatem zapytaæ Pana Ministra, na jakim etapie znajduj¹ siê obecnie prace nad ustaw¹
o biopaliwach i czy jest realna szansa na jej wznowienie w najbli¿szym czasie.

Z powa¿aniem
Tadeusz Bartos
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Bartosa

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Andrzeja Raczki

Szanowny Panie Ministrze!
Rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych

zasad ustalania podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – DzU z 29 grudnia
1998 r. nr 161 poz. 1106 – okreœla, i¿ podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osi¹gany przez
pracowników u pracodawcy z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego.

Zgodnie z §2 ust. 1 rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegó³owych zasad ustalania podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –
DzU z dnia 29 grudnia 1998 r. – podstawy wymiaru sk³adek nie stanowi¹ miêdzy innymi takie
przychody jak:

— rycza³ty za u¿ywanie do celów s³u¿bowych samochodów lub innych œrodków lokomocji
niebêd¹cych w³asnoœci¹ pracodawcy, okreœlone w przepisach wydanych przez w³aœciwego ministra;

— kwota otrzymywana przez pracownika z tytu³u zwrotu kosztów przeniesienia s³u¿bowego oraz
zasi³ki na zagospodarowanie i osiedlenie w zwi¹zku z przeniesieniem s³u¿bowym – do wysokoœci
nieprzekraczaj¹cej kwoty, która z tego tytu³u zosta³a zwolniona od podatku dochodowego od osób
fizycznych;

— diety i inne nale¿noœci z tytu³u podró¿y s³u¿bowej pracownika – do wysokoœci okreœlonej w przepi-
sach w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych pracownikowi
zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej, z tytu³u podró¿y
s³u¿bowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Powy¿sze rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w zakresie
wy³¹czenia z podstawy wymiaru sk³adek diet i innych nale¿noœci z tytu³u podró¿y s³u¿bowej pracowni-
ka odnosi siê do przepisów rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej z 29 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych pracownikowi
zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej z tytu³u podró¿y
s³u¿bowej na obszarze kraju, które zosta³o wydane na podstawie art. 77 §2 k.p.

W obecnym stanie prawnym brakuje podstaw do wy³¹czenia kosztów z tytu³u podró¿y s³u¿bowych
zleceniobiorcy z kategorii przychodów bêd¹cych podstaw¹ wymiaru sk³adki ZUS. Odmienna
interpretacja musia³aby mieæ wyraŸne oparcie w treœci przepisów rozporz¹dzenia ministra pracy
i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad ustalania podstawy wymiaru
sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – DzU z 29 grudnia 1998 r. nr 161 poz. 1106 – które
w tym zakresie winno pos³ugiwaæ siê wyrazem „ubezpieczony”, a nie „pracownik”. Wymaga
podkreœlenia, i¿ w ustawie o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych jest u¿ywane pojêcie „ubezpieczeni”,
przez które rozumie siê osoby fizyczne podlegaj¹ce chocia¿ jednemu z ubezpieczeñ spo³ecznych.

Nielogiczne jest zatem rozwi¹zanie, w ramach którego zleceniobiorca obci¹¿ony jest sk³adk¹ ZUS
z tytu³u zwrotu kosztów poniesionych w zwi¹zku z wyjazdem s³u¿bowym. Ich zwrot nie mo¿e byæ
traktowany jako przychód, gdy¿ de facto nim nie jest. Wydaje siê, i¿ obecny stan prawny w sposób
nieuprawniony dotyka osób realizuj¹cych umowy zlecenia, a nieprowadz¹cych dzia³alnoœci
gospodarczej.

Przedstawiaj¹c powy¿sze uwagi, proszê Pana Ministra o zainteresowanie siê t¹ spraw¹ i zajêcie
stanowiska.

Z powa¿aniem
Tadeusz Bartos
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Marka Sadowskiego

Uprzejmie proszê o wsparcie swoim nadzorem postêpowania, dotycz¹cego pana Mariana S.,
w sprawie o umorzenie podatku od nieruchomoœci – sygnatura akt: ISA/KA 2508/02; ISA/KA
1125/03; ISA/KA 2348/03 – w Wojewódzkim S¹dzie Administracyjnym w Gliwicach.

S¹d odmawia rozpatrzenia tej sprawy, oddalaj¹c pozew zaocznymi postanowieniami. Skar¿¹cym jest
inwalida wojenny o bardzo niskiej rencie tak zwanego starego portfela, lecz¹cy siê w wielu szpitalach
i przychodniach.

Proszê o stosown¹ pomoc w przedmiotowej sprawie.

Z nale¿nymi wyrazami szacunku
Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Ryszarda Kalisza, do mi-
nistra œrodowiska Jerzego Swatonia oraz do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej Marka Sadowskiego

Spo³ecznoœæ lokalna w Klêczanach w powiecie Nowy S¹cz w trosce o ochronê swojego zdrowia oraz
w obronie przed degradacj¹ swoich gospodarstw zawi¹za³a Komitet przeciwko Lokalizacji Wytwórni
Mas Bitumicznych w Klêczanach. Zdaniem tego komitetu lokalizacja Wytwórni Mas Bitumicznych na
terenie Kopalni Surowców Skalnych „Klêczany” spó³ka z o.o. zosta³a dokonana z ra¿¹cym naruszeniem
obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz §5, 6 i 7
Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Che³miec – uchwa³a nr XXIX/227/2000
Rady Gminy Che³miec z dnia 16 listopada 2000 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego
z 2001 r. nr 3 poz. 11). Zgodnie z zapisami planu, na terenie, na którym zosta³a zlokalizowana
Wytwórnia Mas Bitumicznych, nie dopuszcza siê prowadzenia jakiejkolwiek dzia³alnoœci, poniewa¿ jest
to teren zwa³owiska zewnêtrznego, przeznaczony na sk³adowanie odpadów eksploatacyjnych
i przeróbczych kopalni i obowi¹zuje tam bezwzglêdny zakaz realizacji obiektów kubaturowych.
A Wytwórnia Mas Bitumicznych jest obiektem kubaturowym o znacznych rozmiarach – oko³o 16 m
wysokoœci – zajmuj¹cym kilkaset metrów kwadratowych powierzchni, co zosta³o wykazane w skardze
do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w Krakowie.

Pomimo obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
zapisów w planie miejscowym, uchwalonym na podstawie przepisów ustawy, wójt gminy Che³miec, któ-
ry powinien mieæ pe³n¹ œwiadomoœæ bezprawnoœci takich dzia³añ, zezwoli³ na lokalizacjê Wytwórni Mas
Bitumicznych. Wójt nie tylko zezwoli³ na jej lokalizacjê, ale tak¿e aktywnie wspiera³ prowadz¹cego j¹
przedsiêbiorcê, dostarczaj¹c mu na piœmie interpretacji i udzielaj¹c wyjaœnieñ ra¿¹co sprzecznych
z obowi¹zuj¹cym prawem budowlanym. W piœmie z dnia 17 listopada 2003 r. – znak
WI.AL.7350\54\2003 r. – wójt gminy Che³miec stwierdzi³, ¿e Wytwórnia Mas Bitumicznych nie jest
obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
w zwi¹zku z czym nie wymaga pozwolenia na budowê.

W pierwszym rzêdzie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pismo wójta gminy Che³miec nie zawiera ¿adnego
uzasadnienia faktycznego i prawnego. Wójt gminy przedstawia zatem swoj¹ wyk³adniê prawa
budowlanego, nie sprawdzaj¹c nawet, o jakie obiekty w rzeczywistoœci chodzi. Postêpowanie takie
w ra¿¹cy sposób narusza obowi¹zuj¹ce procedury postêpowania administracyjnego. Przed wydaniem
rozstrzygniêcia organ administracyjny powinien w sposób dok³adny zbadaæ stan faktyczny i prawny,
a tak¿e podaæ pe³ne uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wójt gminy Che³miec w ¿aden sposób nie zbada³ stanu faktycznego i nie poda³ ¿adnego
uzasadnienia. Zapewne z góry wiedzia³, bez koniecznoœci jakiegokolwiek wyjaœniania, ¿e ta w³aœnie
Wytwórnia Mas Bitumicznych nie podlega przepisom prawa budowlanego. Postêpowanie takie jest
szczególnie szkodliwe ze wzglêdu na fakt, ¿e stanowiskiem wójta pos³uguje siê przedsiêbiorca
prowadz¹cy wytwórniê, prawdopodobnie wprowadzaj¹c w b³¹d inne organy administracji i instytucje.
Wed³ug wiedzy komitetu, stanowisko wójta gminy pos³u¿y³o firmie „Drogbud” spó³ka z o.o. do
uzyskania pozwolenia na emisjê py³ów i gazów do atmosfery.

Urz¹d powiatowy na podstawie pisma wójta gminy przyj¹³, ¿e Wytwórnia Mas Bitumicznych
w Klêczanach nie musi posiadaæ pozwolenia na budowê. Takie stanowisko nie znajduje jednak ¿adnego
uzasadnienia w istniej¹cym stanie faktycznym. Komitet w korespondencji z organami nadzoru
budowlanego szczegó³owo przedstawi³ istniej¹cy stan faktyczny i prawny, uzasadniaj¹cy twierdzenie,
¿e Wytwórnia Mas Bitumicznych w Klêczanach wymaga pozwolenia na budowê.

Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e wójt gminy Che³miec dzia³a³ nie tylko jako organ administracji
publicznej zobowi¹zany do stania na stra¿y przestrzegania prawa, ale tak¿e jako jedyny w³aœciciel
Kopalni Surowców Skalnych „Klêczany” spó³ka z o.o., na terenie której zlokalizowana zosta³a
wytwórnia. Wójt gminy Che³miec posiada wiêc œrodki umo¿liwiaj¹ce mu interweniowanie w przypadku
naruszania prawa, wynikaj¹ce z faktu bycia w³aœciwym organem administracji publicznej, jak równie¿
z tego, ¿e w gruncie rzeczy jest w³aœcicielem terenu, na którym zlokalizowana jest wytwórnia.

Wójt gminy Che³miec, pomimo wielu protestów mieszkañców Klêczan i okolicznych miejscowoœci –
a pod protestem przeciwko lokalizacji Wytwórni Mas Bitumicznych podpisa³o siê ponad tysi¹c miesz-
kañców – nie podj¹³, mimo i¿ by³ do tego zobowi¹zany, ¿adnych dzia³añ zmierzaj¹cych do przywrócenia
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stanu zgodnego z prawem ani jako organ administracji publicznej, ani jako jedyny w³aœciciel Kopalni
Surowców Skalnych „Klêczany”.

Wed³ug komitetu istniej¹ uzasadnione podstawy, aby twierdziæ, ¿e wójt gminy Che³miec swoim
zachowaniem œwiadomie wprowadza³ w b³¹d mieszkañców gminy, radnych, starostwo powiatowe i opiniê
publiczn¹ co do legalnoœci lokalizacji Wytwórni Mas Bitumicznych w Klêczanach. Na sesji Rady Gminy
Che³miec w dniu 26 lutego 2004 r. wójt ten zapewnia³, ¿e lokalizacja Wytwórni Mas Bitumicznych jest
zgodna ze wszystkimi obowi¹zuj¹cymi przepisami. To samo mówi³ na zebraniu mieszkañców w dniu
23 kwietnia 2004 r. w Marcinkowicach, które odby³o siê z udzia³em komitetu protestacyjnego, Zarz¹du
Kopalni Surowców Skalnych „Klêczany” i Zarz¹du Podkarpackiego Holdingu Budowy Dróg „Drogbud”
spó³ka z o.o. Na tym samym spotkaniu prezes zarz¹du Kopalni Skalnych Surowców Drogowych
zapewnia³ mieszkañców, ¿e kopalnia posiada wyniki wszystkich badañ geologicznych, co wójt gminy
potwierdzi³. Proœby mieszkañców o okazanie takiej dokumentacji spotka³y siê jednak z kategoryczn¹
odmow¹, co prowadzi do wniosku, ¿e w rzeczywistoœci tych dokumentów nie ma, a wójt gminy akceptuje
sytuacjê ³amania prawa przez jednoosobow¹ spó³kê gminy.

Wójt gminy toleruje równie¿ sytuacjê ewidentnego naruszania prawa ochrony œrodowiska i prawa
wodnego na terenie Kopalni Skalnych Surowców Drogowych w Klêczanach. Razem z pismem zosta³y mi
przed³o¿one zdjêcia wykopanych rowów odp³ywowych. Rowy te zosta³y wykonane bez ¿adnego
pozwolenia wodnoprawnego, a ich istnienie stwarza zagro¿enie ska¿enia œrodowiska. Na terenie
kopalni na potrzeby istniej¹cej Wytwórni Mas Bitumicznych sk³adowane s¹ bowiem, bez ¿adnych
zabezpieczeñ, bardzo du¿e iloœci paliwa. W przypadku jakiegokolwiek wycieku paliwo sp³ynie
wykonanymi rowami do potoku Smolnik i stanowiæ bêdzie du¿e zagro¿enie dla zdrowia mieszkañców
okolicznych miejscowoœci.

Wed³ug pisma regionalnej izby obrachunkowej – znak WK-0914-1/02 – wójt gminy wielokrotnie
dopuœci³ siê ra¿¹cego naruszenia obowi¹zuj¹cych przepisów reguluj¹cych udzielanie zamówieñ
publicznych. W piœmie regionalnej izby obrachunkowej wymieniono tyle naruszeñ obowi¹zuj¹cych
przepisów, i to naruszeñ o takiej wadze, ¿e musi siê rodziæ pytanie o ich przyczyny. Niemo¿liwe wydaje
siê bowiem to, ¿e wszystkie te naruszenia powsta³y jedynie przypadkiem czy w wyniku nieznajomoœci
przepisów. Lektura pisma regionalnej izby obrachunkowej sk³ania do refleksji, ¿e opisane sytuacje by³y
wynikiem zamierzonego dzia³ania o œciœle okreœlonym celu.

W przekonaniu komitetu wójt gminy narusza równie¿ przepisy ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 3 pkt 3 tej ustawy pracownicy Pañstwowej
Inspekcji Pracy zobowi¹zani s¹ do nieuczestniczenia w interesach podmiotów kontrolowanych.
Pomimo wyraŸnego zakazu wójt gminy Che³miec w dniu 18 stycznia 2001 r. powo³a³ do Rady Nadzorczej
Kopalni Surowców Skalnych „Klêczany” spó³ka z o.o., która jest jednoosobow¹ spó³k¹ gminy Che³miec,
Józefa Bajdla, zatrudnionego w inspektoracie Pañstwowej Inspekcji Pracy w Nowym S¹czu. Zdaniem
komitetu powo³anie inspektora pracy do sk³adu rady nadzorczej narusza obowi¹zuj¹ce przepisy
ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy. Pan Józef Bajdel w zakresie swoich obowi¹zków s³u¿bowych
zobowi¹zany jest do kontrolowania spó³ki Kopalnia Surowców Skalnych „Klêczany” spó³ka z o.o. Takie
dzia³anie wójta rodzi ponadto podejrzenie, ¿e powo³anie do rady nadzorczej kopalni osoby pe³ni¹cej
niezwykle wa¿n¹ funkcjê w Inspekcji Pracy ma na celu zapewnienie bezkarnoœci w ³amaniu prawa na
terenie kopalni. Inspektor pracy, który pobiera wynagrodzenie od kopalni, nie mo¿e bowiem
w prawid³owy sposób wykonywaæ swojej funkcji polegaj¹cej na kontrolowaniu przestrzegania prawa.

Po proteœcie komitetu starosta nowos¹decki powo³a³ komisjê w celu sprawdzenia zarzutów
stawianych wójtowi gminy Che³miec oraz inspektorowi nadzoru budowlanego. Starosta wyst¹pi³ do
inspektoratu nadzoru budowlanego oraz wójta gminy w Che³mcu. Wójtowi zarzuca siê, i¿ plan
zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza lokalizacji na dzia³ce dzier¿awionej przez holding
„Drogbud” jakiejkolwiek dzia³alnoœci gospodarczej. W dniu 28 maja 2004 r. komitet zwróci³ siê równie¿
do wojewody ma³opolskiego ze skarg¹ na ³amanie prawa przez wójta gminy Che³miec. Oprócz
powy¿szych zarzutów ³amania prawa przez wójta, komitet zwróci³ uwagê na notoryczne ³amanie prawa
wskazane w protokole pokontrolnym regionalnej izby obrachunkowej. Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Nowym S¹czu wyst¹pi³ z pismem do wójta gminy w Che³mcu, w którym to piœmie
poinformowa³ go, ¿e do jego kompetencji nale¿y sprawdzanie zgodnoœci dzia³alnoœci prowadzonej przez
Wytwórniê Mas Bitumicznych z planem zagospodarowania przestrzennego.

W zwi¹zku z przytoczonymi zastrze¿eniami proszê o wszczêcie stosownego postêpowania w celu
wyjaœnienia zaistnia³ej sytuacji. Budzi ona zrozumia³e protesty spo³ecznoœci lokalnej, która ma
konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, œrodowiska oraz stanu maj¹tkowego.

Z wyrazami powa¿ania
Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

oraz senatora Krzysztofa Szyd³owskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Marka Sadowskiego

Oœwiadczenie dotyczy wysokoœci taksy notarialnej oraz op³at s¹dowych zwi¹zanych
z przekszta³ceniem spó³dzielczego prawa do mieszkania w prawo odrêbnej w³asnoœci.

W naszym przekonaniu sytuacjê prawn¹ w tym zakresie reguluj¹ jako lex specialis przepisy art. 1714

ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz niektó-
rych innych ustaw – DzU nr 240 poz. 2058. Zgodnie z tymi przepisami obowi¹zuje taksa notarialna,
rozumiana jako koszt zawarcia umowy cywilnoprawnej w postaci aktu notarialnego. Przepis ten
stanowi, ¿e op³ata notarialna jest ustalona w wysokoœci 1/3 najni¿szego wynagrodzenia og³oszonego
przez ministra w³aœciwego do spraw pracy na podstawie kodeksu pracy. Ustalenia zawarte w tym prze-
pisie stanowi¹ samodzielny przepis i jako lex specialis wymagaj¹ literalnego stosowania.

Tymczasem niektórzy notariusze, sporz¹dzaj¹c akt notarialny w przedmiotowej sprawie, pobieraj¹
dodatkowe kwoty op³at, powo³uj¹c siê na §16 i §17 rozporz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci z dnia
12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej. Przepisy art. 1714 ust. 3 wymienionej ustawy jako
przepisy wy¿szego rzêdu, bo ustawowe, nie mog¹ przecie¿ byæ ani podporz¹dkowane przepisom
rozporz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci w sprawie taksy notarialnej, ani nawet traktowane jako
komplementarne w stosunku do nich.

Wol¹ ustawodawcy by³o wprowadzenie ze wzglêdów spo³ecznych, czyli zubo¿enie polskiego spo³e-
czeñstwa, przepisów o charakterze lex specialis, które u³atwiaj¹ i upraszczaj¹ procedurê ustalania
kosztów op³aty notarialnej oraz obni¿aj¹ te koszty, zachêcaj¹c w ten sposób do ustanowienia prawa
odrêbnej w³asnoœci mieszkañ dla cz³onków spó³dzielni.

W nadchodz¹cej korespondencji od cz³onków spó³dzielni pojawiaj¹ siê równie¿ sygna³y, ¿e pobierana
jest od nich op³ata s¹dowa z tytu³u wpisu wieczystego wspó³u¿ytkowania lub wspó³w³asnoœci dzia³ki
zwi¹zanej z prawem odrêbnej w³asnoœci mieszkania spó³dzielczego. Pobieraj¹cy takie op³aty powo³uj¹
siê na §1, 2 i 3 pkt 1 rozporz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie
okreœlenia wysokoœci op³at za wpisy w sprawach cywilnych – DzU nr 154 poz. 753, z póŸniejszymi
zmianami.

Tymczasem odnoœny przepis art. 1714 ust. 3 wymienionej ustawy, dotycz¹cy kosztu za³o¿enia i wpisu
do ksiêgi wieczystej, mówi tylko i wy³¹cznie o op³acie s¹dowej w wysokoœci 1/3 najni¿szego
wynagrodzenia miesiêcznego.

Nale¿y ponadto nadmieniæ, ¿e w toku prac legislacyjnych nad t¹ ustaw¹ w Senacie proponowa³em
wprowadzenie nowego przepisu uœciœlaj¹cego zwolnienie od op³at z innych tytu³ów, jak czynnoœci
cywilnoprawne czy s¹dowe. Przedstawiciele resortów sprawiedliwoœci i finansów, obecni na
posiedzeniu senackiej komisji, zapewniali wówczas, ¿e nie ma potrzeby wprowadzania takich uœciœleñ,
gdy¿ sformu³owany w tym artykule przepis dotycz¹cy op³at za za³o¿enie i wpis do ksiêgi wieczystej nie
bêdzie móg³, jako lex specialis, byæ interpretowany inaczej ni¿ literalnie.

W tym wiêc kontekœcie stawiamy pytanie: czy uprawnione jest pobieranie innych dodatkowych kwot,
ni¿ przewidziane w ustawie z dnia 15 grudnia o spó³dzielniach mieszkaniowych – DzU nr 4 poz. 27,
z póŸniejszymi zmianami – z tytu³u op³aty notarialnej oraz op³aty s¹dowej w wydziale ksi¹g wieczystych,
w zwi¹zku z przeniesieniem przez spó³dzielniê prawa odrêbnej w³asnoœci mieszkañ na cz³onków
spó³dzielni?

Na marginesie tego oœwiadczenia nale¿y poczyniæ uwagê, ¿e Polska jest jedynym wœród pañstw, które
wesz³y do UE, krajem, w którym cz³onkowie spó³dzielni funkcjonuj¹ w ramach w³asnoœci kolektywnej
i nie maj¹ prawa odrêbnej w³asnoœci swoich mieszkañ spó³dzielczych.

Adam Biela
Krzysztof Szyd³owski

64 posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 czerwca 2004 r
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 64. posiedzenia Senatu 155



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Dro¿d¿a

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Olejniczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi pytaniami rolników powiatu k³odzkiego w województwie dolnoœl¹skim zachodzi

pilna potrzeba prawnego unormowania w³¹czenia u¿ytków rolnych le¿¹cych w obrêbach
administracyjnych miast do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania objêtych „Planem
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006”, jak równie¿ do strefy priorytetowej „Sudety”,
okreœlonej w programie rolnoœrodowiskowym.

Objêcie polskiego rolnictwa mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej wzbudza
u rolników powiatu k³odzkiego du¿e oczekiwania, zw³aszcza w kontekœcie funkcjonuj¹cego w Unii
Europejskiej pojêcia terenów o gorszych warunkach gospodarowania. Górski charakter u¿ytków
rolnych, wystêpuj¹cy na zdecydowanej wiêkszoœci obszarów powiatu k³odzkiego, oznacza wy¿sze
nak³ady na produkcjê i równoczeœnie ni¿sze plony ni¿ przeciêtne na terenie kraju.

Niezbêdne preferencje zwi¹zane z tak trudnymi warunkami gospodarowania by³yby jedyn¹ form¹
wyrównywania w pewnym stopniu szans gospodarstw po³o¿onych na terenach górskich i nizinnych,
w tym przede wszystkim gospodarstw górskich. Dotyczy to w szczególnoœci gospodarstw po³o¿onych
w obrêbach nastêpuj¹cych gmin miejskich i miejsko-wiejskich: K³odzko, Nowa Ruda, Szczytna,
Bystrzyca K³odzka, Stronie Œl¹skie, L¹dek Zdrój, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój,
Radków, Miêdzylesie.

Fakt niezakwalif ikowania u¿ytkowanych rolniczo gruntów po³o¿onych w obrêbach
administracyjnych miast oraz wy³¹czenie czêœci obrêbów w gminach wiejsko-miejskich i wiejskich
z dodatkowych mo¿liwoœci uzyskiwania przez w³aœcicieli gruntów rolnych dop³at z unijnych funduszy
wywo³uje liczne kontrowersje.

W tej sytuacji niezbêdna jest ze strony rz¹du pilna inicjatywa ustawodawcza zmierzaj¹ca do
uregulowania i praktycznego rozwi¹zania tych problemów.

Kazimierz Dro¿d¿
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Dziemdzielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jerzego Swatonia

W zwi¹zku z interwencj¹ dotycz¹c¹ znajduj¹cych siê w województwie ³ódzkim kopalñ z³ó¿
naturalnych zwracam siê do Pana Ministra z niniejszym oœwiadczeniem.

Na terenie województwa ³ódzkiego znajduje siê mniej wiêcej piêæset kopalñ, g³ównie piasku, ¿wiru
i gliny.

Wydobywanie kopalin podlega przepisom ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego
1994 r., DzU z 1994 r. nr 27 poz. 96, z póŸniejszymi zmianami, oraz przepisom wykonawczym wydanym
na podstawie tej ustawy.

Z³o¿a surowców naturalnych podzielono na kopaliny pospolite i podstawowe. Nasze z³o¿a nale¿¹
g³ównie do pospolitych. Wydobywanie kopaliny z tych z³ó¿ wymaga uzyskania koncesji, a organami
koncesyjnymi dla rozpoznania i wydobywania kopalin ze z³ó¿ s¹ wojewoda i starosta. Do 1 stycznia
2002 r. w gestii wojewody i starosty znajdowa³ siê równie¿ nadzór górniczy nad ca³ym procesem
wydobywczym. W 2002 r. wprowadzono zmiany w przepisach, w wyniku czego kopaliny pospolite
zosta³y objête nadzorem górniczym sprawowanym przez okrêgowe urzêdy górnicze, w naszym
przypadku urz¹d z siedzib¹ w Kielcach.

Je¿eli przedsiêbiorcy chc¹ prowadziæ wydobywanie kopaliny zgodnie z przepisami, powinni
prowadziæ ruch pod kierownictwem i dozorem osób posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje. Z innego
przepisu wynika, ¿e przedsiêbiorca powinien posiadaæ dokumentacjê mierniczo-geologiczn¹
i aktualizowaæ j¹ w miarê postêpu robót. Istnieje tu sprzecznoœæ w przepisach, poniewa¿ ustawa mówi,
¿e aktualizacjê nale¿y przeprowadzaæ co trzy lata, dla ma³ych z³ó¿, a rozporz¹dzenie ministra
gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej, opublikowane
w DzU z 2002 r. nr 92 poz. 819, ¿e co najmniej raz w roku. Ponadto wprowadza obowi¹zek posiadania
map podstawowych, przegl¹dowych i specjalistycznych. Wszystkie dokumenty wchodz¹ce w sk³ad
dokumentacji mierniczo-geologicznej powinny byæ podpisane przez mierniczego górniczego. W £odzi
i pobli¿u nie ma osoby posiadaj¹cej kwalifikacje mierniczego górniczego.

Ustawodawca przewidzia³ tworzenie funduszu likwidacji zak³adu górniczego. Wynosi on 10% op³aty
eksploatacyjnej. W przypadku niewielkiej eksploatacji op³ata za prowadzenie rachunku przewy¿sza
kwotê, któr¹ przedsiêbiorca wp³aca na konto funduszu. Jaki sens ma wiêc tworzenie funduszu
w zak³adach o niewielkim wydobyciu?

Wydane przepisy s¹ bardzo rygorystyczne. Przyczyniaj¹ siê do tworzenia zbêdnych dokumentów,
które w ¿adnym stopniu nie wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo kopalni, a jedynie podnosz¹ koszty wydobycia
kopaliny. Przedsiêbiorcy ma³ych zak³adów górniczych nie s¹ w stanie udŸwign¹æ obowi¹zków
na³o¿onych na nich w przepisach ustawowych. Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Kielcach zlokalizowany jest
w odleg³oœci oko³o 250 km od kopalñ po³o¿onych w pó³nocno-zachodniej czêœci województwa ³ódzkiego,
a czêsto do ma³ej kopalni przyje¿d¿a dwóch czy trzech inspektorów i kierowca.

Czy w obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej panuj¹cej w naszym kraju bud¿et pañstwa staæ
na takie wydatki? Czy wprowadzone rozwi¹zania odnoœnie do nadzoru górniczego nad kopalniami
wydobywaj¹cymi kopaliny pospolite s¹ uzasadnione?

Z powa¿aniem
Józef Dziemdziela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Dziemdzielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Andrzeja Raczki

Szanowny Panie Ministrze!
Nowa ustawa o podatku od towarów i us³ug – DzU z 2004 r. nr 54 poz. 535 – obowi¹zuje zasadniczo od

1 maja 2004 r., ale ju¿ w mojej pracy spotykam siê z problemami powstaj¹cymi na jej tle. W zwi¹zku
z interwencj¹ przedstawion¹ w moim biurze senatorskim pragnê zwróciæ uwagê na nastêpuj¹cy problem.

Firma z mojego regionu œwiadczy us³ugi przewozu osób komunikacji miejskiej przy u¿yciu oko³o
czterdziestu autobusów o liczbie miejsc od siedemdziesiêciu do stu dziesiêciu. S¹ to autobusy
produkcji polskiej, doœæ stare, na które firma nie posiada wyci¹gu ze œwiadectwa homologacji lub
odpisu decyzji zwalniaj¹cej z obowi¹zku uzyskania œwiadectwa homologacji, jak równie¿ autobusy
u¿ywane, sprowadzane z zagranicy.

Zgodnie z art. 86 i 88 ustawy o podatku od towarów i us³ug – DzU z 2004 r. nr 54 poz. 535 – od dnia
1 maja 2004 r. firma ta nie ma prawa do odliczania podatku zawartego w cenie zu¿ywanego paliwa. Jak
wynika z przedstawionych przepisów, podstawowe znaczenie ma obecnie dopuszczalna ³adownoœæ oraz
liczba miejsc siedz¹cych w pojazdach. Dopuszczalna ³adownoœæ pojazdów oraz liczna miejsc s¹
okreœlone na podstawie wyci¹gu ze œwiadectwa homologacji. Pojazdy, które nie maj¹ œwiadectwa
homologacji lub decyzji zwalniaj¹cej z obowi¹zku jej posiadania, traktowane s¹ jako samochody
osobowe i wówczas nie przys³uguje prawo odliczania podatku VAT.

Us³ugi komunikacji miejskiej opodatkowane s¹ wed³ug siedmioprocentowej stawki VAT i w zwi¹zku
z tym do 30 kwietnia 2004 r. VAT naliczony przy zakupie paliwa podlega³ odliczeniu. Nieodliczony
podatek bêdzie ogromnym obci¹¿eniem dla firmy, co w konsekwencji mo¿e powodowaæ spadek jej
rentownoœci. Pragnê przypomnieæ, ¿e jest to firma œwiadcz¹ca us³ugi przewozu osób komunikacji
miejskiej, a zatem wzrost kosztów prze³o¿y siê na wzrost cen us³ug przewoŸnika, za co zap³ac¹
konsumenci.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na przedstawiony problem, gdy¿ nie jest on odosobnionym przypadkiem
i wystêpuje zapewne w ca³ym kraju w wielu firmach, które nie posiadaj¹ homologacji lub decyzji
zwalniaj¹cych z obowi¹zku uzyskania œwiadectwa homologacji na pojazdy.

W zwi¹zku z moim oœwiadczeniem zapytujê Pana Ministra: czy w przysz³oœci s¹ planowane zmiany,
które rozwi¹za³yby przedstawiony problem?

Z powa¿aniem
Józef Dziemdziela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda G³adkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Andrzeja Raczki

Wielce Szanowny Panie Ministrze!
Z proœb¹ o interwencjê zwróci³o siê do mnie wiele samorz¹dów gminnych. Wskazuj¹ one na problem

niewystarczaj¹cych œrodków finansowych przeznaczonych na obs³ugê kosztów realizacji wyp³at
œwiadczeñ rodzinnych w bie¿¹cym roku. Na wydatki sk³adaj¹ siê: zakup œrodków informatycznych,
zakup œrodków eksploatacyjnych, koszty osobowe oraz koszty utrzymania obiektów. Z wyliczeñ
wynika, ¿e w ustawie nast¹pi³o niedoszacowanie udzia³u procentowego, który wp³ywa na wysokoœæ
przekazywanych œrodków finansowych.

W zwi¹zku z przedstawionym stanem faktycznym zachodzi potrzeba ponownej oceny rzeczywistej
kwoty wymaganej do nale¿ytego zabezpieczenia obs³ugi osób uprawnionych. Bardzo proszê
o ustosunkowanie siê do propozycji owych jednostek samorz¹du terytorialnego, dotycz¹cych
podniesienia z 2% do 5% udzia³u podmiotów realizuj¹cych przedmiotowe zadania.

Z powa¿aniem
Witold G³adkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda G³adkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra polityki spo³ecznej Krzysztofa Patera

Wielce Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym przy³¹czyæ siê do stanowiska popieraj¹cego koniecznoœæ wprowadzenia rozwi¹zañ

umo¿liwiaj¹cych jednostkom samorz¹du terytorialnego pozyskiwanie dofinansowania na likwidacjê
barier architektonicznych w obiektach u¿ytecznoœci publicznej.

Z proœb¹ o wskazan¹ interwencjê zwróci³a siê do mnie rada powiatu w Goleniowie. Radni zwracaj¹
uwagê na potrzebê kontynuowania likwidacji barier architektonicznych, tymczasem samorz¹d nie
dysponuje odpowiednimi œrodkami finansowymi, które pozwala³yby na pokrycie kosztów realizacji
drogich przedsiêwziêæ.

Niepokoj¹cy jest fakt, ¿e na podstawie zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych od 1 lutego 2003 r. jednostki samorz¹du terytorialnego zosta³y
pozbawione dofinansowania przeznaczonego na likwidacjê barier architektonicznych, pochodz¹cego ze
œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Proszê o wyjaœnienie: czy równoczeœnie z likwidacj¹ zadañ funduszu zosta³y w nale¿yty sposób,
w innej formie, zabezpieczone œrodki na rozwi¹zanie omawianego problemu? Ze wzglêdu na powagê
zagadnienia integracji osób niepe³nosprawnych bêdê wdziêczny za wskazanie alternatywnych Ÿróde³
przedmiotowej pomocy finansowej przeznaczonej dla jednostek samorz¹du terytorialnego.
W przypadku potwierdzenia siê obaw o braku mo¿liwoœci dofinansowania proszê o podjêcie wszelkich
mo¿liwych dzia³añ w celu poprawy obecnego stanu prawnego.

Z powa¿aniem
Witold G³adkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Graczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Marka Belki

W miesiêczniku gospodarczym „Nowy Przemys³” nr 5/73 pan Roman Kluska w udzielonym
wywiadzie „Polsce potrzeba alternatywy” przedstawia informacjê, ¿e w przypadku zysku ze sprzeda¿y
spó³ki nie p³aci siê podatku. Wed³ug tej informacji podatek dochodowy nie wystêpuje. Z tego wywodu
wynika, ¿e luki w prawie pozwalaj¹ na niep³acenie podatku dochodowego od transakcji na wysokie
sumy.

Proszê Pana Premiera o wyjaœnienie tej kwestii. Dochodzenie przeciw panu Romanowi Klusce mia³o
zadziwiaj¹cy przebieg: aresztowanie, kaucja, próba zarekwirowania samochodów, uniewinnienie. To
wszystko spowodowa³o jednoznacznie krytyczne stanowisko opinii publicznej, mediów, przedsiêbior-
ców. Do dzisiaj sprawa nie zosta³a ca³kowicie wyjaœniona, a winni ukarani.

Proszê Pana Premiera o zainteresowanie siê tym zdarzeniem i o podjêcie stosownych decyzji.

Z powa¿aniem
Adam Graczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Graczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Ryszarda Kalisza

Mieszkañców Œl¹ska z gminy Godów bulwersuje fakt, ¿e nadgraniczne wsie, polsk¹ Skrbeñsko
i czesk¹ Petrovice, nadal dzieli szlaban graniczny. W³adze gminy Godów staraj¹ siê doprowadziæ do
otwarcia przejœcia ma³ego ruchu granicznego – niestety, bez rezultatu.

Proszê o przyspieszenie podjêcia decyzji pozwalaj¹cej na otwarcie tego przejœcia. Oczekuje tego nie
tylko spo³ecznoœæ lokalna.

Z wyrazami szacunku
Adam Graczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Lorenza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Marka Belki

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana, powa¿nie zaniepokojony wstrzyman¹ przez stronê rosyjsk¹ z dniem

21 czerwca bie¿¹cego roku odpraw¹ graniczn¹ statków pasa¿erskich po kaliningradzkiej czêœci Zalewu
Wiœlanego.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ¿e jako podstawê takiej decyzji strona rosyjska
wskaza³a ocenê obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych aktów prawnych zawartych miêdzy rz¹dami
Federacji Rosyjskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, to jest: umowy pomiêdzy rz¹dem ZSRR a PRL z dnia
15 lutego 1961 r. o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy pañstwowej oraz wspó³pracy
i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych; umowy pomiêdzy rz¹dem Federacji Rosyjskiej
i Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 wrzeœnia 2003 r. o warunkach wzajemnych przejazdów obywateli
Federacji Rosyjskiej i Rzeczypospolitej Polskiej; umowy prawa federalnego Federacji Rosyjskiej z dnia
24 listopada 1996 r. o podstawach turystycznej dzia³alnoœci Federacji Rosyjskiej; postanowienia rz¹du
Federacji Rosyjskiej z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zatwierdzeniu stanowiska dotycz¹cego przebywania na
terytorium Federacji Rosyjskiej niektórych obywateli – pasa¿erów statków wycieczkowych, oraz
wygaœniêcie umowy miêdzynarodowej z dnia 24 lutego 1946 r. reguluj¹cej zasady przekraczania wód
terytorialnych na Zalewie Wiœlanym.

Wstrzymane zosta³y wiêc odprawy graniczne statków pasa¿erskich jako wycieczkowych,
dokonuj¹cych krótkich, czyli trwaj¹cych nie d³u¿ej ni¿ dobê, przejazdów morskich po oficjalnie
wyznaczonych trasach niespe³niaj¹cych wymagañ – brakuje tu okreœlenia, jakich! – Federacji
Rosyjskiej, dotycz¹cych turystyki i pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej zagranicznych obywateli
bêd¹cych pasa¿erami statków wycieczkowych.

Zwa¿ywszy na znaczenie wspó³pracy gospodarczej miêdzy naszymi krajami, na intensywny ruch
turystyczny i dobros¹siedzkie stosunki, zaistnia³a sytuacja wymaga jak najszybszego uregulowania.
Wstrzymanie ruchu statków i wodolotów na tej trasie oznacza wymierne szkody dla biznesu i bran¿y
turystycznej, a co za tym idzie, dla bud¿etu pañstwa.

Proszê o wnikliwe zbadanie sytuacji i pilne podjêcie niezbêdnych kroków zmierzaj¹cych do
rozwi¹zania powsta³ego problemu i przywrócenia odprawy granicznej na Zalewie Wiœlanym.

£¹czê wyrazy szacunku
Janusz Lorenz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Mañkuta

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ochrony Pracy Zbigniewa Janowskiego

W ostatnim czasie zg³osi³a siê do mnie grupa kolektorów fizycznych spó³ki Totalizator Sportowy, któ-
ra przedstawi³a mi nierozwi¹zany od lat problem przestrzegania przez tê spó³kê przepisów prawa pracy
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy w kolekturach fizycznych, tak zwanych kioskach ulicznych.

Zapozna³em siê równie¿ z korespondencj¹ prowadzon¹ w latach 2002–2003 przez jedn¹ z redakcji
ogólnopolskich dzienników z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy – Okrêgowym Inspektoratem Pracy
w Warszawie. Korespondencja ta dotyczy³a przestrzegania przez spó³kê Totalizator Sportowy przepisów
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy w stosunku do kolektorów fizycznych wykonuj¹cych pracê
na podstawie umów cywilnoprawnych. Z przedstawionej korespondencji wynika, ¿e w stosunku do
wymienionej grupy zawodowej zdaniem PIP stosuje siê przepisy zawarte w kodeksie pracy i aktach
wykonawczych, na przyk³ad rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzeœnia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Niezale¿nie od negatywnego stanowiska kolektorów fizycznych co do przestrzegania przez spó³kê
Totalizator Sportowy wymienionych przepisów nietrudno zauwa¿yæ, ¿e wiele kiosków ulicznych
nale¿¹cych do tej spó³ki, ze wzglêdu na swoj¹ konstrukcjê, usytuowanie itp., nie jest w stanie sprostaæ
wymogom, jakie stawiaj¹ przepisy w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy tego typu obiektom. Zatem
bez w¹tpienia mamy do czynienia z sytuacj¹, w której grupa ponad tysi¹ca osób w ca³ej Polsce wykonuje
pracê w warunkach niedopuszczalnych z prawnego punktu widzenia. Fakt, ¿e wiele z tych kiosków jest
bardzo starych, nie usprawiedliwia tej sytuacji.

Dodatkowo, obecna trudna sytuacja na rynku pracy nie stanowi zachêty dla pracowników,
kolektorów, do dochodzenia swoich praw.

Dlatego zaskakuje mnie stanowisko okrêgowego inspektoratu pracy z 2003 r., zaaprobowane przez
G³ówny Inspektorat Pracy PIP w piœmie z dnia 22 sierpnia 2003 r., nr GNP/69/0560–282/03, z którego
wynika, ¿e kolektorzy – osoby fizyczne œwiadcz¹ce us³ugi na rzecz Spó³ki Totalizator Sportowy –
w sytuacji, kiedy spó³ka nie zapewnia im bezpiecznych warunków pracy, mog¹ zwróciæ siê o pomoc do
Pañstwowej Inspekcji Pracy – okrêgowego inspektoratu pracy w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê praco-
dawcy.

W moim przekonaniu, co ju¿ wyra¿one by³o w kierowanej do Pañstwowej Inspekcji Pracy
korespondencji, obowi¹zkiem Pañstwowej Inspekcji Pracy jest ochrona z urzêdu praw tej grupy
zawodowej w zakresie warunków pracy.

Dlatego te¿ pytam:
Czy w latach 2003–2004 Pañstwowa Inspekcja Pracy z urzêdu przeprowadzi³a jak¹kolwiek kontrolê

w spó³ce Totalizator Sportowy w zakresie przestrzegania przepisów bhp w stosunku do kolektorów
fizycznych wykonuj¹cych pracê w kolekturach Totalizatora Sportowego?

Ile w latach 2003–2004 wp³ynê³o do PIP skarg ze strony kolektorów fizycznych, które dotyczy³y
nieprzestrzegania przez spó³kê Totalizator Sportowy przepisów bhp, i w jaki sposób zosta³y one
rozpatrzone?

Jakie dzia³ania podejmie ROP w stosunku do Pañstwowej Inspekcji Pracy w celu rozwi¹zania proble-
mu nieprzestrzegania przez spó³kê Totalizator Sportowy przepisów bhp w stosunku do kolektorów
fizycznych?

Czy w bie¿¹cym roku PIP zamierza przeprowadziæ kompleksow¹, lub doraŸn¹, kontrolê
przestrzegania przez Totalizator Sportowy przepisów bhp w stosunku do kolektorów fizycznych?

W³adys³aw Mañkut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Mañkuta

Oœwiadczenie skierowane do g³ównego inspektora pracy Anny Hintz

W ostatnim czasie zg³osi³a siê do mnie grupa kolektorów fizycznych spó³ki Totalizator Sportowy, któ-
ra przedstawi³a mi nierozwi¹zany od lat problem przestrzegania przez tê spó³kê przepisów prawa pracy
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy w kolekturach fizycznych, tak zwanych kioskach ulicznych.

Zapozna³em siê równie¿ z korespondencj¹ prowadzon¹ w latach 2002–2003 przez jedn¹ z redakcji
ogólnopolskich dzienników z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy – Okrêgowym Inspektoratem Pracy
w Warszawie. Korespondencja ta dotyczy³a przestrzegania przez spó³kê Totalizator Sportowy przepisów
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy w stosunku do kolektorów fizycznych wykonuj¹cych pracê
na podstawie umów cywilnoprawnych. Z przedstawionej korespondencji wynika, ¿e w stosunku do
wymienionej grupy zawodowej zdaniem PIP stosuje siê przepisy zawarte w kodeksie pracy i aktach
wykonawczych, na przyk³ad rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzeœnia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Niezale¿nie od negatywnego stanowiska kolektorów fizycznych co do przestrzegania przez spó³kê
Totalizator Sportowy wymienionych przepisów nietrudno zauwa¿yæ, ¿e wiele kiosków ulicznych
nale¿¹cych do tej spó³ki, ze wzglêdu na swoj¹ konstrukcjê, usytuowanie itp., nie jest w stanie sprostaæ
wymogom, jakie stawiaj¹ przepisy w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy tego typu obiektom. Zatem
bez w¹tpienia mamy do czynienia z sytuacj¹, w której grupa ponad tysi¹ca osób w ca³ej Polsce wykonuje
pracê w warunkach niedopuszczalnych z prawnego punktu widzenia. Fakt, ¿e wiele z tych kiosków jest
bardzo starych, nie usprawiedliwia tej sytuacji.

Dodatkowo, obecna trudna sytuacja na rynku pracy nie stanowi zachêty dla pracowników,
kolektorów, do dochodzenia swoich praw.

Dlatego zaskakuje mnie stanowisko okrêgowego inspektoratu pracy z 2003 r., zaaprobowane przez
G³ówny Inspektorat Pracy PIP w piœmie z dnia 22 sierpnia 2003 r., nr GNP/69/0560–282/03, z którego
wynika, ¿e kolektorzy – osoby fizyczne œwiadcz¹ce us³ugi na rzecz Spó³ki Totalizator Sportowy –
w sytuacji, kiedy spó³ka nie zapewnia im bezpiecznych warunków pracy, mog¹ zwróciæ siê o pomoc do
Pañstwowej Inspekcji Pracy – okrêgowego inspektoratu pracy w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê praco-
dawcy.

W moim przekonaniu, co ju¿ wyra¿one by³o w kierowanej do Pañstwowej Inspekcji Pracy
korespondencji, obowi¹zkiem Pañstwowej Inspekcji Pracy jest ochrona z urzêdu praw tej grupy
zawodowej w zakresie warunków pracy.

Dlatego te¿ pytam:
Czy w latach 2003–2004 Pañstwowa Inspekcja Pracy z urzêdu przeprowadzi³a jak¹kolwiek kontrolê

w spó³ce Totalizator Sportowy w zakresie przestrzegania przepisów bhp w stosunku do kolektorów
fizycznych wykonuj¹cych pracê w kolekturach Totalizatora Sportowego?

Ile w latach 2003–2004 wp³ynê³o do PIP skarg ze strony kolektorów fizycznych, które dotyczy³y
nieprzestrzegania przez spó³kê Totalizator Sportowy przepisów bhp, i w jaki sposób zosta³y one
rozpatrzone?

Czy w bie¿¹cym roku PIP zamierza przeprowadziæ kompleksow¹, lub doraŸn¹, kontrolê
przestrzegania przez Totalizator Sportowy przepisów bhp w stosunku do kolektorów fizycznych?

W³adys³aw Mañkut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Mañkuta

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Olejniczaka

Mimo pozytywnych pocz¹tkowo opinii teren gminy Milejewo, a zw³aszcza jego pó³nocna czêœæ
w obrêbie wsi Ogrodniki, Zaj¹czkowo i Huta ¯u³awska, nie zosta³ jednak zaliczony do terenów
o niekorzystnych warunkach gospodarowania w rolnictwie.

S¹ to tereny po³o¿one na wysokoœci prawie 200 m. n.p.m. Wegetacja na nich opóŸniona jest o oko³o
dwa, trzy tygodnie, gleby s¹ zimne, zakamienione, o pod³o¿u gliniastym klasy œredniej lub s³abej.
Powoduje to obni¿enie plonów nawet o 50%. Wykluczenie owych gruntów z terenów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania powoduje konsekwencje w postaci braku mo¿liwoœci skorzystania
z dop³at unijnych z tytu³u wsparcia dzia³alnoœci rolniczej na tych terenach.

Dlatego zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: dlaczego nie wy³¹czono z obszaru gminy wy¿ej
opisanych terenów, które spe³niaj¹ kryteria niezbêdne do uzyskania statusu terenów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania, i tym samym pozbawiono rolników posiadaj¹cych te grunty dop³at
unijnych przys³uguj¹cych im z tego tytu³u?

W³adys³aw Mañkut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Mañkuta

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jerzego Swatonia

„Strategia rozwoju spo³eczno-gospodarczego województwa warmiñsko-mazurskiego” oraz zalecenia
Najwy¿szej Izby Kontroli zobowi¹zuj¹ zarz¹d województwa warmiñsko-mazurskiego do likwidacji
sk³adowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi œrodkami ochrony roœlin.

Program opracowany w celu rozwi¹zania problemu sk³adowisk okreœla ca³kowity koszt tego
przedsiêwziêcia na kwotê 5 milionów 238 tysiêcy 13 z³ 8 gr. Zarz¹d województwa posiada
zabezpieczonych 50% powy¿szych œrodków, z czego 30% stanowi dofinansowanie zaakceptowane
w dniu 4 maja 2004 r. przez zarz¹d Fundacji EkoFundusz. Data tej akceptacji jest o tyle istotna, i¿ od
niej rozpoczyna siê up³yw szeœciomiesiêcznego terminu, w którym umowa musi zostaæ podpisana.

Podkreœlam, i¿ problem sk³adowisk to problem o ogromnym znaczeniu dla naszego regionu – s¹ one
przyczyn¹ zanieczyszczenia œrodowiska i stwarzaj¹ zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia mieszkañców.

W zwi¹zku z zaistnia³ym stanem faktycznym oraz w nawi¹zaniu do „Zasad udzielania i umarzania
po¿yczek, udzielania dotacji oraz dop³at do oprocentowania preferencyjnych kredytów i po¿yczek ze
œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej”, w których w §18
wymienione jest zadanie takie jak powy¿sze, zwracam siê z proœb¹ o nadanie trybu pilnego opisanej
sprawie i o wsparcie ze œrodków NFOŒiGW dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji sk³adowisk odpadów.

W³adys³aw Mañkut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Matuszaka

Oœwiadczenie skierowane do kierownika Urzêdu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jana Turskiego

W trakcie pe³nienia przeze mnie dy¿urów senatorskich pan Stanis³aw Piotrowski, syn Franciszka,
zamieszka³y w £odzi przy ul. Cieszyñskiej 35 m. 17 B, zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o pomoc
w wyjaœnieniu przyczyny odmowy przyznania mu uprawnienia do œwiadczenia pieniê¿nego
przys³uguj¹cego osobom deportowanym przez w³adze III Rzeszy w okresie II wojny œwiatowej. To decyzja
nr 0045701227/3 kierownika Urzêdu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia
21 maja 2004 r.

Uprzejmie proszê o poinformowanie mnie o powodach tej odmowy, skoro zainteresowany, co sam
przedstawi³, w sierpniu 1944 r. zosta³ wraz z matk¹ i bratem wysiedlony z terenu Warszawy i przebywa³
poza ni¹ a¿ do wyzwolenia. Fakt wysiedlenia formalnie potwierdzi³o Biuro Informacji i Poszukiwañ
Zarz¹du G³ównego Polskiego Czerwonego Krzy¿a.

Oczekujê ³askawej odpowiedzi.

£¹czê wyrazy szacunku
Grzegorz Matuszak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Longina Pastusiaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych W³odzimierza Cimoszewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Prezes Zarz¹du ¯eglugi Gdañskiej Spó³ka z o.o. zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o pomoc w nastêpuj¹cej

sprawie. Z dniem 1 lipca 2004 r. s³u¿by graniczne Federacji Rosyjskiej obwodu kaliningradzkiego
wstrzymuj¹ ruch statków pasa¿erskich i turystycznych na wodach Zalewu Wiœlanego z Fromborka
i Elbl¹ga do Kaliningradu i Ba³tijska. S³u¿by te – mimo wczeœniejszych zapewnieñ, ¿e bêd¹
obowi¹zywa³y dotychczas stosowane zasady – odmawiaj¹ zgody na wchodzenie naszych statków do
wy¿ej wymienionych portów. Powo³uj¹ siê przy tym na brak uregulowañ wzajemnego wykorzystania
morskich wód wewnêtrznych na Zalewie Wiœlanym.

W wyniku tej decyzji mo¿e zostaæ przerwana dotychczasowa dzia³alnoœæ gospodarcza prowadzona
przez ¯eglugê Gdañsk¹ Spó³ka z o.o., a to wielu pracownikom tego armatora grozi bezrobociem.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem: jakie dzia³ania zamierza
podj¹æ ministerstwo w sprawie przywrócenia miêdzynarodowego ruchu statków po wodach Zalewu
Wiœlanego i rejsów do portów obwodu kaliningradzkiego?

Longin Pastusiak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Pawe³ka

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych W³odzimierza Cimoszewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana w sprawie zwrotu polskich obrazów znajduj¹cych siê w Le Moyne College

w Syracuse ko³o Nowego Jorku, a pozostaj¹cych tam od II wojny œwiatowej.
Siedem obrazów o tematyce historycznej, wykonanych kolektywnie przez tak zwane Bractwo

Œwiêtego £ukasza w latach trzydziestych ubieg³ego stulecia, przy wsparciu finansowym pañstwa
polskiego, by³o eksponowanych podczas Œwiatowej Wystawy Handlu w Nowym Jorku, która trwa³a od
marca 1939 r. do wiosny 1940 r. Obrazy te symbolizowa³y zwi¹zek Polski z zachodni¹ cywilizacj¹,
miêdzy innymi przedstawia³y spotkanie Boles³awa Chrobrego z Ottonem III u grobu œwiêtego
Wojciecha, zawarcie Unii Lubelskiej i podpisanie Konstytucji 3 Maja.

Ze wzglêdu na wybuch II wojny œwiatowej obrazy te zosta³y w USA, obecnie zaœ wisz¹ w bibliotece Le
Moyne College w Syracuse. Zosta³y one zafoliowane, jako ¿e zwiedzaj¹ca m³odzie¿ flamastrami
dorysowywa³a historycznym postaciom w¹sy, brody albo te¿ w inny sposób niszczy³a dzie³a polskich
malarzy. Obrazy s¹ du¿ych rozmiarów, a ich treœæ jest ca³kowicie niezrozumia³a dla amerykañskich
turystów, st¹d te¿ zosta³y one usuniête niejako poza g³ówn¹ ekspozycjê – do biblioteki. W pewnym
sensie stanowi¹ wrêcz k³opotliwy ciê¿ar dla w³adz college’u.

Wed³ug informacji zebranych przez polskiego dziennikarza z Nowego Jorku, redaktora Waldemara
Piaseckiego, który interesowa³ siê polskimi obrazami, w³adze Le Moyne College sk³onne s¹ zwróciæ
Polsce obrazy po otrzymaniu rekompensaty – jak to okreœlono – za ich magazynowanie i konserwacjê.
Wysokoœæ rekompensaty wymaga negocjacji ze strony naszych w³adz. Otrzyma³em równie¿ wiadomoœæ,
¿e kilku polskich biznesmenów z Nowego Jorku zg³osi³o chêæ finansowego wsparcia akcji wykupu dzie³
polskich malarzy.

Bardzo proszê Pana Ministra o przekazanie naszym s³u¿bom dyplomatycznym wiadomoœci o zmianie
nastawienia w³adz Le Moyne College do sprawy zwrotu obrazów i o ustalenie, jak wysoka ma byæ
ewentualna rekompensata za ich magazynowanie.

Pozostajê z szacunkiem
Kazimierz Pawe³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Sergiusza Plewê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Uchwa³¹ nr 20/II/2004 z dnia 27 maja 2004 r. rada nadzorcza PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
podjê³a decyzjê o po³¹czeniu Podlaskiego Zak³adu Przewozów Regionalnych w Bia³ymstoku
z Mazowieckim Zak³adem Przewozów Regionalnych w Warszawie. W wyniku po³¹czenia zak³adów pra-
cownicy zatrudnieni w podlaskim zak³adzie w Bia³ymstoku zostan¹ pozbawieni pracy. Siedziba
po³¹czonych zak³adów bêdzie mieœciæ siê w Warszawie. Spowoduje to koniecznoœæ codziennego dojazdu
do pracy z Bia³egostoku do Warszawy znacznej grupy kolejarzy, a przecie¿ czas dojazdu do Warszawy
wynosi ponad dwie i pó³ godziny.

Z tego te¿ powodu w Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” w Bia³ymstoku 7 czerwca 2004 r.
rozpocz¹³ siê strajk g³odowy kolejarzy. Po³¹czenie zak³adów, zdaniem protestuj¹cych, nie przyniesie
spó³ce PKP Przewozy Regionalne ograniczenia kosztów, a spowoduje degradacjê województwa
podlaskiego poprzez pozbawienie go mo¿liwoœci podejmowania decyzji o kszta³cie kolejowego
transportu publicznego, a w konsekwencji dalsz¹ likwidacjê po³¹czeñ kolejowych i wzrost bezrobocia.

Sytuacja powy¿sza jest wynikiem bardzo trudnej kondycji finansowej dotycz¹cej przewozów
pasa¿erskich. Art. 79 ustawy z 8 wrzeœnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” okreœli³ wysokoœæ œrodków finansowych
w dotacji celowej bud¿etu pañstwa, którymi w kolejnych latach transformacji mia³y byæ dofinansowane
przewozy pasa¿erskie. Niestety, ustawodawca nie wywi¹za³ siê z na³o¿onych obowi¹zków i w sumie
w latach 2001–2003 przewozy pasa¿erskie zosta³y niedofinansowane na kwotê 738 milionów z³.

Drug¹ spraw¹, z której ustawodawca nie wywi¹za³ siê, jest dotacja przedmiotowa do kolejowych
przewozów pasa¿erskich. Chodzi o zwrot przewoŸnikowi utraconych wp³ywów taryfowych z tytu³u
stosowania ulg przejazdowych na kwotê ponad 300 milionów z³. Minister finansów stosownymi
rozporz¹dzeniami ustali³ w 2002 r. stawkê zwrotu dotacji w wysokoœci 65,29% podstawy obliczenia
nale¿nej dotacji, a w roku nastêpnym – 75%.

Z niedofinansowaniem, a w efekcie zad³u¿eniem, o którym mowa powy¿ej, kolejowe przewozy
regionalne trafi³y do bud¿etów samorz¹dów województw. Sytuacja finansowa Grupy PKP przek³ada siê
na sytuacjê przewozów regionalnych, a tym samym na sytuacjê finansow¹ samorz¹dów województw.
Bez wsparcia finansowego z bud¿etu pañstwa samorz¹dy województw nie podo³aj¹ zadaniu
realizowania obowi¹zku s³u¿by publicznej w zakresie regionalnych kolejowych przewozów
pasa¿erskich.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, jakie kroki zamierza podj¹æ
Pan Minister, aby nie dopuœciæ do likwidacji, jak¿e wa¿nych z punktu widzenia województwa
podlaskiego, przewozów pasa¿erskich, a tak¿e do po³¹czenia Podlaskiego Zak³adu Przewozów
Regionalnych w Bia³ymstoku z Mazowieckim Zak³adem Przewozów Regionalnych w Warszawie.

Z wyrazami szacunku
Sergiusz Plewa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Rzemykowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Uprzejmie proszê Pana Ministra o udzielenie informacji na temat stanu prac nad pe³nym w³¹czeniem
do eksploatacji autostrady A2 Poznañ – Konin.

Wielu wyborców informuje mnie, ¿e mimo technicznej sprawnoœci tej autostrady jest ona
w znikomym stopniu eksploatowana. G³ówny ruch ko³owy odbywa siê bowiem równoleg³¹ drog¹:
Poznañ – Swarzêdz – Wrzeœnia – S³upca – Golina – Konin. Osobiœcie sprawdzi³em te informacje w dniach
8 i 14 czerwca bie¿¹cego roku i potwierdzam ich zasadnoœæ.

We wtorek, 8 czerwca, w godzinach 11.00–12.30 ruch na autostradzie Poznañ – Konin by³ znikomy.
W poniedzia³ek, 14 czerwca, w godzinach 17.00–19.00 ruch na drodze Poznañ – Swarzêdz i dalej, do
zjazdu z autostrady A2 w kierunku S³upcy, by³ bardzo du¿y. Nie s¹ tam pobierane ¿adne op³aty. Na
odcinku S³upca – Golina – Konin droga jest bardzo w¹ska, a ruch samochodowy du¿y. Dwa ciê¿kie
samochody ciê¿arowe spowodowa³y kolizjê i na drodze powsta³ ogromny korek. Rondo w Golinie jest
praktycznie nieprzejezdne dla ciê¿kich samochodów. Samochody stanowi¹ ponadto du¿e zagro¿enie
dla mieszkañców S³upcy, Goliny i Konina, a nawierzchnia drogi ulega szybkiej dewastacji.

Panie Ministrze, co pan na to? Czy tak ma wygl¹daæ polska gospodarnoœæ i polskie drogownictwo?
Czy staæ nas na budowê autostrad, które póŸniej s¹ puste? Jak rozwi¹zaæ ten problem?

Wierzê, ¿e s¹ w Polsce specjaliœci i zasady prawne, którzy umo¿liwi¹ racjonalne eksploatowanie
autostrady Poznañ – Konin.

Proszê o piln¹ odpowiedŸ.

Tadeusz Rzemykowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Jacka Sochy

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie dziêkujê za wyczerpuj¹ce odpowiedzi na moje oœwiadczenie z dnia 20 maja 2004 r., z³o¿one

na szeœædziesi¹tym drugim posiedzeniu Senatu RP.
Pragnê zadaæ dodatkowe pytanie, nurtuj¹ce œrodowisko ludzi zwi¹zanych z elektroenergetyk¹: czy

odpowiedŸ na oœwiadczenie z dnia 20 maja 2004 r. dotyczy równie¿ Polskich Sieci
Elektroenergetycznych oraz spó³ek zale¿nych PSE?

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê zapytaæ Pana – i proszê o udzielenie jasnej, jednoznacznej odpowiedzi – o to, czy z bud¿etu

jednostek samorz¹dowych mo¿na finansowaæ koszty ponoszone przez organizacje po¿ytku
publicznego, dzia³aj¹ce na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i wolontariacie (DzU Nr 96 poz. 873), które realizuj¹ zadania publiczne, miêdzy
innymi takie jak szkolenie m³odzie¿y w klubach sportowych. Aby tego rodzaju szkolenie organizacja
mog³a prowadziæ istnieje potrzeba zakupu sprzêtu sportowego, potrzeba utrzymania obiektu
sportowego, potrzeba pokrycia kosztów przejazdu na zawody i finansowania pracy sêdziów.

Bardzo czêsto wynikaj¹ spory i niejasnoœci pomiêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego,
organizacjami prowadz¹cymi szkolenie a jednostkami kontrolnymi i st¹d proœba o precyzyjn¹
odpowiedŸ na pytanie: czy istniej¹cy stan prawny dopuszcza zakup sprzêtu sportowego, w tym strojów
pi³karskich, dresów, butów, pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, kosztów przejazdu na
zawody sportowe, i kosztów pracy sêdziów sportowych?

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Andrzeja Raczki

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie dziêkujê za przes³ane do Senatu 17 maja 2004 r., pismem STS-4800-427/04/5670,

odpowiedzi na oœwiadczenia z³o¿one przeze mnie na piêædziesi¹tym ósmym i szeœædziesi¹tym
pierwszym posiedzeniu Senatu RP. W bardzo rzeczowy i wyczerpuj¹cy sposób wyjaœnia Pan
mechanizmy, za pomoc¹ jakich realizowane s¹ zadania w zakresie kultury fizycznej, za co serdecznie
dziêkuje.

Dla pe³nej jasnoœci sprawy, zarówno dla stowarzyszeñ kultury fizycznej, jak i dla finansuj¹cych je
jednostek samorz¹du terytorialnego, brakuje jednoznacznego stwierdzenia, czy z dotacji udzielanej
przez jednostkê samorz¹du terytorialnego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
i niedzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku – z wyj¹tkiem sportu profesjonalnego, który jest uprawiany
w celach zarobkowych, art. 3 pkt 5 ust. o kulturze fizycznej – a podjêtej na podstawie uchwa³y bud¿eto-
wej, mo¿e byæ zakupiony sprzêt sportowy, np. stroje, dresy, buty; czy mo¿e byæ zakupiony materia³ na
utrzymanie boisk sportowych, np. wapno do oznaczenia boiska pi³karskiego oraz czy mo¿na
finansowaæ koszty przejazdów na zawody sportowe i koszty pracy sêdziów.

Panie Ministrze, jasne i precyzyjne okreœlenie tego u³atwi pracê wielu dzia³aczom sportowym oraz
jednostkom samorz¹du terytorialnego, które przewa¿nie finansuj¹ zadania w zakresie kultury
fizycznej, zgodnie z art. 7 ust. 21 pkt 10 ustawy o samorz¹dzie gminnym, DzU z 2001r. nr 142 poz. 1591
z póŸniejszymi zmianami.

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Olejniczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Nowa ustawa o KRUS zak³ada, ¿e rolnicy posiadaj¹cy ma³e gospodarstwa rolne, do 10 ha, zaczêli

rozwijaæ dodatkow¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ustawa wyklucza wiêc tych rolników, któ-
rzy zap³ac¹ 2 tysi¹ce 528 z³ podatku dochodowego. Wynika z tego, ¿e rolnik, który zainwestowa³
w dodatkowe Ÿród³a, je¿eli zarobi 13 tysiêcy z³, automatycznie bêdzie rozlicza³ siê z ZUS i zap³aci mniej
wiêcej 8 tysiêcy z³, a nie 1 tysi¹c z³ w KRUS.

Ponadto rolnicy, którzy na mocy nowej ustawy przejd¹ z rozliczeniami do ZUS, nie bêd¹ mogli
korzystaæ z programów pomocowych skierowanych na polsk¹ wieœ, poniewa¿ tylko rolnik p³ac¹cy
KRUS ma prawo korzystaæ z rent strukturalnych, inwestycji w gospodarstwach rolnych itd.

Bêdê niezmiernie wdziêczny za ustosunkowanie siê do przedstawionego problemu.

Z powa¿aniem
Józef Sztorc

64 posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 czerwca 2004 r
176 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 64. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Olejniczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Rzesze polskich rolników ogarnia niepokój dotycz¹cy kontroli zgodnoœci wniosków o dop³aty

bezpoœrednie ze stanem fizycznym zasiewów i upraw. Niepokój bierze siê st¹d, ¿e nawet bardzo ma³e
pomy³ki, czêsto niezawinione przez rolnika, bêd¹ skutkowaæ niemo¿noœci¹ otrzymania dop³at.

Pragnê Pana zapytaæ, czy wspomniane kontrole bêd¹ przeprowadzane na takich samych zasadach
jak w krajach UE, czy te¿ polski system kontroli bêdzie inny.

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Olejniczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana w imieniu zaniepokojonych mieszkañców miejscowoœci licz¹cych powy¿ej

piêciu tysiêcy mieszkañców. Zgodnie z projektem programu „Ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczej
i zbli¿onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró¿norodnoœci dzia³añ lub alternatywnych Ÿróde³ docho-
dów” – 3.2.4., nie bêd¹ oni mogli braæ udzia³u w tym programie ze wzglêdu na ustalony w nim próg.
Program uwzglêdnia bowiem tylko miejscowoœci licz¹ce do piêciu tysiêcy mieszkañców w gminach
wiejskich i miejsko-wiejskich. Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ wieœ Wola Rzêdziñska, licz¹ca piêæ tysiêcy
szeœæset piêædziesiêciu czterech mieszkañców, nale¿¹ca do gminy Tarnów w powiecie Tarnów. Ca³a
gmina skupia piêtnaœcie wsi i liczy ponad dwadzieœcia tysiêcy mieszkañców.

Uprzejmie proszê o ponown¹ analizê tego zagadnienia: czy próg ustalony na piêæ tysiêcy mieszkañ-
ców nie skrzywdzi niczemu winnych rolników z miejscowoœci licz¹cych powy¿ej piêciu tysiêcy miesz-
kañców? Czy nie by³oby wskazane ustalenie tego progu na poziomie szeœciu czy siedmiu tysiêcy miesz-
kañców?

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 64. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic¹ towarami,
technologiami i us³ugami

o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeñstwa pañstwa,
a tak¿e dla utrzymania

miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa
oraz o zmianie niektórych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004 r. ustawy
o zmianie ustawy o obrocie z zagranic¹ towarami, technologiami i us³ugami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeñstwa pañstwa, a tak¿e dla utrzymania miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa oraz
o zmianie niektórych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 4, w art. 1a po wyrazie „zawartych” dodaje siê wyrazów”;
2) w art. 1 w pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) po pkt 4 dodaje siê pkt 4a-4c w brzmieniu:
„4a) Wspólnotowy Kodeks Celny - rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paŸdzierni-

ka 1992 r. ustanawiaj¹ce Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19.10.1992),
ostatnio zmienione aktem dotycz¹cym warunków przyst¹pienia Republiki Czeskiej, Republi-
ki Estoñskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki £otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Wêgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S³owenii i Republiki S³o-
wackiej oraz dostosowañ w traktatach stanowi¹cych podstawê Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE
L 236 z 23.09.2003),

4b) obszar celny Wspólnoty - obszar celny w rozumieniu art. 3 Wspólnotowego Kodeksu Celne-
go,

4c) kraj trzeci – pañstwo, którego terytorium znajduje siê poza obszarem celnym Wspólnoty,”, ”;
3) w art. 1 w pkt 6 w lit. e, pkt 5b otrzymuje brzmienie:

„5b) pomoc techniczna – wszelkie dzia³ania wspieraj¹ce, zwi¹zane z naprawami, rozwojem, wy-
twarzaniem, testowaniem, utrzymaniem lub innymi us³ugami pomocniczymi dotycz¹cymi
towarów o znaczeniu strategicznym, które mog¹ przyj¹æ formê udzielania instrukcji, szkole-
nia, przekazywania wiedzy roboczej lub us³ug konsultingowych,”;

4) w art. 1 w pkt 6 w lit. f, w pkt 6 w lit. b wyrazy „wymienionych w pkt 1 i 2” zastêpuje siê wyrazami”o
znaczeniu strategicznym”;

5) w art. 1 w pkt 7, w art. 6 w ust. 1 skreœla siê przecinek po wyrazach „na podstawie”;
6) w art. 1 w pkt 7, w art. 6 w ust. 2 wyrazy „na podstawie, zezwoleniu” zastêpuje siê wyrazami „na pod-

stawie zezwolenia” oraz skreœla siê wyrazy „, zwanym dalej” zezwoleniem””.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2004 r. Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z za-
granic¹ towarami, technologiami i us³ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeñstwa pañstwa,
a tak¿e dla utrzymania miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Senat zadecydowa³ o wprowadzeniu do ustawy 6 poprawek.
Wszystkie zaproponowane zmiany maj¹ charakter zmian redakcyjnych oraz precyzuj¹cych zapisy

ustawy.
Wprowadzaj¹c poprawkê nr 2 Senat mia³ na celu poprawienie jasnoœci i czytelnoœci przepisów po-

przez wydzielenie do odrêbnych jednostek redakcyjnych definicji Wspólnotowego Kodeksu Celnego
i obszaru celnego Wspólnoty.

Propozycja zawarta w poprawce nr 3 polega na doprecyzowaniu definicji „pomocy technicznej”. Senat
przychyli³ siê do pogl¹du, ¿e dzia³ania i us³ugi, o których mowa w definicji, maj¹ charakter pomocniczy
lub wspieraj¹cy a nie „techniczny”.

Istotna jest zmiana zawarta w poprawce nr 6, polegaj¹ca na usuniêciu przez Senat niepotrzebnego
skrótu, nakazuj¹cego w ca³ej ustawie wyraz „zezwolenie” rozumieæ jako zezwolenie na obrót uzbroje-
niem.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich do gruntów rolnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004 r. ustawy
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwaran-
cji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich do
gruntów rolnych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich zwi¹zkach
oraz o zmianie innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004 r. ustawy
o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych ustaw, przyj-
muje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i p³atników

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 maja 2004 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników, przyjmuje tê ustawê bez popra-
wek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania
w sprawach o wykroczenia

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 maja 2004 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia, przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 maja 2004 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 4 po wyrazach „w art. 311,” dodaje siê wyrazy „w art. 447 w § 1,”;
2) w art. 1 w pkt 12, w § 1 wyrazy „maj¹tkiem strony” zastêpuje siê wyrazami „maj¹tkiem lub interesa-

mi strony oraz osoba pozostaj¹ca ze stron¹ w sta³ym stosunku zlecenia, je¿eli przedmiot sprawy
wchodzi w zakres tego zlecenia”;

3) w art. 1 w pkt 29, w art. 212 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„W sprawach o alimenty i o naprawienie szkody wyrz¹dzonej czynem niedozwolonym przewodni-

cz¹cy poucza powoda wystêpuj¹cego w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego o roszcze-
niach wynikaj¹cych z przytoczonych przez niego faktów.”;

4) w art. 1 w pkt 65, w art. 477 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przewodnicz¹cy poucza pracownika o roszczeniach wynikaj¹cych z przytoczonych przez niego fak-

tów.”;
5) w art. 1 pkt 72 otrzymuje brzmienie:
„72) w art. 47928 § 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

„§ 2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu wnosi siê za jego poœrednictwem do s¹du ochrony
konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia dorêczenia decyzji.

§ 3. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu powinno czyniæ zadoœæ wymaganiom przepisanym dla
pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji, przytoczenie zarzutów,
zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie lub
zmianê decyzji w ca³oœci lub w czêœci.”; „;

6) w art. 1 w pkt 97, w § 2 po wyrazie „notariuszach,” dodaje siê wyraz „komornikach,”;
7) w art. 1 w pkt 100, w pkt 4 wyrazy „dobrym obyczajom” zastêpuje siê wyrazami „zasadom wspó³¿y-

cia spo³ecznego”;
8) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 737 wyrazy „w terminie nie d³u¿szym ni¿ dwa tygodnie” zastêpuje

siê wyrazami „bezzw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie tygodnia”;
9) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 740 w § 3 oraz w art. 747 w pkt 6 wyrazy „lub jego czêœci” zastêpuje

siê wyrazami „lub jego czêœci¹”;
10) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 740 w § 3 wyraz „dorêczenie” zastêpuje siê wyrazem „dorêczenia”;
11) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 743 w § 2 wyrazy „przepisy tego sposobu” zastêpuje siê wyrazami

„przepisy dotycz¹ce tego sposobu”;
12) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 747 w pkt 5 wyrazy „w³aœciwego spó³dzielczego” zastêpuje siê wyra-

zami „spó³dzielczego w³asnoœciowego”;
13) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 747 w pkt 6 kropkê na koñcu zastêpuje siê przecinkiem oraz dodaje

siê wyrazy „o ile sposoby wskazane w pkt 1-5 nie zapewniaj¹ osi¹gniêcia celu zabezpieczenia.”;
14) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 7523 w § 1 wyrazy „w³asnoœciowego spó³dzielczego” zastêpuje siê

wyrazami „spó³dzielczego w³asnoœciowego”;
15) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 7531 w § 1 w pkt 3 wyrazy „towaru z umow¹” zastêpuje siê wyrazami

„towaru konsumpcyjnego z umow¹ sprzeda¿y konsumenckiej”;
16) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 755 dodaje siê § 3 w brzmieniu:

„§ 3. S¹d dorêcza obowi¹zanemu postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, w którym zo-
bowi¹zuje go do wykonania lub zaniechania czynnoœci albo do nieprzeszkadzania czynnoœciom
uprawnionego. Nie dotyczy to czynnoœci polegaj¹cych na œwiadczeniu rzeczy bêd¹cych we w³ad-
aniu obowi¹zanego.”;

17) w art. 1 w pkt 112, w art. 7731 w § 1 skreœla siê przecinek po wyrazie „komornik”;
18) w art. 1 w pkt 120, w art. 7892 w § 2 po wyrazie „podzia³u” dodaje siê wyraz „, po³¹czenia”;
19) w art. 1 w pkt 120, w art. 7892 w § 2 skreœla siê wyraz „pañstwowego”;
20) w art. 1 w pkt 131, w art. 840 w § 1 w pkt 1 skreœla siê wyraz „prawomocnym”;
21) w art. 1 w pkt 136 po wyrazach „art. 852 w § 1,” dodaje siê wyrazy „w art. 862 w § 1,”;
22) w art. 1 dodaje siê pkt 136a w brzmieniu:

„136a) w art. 852 § 2 otrzymuje brzmienie:



„§ 2. Z³o¿enie na rachunek depozytowy s¹du nast¹pi równie¿ wówczas, gdy zg³oszono zarzut, ¿e
osobie trzeciej przys³uguje do zajêtych pieniêdzy prawo stanowi¹ce przeszkodê do wydania
ich wierzycielowi. S¹d postanowi wydaæ pieni¹dze wierzycielowi, je¿eli w ci¹gu miesi¹ca od
z³o¿enia ich na rachunek depozytowy s¹du nie bêdzie z³o¿one orzeczenie w³aœciwego s¹du
zwalniaj¹ce od zajêcia lub wstrzymuj¹ce wydanie pieniêdzy.”; „;

23) w art. 1 w pkt 142 wyrazy „i w art. 1029 w § 2” zastêpuje siê wyrazami”, w art. 1029 w § 2 i w art. 1081
w § 2”;

24) w art. 1 w pkt 145, w § 3 wyrazy „Je¿eli wierzytelnoœæ znajduj¹ca siê na rachunku bankowym, w tym
na rachunku bankowym obejmuj¹cym wk³ad oszczêdnoœciowy” zastêpuje siê wyrazami „Je¿eli wie-
rzytelnoœæ z rachunku bankowego, w tym z rachunku bankowego obejmuj¹cego wk³ad oszczêdno-
œciowy”;

25) w art. 1 w pkt 146, w § 2 skreœla siê wyrazy „, je¿eli bêdzie to uzasadnione potrzeb¹ zapewnienia pro-
dukcji lub innymi wa¿nymi wzglêdami”;

26) w art. 1 w pkt 148, w art. 8911 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.W razie zajêcia rachunku wspólnego dla wspólników spó³ki cywilnej, komornik zawiadamia

pozosta³ych wspólników.”;
27) w art. 1 w pkt 165, w § 1 wyrazy „Egzekucja nieruchomoœci” zastêpuje siê wyrazami „Egzekucja

z nieruchomoœci”;
28) w art. 1 w pkt 179, w § 1 wyrazy „, a je¿eli nieruchomoœæ oszacowana jest wy¿ej ni¿ na piêædziesi¹t

tysiêcy z³otych – tak¿e” zastêpuje siê wyrazem „oraz”;
29) w art. 1 w pkt 184, w art. 10133 w § 1 wyrazy „75% ceny oszacowania” zastêpuje siê wyrazami „war-

toœæ oszacowania”;
30) w art. 1 w pkt 184, w art. 10135 w § 1 wyrazy „osoby przyjmuj¹c¹” zastêpuje siê wyrazami „osoby

przyjmuj¹cej”;
31) w art. 1 skreœla siê pkt 188;
32) w art. 1 w pkt 194 w lit. b, skreœla siê § 8;
33) w art. 1 w pkt 199, w art. 106411 w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W razie wieloœci wierzycieli wyp³ata nastêpuje z zachowaniem stosowanych odpowiednio przepi-
sów ogólnych o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisów o podziale sumy uzyskanej
z egzekucji z nieruchomoœci.”;

34) w art. 1 w pkt 199, w art. 106413 w § 2 wyrazy „Na podzia³ sumy” zastêpuje siê wyrazami „Na plan
podzia³u sumy”;

35) w art. 1 w pkt 199, w art. 106413 dodaje siê § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przepisy ogólne o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisy o podziale sumy uzyska-

nej z egzekucji z nieruchomoœci stosuje siê odpowiednio.”;
36) w art. 1 w pkt 199, w art. 106417 w § 2 wyrazy „strony nie ustali³y” zastêpuje siê wyrazami „d³u¿nik

i wszyscy wierzyciele nie ustalili”;
37) w art. 1 w pkt 199, w art. 106422 w § 1 wyrazy „w art. 526” zastêpuje siê wyrazami”w art. 554 „;
38) w art. 1 w pkt 199, po art. 106422 dodaje siê art. 106423 w brzmieniu:

„Art. 106423. Do podzia³u sumy uzyskanej ze sprzeda¿y przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolne-
go stosuje siê odpowiednio przepisy ogólne o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisy
o podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomoœci.”;

39) po art. 7 dodaje siê art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. Ilekroæ w obowi¹zuj¹cych przepisach jest mowa o zarz¹dzeniu tymczasowym s¹du nale¿y

przez to rozumieæ postanowienie s¹du o udzieleniu zabezpieczenia.”;
40) w art. 9 wyrazy „ w tym gara¿e” zastêpuje siê wyrazami „w tym gara¿u”;
41) w art. 12 po wyrazie „przepisy” dodaje siê wyrazy „art. 47912 ,”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI
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188 oraz niektórych innych ustaw



UZASADNIENIE

Senat wprowadzi³ 41 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw, z których wiêkszoœæ dotyczy materii postêpowania zabezpieczaj¹cego i egze-
kucyjnego. Jednak tak¿e w zakresie postêpowania rozpoznawczego Senat przyj¹³ kilka zmian maj¹cych
istotne znaczenie dla stron i uczestników postêpowania. Wœród nich na pewno bêdzie siê mieœci³a po-
prawka dotycz¹ca krêgu pe³nomocników procesowych (nr 2), w której umo¿liwia siê zastêpstwo strony
nie tylko osobie sprawuj¹cej zarz¹d maj¹tkiem strony, ale tak¿e interesami strony oraz osobie pozosta-
j¹cej w sta³ym stosunku zlecenia, je¿eli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. Jest to roz-
wi¹zanie, które ju¿ funkcjonowa³o w naszym systemie prawnym i Senat uzna³ za celowy powrót do nie-
go, szczególnie ze wzglêdu na interesy osób pos³uguj¹cych siê osobami trzecimi przy prowadzeniu ich
spraw.

Senat, zdaj¹c sobie sprawê z wagi zasad równoœci stron i uczestników postêpowania oraz kontradyk-
toryjnoœci, postanowi³ jednak w niektórych poprawkach wzmocniæ ochronê tych stron postêpowania,
które dzia³aj¹ bez adwokata lub radcy prawnego (poprawka nr 3) oraz z uwagi na pracowniczy charakter
spraw (poprawka nr 4).

W zakresie postêpowania zabezpieczaj¹cego Izba postanowi³a pozostawiæ niektóre dobrze funkcjo-
nuj¹ce aktualnie rozwi¹zania kodeksowe. Nale¿y do nich pozostawienie nakazu bezzw³ocznego rozpoz-
nawania wniosku o udzielenie zabezpieczenia, a najd³u¿ej w terminie tygodnia. Senat uzna³, ¿e jest to
poprawniejsze rozwi¹zanie ze wzglêdu na cel tego postêpowania, w którym chodzi o to, aby jak najszyb-
ciej zosta³a dokonane uzasadnione zabezpieczenie (poprawka nr 8). Izba pozostawi³a tak¿e konieczny
przepis reguluj¹cy zasady dorêczania obowi¹zanemu postanowienia wydanego w zwi¹zku z zabezpie-
czeniem roszczenia niepieniê¿nego (poprawka nr 16).

Senat uzna³, ¿e dodany nowelizacj¹ sposób zabezpieczenia roszczeñ pieniê¿nych polegaj¹cy na mo¿-
liwoœci ustanowienia zarz¹du przymusowego nad przedsiêbiorstwem lub gospodarstwem rolnym powi-
nien byæ stosowany w ostatecznoœci, dopiero, gdy pozosta³e sposoby oka¿¹ siê nieskuteczne. Izba mia³a
na wzglêdzie istotn¹ dolegliwoœæ zwi¹zan¹ ze stosowaniem tego sposobu oraz mo¿liwoœæ zaistnienia
nadu¿yæ (poprawka nr 13).

W zakresie poprawek do postêpowania egzekucyjnego, Izba postanowi³a, aby w przypadku ka¿dej
nieruchomoœci, niezale¿nie od jej wartoœci oszacowania, obwieszczenie o licytacji og³aszane by³o tak¿e
w dzienniku poczytnym w danej miejscowoœci. Izba uzna³a, ¿e w interesie wierzyciela le¿y, aby wiado-
moœæ o wystawieniu takiej nieruchomoœci na licytacjê dotar³a do jak najszerszego grona potencjalnych
nabywców (poprawka nr 28).

Senat nie widzia³ tak¿e potrzeby, aby zmieniaæ wy³¹cznie nazwê œrodka zaskar¿enia, gdy nie wi¹¿e siê
z tym zmiana merytoryczna. Z tego powodu postanowi³ pozostawiæ zarzuty przeciwko planowi podzia³u
sumy uzyskanej z egzekucji (poprawka nr 31).

W poprawkach Izba odnios³a siê równie¿ do problemu wykonywania tytu³ów nakazuj¹cych opró¿nie-
nie lokalu. Przyjmuj¹c z zadowoleniem rozwi¹zanie zmierzaj¹ce do eliminacji „eksmisji na bruk”, Senat
uzna³ jednak za niew³aœciwe dopuszczenie do traktowania jako tymczasowe pomieszczenie tak¿e tym-
czasowego miejsca noclegowego w rozumieniu przepisów o pomocy spo³ecznej. Zdaniem Senatu, miej-
sca te nie zaspokajaj¹ potrzeb mieszkaniowych d³u¿nika i dlatego nie widzi mo¿liwoœci traktowania ich
na równi z tymczasowymi pomieszczeniami (poprawka nr 32).

Senat postanowi³ tak¿e o krótszym vacatio legis dla przepisu art. 47912 zmienianego nowelizacj¹
z uwagi na fakt, i¿ w stosunku do aktualnego brzmienia tego przepisu istniej¹ w¹tpliwoœci natury kon-
stytucyjnej i Izba uzna³a za wskazane jego wejœcie w ¿ycie w zmienionym brzmieniu po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia (poprawka nr 41).

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter redakcyjny, zmierzaj¹ do zachowania jednolitoœci terminologicz-
nej oraz zasad techniki prawodawczej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 maja 2004 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie granicy pañstwowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu na-
stêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3, w art. 18b w ust. 1 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „Prawo lotnicze” dodaje siê wy-

razy „lub umowami miêdzynarodowymi, którymi Rzeczpospolita Polska jest zwi¹zana”;
2) w art. 4 w pkt 3, w art. 122a wyrazy „u¿yty jako œrodek ataku terrorystycznego z powietrza” zastêpu-

je siê wyrazami „u¿yty do dzia³añ sprzecznych z prawem, a w szczególnoœci jako œrodek ataku
terrorystycznego z powietrza”;

3) skreœla siê art. 5;
4) skreœla siê art. 6.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy z dnia 18 maja 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej oraz
niektórych innych ustaw, Senat podj¹³ uchwa³ê o wprowadzeniu do niej 4 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat postanowi³ uzupe³niæ przepis stanowi¹cy o czynnoœciach, które mo-
g¹ byæ podjête wobec obcego cywilnego statku powietrznego przekraczaj¹cego granicê pañstwow¹ nie-
zgodnie z przepisami ustawy– Prawo lotnicze, o wskazanie na umowy miêdzynarodowe, którymi Rzecz-
pospolita Polska jest zwi¹zana. Zgodnie bowiem z art. 18 ustawy o ochronie granicy pañstwowej,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, warunki przekraczania granicy pañstwowej oraz wykonywa-
nia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej okreœlaj¹ przepisy ustawy – Prawo lotnicze oraz umowy
miêdzynarodowe, którymi Rzeczpospolita Polska jest zwi¹zana.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³, ¿e konieczne jest zapewnienie spójnoœci terminologicznej
miêdzy art. 122a dodawanym do ustawy – Prawo lotnicze i art. 18b ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy o ochronie
granicy pañstwowej w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹. Zgodnie bowiem z art. 122a ustawy – Pra-
wo lotnicze, cywilny statek powietrzny mo¿e zostaæ zniszczony, jeœli jest on u¿yty jako œrodek ataku ter-
rorystycznego z powietrza, natomiast w myœl art. 18b ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy o ochronie granicy pañ-
stwowej - je¿eli jest on u¿yty do dzia³añ sprzecznych z prawem, a w szczególnoœci jako œrodek ataku ter-
rorystycznego z powietrza.

W poprawce nr 3 Senat wyeliminowa³ z ustawy przepisu zmieniaj¹cy, zbêdny ze wzglêdu na d³u¿szy
ni¿ za³o¿ony przez projektodawcê czas procedowania nad ustaw¹ w Sejmie. Poniewa¿ przedmiotowa
ustawa wejdzie w ¿ycie po wejœciu w ¿ycie ustawy z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nie
istnieje ju¿ uzasadnienie dla dokonywania zmian w tej ostatniej.

Poprawka nr 4 usuwa z ustawy przepis przejœciowy, który zosta³ zamieszczony w jej tekœcie przy za³o-
¿eniu, ¿e ustawa wejdzie w ¿ycie przed dniem 1 lipca 2004 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o przysz³ej wielostronnej wspó³pracy
w rybo³ówstwie na Pó³nocno-Zachodnim Atlantyku, sporz¹dzonej w Ottawie

dnia 24 paŸdziernika 1978 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004 r. ustawy
o wypowiedzeniu Konwencji o przysz³ej wielostronnej wspó³pracy w rybo³ówstwie na Pó³nocno-Zachod-
nim Atlantyku, sporz¹dzonej w Ottawie dnia 24 paŸdziernika 1978 r., przyjmuje tê ustawê bez popra-
wek.

WICEMARSZA£EK SENATU
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie przyjêcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr
101, poz. 1114, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91,
poz. 874) uchwala siê co nastêpuje:

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocz-
nego okresu dzia³alnoœci (kwiecieñ 2003 r. – marzec 2004 r.).

Art. 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 maja 2004 r. ustawy o swo-
bodzie dzia³alnoœci gospodarczej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 23 w ust. 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:

„Miejscem zamieszkania jest miejscowoœæ, w której przebywa przedsiêbiorca z zamiarem sta³ego
pobytu.”;

2) w art. 23 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dla osób zagranicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasa-

dach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz
cz³onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 141, poz. 1180, z 2003 r.
Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), podejmuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w³aœciwoœæ miejscow¹ gminy dla celów ewidencyjnych okre-
œla siê wed³ug g³ównego miejsca wykonywania tej dzia³alnoœci na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

3) w art. 27 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do dorêczeñ przedsiêbiorcy oraz adres, pod

którym jest wykonywana dzia³alnoœæ gospodarcza, a je¿eli przedsiêbiorca wykonuje dzia³alnoœæ
poza miejscem zamieszkania - adres g³ównego miejsca wykonywania dzia³alnoœci i oddzia³u, je-
¿eli zosta³ utworzony;”;

4) w art. 27 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wniosek o wpis do ewidencji mo¿e byæ wys³any listem poleconym. W tym przypadku w³asnorêcz-

noœæ podpisu wnioskodawcy powinna byæ poœwiadczona przez notariusza.”;
5) w art. 29 w ust. 3 i w art. 30 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do dorêczeñ przedsiêbiorcy, adres, pod którym jest
wykonywana dzia³alnoœæ gospodarcza, a je¿eli przedsiêbiorca wykonuje dzia³alnoœæ poza miej-
scem zamieszkania - adres g³ównego miejsca wykonywania dzia³alnoœci i oddzia³u, je¿eli zosta³
utworzony;”;

6) w art. 30 w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 6-13” zastêpuje siê wyrazami”ust. 1 pkt 6, 7, 9-12 i 15”;
7) w art. 33 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 3 stosuje siê odpowiednio do zmiany g³ównego miejsca wykonywania dzia³alnoœci
gospodarczej w przypadku osób zagranicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27
lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej oraz cz³onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

8) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o wpis do ewidencji mo¿e byæ z³o¿ony w formie elektronicznej. Wniosek sk³adany w for-

mie elektronicznej powinien zawieraæ dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we
wzorze urzêdowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1, oraz powinien byæ opatrzony bezpiecznym
podpisem elektronicznym znakowanym czasem, weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifi-
kowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektro-
nicznym.”;

9) w art. 40 w ust. 3 i w art. 49 w ust. 1 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „dzia³alnoœci gospodarczej”;
10) art. 44 i 45 oznacza siê jako art. 22a i 22b oraz w nowym art. 22b w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 44” zastê-

puje siê wyrazami”art. 22a”;
11) w art. 49 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) firmê przedsiêbiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz
adresu g³ównego miejsca wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej;”;

12) w art. 53 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu” zastêpuje siê wyraza-
mi „siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu”;

13) w art. 76 wyrazy „zadania z zakresu” zastêpuje siê wyrazami „zadania zlecone z zakresu”;
14) w art. 82 w ust. 1 w pkt 6 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 7 w brzmieniu:

„7) kontrola dotyczy przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy.”;
15) w art. 84 w pkt 2 wyrazy „ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych” zastêpuje

siê wyrazami „ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych”;



16) w art. 84 w pkt 6 skreœla siê wyrazy „ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o doœwiadczeniach na zwie-
rzêtach (Dz. U. Nr …, poz....),”;

17) w art. 99 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê
ust. 2 w brzmieniu:
„2. Odmowa wpisu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga uzasadnienia faktyczne-

go.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI
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UZASADNIENIE

Poprawka Senatu nr 1 do ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej wyjaœnia pojêcie miejsca za-
mieszkania przedsiêbiorcy – analogicznie jak obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy, w celu unikniêcia w¹tpli-
woœci interpretacyjnych w organach ewidencyjnych.

Poprawki nr 2 i 7 wskazuj¹, która gmina bêdzie w³aœciwa w zakresie ewidencji dzia³alnoœci gospodar-
czej - w odniesieniu do osób zagranicznych podejmuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Polsce. Senat do-
strzeg³ potrzebê zapewnienia spójnoœci w tym obszarze z ustaw¹ o zasadach i warunkach wjazdu i poby-
tu obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz cz³onków ich rodzin na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Poprawki nr 3 i 5 doprecyzowuj¹ okreœlenie jednego ze sk³adników: wniosku o wpis do ewidencji dzia-
³alnoœci gospodarczej, decyzji administracyjnej o wpisie oraz samego wpisu. Poprawki te uwzglêdniaj¹
sytuacjê, w której przedsiêbiorca w tej samej miejscowoœci, lecz pod ró¿nymi adresami mieszka i wyko-
nuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹, oraz wymagaj¹ podania adresu miejsca zamieszkania jedynie we wnios-
ku o wpis.

Poprawki nr 4 i 8 porz¹dkuj¹ przepisy dotycz¹ce dwóch szczególnych form sk³adania wniosku o wpis
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej tj. listem poleconym i w formie elektronicznej.

Poprawka nr 6 doprecyzowuje odes³anie. Poprawki nr 9 i 13 ujednolicaj¹ terminologiê ustawy.
Poprawka nr 10 zmienia umiejscowienie przepisów dotycz¹cych jednoczesnego sk³adania wniosku

o wpis do rejestru przedsiêbiorców albo do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz wniosków o nada-
niu numeru NIP i REGON, a tak¿e zg³oszenia do ubezpieczeñ spo³ecznych. Przepisy te, zdaniem Senatu,
nie powinny znajdowaæ siê w rozdziale poœwiêconym wy³¹cznie ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej.

Poprawki nr 11 i 12 doprecyzowuj¹ przepisy dotycz¹ce koncesji wskazuj¹c, i¿ zarówno w odniesieniu
do osób prawnych i jednostek organizacyjnych jak i osób fizycznych wymaga siê wskazania adresu.

Poprawka nr 14 umo¿liwia jednoczesne prowadzenie wiêcej ni¿ jednej kontroli dzia³alnoœci przedsiê-
biorcy w sytuacji, gdy kontrola dotyczy przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy. Se-
nat podzieli³ argumenty, i¿ swoboda dzia³alnoœci gospodarczej nie mo¿e prowadziæ do naruszania praw
pracowniczych.

Poprawka nr 15 uaktualnia odwo³anie do ustawy o funduszach inwestycyjnych.
W poprawce nr 16 Senat umo¿liwi³ Sejmowi skreœlenie odwo³ania do ustawy o doœwiadczeniach na

zwierzêtach w przypadku nieuchwalenia tej ustawy po ponownym rozpatrzeniu na wniosek Prezyden-
ta.

Poprawka nr 17 umo¿liwia nieuzasadnianie decyzji odmawiaj¹cej wpisu do rejestru przedstawi-
cielstw w przypadku, gdy utworzenie przedstawicielstwa zagra¿a³oby bezpieczeñstwu i obronnoœci pa-
ñstwa lub ochronie tajemnicy pañstwowej albo innemu wa¿nemu interesowi publicznemu. Propozycja
ta jest powtórzeniem obowi¹zuj¹cego przepisu Prawa dzia³alnoœci gospodarczej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ceustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004 r. ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 11 w pkt 4, w art. 38:

a) w ust. 1 skreœla siê pkt 5 i 6,
b) w ust. 2 dodaje siê pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) rozpowszechnianie programu powoduje osi¹gniêcie przez nadawcê pozycji dominuj¹cej
w dziedzinie œrodków masowego przekazu na danym rynku w³aœciwym w rozumieniu przepi-
sów o ochronie konkurencji i konsumentów;

4) nast¹pi przejêcie bezpoœredniej lub poœredniej kontroli nad dzia³alnoœci¹ nadawcy przez in-
n¹ osobê.”;

2) w art. 11 w pkt 8 dodaje siê lit. a1 w brzmieniu:
„a1) w ust. 3 uchyla siê pkt 4,”;

3) w art. 22 w pkt 2, w art. 83b w ust. 3 po wyrazie „Technicznego” dodaje siê wyrazy „lub Instytutowi
Transportu Samochodowego”;

4) w art. 23 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
„1a) uchyla siê art. 19b;”;

5) w art. 27 w pkt 2:
a) w art. 14a:

§ 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Do za³atwienia wniosku, o którym mowa w § 1, stosuje siê odpowiednio przepisy art. 169 § 1

i 2 oraz art. 170 § 1, z tym ¿e w razie gdy wniosek nie zosta³ uzupe³niony w wyznaczonym ter-
minie nie maj¹ zastosowania przepisy art. 14b § 3.”,

skreœla siê § 6 i 7,
b) art. 14b otrzymuje brzmienie:

„Art. 14b.
§ 1. Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wi¹¿¹ca dla podatnika, p³atnika lub

inkasenta. Je¿eli jednak podatnik, p³atnik lub inkasent zastosowali siê do tej interpreta-
cji, organ nie mo¿e wydaæ decyzji okreœlaj¹cej lub ustalaj¹cej ich zobowi¹zanie podatkowe
bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, je¿eli taka decyz-
ja by³aby niezgodna z interpretacj¹ zawart¹ w tym postanowieniu.

§ 2. Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wi¹¿¹ca dla organów podatkowych i orga-
nów kontroli skarbowej w³aœciwych dla wnioskodawcy i mo¿e zostaæ zmieniona albo
uchylona wy³¹cznie w drodze decyzji, w trybie okreœlonym w § 5.

§ 3. W przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3 miesiêcy od dnia otrzy-
mania wniosku, o którym mowa w art. 14a § 1, uznaje siê, ¿e organ ten jest zwi¹zany sta-
nowiskiem podatnika, p³atnika lub inkasenta zawartym we wniosku. Przepis § 5 stosuje
siê odpowiednio.

§ 4. W przypadkach uzasadnionych z³o¿onoœci¹ sprawy termin, o którym mowa w § 3 mo¿e
zostaæ przed³u¿ony do 4 miesiêcy. O przed³u¿eniu terminu organ jest obowi¹zany zawia-
domiæ wnosz¹cego wniosek.

§ 5. Organ odwo³awczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa
w art. 14a § 4:
1) je¿eli uzna, ¿e za¿alenie wniesione przez podatnika, p³atnika lub inkasenta zas³uguje

na uwzglêdnienie, lub
2) z urzêdu, je¿eli postanowienie ra¿¹co narusza prawo, orzecznictwo Trybuna³u Konsty-

tucyjnego lub Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, w tym tak¿e, je¿eli niezgod-
noœæ z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.Zmiana albo uchylenie postanowienia
wywiera skutek pocz¹wszy od rozliczenia podatku za miesi¹c nastêpuj¹cy po mie-
si¹cu, w którym decyzja zosta³a dorêczona podatnikowi, p³atnikowi lub inkasentowi,
a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok po-
datkowy - pocz¹wszy od rozliczenia podatku za rok nastêpuj¹cy po roku, w którym de-
cyzja zosta³a dorêczona podatnikowi, p³atnikowi lub inkasentowi.



§ 6. Wykonanie decyzji, o której mowa w § 5, podlega wstrzymaniu do dnia up³ywu terminu do
wniesienia skargi do s¹du administracyjnego, a je¿eli na decyzjê zostanie z³o¿ona skarga
do s¹du administracyjnego - do czasu zakoñczenia postêpowania przed s¹dem admini-
stracyjnym. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia podatnika, p³atnika lub inka-
senta prawa do wykonywania takiej decyzji.

§ 7. Ostateczne postanowienia oraz decyzje dotycz¹ce interpretacji co do zakresu i sposobu
zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach zamieszczane s¹ na stro-
nie internetowej w³aœciwej odpowiednio izby skarbowej lub izby celnej, bez podania da-
nych identyfikuj¹cych podatnika, p³atnika lub inkasenta. Wójt, burmistrz (prezydent
miasta), starosta albo marsza³ek województwa, interpretacje co do zakresu i sposobu za-
stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach przesy³aj¹ niezw³ocznie do
w³aœciwego dyrektora izby skarbowej, celem ich zamieszczenia na stronie internetowej iz-
by skarbowej.”,

c) art. 14c otrzymuje brzmienie:
„Art. 14c. Zastosowanie siê podatnika, p³atnika lub inkasenta do interpretacji, o której mowa

w art. 14a § 1, nie mo¿e mu szkodziæ. W zakresie wynikaj¹cym z zastosowania siê do interpre-
tacji podatnikowi, p³atnikowi lub inkasentowi nie okreœla siê albo nie ustala zobowi¹zania
podatkowego za okres do wywarcia skutku, o którym mowa w art. 14b § 5 zdanie drugie, a ta-
k¿e:
1) nie ustala dodatkowego zobowi¹zania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów

i us³ug,
2) nie wszczyna siê postêpowania w sprawach o przestêpstwa skarbowe lub wykroczenia

skarbowe, a postêpowanie wszczête w tych sprawach umarza siê,
3) nie stosuje siê innych sankcji wynikaj¹cych z przepisów prawa podatkowego i przepisów

karnych skarbowych.”;
6) w art. 27 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:

„2a) po art. 14c dodaje siê art. 14d w brzmieniu:
„Art. 14d. Przepisy art. 14a-14c stosuje siê odpowiednio do nastêpcy prawnego podatnika, a tak-

¿e do osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaleg³oœci podatkowe.”; „;
7) w art. 27 dodaje siê pkt 2b w brzmieniu:

„2b) w art. 224 po § 1 dodaje siê § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Organ odwo³awczy, do którego wp³ynê³o odwo³anie strony od decyzji organu podatkowego

mo¿e wstrzymaæ jej wykonanie, je¿eli strona skutecznie zabezpieczy wykonanie decyzji orga-
nu podatkowego hipotek¹ na nieruchomoœci, zastawem rejestrowym lub innym skutecznym
sposobem zabezpieczenia.”; „;

8) w art. 28 w pkt 4, w art. 8 dodaje siê ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Z wykazów, o których mowa w ust. 4, wykreœla siê przedsiêbiorcê po up³ywie 3 lat od dnia wy-

dania ostatecznej decyzji o zakazie wykonywania lub o stwierdzeniu wykonywania dzia³alnoœci
bez wymaganego wpisu do rejestru.”;

9) w art. 31, w art. 106d wyrazy „wbrew obowi¹zuj¹cym przepisom” zastêpuje siê wyrazami „wbrew
przepisom ustawy”;

10) w art. 50 w pkt 2, w art. 12 po wyrazie „¿aden” dodaje siê wyraz „odpowiednio”;
11) dodaje siê art. 55a w brzmieniu:

„Art. 55a. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz.
535, z póŸn. zm.) w art. 496 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z dniem wszczêcia postêpowania naprawczego przedsiêbiorca sk³ada wniosek o wpis infor-

macji o wszczêciu postêpowania naprawczego odpowiednio do Krajowego Rejestru S¹dowego
albo ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej.”.”;

12) w art. 89 w pkt 2 wyrazy „art. 23 pkt 1-3” zastêpuje siê wyrazami ”art. 23 pkt 1, 1a-3”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI
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UZASADNIENIE

Rozpatruj¹c ustawê – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej Senat
poœwiêci³ najwiêcej uwagi przepisom nowelizuj¹cym ustawê o radiofonii i telewizji (poprawki nr 1 i 2)
oraz Ordynacjê podatkow¹ (poprawki nr 5-7).

Poprawka nr 1 przenosi dwie przes³anki cofniêcia koncesji na rozpowszechnianie programów z prze-
pisu przewiduj¹cego cofniêcie obligatoryjne do przepisu dotycz¹cego cofniêcia fakultatywnego. Senat
dostrzeg³, i¿ przyjêcie uchwalonego przez Sejm brzmienia powodowa³oby bezwarunkowe cofniêcie kon-
cesji nadawcy w przypadku osi¹gniêcia przez niego pozycji dominuj¹cej lub jego przejêcia przez inny
podmiot, co mog³oby stanowiæ naruszenie zasady swobody przep³ywu kapita³u. Proponowana w po-
prawce zmiana umo¿liwi Krajowej Radzie, tak jak to jest obecnie, indywidualn¹ analizê ka¿dego z przy-
padków.

Poprawka nr 2 usuwa jeden z elementów zg³oszenia programu rozprowadzanego w sieci kablowej do
rejestru - polegaj¹cy na wykazaniu posiadania przez wnioskodawcê uprawnieñ do u¿ywania urz¹dzeñ
nadawczych i eksploatacji linii telekomunikacyjnych niezbêdnych do rozprowadzania programu – w ce-
lu unikniêcia powtarzania regulacji zawartej w ust. 3a dodawanym do art. 44 ustawy o radiofonii i tele-
wizji.

Poprawka nr 3 umo¿liwia powierzenie przez starostê Instytutowi Transportu Samochodowego czyn-
noœci kontrolnych w ramach sprawowanego przez starostê nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.
Zdaniem Senatu nie ma powodu, dla którego ITS nie mia³by nadal wykonywaæ tych czynnoœci.

Poprawki nr 4 i 12 zmierzaj¹ do uchylenia z dniem 1 stycznia 2007 r. przepisów ustawy o Krajowym
Rejestrze S¹dowym dotycz¹cych mo¿liwoœci jednoczesnego sk³adania wniosku o wpis do rejestru
przedsiêbiorców oraz wniosków o nadaniu numeru NIP i REGON. Regulacje te s¹ zawarte w ustawie
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej i by³oby b³êdem ich utrzymywanie tak¿e w ustawie o KRS.

Poprawki nr 5 i 6 porz¹dkuj¹ i doprecyzowuj¹ zmieniane przepisy Ordynacji podatkowej dotycz¹ce
udzielania przez organy podatkowe pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra-
wa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników.

Poprawka nr 7 dodaje now¹ zmianê do Ordynacji podatkowej polegaj¹c¹ na dodaniu przepisu, zgod-
nie z którym organ odwo³awczy, do którego wp³ynê³o odwo³anie strony od decyzji organu podatkowego
mo¿e wstrzymaæ jej wykonanie, je¿eli strona skutecznie zabezpieczy wykonanie decyzji organu podat-
kowego.

Poprawka nr 8 dodaje do ustawy o us³ugach turystycznych przepis przewiduj¹cy wykreœlanie przed-
siêbiorców z wykazów prowadzonych w ramach ewidencji organizatorów turystyki i poœredników tury-
stycznych - po up³ywie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o zakazie wykonywania lub o stwier-
dzeniu wykonywania dzia³alnoœci bez wymaganego wpisu do rejestru.

Poprawka nr 9 w sposób zgodny z Konstytucj¹ zapisuje zmieniany przepis karny w Kodeksie karnym
skarbowym.

Poprawka nr 10 uzupe³nia o brakuj¹cy wyraz przepis przewiduj¹cy wykonywanie dzia³alnoœci kanto-
rowej wy³¹cznie przez osoby, które nie by³y prawomocnie skazane za przestêpstwo skarbowe albo za
przestêpstwo pope³nione w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej lub osobistej.

Poprawka nr 11 zobowi¹zuje przedsiêbiorców wpisanych do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej do
sk³adania wniosku o wpis do tej ewidencji informacji o wszczêciu postêpowania naprawczego. Popraw-
ka ta jest zwi¹zana z poprawk¹ Senatu nr 6 do ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
oraz ustawy o kredycie konsumenckim

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r. ustawy
o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim, przyj-
muje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Komisji Spraw Zagranicznych

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora
Zbigniewa Kulaka na przewodnicz¹cego Komisji Spraw Zagranicznych.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania cywilnego

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cy-
wilnego.

Jednoczeœnie upowa¿nia senator Teresê Liszcz do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych
pracach nad projektem.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI

projekt

U S T A W A

z dnia

o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego

Art. 1

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296,
z póŸn. zm. )) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) art. 954 otrzymuje brzmienie:

„Art. 954. Obwieszczenie o licytacji dorêcza siê:
1) uczestnikom postêpowania;
2) organowi gminy, urzêdowi skarbowemu miejsca po³o¿enia nieruchomoœci oraz organom

ubezpieczeñ spo³ecznych z wezwaniem, aby najpóŸniej w terminie licytacji zg³osi³y zestawie-
nie podatków i innych danin publicznych, nale¿nych po dzieñ licytacji.”;

2) w art. 999 uchyla siê § 3.

Art. 2

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.



UZASADNIENIE

Niniejszy projekt jest efektem prac Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci Senatu nad ustaw¹
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalon¹ przez
Sejm w dniu 28 maja 2004 r., podczas których pojawi³a siê potrzeba dokonania zmiany przepisów Ko-
deksu nie objêtych nowelizacj¹. Regulacja zawarta w zmienianych w projekcie przepisach wywo³uje du-
¿e w¹tpliwoœci i problemy w praktyce, jak te¿ jest jedn¹ z przyczyn nieskutecznoœci egzekucji z nieru-
chomoœci. W art. 954 pkt 2 stanowi siê o skutkach z³o¿enia przez organy skarbowe zestawienia podat-
ków i innych danin publicznych. Skutkiem tym jest mo¿noœæ dochodzenia zaleg³oœci podatkowych od
nabywcy nieruchomoœci. Unormowanie to jest podstaw¹ do istnienia pogl¹du, i¿ tak¿e w przypadku na-
bycia nieruchomoœci w egzekucji nabywca ponosi odpowiedzialnoœæ za zaleg³oœci podatkowe egzekwo-
wanego d³u¿nika na podstawie art. 112 Ordynacji podatkowej, podczas gdy w doktrynie prawa finanso-
wego uwa¿a siê, ¿e art. 112 Ordynacji dotyczy tylko nabycia w drodze czynnoœci materialnoprawnej,
a nie w egzekucji. Ryzyko, i¿ zaleg³oœci podatkowe bêd¹ dochodzone od nabywcy sprawia, ¿e wiele nie-
ruchomoœci sprzedawanych w egzekucji nie znajduje nabywców. Proponowane zmiany usun¹ te w¹t-
pliwoœci i w konsekwencji doprowadz¹ do wzrostu skutecznoœci egzekucji z nieruchomoœci, a potencjal-
ni nabywcy bêd¹ mieli jasn¹ regulacjê prawn¹ co do ci¹¿¹cych na nich zobowi¹zaniach w zwi¹zku z na-
byciem nieruchomoœci w egzekucji.

Projekt nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.
Przedmiot inicjatywy nie jest objêty zakresem prawa Unii Europejskiej.
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Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 18

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 21

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Anna Kurska . . . . . . . . . . . . . 23
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senator sprawozdawca mniejszoœci
Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 23

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Kulak . . . . . . . . 24
senator sprawozdawca
Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 24
senator Ewa Serocka . . . . . . . . . 24
senator sprawozdawca
Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 24
senator Henryk Dzido . . . . . . . . . 24
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Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 25

Wyst¹pienie ministra sprawiedliwoœci
minister Marek Sadowski . . . . . . . 25

G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 28
Uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt

siódmy: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego
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Wsi
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fonii i Telewizji z rocznego okresu
dzia³alnoœci

przewodnicz¹ca Krajowej Rady
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Danuta Waniek . . . . . . . . . . . . 42
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Ryszard S³awiñski . . . . . . . . . . 51
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Kazimierz Kutz . . . . . . . . . . . . 54
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Zapytania i odpowiedzi
senator Janina Sagatowska . . . . . . 79
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Wznowienie posiedzenia
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G³osowanie nr 5. . . . . . . . . . . . . . 105
G³osowanie nr 6. . . . . . . . . . . . . . 105

G³osowanie nr 7. . . . . . . . . . . . . . 105
G³osowanie nr 8. . . . . . . . . . . . . . 105
G³osowanie nr 9. . . . . . . . . . . . . . 105
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o obrocie z zagranic¹ towara-
mi, technologiami i us³ugami o znacze-
niu strategicznym dla bezpieczeñstwa
pañstwa, a tak¿e dla utrzymania miêdzy-
narodowego pokoju i bezpieczeñstwa
oraz o zmianie niektórych ustaw

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 105
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