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Sprawozdanie Stenograficzne

z 66. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 7 i 8 lipca 2004 r.

Warszawa
2004 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rol-
nych i produktów cukrowych.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przeka-

zywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych ustaw.
4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych.
5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania

sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki.
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ³owieckie.
7. Stanowisko Senatu w sprawie uchwa³y Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie usuniêcia niezgo-

dnoœci w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich.
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Miêdzynarodowej konwencji

o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu, 1974, uchwalonych przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Morsk¹
w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u zmieniaj¹cego do Europejskiej kon-
wencji o zwalczaniu terroryzmu, sporz¹dzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

10. Drugie czytanie projektu ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Czêstochowie
nazwy „Akademia im. Jana D³ugosza w Czêstochowie”.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

13. Informacja Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego Rzeczypospolitej Polskiej o dzia³alnoœci S¹du
Najwy¿szego w roku 2003.

14. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci za 2003 r., z uwagami o stanie przestrze-
gania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.

15. Zmiany w sk³adach komisji senackich.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Rzecznik Praw Obywatelskich – Andrzej Zoll

S¹d Najwy¿szy – pierwszy prezes Lech Gardocki

Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty – prezes Witold Graboœ

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – sekretarz stanu Tadeusz Szulc

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Witold Górski
– podsekretarz stanu Wojciech Ha³ka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podsekretarz stanu Jerzy Plewa

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – minister Marek Sadowski

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji – sekretarz stanu Andrzej Brachmañski
– podsekretarz stanu Pawe³ Dakowski
– podsekretarz stanu Leszek Cieæwierz
– podsekretarz stanu Tadeusz Matusiak

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Jakub Wolski

Ministerstwo Œrodowiska – podsekretarz stanu Andrzej Mizgajski

Porz¹dek obrad

66. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
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(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 05)

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

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê pañstwa senatorów o zajmowanie
miejsc.

Bardzo proszê o zajmowanie miejsc, zaraz roz-
poczynamy obrady.

Otwieram szeœædziesi¹te szóste posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panów
senatorów S³awomira Izdebskiego oraz Zbignie-
wa Go³¹bka.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym. Listê mówców bêdzie
prowadzi³ pan senator Izdebski.

Informujê, ¿e Sejm na siedemdziesi¹tym ós-
mym posiedzeniu w dniu 2 lipca 2004 r. przyj¹³
wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej, do ustawy – Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³al-
noœci gospodarczej, do 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 i do ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw. Na tym samym
posiedzeniu w dniu 2 lipca bie¿¹cego roku Sejm
przyj¹³ ponadto wszystkie poprawki Senatu zg³o-
szone do ustawy o zmianie ustawy o ochronie
granicy pañstwowej oraz niektórych innych
ustaw.

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

Informujê, ¿e protokó³ szeœædziesi¹tego trze-
ciego posiedzenia Senatu, zgodnie z art. 39 ust. 3
regulaminu naszej Izby, jest przygotowany do

udostêpnienia pañstwu senatorom. Je¿eli nikt
z pañstwa senatorów nie zg³osi do niego zastrze-
¿eñ, zostanie on przyjêty na kolejnym posiedze-
niu.

Wysoki Senacie! Informujê, ¿e w dniu 4 maja
bie¿¹cego roku prezes Rady Ministrów, zgodnie
z art. 140e ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym, przekaza³ Senatowi
sprawozdanie o stanie bezpieczeñstwa ruchu
drogowego w Polsce oraz dzia³aniach realizowa-
nych w tym zakresie w 2003 r. 4 maja marsza³ek
Senatu skierowa³ je do Komisji Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury, Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji
Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publiczne-
go. Informujê, ¿e komisje na wspólnym posie-
dzeniu w dniach 1 i 24 czerwca bie¿¹cego roku,
po analizie przed³o¿onego dokumentu i wys³u-
chaniu opinii zaproszonych goœci, wskaza³y na
potrzebê dalszych dzia³añ na rzecz poprawy sta-
nu bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Stano-
wisko komisji zawieraj¹ce uwagi w tej sprawie
znajduje siê w skrytkach senatorskich.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad szeœædziesi¹tego szóstego posie-
dzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Pra-
wo telekomunikacyjne.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz
niektórych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez ma-
sowych.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoz-
nania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nie-
uzasadnionej zw³oki.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ³owieckie.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Poprawek do Miêdzynarodowej konwen-



cji o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu, 1974,
uchwalonych przez Miêdzynarodow¹ Organiza-
cjê Morsk¹ w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

8. Drugie czytanie projektu ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o systemie oœwia-
ty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

9. Informacja Pierwszego Prezesa S¹du Najwy-
¿szego Rzeczypospolitej Polskiej o dzia³alnoœci
S¹du Najwy¿szego w roku 2003.

10. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich
o dzia³alnoœci za 2003 r., z uwagami o stanie
przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i oby-
watela.

11. Zmiany w sk³adach komisji senackich.
Informujê, ¿e senatorowie S³awomir Izdebski,

Henryk Dzido, Krzysztof Borkowski, Józef
Sztorc, Les³aw Podkañski, Jan Szafraniec oraz
Henryk Stok³osa w dniu 24 czerwca bie¿¹cego ro-
ku, zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu,
zg³osili wniosek o uzupe³nienie porz¹dku obrad
obecnego posiedzenia o punkt: debata z udzia-
³em prezydenta i premiera poœwiêcona ocenie
skutków zmian w gospodarce ze szczególnym
uwzglêdnieniem prywatyzacji strategicznych
sektorów i ich wp³ywu na konkurencyjnoœæ i roz-
wój gospodarki oraz kondycjê ekonomiczn¹
i spo³eczn¹.

Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e nie uwzglêdni³em
tego wniosku, poniewa¿ przed podjêciem decyzji
o ewentualnym uzupe³nieniu porz¹dku obrad
o ten punkt, pragnê zasiêgn¹æ opinii Konwentu
Seniorów. Posiedzenie Konwentu Seniorów od-
bêdzie siê w dniu jutrzejszym.

Chcia³bym zapytaæ, czy wnioskodawcy przyj-
muj¹ moje wyjaœnienie.

(G³os z sali: Tak.)
Tak? Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa sena-

torów pragnie zabraæ g³os w sprawie przedsta-
wionego porz¹dku obrad.

(G³osy z sali: Tak, tak.)
Proszê bardzo, kto pierwszy?
Pan senator Lorenz, proszê bardzo.

Senator Janusz Lorenz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Europejska w swoim rozporz¹dzeniu

z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmodyfikowa³a listê
produktów rolnych, których zapasy mog¹ byæ
uznawane za nadmierne. W dniu 2 lipca Sejm
uchwali³ zmianê ustawy o nadmiernych zapa-
sach, a wczoraj rozpatrzy³a j¹ Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, która wnosi o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek.

Ze wzglêdów strategicznych, o których bêdzie
mówi³ pan minister Plewa, prosi³bym, aby zosta³
dziœ rozpatrzony punkt dotycz¹cy tej ustawy i ¿e-

by by³ punktem pierwszym porz¹dku obrad. Po-
wtórzê, ¿e chodzi o zmianê ustawy o nadmier-
nych zapasach produktów rolnych i produktów
cukrowych. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Czy jest sprzeciw wobec tego wniosku?
Rozumiem, ¿e Wysoka Izba przyjê³a propozy-

cjê zg³oszon¹ przez pana senatora Lorenza.
Pan senator Suchañski.

Senator Jerzy Suchañski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 8 Regulaminu

Senatu wnoszê o wprowadzenie do porz¹dku ob-
rad nastêpuj¹cego punktu: stanowisko Senatu
w sprawie uchwa³y Sejmu Rzeczpospolitej Pol-
skiej w sprawie usuniêcia niezgodnoœci w usta-
wie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy
o portach i przystaniach morskich.

Po raz pierwszy powsta³a taka sytuacja, ¿e pre-
zydent podpisa³ ustawê z wyj¹tkiem jednego jej
punktu, który zosta³ zakwestionowany przez
Trybuna³ Konstytucyjny. Na podstawie art. 122
ust. 4 konstytucji prezydent przekaza³ swoj¹ de-
cyzjê Sejmowi, który podj¹³ wspomnian¹ uchwa-
³ê. W dniu dzisiejszym komisja ustawodawstwa
oraz Komisja Skarbu Pañstwa i Infrastruktury
przyjê³y jednog³oœnie tê uchwa³ê, w zwi¹zku
z czym wnoszê o wprowadzenie tego punktu do
porz¹dku obrad Wysokiego Senatu.

(Marsza³ek Longin Pastusiak: Mam pytanie do
pana senatora: czy sprawozdanie komisji jest
udostêpnione pañstwu senatorom?)

Tak, jest udostêpnione.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Czy w tej sprawie jest sprzeciw? Nie ma. Dziê-

kujê bardzo.
Rozumiem, ¿e propozycja pana senatora Su-

chañskiego zosta³a przyjêta.
Pan senator Dziemdziela, proszê.

Senator Józef Dziemdziela:
Panie Marsza³ku! Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8

Regulaminu Senatu wnoszê o uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad o punkt, który móg³by zostaæ roz-
patrzony po punkcie zg³oszonym przez senatora
Suchañskiego. By³by to nastêpuj¹cy punkt po-
rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o ratyfikacji Protoko³u zmieniaj¹cego do
Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryz-
mu, sporz¹dzonego w Strasburgu dnia 15 maja
2003 r., druk senacki nr 746.
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Dzisiaj odby³o siê wspólne posiedzenie Komisji
Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego
oraz Komisji Spraw Zagranicznych, na którym
jednog³oœnie zosta³o przyjête stanowisko wyra-
¿one w sprawozdaniu komisji, druk nr 746A.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Czy s¹ g³osy sprzeciwu wobec propozycji pana

senatora Dziemdzieli w sprawie wprowadzenia
do porz¹dku dziennego ratyfikacji protoko³u do
konwencji o zwalczaniu terroryzmu? Nie ma.
Dziêkujê bardzo.

Rozumiem, ¿e Wysoka Izba przyjê³a tê propo-
zycjê.

Pan senator Grzegorz Lipowski, proszê.

Senator Grzegorz Lipowski:

Panie Marsza³ku, zgodnie z art. 48 ust. 2
pkt 8 Regulaminu Senatu, wnoszê o uzupe³nie-
nie porz¹dku obrad o dodatkowy punkt: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wy-
¿szej Szkole Pedagogicznej w Czêstochowie na-
zwy „Akademia im. Jana D³ugosza w Czêsto-
chowie”.

Informujê, ¿e dziœ odby³o siê posiedzenie komi-
sji, zosta³o przygotowane sprawozdanie, jest te¿
na sali rektor szko³y. Proponujê, ¿eby ustawa zo-
sta³a rozpatrzona jako punkt dziewi¹ty porz¹dku
obrad, bo w zwi¹zku z punktem ósmym bêdziemy
goœcili przedstawiciela resortu oœwiaty.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ g³osy sprzeciwu wobec propozycji sena-

tora Lipowskiego? Nie ma. Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e Wysoka Izba przyjê³a tê propo-

zycjê.
Pani senator Kurzêpa.

Senator Irena Kurzêpa:

Panie Marsza³ku, na podstawie art. 48 ust. 2
pkt 8 Regulaminu Senatu wnoszê o przesuniêcie
punktu drugiego porz¹dku obrad, dotycz¹cego
stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Karta Nauczyciela, w miejsce punktu
dziesi¹tego, czyli przed informacjê pierwszego
prezesa S¹du Najwy¿szego Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê bardzo.
Czy jest zgoda, konsensus co do tego, ¿e-

by zmieniæ kolejnoœæ punktów w projekcie
porz¹dku obrad? Jest zgoda. Dziêkujê bar-
dzo.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad szeœædziesi¹tego szóstego posiedzenia Sena-
tu pi¹tej kadencji.

Informujê równie¿, ¿e g³osowania w sprawie
przedstawionych punktów porz¹dku obrad zo-
stan¹ przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu, a wiêc w dniu jutrzejszym.

Proszê pañstwa, w tej sytuacji mamy, jak wi-
daæ, w sumie piêtnaœcie punktu porz¹dku ob-
rad. S³ysza³em, ¿e jest dobra wola ze strony pañ-
stwa senatorów, jeœli chodzi o kontynuowanie
dzisiejszego posiedzenia a¿ do wieczora, do wy-
czerpania porz¹dku obrad. Wszystko bêdzie je-
dnak zale¿a³o od dyscypliny i od tego, jak pañ-
stwo senatorowie i nasi goœcie zachowaj¹ siê
w toku debaty.

Przystêpujemy zatem do rozpatrzenia pun-
ktu pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nad-
miernych zapasach produktów rolnych i produ-
któw cukrowych.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm
2 lipca bie¿¹cego roku na siedemdziesi¹tym ós-
mym posiedzeniu. Do naszej Izby zosta³a prze-
kazana równie¿ 2 lipca. Zgodnie z naszym regu-
laminem tego samego dnia skierowa³em tê
ustawê do rozpatrzenia przez Komisjê Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi. Komisja, po rozpatrzeniu
ustawy, przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej
sprawie.

Sprawozdanie komisji jest zawarte w druku
nr 749A, a tekst samej ustawy – w druku
nr 749.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, pana senatora Janusza Lorenza, o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Janusz Lorenz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Ustawa o zmianie ustawy o nadmiernych za-
pasach produktów rolnych i produktów cukro-
wych by³a przed³o¿eniem rz¹dowym. Sejm rozpa-
trzy³ j¹ na swoim siedemdziesi¹tym ósmym po-
siedzeniu w dniu 2 lipca.

(Rozmowy na sali)
Ten akt prawny zmienia ustawê z dnia

16 kwietnia 2004 r., która zosta³a uchwalona po
to, by zapobiegaæ gromadzeniu w okresie przed-
akcesyjnym…
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

Przepraszam, Panie Senatorze.
Równie¿ goœci prosimy o zachowanie godnoœci

tej Izby. Je¿eli chcecie rozmawiaæ, to bardzo pro-
szê o opuszczenie sali.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Lorenz:
…aby zapobiegaæ gromadzeniu w okresie

przedakcesyjnym zapasów produktów rolnych
i cukrowych w celu wprowadzenia ich po akcesji
do obrotu na obszar celny Unii Europejskiej.

Ustawa ta zosta³a uzupe³niona o postanowie-
nia dwóch rozporz¹dzeñ Komisji Europejskiej, to
jest rozporz¹dzenia nr 1972/03/WE z dnia 10 li-
stopada 2003 r. w sprawie œrodków przejœcio-
wych przyjêtych w odniesieniu do handlu produ-
ktami rolnymi ze wzglêdu na przyst¹pienie dzie-
siêciu pañstw oraz rozporz¹dzenia nr 60/04/WE
z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiaj¹cego œrod-
ki przejœciowe w sektorze cukru w nastêpstwie
przyst¹pienia tej¿e dziesi¹tki.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. okreœla, co
nale¿y rozumieæ przez œredni stan zapasów po-
szczególnych produktów rolnych u danego pod-
miotu. Nak³ada na w³aœcicieli i samoistnych po-
siadaczy zapasów produktów rolnych oraz na
przedsiêbiorców, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ
w zakresie produkcji, przetwórstwa oraz obrotu
produktami cukrowymi, obowi¹zek przekazywa-
nia informacji o stanie posiadanych zapasów
i okolicznoœciach ich powstania.

Zmiany zawarte w opiniowanej ustawie wpro-
wadzaj¹ dwa nowe rozwi¹zania. Na wczorajszym
posiedzeniu komisji uznaliœmy, ¿e te rozwi¹zania
nale¿y przyj¹æ bez poprawek i ¿e te zmiany ka¿-
dorazowo polski parlament musi przyj¹æ ze
wzglêdu na to, ¿e Komisja Europejska ma upra-
wnienia i w ka¿dej chwili mo¿e wprowadziæ zmia-
ny bez uprzedzenia. Jest to dostosowanie do po-
trzeb obecnego prawa. Chodzi o to, aby nasi
przedsiêbiorcy mogli jak najszybciej wykonaæ
na³o¿one na nich przez Uniê Europejsk¹ obo-
wi¹zki. Dziêkujê bardzo.

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

torów ma krótkie, minutowe pytanie do pana se-
natora sprawozdawcy? Nie.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e ustawa, która jest przedmiotem

obecnej debaty, by³a rz¹dowym projektem ustawy.
Doreprezentowaniastanowiskarz¹duupowa¿niony
zosta³ minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Witam w naszej Izbie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana
ministra Jerzego Plewê.

Pragnê zapytaæ, czy pan minister chcia³by
przedstawiæ stanowisko rz¹du.

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Jerzy Plewa:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Wysoki Senacie!
Na wstêpie chcia³bym serdecznie podziêkowaæ

za mo¿liwoœæ rozpatrzenia zmiany ustawy o nad-
miernych zapasach produktów rolnych i cukro-
wych w pierwszym punkcie dzisiejszych obrad.

Potrzeba szybkiej zmiany tej ustawy wynika
z faktu, ¿e polskie podmioty gospodarcze, które
s¹ zobowi¹zane do sk³adania informacji o pozio-
mie zapasów na dzieñ 30 kwietnia lub 1 maja
2004 r., mog¹ to uczyniæ do koñca lipca bie¿¹ce-
go roku, a wiêc pozosta³o niewiele dni na przes³a-
nie informacji do Agencji Rynku Rolnego.

Sama ustawa jest potrzebna, by z³agodziæ wy-
si³ek biurokratyczny, który czeka podmioty go-
spodarcze i administracjê. Otó¿ jej nieuchwale-
nie, przy zmianie za³¹cznika do rozporz¹dzenia
nr 1972 przez przytaczane ju¿ przez pana sena-
tora Lorenza rozporz¹dzenie nr 735 z 20 kwietnia
bie¿¹cego roku, w praktyce powodowa³oby tak¹
oto sytuacjê, ¿e polska ustawa mia³aby nieaktu-
alny za³¹cznik i dla kilku grup produktów pod-
mioty gospodarcze musia³yby sk³adaæ znacznie
szersze informacje, ni¿ to bêdzie wynikaæ po no-
welizacji ustawy. Tym rozporz¹dzeniem zmodyfi-
kowano listê towarów. Przede wszystkim usuniê-
to takie najwa¿niejsze grupy produktów, jak miê-
so wieprzowe, margaryna i ananasy zakonserwo-
wane, a wprowadzono miêso drobiowe, miêso
wo³owe i mandarynki zakonserwowane. Sama
modyfikacja listy nie oznacza jeszcze, ¿e te pod-
mioty bêd¹ objête op³atami od nadmiernych za-
pasów. Nowelizacja ustawy powoduje natomiast,
¿e w za³¹czniku zosta³y wprowadzone wielkoœci,
po przekroczeniu których podmioty bêd¹ zobo-
wi¹zane sk³adaæ informacje Agencji Rynku Rol-
nego. Mo¿na je nazwaæ wielkoœciami progowymi.
Jeœli tych wielkoœci by nie by³o, to praktycznie
nie by³oby jasne, kto powinien sk³adaæ informa-
cje. A przypomnê, ¿e na przyk³ad w przypadku
miêsa tylko podmioty, które na ten dzieñ mia³y
wiêksze zapasy ni¿ 100 t, bêd¹ zobowi¹zane do
zg³aszania takich informacji, co jeszcze nie ozna-
cza, ¿e bêd¹ objête op³atami od nadmiernych za-
pasów.

Chcê podkreœliæ, ¿e ustawa, która pozwala
wdro¿yæ rozporz¹dzenia unijne Komisji Europej-
skiej nr 1972 i nr 60 z tego roku, budzi³a wiele
kontrowersji w trakcie prac sejmowych, budzi³a
równie¿ o¿ywion¹ dyskusjê w Senacie. Komisja
Europejska naszego Sejmu uchwali³a uchwa³ê
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jednomyœlnie po to, aby w tej sprawie rz¹d wy-
st¹pi³ do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedli-
woœci. Zwracamy bowiem uwagê naszym partne-
rom, a g³ównie Komisji Europejskiej, ¿e w naszej
opinii ta ustawa narusza pewne regulacje trakta-
towe, a tak¿e jest nieproporcjonalna do celu, któ-
ry ma byæ osi¹gniêty. Chcê poinformowaæ Wyso-
k¹ Izbê, ¿e taki pozew zosta³ przygotowany i z³o-
¿ony w koñcu czerwca w Europejskim Trybunale
Sprawiedliwoœci w Luksemburgu. Mimo ¿e jeste-
œmy zobowi¹zani do realizacji rozporz¹dzeñ
nr 60 ze stycznia tego roku i nr 1972 z listopada
ubieg³ego roku wraz z modyfikacj¹, to nadal pod-
trzymujemy te uwagi natury prawnej, które ma-
my, a jedyn¹ mo¿liwoœci¹ proceduraln¹ w tym
zakresie jest odwo³anie siê do Europejskiego Try-
buna³u Sprawiedliwoœci.

Jeszcze raz serdecznie dziêkujê za tak pilny
tryb rozpatrzenia tej ustawy, jak równie¿ za bar-
dzo efektywn¹ pracê w dniu wczorajszym Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To wi¹¿e siê równie¿
z tym, ¿e im szybciej ustawa zostanie przyjêta,
tym wiêcej dni bêd¹ mia³y podmioty gospodarcze
na z³o¿enie informacji i ³atwiej im bêdzie wy-
wi¹zaæ siê z tego obowi¹zku, który jest du¿ym wy-
si³kiem biurokratycznym. Serdecznie dziêkujê za
uwagê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, jeszcze chwileczkê proszê po-

zostaæ przy mównicy, bo zgodnie z naszym regu-
laminem przystêpujemy do zadawania panu mi-
nistrowi pytañ.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytanie do
pana ministra Plewy?

Pan senator Sztorc, bardzo proszê.

Senator Józef Sztorc:

Panie Ministrze, powiedzia³ pan, ¿e nie musi
byæ tak, ¿e jeœli przedsiêbiorca ma 100 t czy
110 t jakiegoœ zapasu, to musi byæ w jakiœ spo-
sób ukarany. A czy w ogóle przewidywane s¹
sankcje za przekroczenie tych zapasów, ewen-
tualnie za niez³o¿enie sprawozdañ czy informa-
cji z remanentów zapasów magazynowych? Mo-
¿e by³by pan ³askaw powiedzieæ parê s³ów na ten
temat.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, o odpowiedŸ

na to pytanie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Jerzy Plewa:

Istotnie, jeœli chodzi o poziom zapasów, to wy-
nika on z ró¿nych wzglêdów. Na przyk³ad wiado-
mo, ¿e jeœli producent du¿o produkuje, to zapasy
bie¿¹ce te¿ ma du¿e. A wiêc chocia¿by to powodu-
je, ¿e u niektórych podmiotów bêd¹ znacznie wy-
¿sze zapasy ni¿ 100 t na dzieñ akcesji.

I potwierdzam to, ¿e sam poziom zapasów nie
œwiadczy jeszcze o tym, ¿e bêdzie pobrana op³ata.
Op³ata bêdzie pobrana wtedy, gdy ten poziom na
dzieñ 30 kwietnia jest wy¿szy o 10% od œredniego
poziomu z poprzednich lat. To jest zapisane
w ustawie, tego dzisiaj nie nowelizujemy. W usta-
wie s¹ równie¿ zapisane takie instrumenty, które
pozwalaj¹ uwzglêdniæ pewne zmiany poziomu
zapasów. Na przyk³ad jeœli nastêpuje po³¹czenie
firm i koncentracja produkcji, to równie¿ poja-
wiaj¹ siê wiêksze zapasy. A wiêc firmy nie tylko
maj¹ mo¿liwoœæ podania szczegó³owych infor-
macji, ale równie¿ uzasadnienia wzrostu zapa-
sów. I jeœli to uzasadnienie jest takie, ¿e te zapasy
nie zosta³y zgromadzone w celach spekulacyj-
nych, to oczywiœcie takie podmioty nie bêd¹ objê-
te op³atami.

Jeœli natomiast chodzi o same sankcje, to jest
tak, ¿e przewidywane s¹ sankcje za to, ¿e ktoœ po-
siada zapasy powy¿ej tego poziomu, a nie przeka-
za³ informacji. Przewidywane s¹ równie¿ sankcje
w takim przypadku, gdy ktoœ poda³ niew³aœciwe
informacje, niezgodne z prawd¹. Przewidziane s¹
odpowiednie sankcje za tego typu niew³aœciwe
wywi¹zanie siê z obowi¹zku ustawowego.

Na tym etapie mo¿emy powiedzieæ tylko tyle, ¿e
ustawa mia³a na celu bardzo szczytne zadanie,
mianowicie przeciwdzia³anie spekulacjom, czyli
na przyk³ad importowi towarów przed akcesj¹
przy niskim cle po to, ¿eby sprzedaæ ten towar po
akcesji, bo na przyk³ad ochrona celna danego to-
waru w Unii Europejskiej jest bardzo œcis³a
i w zwi¹zku z tym dzia³ania spekulacyjne by³yby
mo¿liwe. Wykazaliœmy naszym partnerom, ¿e
w wielu przypadkach na liœcie s¹ towary, na któ-
re w Polsce jest wysokie c³o, a mimo wszystko
znalaz³y siê one na liœcie. Dlatego jeszcze raz pod-
kreœlam, ¿e intencj¹ rz¹du nie jest karanie pod-
miotów, nie jest te¿ œci¹ganie do bud¿etu œrod-
ków po to, ¿eby poprawiæ sytuacjê bud¿etow¹.
Najlepsze rozwi¹zanie by³oby takie, gdyby nie by-
³o tych zapasów spekulacyjnych i nie by³o z tego
powodu ¿adnych sankcji dla podmiotów dzia³a-
j¹cych w Polsce.

Wstêpne informacje… Podmioty mog¹ ju¿
sk³adaæ informacje do agencji, ale takich infor-
macji nap³ywa bardzo niewiele. W przypadku
cukru i produktów cukrowych termin up³yn¹³
z koñcem czerwca tego roku i niespe³na tysi¹c
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podmiotów z³o¿y³o informacje. W przypadku pro-
duktów rolnych, o których dzisiaj mówimy, na
razie kilkadziesi¹t podmiotów z³o¿y³o informacje,
co wcale nie oznacza, ¿e te podmioty wykaza³y
nadmierne zapasy. Ta sprawa bêdzie w sposób
szczegó³owy analizowana przez Agencjê Rynku
Rolnego dopiero po up³ywie tego miesi¹ca, a kon-
trola bêdzie prowadzona przez Inspekcjê Jakoœci
Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Szafraniec.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, skoro ustawa narusza regu-

lacje traktatowe i w³aœciwie jest zaskar¿ona do
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, to ja-
kie konsekwencje grozi³yby w przypadku nie-
przyjêcia przez nas nowelizacji w³aœnie z tego po-
wodu?

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Tak, bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Jerzy Plewa:

Dziêkujê bardzo za to pytanie. Mamy taki oto
stan: z jednej strony s¹ rozporz¹dzenia Komisji
Europejskiej, mamy ustawê, która pozwala na
wdro¿enie tych rozporz¹dzeñ komisji, z drugiej
strony mamy wiêcej ni¿ w¹tpliwoœci, jeœli chodzi
o zgodnoœæ ze stanem prawnym Unii Europej-
skiej, bo traktat akcesyjny to te¿ jest prawodaw-
stwo Unii Europejskiej. Mamy obowi¹zek to pra-
wo wdra¿aæ, mimo ¿e mamy zastrze¿enia, uwagi,
a nawet powa¿ne w¹tpliwoœci lub pewnoœæ, ¿e
pewne elementy s¹ niezgodne z prawem. Mamy
szeœædziesi¹t dni od daty akcesji na ewentualne
z³o¿enie pozwu w takiej sprawie do Europejskie-
go Trybuna³u Sprawiedliwoœci. A to, ¿e mamy te
w¹tpliwoœci oraz ¿e te w¹tpliwoœci i uwagi w po-
staci pozwu zosta³y z³o¿one do Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci, nie zwalnia nas
z obowi¹zku realizacji tej ustawy. Wrêcz przeciw-
nie – gdyby nie by³o mo¿liwoœci wdro¿enia tych
rozporz¹dzeñ w Polsce, to wtedy moglibyœmy siê
naraziæ na odwrotn¹ sytuacjê: komisja mog³aby
wskazaæ, ¿e Polska nie wdra¿a rozwi¹zañ unij-
nych i bylibyœmy w trudniejszej sytuacji.

Dlatego z jednej strony potrzeba zmniejszenia
obci¹¿eñ administracyjnych dla podmiotów go-
spodarczych i dla administracji, a z drugiej stro-
ny potrzeba realizacji obowi¹zuj¹cego prawo-
dawstwa – bo dopóki nie zostanie to prawodaw-
stwo uchylone, dopóty obowi¹zuje – powoduj¹,
¿e stanowisko rz¹du w tej sprawie jest takie, ¿e
trzeba tê ustawê znowelizowaæ i to w mo¿liwie
krótkim terminie, aby jeszcze by³a szansa na
przekazanie informacji przez te podmioty.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie jeszcze

zadaæ pytanie panu ministrowi? Nie widzê chêt-
nych.

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

ctwa i Rozwoju Wsi Jerzy Plewa: Dziêkujê.)
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
W tej sytuacji zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach pro-
duktów rolnych i produktów cukrowych zostanie
przeprowadzone pod koniec obecnego, szeœæ-
dziesi¹tego szóstego posiedzenia Senatu.

Wysoka Izbo, zatem przystêpujemy do roz-
patrzenia punktu drugiego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo te-
lekomunikacyjne.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm na
siedemdziesi¹tym siódmym posiedzeniu Sejmu
18 czerwca bie¿¹cego roku, a 21 czerwca zosta³a
przekazana do naszej Izby. Nastêpnego dnia,
22 czerwca, skierowa³em ten projekt ustawy do
Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury.

Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a
swoje sprawozdanie, które jest w druku nr 734A.
Tekstustawyzawarty jestnatomiastwdrukunr734.

Proszê sprawozdawcê Komisji Skarbu Pañ-
stwa i Infrastruktury, pana senatora Józefa
Sztorca, o zabranie g³osu i przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Józef Sztorc:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Skarbu Pañstwa i Infra-

struktury chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie
komisji w sprawie ustawy – Prawo telekomunika-
cyjne.

Ustawa – Prawo telekomunikacyjne okreœla
zasady wykonywania i kontroli dzia³alnoœci pole-
gaj¹cej na œwiadczeniu us³ug telekomunikacyj-
nych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych
i udogodnieñ towarzysz¹cych. Dostosowuje rów-
nie¿ polskie prawo do dyrektyw Unii Europej-
skiej.
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Celem ustawy jest stworzenie warunków do
równoprawnej i skutecznej konkurencji, do roz-
woju telekomunikacji, us³ug i infrastruktury,
umo¿liwienie gospodarce i nauce prawid³owego
rozwoju.

Przy pracy nad ustaw¹ wykorzystano wiele rad
i doœwiadczeñ instytucji, które na co dzieñ zaj-
muj¹ siê telekomunikacj¹, miêdzy innymi Krajo-
wej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomuni-
kacji, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunika-
cji, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Komuni-
kacji Kablowej i kilku jeszcze innych instytucji.
Myœlê, ¿e wp³yw na prace mia³y ró¿nego typu
agencje – nie bêdê ich wymienia³, bo by³o ich bar-
dzo wiele – agencje zwi¹zane z bezpieczeñstwem
pañstwa, z ABW i innymi organizacjami. Myœlê,
¿e wiêkszoœæ tych rzeczy zosta³a w pracach komi-
sji uwzglêdniona.

Komisja zg³asza Wysokiemu Senatowi do
uchwalenia trzydzieœci trzy poprawki, które do-
tycz¹ tej ustawy, i pewnie najwa¿niejsze z tych
spraw, które znalaz³y siê w ustawie i które wyma-
gaj¹ takiego krótkiego omówienia, zosta³y przez
komisjê rozpatrzone.

Myœlê, ¿e dalej kontrowersyjn¹ spraw¹ s¹ op-
³aty wyrównawcze pobierane od przedsiêbiorców
wykonuj¹cych us³ugi telekomunikacyjne. Sejm
zaproponowa³ 1% od obrotu. By³oby to kosztem
uzyskania przychodu danej firmy telekomunika-
cyjnej, a œrodki z tego by³yby gromadzone przez
Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty na spe-
cjalnym rachunku i s³u¿y³yby do wyrównywania
dostêpu do us³ug telekomunikacyjnych, ponie-
wa¿ wiadomo, ¿e w miastach i na terenach zurba-
nizowanych te us³ugi s¹ tañsze, bardziej dostêp-
ne ni¿ na terenach wiejskich. Jednym z celów
ustawy by³o zapewnienie tego równego dostêpu.

Drug¹ kontrowersyjn¹ spraw¹ jest identyfika-
cja odbiorców. Dzisiaj kartê do telefonu mo¿na
sobie kupiæ w kiosku bez identyfikacji. Odpowie-
dnie s³u¿by oraz Ministerstwo Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji chc¹, ¿eby jednak identyfi-
kowaæ abonenta telefonicznego. Uzasadniaj¹ to
tym, ¿e zapewnienie bezpieczeñstwa obywateli,
bezpieczeñstwa pañstwa wymaga, aby ka¿dy
abonent by³ jednak w jakiœ sposób kontrolowa-
ny. Wielu z pañstwa senatorów jest za tym, ¿eby
by³a identyfikacja, wielu jest przeciwko temu.
Myœlê, ¿e debata nad ustaw¹ pozwoli Wysokiemu
Senatowi wypracowaæ odpowiednie stanowisko
co do tej sprawy i wyraziæ je w g³osowaniu.

W ustawie tej jest równie¿ uregulowana ca³a
problematyka z zakresu rachunkowoœci teleko-
munikacyjnej i rachunkowoœci op³at za wszelkie-
go typu koncesje, za wszelkiego typu us³ugi. Jest
to rozdzielone i ma byæ rozliczane na osobnych
rachunkach ksiêgowych po to, ¿eby by³a kontro-
la tej jednoprocentowej op³aty.

Tutaj muszê powiedzieæ, ¿e w ustawie sprecy-
zowano jasno, ¿eby szko³om, szko³om niepubli-
cznym, szko³om publicznym, zak³adom kszta³ce-
nia nauczyciel i , publicznym placówkom
kszta³cenia ustawicznego, publicznym placów-
kom dokszta³cania nauczycieli, bibliotekom
i szko³om wy¿szym w specjalny sposób umo¿li-
wiæ dostêp do us³ug telekomunikacyjnych,
szczególnie uzyskiwanie dostêpu szerokopasmo-
wego. Myœlê, ¿e to w ustawie zosta³o zagwaranto-
wane. Zosta³ równie¿ zagwarantowany ³atwy do-
stêp osób niepe³nosprawnych do wszelkiego typu
us³ug telekomunikacyjnych. Myœlê, ¿e dobrze, ¿e
tak siê sta³o.

Chcê jeszcze powiedzieæ kilka s³ów o odpowie-
dzialnoœci i o reklamacji za wszelkiego typu nie-
dogodnoœci zwi¹zane z us³ugami telekomunika-
cyjnymi. Myœlê ¿e zosta³o to w ustawie w bardzo
jasny i rzetelny sposób przedstawione, jak rów-
nie¿ zosta³o w jasny sposób przedstawione, kto,
gdzie i jak mo¿e kierowaæ skargi na dzia³alnoœæ
wszelkiego typu operatorów telekomunikacyj-
nych. Jest uregulowane, który s¹d i w jaki spo-
sób rozstrzyga spory. Zosta³a równie¿ uregulo-
wana sprawa jednolitego telefonu alarmowego
w pañstwie, telefonu o numerze 112. Ustawowo
ten numer zosta³ zastrze¿ony do celów niesienia
wszelkiego typu pomocy, i to dobrze, ¿e tak siê
sta³o.

Myœlê, ¿e to pewnie tyle, Panie Marsza³ku.
W debacie wys³uchamy panie senator i panów
senatorów. S¹dzê, ¿e Komisja Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury, je¿eli bêd¹ poprawki, bêdzie da-
lej debatowaæ nad ustaw¹ – Prawo telekomuni-
kacyjne. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê panu senatorowi.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów…
Proszê jeszcze chwileczkê tu pozostaæ, bo my

tak ³atwo nie odpuszczamy, senatorom te¿.
(Senator Józef Sztorc: Nie szkodzi.)
Teraz bêd¹ pytania.
Bardzo proszê, pan senator Plewa.

Senator Sergiusz Plewa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco! Nie by³

w sprawozdaniu – przepraszam, bra³em udzia³
w posiedzeniu komisji – uwypuklony temat Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji i jej kompeten-
cji. Wiem, ¿e komisja te sprawy rozdzieli³a i usta-
li³a, ¿e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bêdzie
mia³a ograniczone kompetencje w prowadzeniu
rejestrów – moim zdaniem s³usznie. Czy, ¿e tak
powiem, w miêdzyczasie wp³ynê³y do komisji ja-
kieœ sprzeciwy czy jakieœ inne propozycje w tej
sprawie? To po pierwsze.
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Po drugie…
(Senator Józef Sztorc: Nie, Panie Senatorze.

Nic nie...)
Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o Internet.

Wchodz¹ na rynek, szczególnie osiedlowy, ró¿ne-
go rodzaju firmy, które oferuj¹ Internet za rozmai-
te ceny, ale te ceny s¹ ni¿sze od cen firm teleko-
munikacyjnych. Czy ktoœ móg³by mi wyjaœniæ,
dlaczego ceny firm, które wchodz¹ na ten rynek
i które buduj¹ nowe sieci, s¹ ni¿sze od cen mono-
polistów, którzy maj¹ sieæ wybudowan¹. Czy s¹ tu
jakaœ kalkulacja i rozs¹dek? Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Bardzo proszê pana senatora o odpowiedŸ.

Senator Józef Sztorc:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Powiem tak: Komisja Skarbu Pañstwa i Infra-

struktury jest za tym, ¿eby jasno okreœliæ kompe-
tencje Krajowej Rady, jak równie¿ Urzêdu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty. Myœlê, ¿e do dzisiaj nie
wp³ynê³y ¿adne wnioski w tej sprawie. Komisja stoi
na stanowisku, ¿e wiêkszoœæ kompetencji doty-
cz¹cych wykonywania wszystkiego, co jest zwi¹za-
ne z prawem telekomunikacyjnym, powinien mieæ
Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Co do drugiego pytania, to jest tak, ¿e w usta-
wie w dziale IX w art. 182 s¹ okreœlone wysokoœci
wszelkiego typu op³at zwi¹zanych z wykonywa-
niem ustawy, op³at, które kontroluje, które nad-
zoruje Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
Op³aty te s¹ przychodem bud¿etu, Skarbu Pañ-
stwa. Je¿eli nawet coœ siê dzieje na tym obszarze,
o którym pan mówi³, je¿eli jest to poni¿ej jakichœ
dopuszczalnych cen czy zwi¹zane to jest z cena-
mi dumpingowymi, to pewnie ustawa tego dok³a-
dnie nie sprecyzuje. Myœlê, ¿e firma nie powinna
tak robiæ. No ale có¿, nie jest obowi¹zkiem Sena-
tu kontrolowanie osiedlowych kafejek interneto-
wych i pewnie my tego nie zmienimy. Ja rozu-
miem, ¿e op³aty zwi¹zane z wykonywaniem tego
wszystkiego, co jest okreœlone w ustawie, maj¹
jakiœ poziom i ka¿dy, kto operuje na rynku tele-
komunikacyjnym, musi siê do nich dostosowaæ.
Myœlê, ¿e ¿adna firma nie bêdzie wykonywaæ us-
³ug poni¿ej dopuszczalnych stawek i wczeœniej
czy póŸniej bêdzie musia³a zejœæ z tego rynku. Nie
wiem, czy to pana zadowala.

(Senator Sergiusz Plewa: Dziêkujê serdecznie.)
Ja równie¿.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów…
Tak, pan senator S³awiñski, bardzo proszê.

Senator Ryszard S³awiñski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, poprawki: dwudziesta pier-

wsza, dwudziesta druga i dwudziesta trzecia, do-
tycz¹ istotnej sprawy, czyli przesuniêcia kompe-
tencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do
Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Cho-
dzi o dysponowanie czêstotliwoœciami. Kto
wniós³ na posiedzeniu komisji te poprawki? Bo
Sejm pozostawi³ status quo. Za tym pozostawie-
niem status quo przemawia dziesiêcioletnia
dzia³alnoœæ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
oraz to, ¿e te kompetencje wynikaj¹ z ustawy
o radiofonii i telewizji. Komisja podzieli³a zaœ ja-
kiœ pogl¹d przedstawiony na posiedzeniu i ure-
gulowa³a na nowo tê sprawê, która ma jednak
charakter ustrojowy. Dziêkujê.

Senator Józef Sztorc:
Panie Senatorze, ja nie jestem w stanie w tej

chwili powiedzieæ, kto zg³osi³ te poprawki. Na po-
siedzeniu komisji by³o mniej wiêcej piêædziesi¹t
pañ i panów, przedstawicieli ró¿nego typu insty-
tucji i organów, które siê tym zajmuj¹. W tej
chwili nie jestem w stanie tego panu powiedzieæ,
ale jestem w stanie panu to powiedzieæ na tym
posiedzeniu plenarnym. S¹ dokumenty pokazu-
j¹ce, kto to wniós³. Tutaj, w tym sprawozdaniu
akurat nie jest to napisane, ale nie jest to nic taj-
nego i tak¹ informacjê przeka¿ê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Ja rozumiem, Panie Senatorze, ¿e prawo wnie-

sienia poprawki przys³uguje senatorowi, a nie je-
dnemu z piêædziesiêciorga przedstawicieli i za-
proszonych goœci. To chyba przejêzyczenie z pañ-
skiej strony.

Senator Józef Sztorc:
Tak, ale by³a bardzo d³uga dyskusja i któryœ

z senatorów tê poprawkê wniós³. Ja myœlê, ¿e mo-
¿e pan senator Suchañski, przewodnicz¹cy Ko-
misji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury, bêdzie
pamiêtaæ, kto te poprawki wniós³. Ja nie dyspo-
nujê tak¹ informacj¹ i w tym momencie nie jes-
tem w stanie odpowiedzieæ na to pytanie.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Plewa.

Senator Sergiusz Plewa:
Dziêkujê bardzo.
Je¿eli pan marsza³ek pozwoli, to pomogê panu

senatorowi sprawozdawcy. Rz¹d podzieli³ ten
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problem, zgodnie z sugesti¹ komisji skarbu.
Dziêkujê.

(Marsza³ek Longin Pastusiak: Przepraszam,
ale nie bardzo zrozumia³em. Podzieli³ co? Podzie-
li³ kompetencje czy pogl¹d?)

Pogl¹d komisji, która liczbê podmiotów reje-
struj¹cych, prowadz¹cych rejestr ograniczy³a do
jednego. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê za to uzupe³niaj¹ce wyjaœnienie.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie jeszcze

zadaæ pytanie panu senatorowi sprawozdawcy?
Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Ustawa, która w tej chwili jest przedmiotem

naszej debaty, by³a rz¹dowym projektem usta-
wy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w to-
ku prac parlamentarnych upowa¿niony zosta³
minister infrastruktury.

Witam w naszej Izbie podsekretarza stanu
w resorcie infrastruktury, pana ministra Wojcie-
cha Ha³kê.

Ale informujê, ¿e goœcimy równie¿ zaproszo-
nych na rozpatrywanie tego punktu porz¹dku
dziennego podsekretarza stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, pana Ta-
deusza Matusiaka, a tak¿e prezesa Urzêdu Regu-
lacji Telekomunikacji i Poczty, pana Witolda Gra-
bosia.

Witam panów ministrów, witam pana prezesa.
Chcia³bym zapytaæ przedstawicieli rz¹du, czy

pragn¹ zabraæ g³os w sprawie omawianej ustawy.
Tak?

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Wojciech Ha³ka:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym krótko siê odnieœæ do tego projektu

prawa telekomunikacyjnego, który jest przed³o-
¿ony pod rozwagê Wysokiej Izby.

Projekt ustawy – Prawo telekomunikacyjne,
o czym wielokrotnie by³a ju¿ mowa w trakcie
wczeœniejszych spotkañ komisji, senackiej ko-
misji, a tak¿e w trakcie prac w Sejmie, wzi¹³ siê
st¹d, ¿e przede wszystkim musieliœmy imple-
mentowaæ do naszego porz¹dku prawnego obec-
ny stan prawny obowi¹zuj¹cy w bran¿y teleko-
munikacyjnej w krajach cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej.

To dostosowanie naszego prawa telekomuni-
kacyjnego do przepisów wynikaj¹cych z pakietu
siedmiu dyrektyw Unii Europejskiej, które we-
sz³y w ¿ycie w Unii w lipcu ubieg³ego roku, dziœ

jest ju¿ opóŸnione. Dlatego, ¿e de facto powinniœ-
my spe³niaæ wymóg pe³nej zgodnoœci naszego
prawa z prawem unijnym od daty naszej akcesji,
to jest od 1 maja bie¿¹cego roku. Tytu³em wyjaœ-
nienia powiem, ¿e trzeba tutaj wzi¹æ pod uwagê
to, ¿e przed³o¿enie przez rz¹d projektu nast¹pi³o
na pocz¹tku marca bie¿¹cego roku, wtedy pro-
jekt zosta³ skierowany do prac parlamentarnych.
To opóŸnienie wziê³o siê te¿ i st¹d, ¿e w roku
ubieg³ym mieliœmy do czynienia z nowelizacj¹
poprzedniego prawa telekomunikacyjnego, któ-
ra wesz³a w ¿ycie w paŸdzierniku ubieg³ego roku,
i w rezultacie mieliœmy stosunkowo ma³o czasu
na przygotowanie nowych zmian prawnych
i przed³o¿enie ca³kowicie nowego projektu,
w pe³ni zgodnego z obecnym stanem prawnym
w Unii Europejskiej.

Odnosz¹c siê do sprawozdania komisji infra-
struktury, chcia³bym powiedzieæ, ¿e to sprawo-
zdanie odzwierciedla decyzje, jakie zosta³y podjê-
te w komisji infrastruktury.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce kompetencji
dwóch organów regulacyjnych, które s¹ w tym
prawie umiejscowione, Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, a tak¿e prezesa Urzêdu Regulacji Tele-
komunikacji i Poczty, to trzeba wyjaœniæ, ¿e
w przed³o¿eniu rz¹dowym wiêkszoœæ kompetencji
w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego,
a tak¿e wszystkie kompetencje w zakresie gospo-
darowania widmem czêstotliwoœci, by³y w rêkach
prezesa Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Po-
czty, zreszt¹ te¿ trzeba powiedzieæ wyraŸnie, ¿e
w³aœciwie zgodnie z obecnym stanem prawnym.

Niemniej jednak w kontekœcie dyskusji do-
tycz¹cej sprawy spodziewanego wkroczenia na
rynek telekomunikacyjny nowych technologii
cyfrowych zwi¹zanych z nadawaniem progra-
mów radiofonicznych i telewizyjnych pojawi³a
siê kwestia w³aœciwego ustalenia kompetencji
tych dwóch organów, tych dwóch regulatorów.
I by³a propozycja, podnoszona przede wszyst-
kim przez ekspertów Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, a tak¿e przez cz³onków tej rady, ¿e-
by czêœæ tych kompetencji, które do tej pory
posiada prezes URTiP, kompetencje dotycz¹ce
radiofonii i telewizji cyfrowej, przenieœæ w rêce
przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji. Wyrazem decyzji Sejmu w tej mie-
rze by³y poprawki przyjête w trakcie trzeciego
czytania, które by³y zgodne z t¹ propozycj¹
i wprowadza³y stosowne zmiany w przed³o¿e-
niu rz¹dowym.

Dyskusja nad tymi kompetencjami dwóch or-
ganów regulacyjnych ma jednak charakter –
trzeba to powiedzieæ jasno i wprost – polityczny,
bo to jest kwestia ustalenia odpowiedzialnoœci
odpowiednich organów regulacyjnych za to, co
dzieje siê na rynku telekomunikacyjnym, na ryn-
ku radiofonii i telewizji. Rz¹d przyj¹³ takie roz-
strzygniêcie Sejmu do wiadomoœci.
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Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e poprawki, które zg³o-
si³a i wprowadzi³a komisja infrastruktury, by³y
wyrazem przychylenia siê przez ni¹ do stanowis-
ka, ¿e rzeczywiœcie jest w³aœciwe, by kompetencje
w zakresie regulowania rynku by³y umieszczone
w jednym miejscu, nale¿a³y do jednego organu
regulacyjnego. St¹d siê wziê³y owe poprawki,
przede wszystkim poprawki druga, trzecia, ale
tak¿e poprawki dwudziesta pierwsza i dwudzie-
sta druga. Taka propozycja komisji równie¿ spo-
tyka siê z nasz¹, rz¹dow¹ przychyln¹ uwag¹. Nie-
mniej jednak decyzja ostateczna pozostawiona
jest parlamentowi.

Chcia³bym tylko, Panie Marsza³ku, powie-
dzieæ o jednej istotnej sprawie. Otó¿ stosownie
do rozstrzygniêcia, jakie Senat przyjmie w tej
sprawie… I tutaj te¿ pewne wyjaœnienie w sto-
sunku do pana senatora Plewy, o ile dobrze od-
notowa³em. Poprawki dwudziesta pierwsza
i dwudziesta druga maj¹ zwi¹zek z ow¹ zmian¹
dotycz¹c¹ przeniesienia czêœci kompetencji do
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dokonanego
w trakcie trzeciego czytania projektu ustawy. Ponie-
wa¿ poprawki w tej mierze by³y przeg³osowane w ca-
³ym pakiecie zmian, spowodowa³o to koniecznoœæ
wprowadzenia dodatkowych zmian, powiedzia³bym,
o charakterze porz¹dkowo-legislacyjnym, bo po-
rz¹dkuj¹cych relacje pozosta³ych przepisów
w stosunku do tych, które uleg³y zmianie. I przy-
k³adowo, poprawka dwudziesta pierwsza odnosi
siê do przepisu art. 133 ustawy. Mamy tam kilka
ustêpów. I w jednym ustêpie mówimy, ¿e kom-
petencje w danej mierze ma przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a z kolei
w nastêpnym, ¿e prezes URTiP, wydaj¹c decyz-
jê, o której mowa… Chodzi o to, ¿e te dwa przepi-
sy s¹ niespójne i trzeba dokonaæ odpowiedniej
zmiany.

Tego typu zmiany, Panie Marsza³ku, porz¹d-
kowej natury, które by nale¿a³o jeszcze prawdo-
podobnie wprowadziæ do tego projektu, by³y
omawiane z ekspertami Biura Legislacyjnego Se-
natu i, jak s¹dzê, zosta³y tak¿e przed³o¿one pañ-
stwu senatorom i przewodnicz¹cemu komisji se-
nackiej. W momencie, kiedy takie poprawki bêd¹
zg³aszane, bêdê móg³ wyraziæ, jak s¹dzê, pozyty-
wn¹ opiniê w stosunku do tego typu zmian. To ty-
le tytu³em bardzo ogólnego przedstawienia obec-
nego stanu prac.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Na pewno pañstwo senatorowie bêd¹ mieli py-

tania do pana ministra.
Pan senator Szafraniec, nastêpnie pan sena-

tor Huskowski.

Senator Jan Szafraniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, Ogólnopolska Izba Gospodar-

cza Komunikacji Kablowej domaga siê zachowa-
nia obecnego stanu prawnego zawartego
w art. 219, na mocy którego operator publiczny
jest zobowi¹zany umo¿liwiæ operatorowi eksploa-
tuj¹cemu wspó³korzystanie z posiadanych przez
pierwszego operatora budynków, linii, kanaliza-
cji, s³upów, wie¿y i masztów, w szczególnoœci za-
k³adanie, eksploatacjê i konserwacjê urz¹dzeñ te-
lekomunikacyjnych, na podstawie przejrzystych
i obiektywnych kryteriów zapewniaj¹cych równe
traktowanie u¿ytkowników. Jaka jest przyczyna,
jakie s¹ motywy tego, by zmieniæ obecny stan pra-
wny w³aœnie w tym zakresie? Dziêkujê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Wojciech Ha³ka: Czy mogê od razu od-
powiadaæ?)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Wojciech Ha³ka:
Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, art. 219 jest prze-

pisem przejœciowym, a raczej reguluj¹cym stan
przejœcia ze starego porz¹dku prawnego do no-
wego porz¹dku prawnego, jaki bêdzie wynikiem
przyjêcia tej ustawy. I ten artyku³ ma rzeczywi-
œcie skomplikowany charakter, ze wzglêdów le-
gislacyjnych. Otó¿ trzeba powiedzieæ tak: w no-
wym porz¹dku prawnym ulega zmianie metoda
nak³adania zobowi¹zañ regulacyjnych na opera-
torów o znacz¹cej pozycji na rynku telekomuni-
kacyjnym. W dzisiejszym porz¹dku prawnym
mamy sytuacjê tego rodzaju, ¿e tego typu zobo-
wi¹zania na³o¿one s¹ przepisami samej ustawy –
Prawo telekomunikacyjne. W nowym porz¹dku
prawnym to ulega zmianie, gdy¿ tego typu obo-
wi¹zki bêd¹ nak³adane decyzjami administracyj-
nymi regulatora rynku. Niemniej jednak sytua-
cja polega na tym, ¿e w stosunku do kilku opera-
torów ju¿ dzia³aj¹cych na naszym rynku regula-
tor wyda³ decyzje wyznaczaj¹ce czy okreœlaj¹ce
ich znacz¹c¹ pozycjê rynkow¹. To dotyczy, jak
wiadomo, Telekomunikacji Polskiej Spó³ki Ak-
cyjnej na rynku telefonii stacjonarnej, ale tak¿e
operatorów sieci komórkowych na rynku po-
³¹czeñ komórkowych i miêdzyoperatorskich. Wo-
bec tego, zgodnie z postanowieniami przepisów
unijnych i dyrektyw, zmieniaj¹c ów porz¹dek
prawny w³adze krajowe powinny zadbaæ o to, by
zachowaæ te zobowi¹zania regulacyjne, jakie na
przedsiêbiorców telekomunikacyjnych zosta³y
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ju¿ na³o¿one. I temu s³u¿y art. 219. Celem zapi-
sów w tym artykule w ¿adnej mierze nie jest roz-
szerzanie dotychczas na³o¿onych obowi¹zków na
operatorów maj¹cych znacz¹c¹ pozycjê, a jedy-
nie zachowanie zobowi¹zañ na nich na³o¿onych
a¿ do czasu, kiedy wejd¹ w ¿ycie akty wykonaw-
cze i decyzje wykonawcze wynikaj¹ce z nowego
prawa telekomunikacyjnego. Aby uspokoiæ tutaj
niektórych, równie¿ Ogólnopolsk¹ Izbê Gospo-
darcz¹ Operatorów Telewizji Kablowych, trzeba
odpowiedzieæ tak. Dzisiaj ci operatorzy o zna-
cz¹cej pozycji maj¹ pewne obowi¹zki wynikaj¹ce
z ustawy – Prawo telekomunikacyjne w zakresie
udostêpniania infrastruktury telekomunikacyj-
nej, a wiêc owych kanalizacji, masztów, budyn-
ków itd. I w tej mierze nie mo¿emy nic zmieniæ, to
znaczy te zobowi¹zania maj¹ pozostaæ niezale¿-
nie od tego, ¿e zmieniamy sposób nak³adania
tych obowi¹zków w tej ustawie. Ewentualnie bê-
d¹ mog³y byæ na³o¿one inne, nowe obowi¹zki, ale
ju¿ na mocy decyzji regulatora rynku, to jest pre-
zesa Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Proszê pañstwa, poniewa¿ ju¿ kolejny raz

w czasie tej debaty dzwoni³ telefon komórkowy,
proszê pañstwa senatorów o wy³¹czenie telefo-
nów. W przeciwnym razie przy ustawie – Prawo
telekomunikacyjne zg³osimy poprawkê o obo-
wi¹zku wy³¹czania telefonów.

Pan senator Huskowski.

Senator Stanis³aw Huskowski:
Chcia³bym zapytaæ o te dop³aty do us³ugi po-

wszechnej. Mianowicie, czy rz¹d kalkulowa³, ja-
kie kwoty wchodz¹ rocznie w rachubê? To zna-
czy, jakie bêd¹ tu potrzeby, jakie bêdzie wykorzy-
stanie pieniêdzy z dop³at? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Wojciech Ha³ka:
Tak, rzeczywiœcie takie kalkulacje by³y robio-

ne. Rz¹d przeprowadzi³ kalkulacje, na podstawie
których stara³ siê okreœliæ, zwymiarowaæ maksy-
malnie mo¿liwie wysoki poziom tych dop³at na
wypadek, gdyby rzeczywiœcie by³a sytuacja
usprawiedliwiaj¹ca tak wysoki ich poziom.
W wyniku takich kalkulacji na przyk³ad przyjêto
za³o¿enie, ¿e wszystkie linie telefoniczne wybu-
dowane na obszarach poza du¿ymi miastami, ag-
lomeracjami, na wsiach, s¹ liniami deficytowy-
mi. Czêsto taki argument w ró¿nych dyskusjach
publicznych jest podnoszony. I oczywiœcie jest to
za³o¿enie zbyt daleko id¹ce, jest to po prostu nie-

prawda. ¯eby powiedzieæ, jaka czêœæ takich linii
w rzeczywistoœci jest deficytowa, których wybu-
dowanie jest powy¿ej œrednich kosztów, trzeba
by mieæ bardzo szczegó³owe informacje, którymi
w tej chwili nie dysponujemy, dlatego przyjêliœ-
my takie za³o¿enie ogólne. I z tego za³o¿enia,
z tych wyliczeñ wstêpnych wychodzi³o, ¿e poziom
dop³at wymaganych w takiej sytuacji siêga³by
800, 900 milionów z³ rocznie. Wskutek zg³oszo-
nych póŸniej uwag, zastrze¿eñ, wyra¿anych rów-
nie¿ przez izby gospodarcze, a tak¿e przez opera-
torów – mog¹ oni byæ zainteresowani uzyskiwa-
niem takich dop³at, z tego powodu, ¿e na³o¿ony
jest na nich ów obowi¹zek œwiadczenia us³ugi po-
wszechnej, a wiêc przy³¹czenia ka¿dego, na jego
¿¹danie, do sieci – wynika³o, ¿e tego typu koszty
mog¹ byæ ni¿sze, i to znacznie ni¿sze, gdy¿ obni-
¿y³yby siê do mniej wiêcej jednej trzeciej czy po³o-
wy tych kosztów wyliczanych przez rz¹d. I w efek-
cie w momencie, kiedy by³a podniesiona przez
pos³ów, jeszcze w trakcie debat sejmowych, pro-
pozycja obni¿enia maksymalnego progu tej do-
p³aty, który jest ustalany tu w ustawie, to rzeczy-
wiœcie zgodzono siê z tego typu argumentacj¹.
Przyjêto ustalenie obni¿aj¹ce ten maksymalny
próg o po³owê, a nawet wiêcej ni¿ o po³owê, bo do
jednej trzeciej, z 3% do 1%. I naszym zdaniem jest
to w tej chwili optymalne rozwi¹zanie.

Tutaj chcia³bym dodatkowo coœ wyjaœniæ, Pa-
nie Senatorze. My w tej ustawie nie ustalamy
wartoœci czy te¿ wysokoœci tych dop³at. Te dop³a-
ty znowu bêdzie ustala³ regulator, na podstawie
wykonanego audytu finansowego, okreœlonych
kosztów, które musi udokumentowaæ operator
sk³adaj¹cy wniosek o uzyskanie dop³aty. To
w wyniku takich kalkulacji, weryfikacji poziom
dop³aty bêdzie ustalony przez regulatora.
W ustawie jedynie ustalamy maksymalny próg,
którego regulator na pewno nie bêdzie móg³ prze-
kroczyæ. Chodzi tylko o ustalenie tego maksy-
malnego progu. St¹d wydaje siê, ¿e dalsze konty-
nuowanie tej dyskusji i rozwa¿anie, czy dalej ob-
ni¿yæ ewentualnie maksymalny próg, nie wydaje
mi siê konieczne i uzasadnione. WeŸmy chocia¿-
by pod uwagê taki fakt, ¿e gdybyœmy ten próg ob-
ni¿yli zbyt znacznie, to mog³oby siê w rezultacie
okazaæ, i¿ zwi¹zalibyœmy rêce regulatorowi i mu-
sia³by wnosiæ o znowelizowanie ustawy, czego
chcielibyœmy pewnie unikn¹æ.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Plewa, a nastêpnie pan senator

Jurgiel.
(Senator Sergiusz Plewa: Dziêkujê, Panie Mar-

sza³ku, pan minister ju¿ mi odpowiedzia³. Dziê-
kujê bardzo.)

Dziêkujê.
Pan senator Jurgiel i pani senator Klepacz.
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Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, ja chcia³bym
zapytaæ, czy podczas prac sejmowych rz¹d anali-
zowa³ sprawê bariery, jak¹ jest sta³a wysokoœæ
abonamentu dla rencistów, emerytów. Czy nie
brano pod uwagê mo¿liwoœci zniesienia w ogóle
tego abonamentu? W czêœci krajów jest tak, ¿e sa-
me op³aty za us³ugi telekomunikacyjne czy telefo-
niczne wystarczaj¹ na funkcjonowanie przedsiê-
biorstwa. Czy takie coœ by³o rozwa¿ane? Jakieœ
ewentualne preferencje dla osób, które maj¹, po-
wiedzmy, 500 czy 600 z³ emerytury, renty, a mu-
sz¹ p³aciæ prawie 50 z³ sta³ego abonamentu? Dla
nich jest to znaczna bariera. Dziêkujê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Wojciech Ha³ka: Panie Marsza³ku, mo¿-
na?)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Tak, bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Wojciech Ha³ka:
Panie Senatorze, chcê powiedzieæ tak: nie, nie

by³o takiej analizy. Wyjaœniê, dlaczego. Otó¿ zgo-
dnie z obecnym prawem telekomunikacyjnym,
z wczeœniejsz¹ ustaw¹ o ³¹cznoœci i tym projek-
tem kwestia ustalania cen jest pozostawiona
operatorom. Znaczy to, ¿e w ¿adnej z ustaw nie
ustala siê tych cen. W innych krajach jest podob-
nie, te¿ nie ustala siê na przyk³ad wysokoœci abo-
namentu za us³ugi telefoniczne. Chcia³bym je-
dnak w pewnej mierze uspokoiæ pana senatora.
W tej ustawie i w tym projekcie zosta³y z kolei
w znacznej mierze rozbudowane przepisy upra-
wniaj¹ce regulatora do weryfikacji cen us³ug po-
wszechnych. A z definicji us³ugi powszechnej wy-
nika, ¿e ma ona byæ dostêpna równie¿ w katego-
riach ekonomicznych, to znaczy koszt czy cena
œwiadczenia takiej us³ugi – a elementem tej ceny
jest na przyk³ad abonament, pan senator ma
ca³kowit¹ racjê – nie mo¿e byæ zbyt wysoka. I te
wszystkie elementy, wszystkie sk³adniki op³at za
us³ugê powszechn¹ powinny zapewniaæ przy-
stêpnoœæ ekonomiczn¹ dla klientów, równie¿ dla
tych klientów, którzy z powodów spo³ecznych po-
winni mieæ zagwarantowany dostêp do us³ug te-
lekomunikacyjnych. I tutaj z kolei, w przypadku
operatorów, którzy bêd¹ czy s¹ wyznaczeni do
wykonywania us³ugi powszechnej, regulator ma
kompetencje do dokonywania kontroli poziomu
tych cen. Operator ma obowi¹zek przed³o¿enia
cennika, uzyskania akceptacji regulatora.
W przypadku, gdyby regulator siê nie zgadza³,
mo¿e on narzuciæ operatorowi pewne wymogi co
do sposobu liczenia tych cen, co do metody opar-

cia ich wy³¹cznie na kosztach, bez nadmiernej
mar¿y itd. A wiêc w tym projekcie s¹ zawarte, jak
najbardziej, mechanizmy uzbrajaj¹ce regulatora
w instrumentarium, które by umo¿liwia³o inter-
wencjê w przypadku nadmiernych cen.

Senator Longin Pastusiak:
Pani Ministrze, nawi¹¿ê do tego, co mówi³ o ce-

nach. Czy mo¿e pan przedstawiæ racjonalne uza-
sadnienie dla faktu, ¿e w Polsce s¹ chyba naj-
dro¿sze us³ugi telekomunikacyjne? Dlaczego
rozmowa ze Stanów Zjednoczonych do Polski ko-
sztuje wielokrotnie taniej ni¿ rozmowa z Polski do
Stanów Zjednoczonych? Ja przepraszam, ale
zrobiê takie porównanie, mo¿e naiwne – a gdyby
bilet z Warszawy do Gdañska by³ dro¿szy ni¿
z Gdañska do Warszawy? No, gdyby koleje wpro-
wadzi³y takie zró¿nicowanie, to by siê oœmieszy-
³y. Dlaczego w³aœnie us³ugi telekomunikacyjne
musz¹ byæ tak drogie? Przecie¿ koszty robocizny
s¹ w Polsce mniejsze, podobnie z poziomem ¿ycia
i poziomem p³ac, a wszystkie te wskaŸniki obiek-
tywne powinny wp³ywaæ na kszta³towanie ni¿-
szych cen. No, mo¿e z wyj¹tkiem monopolizacji,
która powoduje, ¿e koszty us³ug telekomunika-
cyjnych w naszym kraju s¹ tak nieracjonalnie
wysokie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Wojciech Ha³ka:
Panie Marsza³ku, gdybym mia³ siê odnieœæ jak

najkrócej, to powiedzia³bym, ¿e w znacznej mie-
rze przychylam siê do pana opinii. Ma pan racjê.
Ja te¿ s¹dzê, ¿e poziom cen us³ug telekomunika-
cyjnych jest wynikiem sytuacji na naszym ryn-
ku, a dok³adnie, niedostatecznego jeszcze pozio-
mu konkurencji na tym rynku.

Mo¿na te¿ oczywiœcie powiedzieæ o tym w inny
sposób. Otó¿ w przypadku po³¹czeñ miêdzynaro-
dowych, czyli przyk³adu, który poda³ pan mar-
sza³ek, jest i taka kwestia, ¿e zasady rozliczeñ
miêdzy operatorami w ró¿nych krajach, w po-
³¹czeniach miêdzynarodowych, bazuj¹ na trochê
odmiennych regulacjach. One w znacznej mierze
s¹ wynikiem pewnego bilansu wolumenu ruchu,
liczby po³¹czeñ z jednego kraju do drugiego
i w przeciwn¹ stronê. Najczêœciej te bilanse nie s¹
symetryczne. Wynika z tego na przyk³ad, ¿e jest
wiêcej po³¹czeñ zrealizowanych ze Stanów Zje-
dnoczonych do Polski ni¿ z Polski do Stanów Zje-
dnoczonych, by u¿yæ tego samego przyk³adu. I te
ró¿nice w wielkoœci ruchu operatorzy kompensu-
j¹ sobie stawkami – powoduj¹, ¿e stawki te¿ nie
s¹ symetryczne, tylko asymetryczne. Pytanie tyl-
ko, oczywiœcie, jak dalece taka asymetria jest
uzasadniona t¹ sytuacj¹, a w jakim stopniu
zwi¹zana z faktem, ¿e jeszcze do niedawna, bo do
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roku 2001, mieliœmy w Polce jednego jedynego
operatora, który by³ uprawniony do œwiadczenia
po³¹czeñ miêdzynarodowych. Prawo telekomu-
nikacyjne, które wesz³o w ¿ycie w styczniu
2001 r., otworzy³o rynek po³¹czeñ miêdzynaro-
dowych równie¿ na konkurencjê. W tej chwili
operatorów œwiadcz¹cych takie po³¹czenia jest
w Polsce daleko wiêcej. Ceny oferowane przez
tych operatorów s¹ bardzo zró¿nicowane. Nie po-
dam w tej chwili, tak detalicznie, tego cennika,
ale ju¿ za nieco ponad z³otówkê, bodaj¿e za 1 z³
19 gr czy za 1 z³ 15 gr mo¿na uzyskaæ po³¹czenie
za minutê na przyk³ad do Stanów Zjednoczo-
nych, na inny kontynent.

Tak wiêc ta oferta ulega zró¿nicowaniu.
I s¹dzê, ¿e bêdzie ulega³a dalszemu zró¿nicowa-
niu w wyniku wprowadzenia przepisów, o któ-
rych tutaj mówimy, dlatego ¿e one u³atwiaj¹ jesz-
cze nowym przedsiêbiorcom wchodzenie na ry-
nek. Dla przyk³adu, w tym projekcie znosimy
ca³kowicie – i to jest istotna zmiana w stosunku
do obecnego stanu – obowi¹zek dotycz¹cy konce-
sji b¹dŸ uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleñ, by
podj¹æ dzia³alnoœæ telekomunikacyjn¹. By pod-
j¹æ tak¹ dzia³alnoœæ, przedsiêbiorca ma tylko
obowi¹zek notyfikacji, powiadomienia regulato-
ra, ¿e oto zamierza prowadziæ dzia³alnoœæ teleko-
munikacyjn¹ w takim a takim zakresie, zaœ regu-
lator ma obowi¹zek wydaæ mu w ci¹gu siedmiu
dni poœwiadczenie takiego zg³oszenia. I ten
przedsiêbiorca mo¿e podj¹æ dowoln¹ dzia³alnoœæ
telekomunikacyjn¹, czy to w zakresie po³¹czeñ
miêdzynarodowych, czy krajowych, czy jakich-
kolwiek innych. Tak wiêc wydaje siê, ¿e to nowe
instrumentarium, które tutaj jest wprowadzone,
jeszcze bardziej sprzyja podniesieniu poziomu
konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a to
jest chyba najtrwalsze i najlepsze remedium na
poziom cen na rynku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Klepacz, a nastêpnie pani sena-

tor Ferenc.

Senator Apolonia Klepacz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, art. 56 w dziale III w rozdzia-

le 1 mówi o trybie zawierania umów. Umowy pi-
semne zawieramy w przypadku, kiedy ta umowa
zawierana jest na œwiadczenia us³ug telekomu-
nikacyjnych, tych publicznie dostêpnych.
I w tym zakresie jest wy³¹czenie, zawarte w ust. 5,
gdzie mówi siê o umowach zawieranych poprzez
dokonywanie czynnoœci faktycznych. Prosi³a-
bym o dookreœlenie tego pojêcia, co znaczy to do-

konywanie czynnoœci faktycznych. Pytam miêdzy
innymi w kontekœcie tego, i¿ równie¿ art. 64 wpi-
suje siê tutaj w ten¿e ust. 5, czyli w to odstêpstwo,
gdzie œwiadczenia o podwy¿szonej op³acie s¹ za-
wierane w³aœnie dok³adnie w tym trybie. Dlaczego
o to pytam? Otó¿ dotar³y do mnie informacje, ¿e s¹
na tym rynku pewne nieuczciwe praktyki. Polega
to na przyk³ad na tym, i¿ komputery u¿ytkownika
koñcowego s¹ atakowane za pomoc¹ wirusów czy
odpowiednich programów i tam, gdzie mamy wpi-
sywane domyœlne numery dostêpu do sieci do-
stawcy us³ug, jest to po prostu zmieniane. Czy
tryb przyjêty w ustawie gwarantuje u¿ytkowniko-
wi koñcowego – tak go tutaj nazwê, bo w³aœnie tak
jest okreœlany w ustawie – i¿ nie spotka go taka
niespodzianka, ¿e ten termin czy numer koñcowy,
który on sobie zapisa³ jako domyœlny i który jest
tañszym numerem, zostanie mu zamieniony, bez
jego wiedzy, na numer dro¿szy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Wojciech Ha³ka:
Panie Marsza³ku, Pani Senator, rzeczywiœcie,

tak. Zapis w ust. 5 art. 56, który mówi o zawiera-
niu umów w trybie dokonania czynnoœci faktycz-
nych, jak to zosta³o okreœlone, dok³adnie odnosi
siê do sytuacji, w których u¿ytkownik us³ugi tele-
komunikacyjnej nawet nie ma mo¿liwoœci zawar-
cia umowy na piœmie. Najlepszym przyk³adem
jest budka telefoniczna. Trudno by³oby wyma-
gaæ, aby przed wejœciem do budki zmuszaæ klien-
ta do podpisania umowy. I drugi przyk³ad, po
który pani siêga, to wykorzystanie tak zwanych
prefiksów, czyli wybieranych na klawiaturze
okreœlonych numerów czterocyfrowych, które
nam daj¹ dostêp do us³ug œwiadczonych przez
innego operatora czy dostawcê us³ug, na przy-
k³ad mo¿emy korzystaæ z tych prefiksów w przy-
padku po³¹czeñ miêdzynarodowych, miêdzy-
strefowych, czy w przypadku Internetu itd. Ale,
pani uwaga, jak rozumiem, dotyczy³a po³¹czeñ
o podwy¿szonej op³acie, typu 0-700, 0-300, czy
ostatnio nawet 0-400, kolejne tego rodzaju nu-
mery s¹ uruchamiane. Otó¿, w tym przypadku
rzeczywiœcie mieliœmy czasami do czynienia z sy-
tuacjami, w których na tak zwanych urz¹dze-
niach koñcowych, przy³¹czonych do sieci teleko-
munikacyjnej, bez wiedzy u¿ytkownika tych
urz¹dzeñ instalowano oprogramowanie – nazy-
wano to popularnie dialerami, czyli wydzwania-
czami – które niekiedy, bez wiedzy i œwiadomoœci
u¿ytkownika, realizowa³o po³¹czenia, na przy-
k³ad do Internetu, nie te tanie, tylko w³aœnie te
drogie, z u¿yciem drogich numerów, typu 0-700.
I my w tym projekcie, próbuj¹c zapobiec tego ty-
pu sytuacjom, zaproponowaliœmy kilka mecha-
nizmów, co najmniej trzy lub cztery, które maj¹
chroniæ u¿ytkowników przed takimi dzia³aniami.
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Po pierwsze, jest to mechanizm polegaj¹cy na
tym, ¿e przed zainstalowaniem tak zwanego ak-
tywnego oprogramowania na urz¹dzeniu koñco-
wym u¿ytkownika, ten u¿ytkownik musi byæ
o tym fakcie poinformowany, w sposób jasny i je-
dnoznaczny – bez domniemania jego woli – musi
byæ uzyskana zgoda u¿ytkownika na zainstalo-
wanie takiego oprogramowania, on musi wie-
dzieæ, czemu ono s³u¿y.

Po drugie, zobowi¹zujemy wszystkich operato-
rów, by umo¿liwili blokowanie dostêpu do wska-
zanych przez klienta numerów i to blokowanie
bezp³atne. Obecnie czêsto mamy tak¹ sytuacjê, ¿e
za tak zwane blokady numerów czy po³¹czeñ wy-
chodz¹cych niektórzy z operatorów pobieraj¹ op-
³atê i mówi¹, ¿e jeœli ma to byæ bezp³atne, to zdej-
m¹ blokadê. My mówimy: nie, ma byæ mo¿liwoœæ
wykorzystania takiej blokady bezp³atnie.

Kolejnym mechanizmem ograniczaj¹cym jest
mo¿liwoœæ za¿¹dania przez klienta ustalenia
maksymalnej wysokoœci rachunku telefoniczne-
go za realizowane po³¹czenia i obowi¹zek przyjê-
cia tego przez operatora. Klient mo¿e powiedzieæ,
¿e on nie zamierza p³aciæ wy¿szych rachunków
ni¿ okreœlona kwota, a to ma s³u¿yæ kontroli jego
wydatków na us³ugi telekomunikacyjne.Tego ty-
pu rozwi¹zanie tak¿e jest tutaj zaproponowane.

Wydaje siê, ¿e te rozwi¹zania zmierzaj¹ w stro-
nê, o której pani senator mówi. Mamy nadziejê, ¿e
one rzeczywiœcie ukróc¹ tego rodzaju praktykê.

Dodaæ mo¿na jeszcze tylko tyle, ¿e czasami re-
alizowane s¹ po³¹czenia – bez wiedzy u¿ytkowni-
ków – dziêki podpiêciu siê pod liniê, jak to siê mó-
wi, przyczepieniu siê do czyjejœ linii abonenckiej.
To s¹ po prostu przestêpstwa telekomunikacyj-
ne, które s¹ w tej ustawie ujête wraz z odpowied-
nimi sankcjami karnymi. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pani senator Ferenc, nastêpnie pan senator

Lewicki.

Senator Genowefa Ferenc:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pragnê skierowaæ do pana ministra trzy pyta-

nia.
Po przeczytaniu i po zapoznaniu siê z postano-

wieniami tej ustawy nie dostrzegam odpowied-
nich narzêdzi, które spowodowa³yby ogranicze-
nie tych prawie niedozwolonych dzia³añ, podej-
mowanych obecnie przez monopolistê, jakim jest
Telekomunikacja Polska SA, i ograniczenie bez-
karnoœci tej firmy wobec u¿ytkowników. Bardzo
trudno jest w ogóle dyskutowaæ z Telekomunika-
cj¹ Polsk¹ i wyegzekwowaæ od niej cokolwiek,

sprawy ci¹gn¹ siê nawet dwa lata, firma nie od-
powiada na skargi obywateli. Po przestudiowa-
niu tej ustawy nie dostrzegam odpowiednich za-
bezpieczeñ s³u¿¹cych ograniczeniu tych mono-
polistycznych praktyk.

Kolejne pytanie dotyczy art. 34. Czy nie do-
strzega pan minister pewnych zagro¿eñ
w art. 34, szczególnie w ust. 3? Czy zapisy w³aœ-
nie tego ust. 3 nie s¹ zbyt ogólne? Czy nie powin-
no siê uzale¿niæ wykonania wniosku, o którym
mowa w tym ustêpie, od warunków technicz-
nych, stwierdzenia, czy w ogóle ten wniosek jest
wykonalny, jeœli chodzi o warunki techniczne?

I ostatnie moje pytanie dotyczy art. 53. Mówi
siê w art. 53 w ust. 6, ¿e bieg³ego rewidenta do
przeprowadzenia badañ powo³uje prezes URTiP.
Czy przewiduje siê, ¿e taki bieg³y rewident bêdzie
zna³ rachunkowoœæ regulacyjn¹ i zna³ bran¿ê?
Z doœwiadczeñ zupe³nie innej bran¿y w ostatnim
okresie, zg³oszonych do mojego do biura przez
przedsiêbiorców, wynika³o, ¿e zdarza siê, i¿ po-
wo³ywani biegli rewidenci nie znaj¹ zupe³nie
bran¿y i to powoduje doœæ du¿o perturbacji
i komplikacji. Czy przewiduje siê jakiœ mecha-
nizm, który mia³by zapobiec czemuœ takiemu?
Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Wojciech Ha³ka:
Panie Marsza³ku, Pani Senator, odniosê siê po

kolei do poruszonych kwestii.
Otó¿, na pytanie, czy s¹ okreœlone sankcje wo-

bec operatora o pozycji znacz¹cej, monopolisty-
cznej na rynku, zapobiegaj¹ce nadu¿ywaniu ta-
kiej pozycji – ju¿ nie chodzi o zachowania wobec
innych operatorów, ale wobec klientów, bo o tym
pani senator mówi – odpowiem tak: takich in-
strumentów kontroli w tym zakresie jest bardzo
wiele w projekcie. S¹ w nim wymienione ró¿ne in-
strumenty, które daje siê do rêki regulatorowi,
umo¿liwiaj¹ce mu podjêcie interwencji w okreœ-
lonych sytuacjach. I to jest zgodne z przepisami
unijnymi, zwiêksza to te¿ kompetencje prezesa
Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, mo¿-
liwoœæ interwencji w tym zakresie, na przyk³ad
w zakresie stanowienia cen, warunków umów,
regulaminów wykonywania tych umów. Jest to
w tym projekcie bardzo dobrze sprecyzowane
i o to bym siê nie obawia³.

Mo¿na jeszcze dodaæ, ¿e wprowadziliœmy nowe
rozwi¹zanie, którego w obecnym prawie nie ma –
ja w tej chwili nie potrafiê z pamiêci powiedzieæ,
który artyku³ o tym mówi, ale mo¿emy to z kole-
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gami zaraz sprawdziæ – mianowicie rozwi¹zanie
polegaj¹ce na tym, ¿e reklamacje czy te¿ skargi
wnoszone przez klientów do operatora musz¹ byæ
rozpatrzone w terminie trzydziestu dni. I to nie
jest nic nowego, bo do tej pory taka regulacja fun-
kcjonowa³a, ale uzupe³niliœmy ten zapis postano-
wieniem stwierdzaj¹cym, ¿e je¿eli w tym terminie
nie bêdzie reakcji operatora na wniesion¹ skargê,
to ona zostanie uznana z mocy prawa, z mocy tego
przepisu ustawowego. Ta regulacja ma na celu
ukrócenie owych praktyk, które rzeczywiœcie czê-
sto siê zdarzaj¹ na naszym rynku, kiedy operator
przeci¹ga postêpowania reklamacyjne albo nie
konkluduje swoim stanowiskiem postêpowania
reklamacyjnego, co skutkuje tym, ¿e klient, nawet
je¿eli na mocy ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów odwo³a siê s¹du antymonopolo-
wego czy te¿ do inspekcji konsumenckiej dzia³a-
j¹cej przy Inspekcji Handlowej, to, niestety, te in-
stytucje staj¹ bezradne wobec sytuacji, w której
nie mog¹ siê odnieœæ i wydaæ rozstrzygniêcia koñ-
cowego, poniewa¿ druga strona sporu nie przed-
stawia swojego stanowiska. A wiêc zapis zapropo-
nowany w projekcie ma na celu zdyscyplinowanie
owej procedury i doprowadzenie do takiej sytua-
cji, w której operator musi siê liczyæ z tym, ¿e je¿eli
w sposób racjonalny, udokumentowany, uzasa-
dniony, w okreœlonym terminie nie odniesie siê do
skargi klienta, to ta skarga bêdzie po prostu uzna-
na. I to jest moja odpowiedŸ na pierwsze pani py-
tanie.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie, odnosz¹ce siê do
art. 34 ust. 3, to w tym przepisie jest mowa
o wnioskach przedsiêbiorców o zapewnienie do-
stêpu telekomunikacyjnego. I mowa jest tutaj
o tym, ¿e taki wniosek uwa¿a siê za uzasadniony,
je¿eli uwzglêdnia on zakres obowi¹zku ustalone-
go w decyzji organu regulacyjnego oraz warunki,
o których mowa w art. 35 ust 1. Odpowiadaj¹c pa-
ni senator, powiedzia³bym w ten sposób: obowi¹z-
ki, jakie ma operator w zakresie zapewnienia tego
dostêpu innemu przedsiêbiorcy, innemu operato-
rowi bêd¹ wynikaæ z decyzji organu regulacyjne-
go. Organ regulacyjny na³o¿y taki obowi¹zek
i okreœli zakres tego obowi¹zku. O tym, jaki ten
zakres powinien byæ, i co decyzja powinna zawie-
raæ mówi¹ wczeœniejsze ustêpy, ust. 1 i 2 art. 34.
I to jest doœæ szczegó³owo okreœlone, poza tym
w ust. 1 wyraŸnie jest powiedziane, ¿e prezes UR-
TiP, wydaj¹c ow¹ decyzjê, musi siê kierowaæ prze-
s³ankami okreœlonymi w art. 25 ust. 4 tej ustawy,
gdzie jest mowa o tym, ¿e w tych decyzjach prezes
URTiP utrzymuje nak³ady, a zmienia lub znosi
obowi¹zki regulacyjne, bior¹c pod uwagê adek-
watnoœæ danego obowi¹zku do zidentyfikowanego
problemu, proporcjonalnoœæ oraz cele okreœlone
w kolejnych przepisach. Innymi s³owy, regulator
nie ma tutaj pe³nej dowolnoœci, mo¿e dzia³aæ tylko

w pewnych ramach. I wydaje mi siê, ¿e w tym za-
kresie przepisy w wystarczaj¹cy sposób definiuj¹
kompetencje regulatora, okreœlaj¹c te¿ ramy,
w których mo¿e siê poruszaæ. On nie mo¿e dowol-
nie nak³adaæ wymyœlonych przez siebie obowi¹z-
ków, w szczególnoœci jeœli chodzi o kwestiê, o której
pani mówi³a. Gdyby by³y jakieœ warunki technicz-
ne ograniczaj¹ce mo¿liwoœæ realizacji danego obo-
wi¹zku, wtedy prezes URTiP musi to wzi¹æ pod
uwagê, wydaj¹c ow¹ decyzjê, o której mowa w tych
przepisach, adekwatn¹, proporcjonaln¹ do sytua-
cji, to znaczy musi uwzglêdniæ te¿ takie warunki.
On nie mo¿e abstrahowaæ od okolicznoœci fakto-
graficznych, które wi¹¿¹ siê z wydaniem decyzji.
I wydaje mi siê, ¿e to powinno w jakiejœ mierze roz-
wiaæ tego rodzaju obawy.

Teraz odniosê siê do trzeciej kwestii, któr¹ pa-
ni senator by³a ³askawa podnieœæ, dotycz¹cej wy-
znaczania bieg³ego rewidenta do przeprowadza-
nia badania w zakresie rachunkowoœci regula-
cyjnej i zatwierdzania wyników kalkulacji kosz-
tów. Czy to nie bêdzie przypadkiem bieg³y rewi-
dent, który nie bêdzie zna³ tych szczegó³owych
przepisów? Trudno mi siê do tego odnieœæ. Ja po-
wiedzia³bym, ¿e pok³adam pewn¹ wiarê w racjo-
nalnoœæ dzia³ania regulatora, który bêdzie korzy-
sta³ z us³ug bieg³ego rewidenta. Oczywiœcie powi-
nien on korzystaæ z us³ug bieg³ego rewidenta,
który jest kompetentny, a nie takiego, który nie
jest kompetentny. No i z tego wzglêdu nie znajdu-
jê innej odpowiedzi.

Nie wyobra¿am te¿ sobie, w jaki sposób mieli-
byœmy stworzyæ dodatkowe wymagania, gdyby
pójœæ œladem tej uwagi, w stosunku do bieg³ych
rewidentów. Trzeba powiedzieæ, ¿e generalne wy-
magania dla bieg³ych rewidentów s¹ okreœlone
w ustawie o rachunkowoœci i oni musz¹ spe³niaæ
te kryteria. Ich kompetencje w tym zakresie s¹
weryfikowane, one s¹ dokumentowane przyna-
le¿noœci¹ do izb bieg³ych rewidentów. No i to, jak
siê wydaje, jest pewna gwarancja kompetencji
bieg³ych. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Jolanta Danielak)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszê, teraz pan senator Lewicki zada

pytanie.

Senator Marian Lewicki:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam trzy pytania. Zacznê od

kwestii dotycz¹cej wykonywania gospodarczej
dzia³alnoœci telekomunikacyjnej.

W art. 10 mówi siê, ¿e dzia³alnoœæ telekomuni-
kacyjna jest rejestrowana przez dwa organy. Ja
nie wymieniam oczywiœcie, w których ustêpach
to siê znajduje, bo pan minister doskonale to wie.
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Otó¿ chcia³bym zapytaæ, jaki jest stosunek rz¹du
do poprawki, któr¹ proponuje Komisja Skarbu
Pañstwa i Infrastruktury, a mianowicie przenie-
sienia kompetencji ustanowionych w ust. 3 na
rzecz prezesa URTiP.

Drugie pytanie dotyczy kwestii zwi¹zanych
z poczt¹ elektroniczn¹. Otó¿ portale internetowe
s¹ zaniepokojone brakiem doprecyzowania spra-
wy dotycz¹cej us³ugi poczty elektronicznej. Czy
do zapisów, z jakimi mamy do czynienia w art. 2
ust. 48, nie nale¿a³oby dodaæ prostego zdania,
wyraŸnie okreœlaj¹cego, ¿e us³uga poczty elek-
tronicznej nie jest us³ug¹ telekomunikacyjn¹?

I trzecia kwestia, dotycz¹ca dzia³u III rozdzia³u 1
„Œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych u¿ytko-
wnikom koñcowym”. Pojawi³a siê sprawa zwi¹zana
z potrzeb¹ rejestracji u¿ytkowników koñcowych
przez operatorów. Mam na myœli us³ugi typu
pre-paid, w przypadku których jest wyraŸny po-
stulat wprowadzenia takiego obowi¹zku. Jakie jest
zdanie rz¹du w tej kwestii? Dziêkujê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Wojciech Ha³ka: Pani Marsza³ek…)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Chwileczkê, jeszcze pan senator Dzido zg³asza

gotowoœæ zadania pytania.
Bardzo proszê.

Senator Henryk Dzido:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, czy przepis art. 210 lit. „a”,

przepis karny, nie burzy pewnego porz¹dku tej
ustawy? Przepis ten bowiem zezwala w p³asz-
czyŸnie karnej na prowadzenie dzia³alnoœci tele-
komunikacyjnej podmiotom, które nie s¹ wpisa-
ne do rejestru przedsiêbiorstw telekomunikacyj-
nych. A przecie¿ wystarczy z³o¿enie wniosku
o wpis, ¿eby mo¿na tak¹ dzia³alnoœæ wykonywaæ.
Czy jest to zamierzone przez ministerstwo? I dla-
czego jest a¿ taka du¿a liberalizacja rynku w tym
zakresie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-

daæ pytanie panu ministrowi? Nie ma zg³oszeñ.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Wojciech Ha³ka:
Dziêkujê bardzo.
Zacznê od odpowiedzi na pytania pana senato-

ra Lewickiego.

Odniosê siê najpierw do pytania dotycz¹cego
zapisu w art. 10 i przepisów mówi¹cych o dwóch
organach rejestruj¹cych dzia³alnoœæ telekomu-
nikacyjn¹, do pytania o stanowisko rz¹du. Ja po-
wiem w ten sposób. W przed³o¿eniu rz¹dowym
wskazywaliœmy, ¿e w³aœciwe by by³o, aby by³ je-
den organ regulacyjny, który by rejestrowa³ dzia-
³alnoœæ przedsiêbiorców w sektorze telekomuni-
kacji, dotyczy³by go odpowiedni zapis o obowi¹z-
ku informowania drugiego organu regulacyjne-
go, jakim w tym przypadku jest Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji, o przypadkach podejmo-
wania dzia³alnoœci w obszarze, który pozostaje
w gestii czy kompetencji regulacyjnej tak¿e Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wiêc na przy-
k³ad w obszarze dostarczania owych przewodni-
ków elektronicznych po programach, czy te¿
w obszarze dostarczania tak zwanych systemów
warunkowego dostêpu, czy te¿ w obszarze podej-
mowania dzia³alnoœci maj¹cej na celu transmito-
wanie zbiorowych sygna³ów cyfrowych, tak zwa-
nego multipleksu cyfrowego. Wskutek popra-
wek, jakie zosta³y zaakceptowane, mo¿na przy-
j¹æ, ¿e bêd¹ dwa organy rejestruj¹ce dzia³alnoœæ,
tyle tylko, ¿e zdaniem rz¹du nale¿y zadbaæ wów-
czas o to, by precyzyjnie by³o okreœlone, u które-
go regulatora w konkretnej sytuacji przedsiê-
biorca ma zg³aszaæ swoj¹ dzia³alnoœæ, ¿eby nie
by³o ¿adnej w¹tpliwoœci. I, jak s¹dzê, temu po-
winny s³u¿yæ ewentualnie dalsze doprecyzowu-
j¹ce poprawki. I to tyle w tej mierze.

Panie Senatorze, je¿eli chodzi o kwestie us³ugi
poczty elektronicznej, bo to jest druga kwestia,
któr¹ pan podniós³, to rzeczywiœcie dostawcy us-
³ug internetowych, w³aœciciele portali interneto-
wych s³usznie podnieœli tê uwagê, w¹tpliwoœæ,
czy w zwi¹zku z wprowadzeniem owego wymogu
w art. 56 – to jest wymogu rejestrowania u¿ytko-
wników us³ug, a nawet nie tyle rejestrowania, ile
zawierania z nimi umów pisemnych, i to na pod-
stawie przed³o¿onego dowodu to¿samoœci –
w przypadku korzystania z portalu internetowe-
go, ze strony internetowej, na któr¹ wchodzimy
i klikamy w okreœlone okienko, by na przyk³ad
za³o¿yæ konto poczty elektronicznej, te¿ trzeba
bêdzie biec z dowodem osobistym do siedziby te-
go portalu. Nasza interpretacja na podstawie
przepisów obecnego przed³o¿enia jest taka, ¿e nie
bêdzie takiego obowi¹zku. A wynika to w³aœnie
z definicji us³ugi telekomunikacyjnej, zawartej
w przytaczanym przez pana senatora przepisie
art. 2 pkt 48 – wynika z niego, ¿e us³ug¹ teleko-
munikacyjn¹ jest us³uga polegaj¹ca g³ównie na
przekazywaniu sygna³ów, a nie na przechowywa-
niu informacji, zaœ skrzynka poczty elektronicz-
nej s³u¿y przechowywaniu informacji.

Jednak w¹tpliwoœci w tej sprawie nadal s¹
podnoszone, czego wyrazem jest te¿ pytanie pana
senatora, i dalej istniej¹ obawy, ¿e w takim razie
to wszystko zale¿y wy³¹cznie od interpretacji
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okreœlonego przepisu. A wiêc byæ mo¿e rzeczywi-
œcie by³oby w³aœciwe, by doprecyzowaæ ten prze-
pis tak, aby wskazywa³ on wprost, ¿e pozosta³e
przepisy nie bêd¹ mia³y zastosowania w wypad-
ku tego rodzaju us³ugi.

Trzecia kwestia… Przepraszam, Panie Senato-
rze, ale nie odnotowa³em tego.

(Senator Marian Lewicki: Art. 56.)
Art. 56? Tak, dziêkujê bardzo za przypomnienie.

Otó¿ jest propozycja, aby w art. 56 przywróciæ pe-
wne zapisy, a dok³adnie ust. 6 i 7, które mówi¹
o obowi¹zku rejestracji u¿ytkowników us³ugi tele-
komunikacyjnej na podstawie dowodu to¿samo-
œci, przy czym przepisy te w szczególnoœci odno-
sz¹ siê do us³ugi przedp³aconej – chodzi o tak zwa-
ne karty prepaidowe w przypadku operatorów
mobilnych. Pan senator podniós³ kwestiê, któr¹
omawialiœmy ju¿ bardzo wnikliwie na posiedzeniu
komisji, a tak¿e w trakcie prac sejmowych. Muszê
powiedzieæ, ¿e stanowisko rz¹du w tej sprawie jest
jasne, jednoznaczne i chcia³bym je potwierdziæ. Je-
szcze przed skierowaniem projektu do Senatu czy
w zwi¹zku ze skierowaniem projektu ustawy do
Senatu, do rozpatrzenia w tej Izbie, Rada Mini-
strów ponownie rozpatrywa³a ten projekt i zajê³a
jasne stanowisko wspieraj¹ce tego typu rozwi¹za-
nia. Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e motywacja jest, jak
siê wydaje, stosunkowo jasna i prosta. Chodzi
mianowicie o zwiêkszenie poziomu bezpieczeñ-
stwa w takim zakresie, by s³u¿bom pilnuj¹cym
porz¹dku publicznego – Policji, Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego czy innym organom up-
rawnionym – daæ instrument techniczny, który
umo¿liwi odnotowanie tego, kto kupi³ dan¹ us³u-
gê telekomunikacyjn¹. Bo dzisiaj mamy taki stan
rzeczy, ¿e w przypadku wspomnianych us³ug
przedp³aconych jest ca³kowita anonimowoœæ – ani
operator, ani zainteresowane s³u¿by w okreœlo-
nych sytuacjach nie maj¹ wiedzy o tym, kto jest
u¿ytkownikiem danej us³ugi telekomunikacyjnej,
i nie mog¹ takiej informacji pozyskaæ.

W dyskusji na ten temat podnoszone by³y
ró¿ne argumenty, na przyk³ad takie: tego typu
kartê mo¿na przywieŸæ sobie z innego kraju i tu
j¹ u¿ytkowaæ, a jeœli w tamtym kraju nie ma ta-
kiego obowi¹zku jak omawiany, to co wtedy?
Albo ¿e taka karta mo¿e byæ kradziona – i co
wtedy? Na to moja odpowiedŸ by³aby taka, Pa-
nie Senatorze: oczywiœcie ten przepis – jak
prawdopodobnie ka¿dy taki przepis porz¹dku-
j¹cy czy te¿ wprowadzaj¹cy pewien porz¹dek
prawny w zakresie takich relacji gospodar-
czych, ale tak¿e wprowadzaj¹cy zobowi¹zania
dotycz¹ce rejestracji us³ug, w tym przypadku
telekomunikacyjnych – nie bêdzie kompletny
i na pewno nasza ustawa nie bêdzie dzia³a³a
w kraju s¹siednim, w zwi¹zku z tym ktoœ zde-
terminowany mo¿e pojechaæ na Ukrainê, na

S³owacjê, do Czech czy Niemiec czy gdzieœ indziej
– choæ mo¿e akurat do Niemiec to nie, bo tam taki
obowi¹zek jak ten jest – i kupiæ sobie tak¹ kartê,
przywieŸæ j¹ po to, ¿eby z niej tutaj korzystaæ.
Ktoœ inny mo¿e j¹ skradnie, ale wtedy bêdzie
podlega³ innym przepisom, przepisom karnym.
No, mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e wprowadzenie i sto-
sowanie dowodów rejestracyjnych samochodów
ma okreœlony cel, ale je¿eli ktoœ sfa³szuje ten do-
wód albo go skradnie i pos³u¿y siê tym cudzym
dowodem, by dokonaæ przestêpstwa, to bêdzie to
pope³nienie przestêpstwa z innego przepisu i bê-
dzie to podlegaæ innym sankcjom karnym.

Reasumuj¹c, wnosimy, by te przepisy przy-
wróciæ i wprowadziæ do projektu.

Pytanie pana senatora Dzidy, odnosz¹ce siê do
art. 210, jak rozumiem, dotyczy³o przepisów kar-
nych… Ale jestem tu trochê skonfundowany, bo
w takim przypadku mówimy o art. 208, a art. 210
dotyczy zmian w kodeksie wykroczeñ. Ale byæ
mo¿e o tym pan mówi, o zapisie w lit. a. Tak? Tu-
taj jest mowa o tym, ¿e kto bez z³o¿enia pisemne-
go wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przed-
siêbiorców wykonuje dzia³alnoœæ telekomunika-
cyjn¹, podlega karze… itd. Otó¿ rozumiem, ¿e
mamy tak¹ sytuacjê… Pytanie by³o takie: dlacze-
go tak liberalizujemy tryb podejmowania dzia³al-
noœci telekomunikacyjnej i dlaczego sprowadza-
my go rzeczywiœcie wy³¹cznie do obowi¹zku reje-
stracji, w sytuacji gdy obecnie wed³ug prawa tele-
komunikacyjnego wymagane jest uzyskanie ze-
zwolenia telekomunikacyjnego w trybie stoso-
wnej decyzji administracyjnej. Odpowiem na to
w ten sposób: po pierwsze, chcemy, ¿eby ten
przepis by³ spójny z pozosta³ym systemem praw-
nym, jaki wprowadzamy w Polsce, równie¿
z przepisami ustawy o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej, to znaczy nie chcemy wprowadzaæ
tutaj jakichœ wyj¹tków czy odstêpstw od regula-
cji dotycz¹cych trybu podejmowania dzia³alnoœci
gospodarczej w ogóle, nie chcemy tu osobnego
trybu podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej
w obszarze telekomunikacji, chcemy, by by³ ten
sam tryb; po drugie, oczywiœcie skoro mówimy,
¿e jest obowi¹zek zg³oszenia siê do rejestru i reje-
stracji, to wprowadzamy sankcje za niedope³nie-
nie tego obowi¹zku – i st¹d propozycja tego prze-
pisu w art. 210 lit. a.

Gdyby jeszcze krótko odnieœæ siê do stanu
obecnego, to mo¿na by powiedzieæ tak: wed³ug
obecnych przepisów przedsiêbiorca sk³adaj¹cy
wniosek o uzyskanie zezwolenia telekomunika-
cyjnego podlega, jako wnioskodawca, pewnej
procedurze badania, miêdzy innymi przez orga-
ny odpowiedzialne za bezpieczeñstwo publiczne,
które wydaj¹ stosown¹ opiniê, po czym, stoso-
wnie do tej opinii, zezwolenie telekomunikacyjne
jest wydawane lub nie jest wydawane. A tu,
w œwietle tych przepisów w art. 10 i póŸniejszych,
wykonawczych, rzeczywiœcie nie ma tego trybu
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prewencyjnego dzia³ania, jeœli przedsiêbiorca
zamierza podj¹æ dzia³alnoœæ i sk³ada deklaracjê,
¿e zamierza tê dzia³alnoœæ podj¹æ, w zwi¹zku
z czym wpis do rejestru bêdzie wykonany. Nie-
mniej wzmocnione s¹ pewne sankcje za ³amanie
przepisów tej ustawy, je¿eli przedsiêbiorca ju¿
podj¹³ tê dzia³alnoœæ. Wydaje siê, ¿e jest to me-
chanizm daleko bardziej skuteczny, na co zwra-
cano nam ju¿ uwagê. Miêdzy innymi organy od-
powiedzialne za bezpieczeñstwo, organy podleg³e
resortowi spraw wewnêtrznych i administracji
i inne, uzna³y, ¿e rzeczywiœcie regulacje zapropo-
nowane w tym projekcie s¹ w tej mierze skutecz-
niejsze. Dlaczego? Dlatego, ¿e do dziœ ten obo-
wi¹zek jakby prewencyjnego sprawdzenia, czy
na przyk³ad osoba, która chce uzyskaæ zezwole-
nie telekomunikacyjne, nie by³a karana, nie po-
pe³ni³a przestêpstwa, a w zwi¹zku z tym czy bu-
dzi w¹tpliwoœæ jej wiarygodnoœæ i czy zasadne by-
³oby zastanowienie siê, czy daæ takie zezwole-
nie… No, dzisiaj te organy maj¹ okreœlony bardzo
krótki czas na weryfikacjê stanu faktycznego,
jest to trzydzieœci dni i w normalnym trybie po-
stêpowania administracyjnego czêsto nie s¹
w stanie sprawdziæ wszystkich okolicznoœci
z tym zwi¹zanych. A wiêc wydaje siê, ¿e lepszym
rozwi¹zaniem jest to, które zaproponowane jest
w projekcie, to znaczy ¿e przedsiêbiorca zg³asza,
i¿ podejmuje tak¹ dzia³alnoœæ, organy odpowie-
dzialne za bezpieczeñstwo mog¹ w dowolnej
chwili podj¹æ weryfikacjê takiego przedsiêbiorcy
i je¿eli – w dowolnym terminie – zg³osz¹ jakieœ za-
strze¿enia regulatorowi rynku telekomunikacyj-
nego, to on ma obowi¹zek reagowaæ w okreœlo-
nych sytuacjach. Wydaje siê, ¿e to rozwi¹zanie,
czyli dzia³anie ex post w stosunku do faktu zg³o-
szenia dzia³alnoœci, jest racjonalniejsze i byæ mo-
¿e skuteczniejsze. My mamy wra¿enie, ¿e jest
skuteczniejsze. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(G³os z sali: Nie ma.)
Zakoñczyliœmy wiêc seriê pytañ. Dziêkujê bar-

dzo.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów,
o obowi¹zku zapisywania siê do g³osu u senatora
prowadz¹cego listê mówców, a przede wszystkim
o obowi¹zku sk³adania podpisanych wniosków
o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Sena-
tu. Wnioski te musz¹ byæ z³o¿one na piœmie do
zamkniêcia dyskusji nad dan¹ ustaw¹.

Przypominam, ¿e komisja bêdzie rozpatry-
waæ tylko te wnioski, które zosta³y z³o¿one do

zamkniêcia dyskusji na piœmie do marsza³ka Se-
natu.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Stanis³awa Huskowskiego.

Senator Stanis³aw Huskowski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowne
Panie i Panowie Senatorowie!

Postaram siê mówiæ bardzo krótko, bo czas go-
ni, a porz¹dek jest prze³adowany.

Mam dwie kwestie: pierwsza to poczta elektro-
niczna, o której pan minister powiedzia³ ju¿ tutaj
parê zdañ, podzieli³ siê swoimi w¹tpliwoœciami
i obawami co do tego – a ja te obawy podzielam;
druga to sprawa dop³at do us³ugi powszechnej.

Pierwsza sprawa. No có¿, interpretacja mini-
sterstwa jest znana, zreszt¹ zosta³a ona wyg³o-
szona przed chwil¹ z tej mównicy, a jest ona taka,
¿e poczta elektroniczna czy raczej us³uga poczty
elektronicznej nie jest us³ug¹ telekomunikacyj-
n¹ w znaczeniu tej ustawy i ¿e wszystkie te ob-
ci¹¿enia, które inni operatorzy czy przedsiêbior-
cy prowadz¹cy us³ugi telekomunikacyjne musz¹
spe³niæ przy podpisywaniu umów z klientami
itd… A jeszcze tutaj grozi nam – grozi w cudzys³o-
wie – poprawka Senatu dotycz¹ca wymogu
przedstawienia dowodu to¿samoœci przy zawie-
raniu umów z przedsiêbiorc¹ telekomunikacyj-
nym. I to wszystko niepokoi nie tylko firmy zaj-
muj¹ce siê dostarczaniem us³ug internetowych,
ale te¿ wielu odbiorców tych us³ug, w tym rów-
nie¿ mnie. Wydaje mi siê, ¿e mo¿na by by³o tego
unikn¹æ, gdyby w odpowiednim miejscu, w art. 2
pkt 48 ustawy – jest to fragment obejmuj¹cy defi-
nicjê pojêcia – na koñcu zdania dopisaæ sformu-
³owanie mówi¹ce, ¿e us³uga poczty elektronicz-
nej nie jest us³ug¹ telekomunikacyjn¹. Wydaje
siê, ¿e wówczas nie by³oby ¿adnych w¹tpliwoœci
i ¿adne interpretacje prawne inne ni¿ obecnie wy-
g³oszona przez pana ministra nie grozi³yby inter-
nautom.

Druga sprawa to sprawa tej dop³aty do us³ugi
powszechnej. W moim przekonaniu… Ja nie
chcê byæ rzecznikiem ¿adnych firm, które zajmu-
j¹ siê dostarczaniem us³ug telekomunikacyj-
nych, chcia³bym byæ raczej rzecznikiem odbior-
ców tych us³ug, czyli mieszkañców Polski, oby-
wateli polskich. Obawiam siê, ¿e im wiêksze op-
³aty narzuci³oby siê tym w³aœnie dostarczycielom
us³ug na finansowanie deficytowych us³ug po-
wszechnych, tym wiêkszy bêdzie stopieñ, w ja-
kim zostan¹ one wliczone w koszta… No, nie tyle
formalnie zostan¹ one wliczone w koszta, ile, ja-
ko ¿e bêd¹ obci¹¿a³y te firmy, tych przedsiêbior-
ców, oni to sobie po prostu odbij¹ w postaci no-
wych taryf, odrobinê zwiêkszonych po to, by so-
bie zrekompensowaæ straty z tego powodu.
W zwi¹zku z tym chcia³bym zaproponowaæ, ¿eby
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ten próg ustawiony ustawowo przez Sejm na ra-
zie na poziomie 1% jednak zmniejszyæ do 0,5%.
Wydaje mi siê – a w ka¿dym razie tak wynika
z rozmów, które odby³em – ¿e kwota, z któr¹ mie-
libyœmy wówczas do czynienia, 0,5% od oko³o
33 miliardów z³ obrotów czy te¿ przychodów tych
firm, czyli 65 milionów z³, jest wystarczaj¹c¹
kwot¹ do tego, by dop³acaæ do tych us³ug deficy-
towych.

Obie te propozycje chcia³bym z³o¿yæ w formie
wniosków. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê o te wnioski legislacyjne.
(Senator Stanis³aw Huskowski: Proszê bar-

dzo.)
Dziêkujê.
Proszêo zabranieg³osupanasenatoraJurgiela.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Prawo i Sprawiedliwoœæ w zaprezentowanym

programie gospodarczym przyk³ada wielk¹ wagê
do kwestii budowania w naszym kraju nowoczes-
nego spo³eczeñstwa informatycznego, do wdra¿a-
nia nowych technologii informatycznych i do two-
rzenia konkurencyjnego rynku telekomunikacyj-
nego. Jak dotychczas, rynek taki w Polsce nie po-
wsta³, o czym œwiadcz¹ miêdzy innymi najwy¿sze
w Europie ceny us³ug telekomunikacyjnych i, co
za tym idzie, ograniczenie dostêpu do nich szero-
kich mas ludnoœci. Ustawa, któr¹ dziœ rozpatruje-
my, mo¿e przyczyniæ siê do poprawy sytuacji na
rynku telekomunikacyjnym. W rozwoju tego ryn-
ku potrzebna jest przede wszystkim silna instytu-
cja reguluj¹ca, a nowe prawo telekomunikacyjne
daje Urzêdowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty
wiele nowych, istotnych uprawnieñ w tym zakre-
sie. Konieczne te¿ by³o ostateczne dostosowanie
polskiego prawa telekomunikacyjnego do dyrek-
tyw Unii Europejskiej.

Nieliczne zastrze¿enia do ustawy przedstawiê
przyokazjiproponowanychprzezemniepoprawek.

Po pierwsze, dwie zmiany w ramach art. 24
ust. 2 i 4 usun¹ zawarte tam w definicji zna-
cz¹cej pozycji rynkowej przedsiêbiorcy teleko-
munikacyjnego odes³ania do prawa wspólnoto-
wego. Powodem takiej propozycji jest fakt, ¿e
we wspólnotowych aktach prawnych brakuje
okreœlonego sposobu ustalania pozycji domi-
nuj¹cej, zaœ podjête w Unii w tym zakresie usta-
lenia wywodz¹ siê g³ównie z praktyki Komisji
Europejskiej i orzecznictwa Europejskiego Try-
buna³u Sprawiedliwoœci. Poza tym niesprzecz-
ne z regulacjami unijnymi przepisy okreœlaj¹ce

sposób ustalania pozycji dominuj¹cej znajduj¹
siê w krajowej ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów i na nich nale¿a³oby siê wzoro-
waæ. W tym te¿ kierunku idzie proponowana
przeze mnie poprawka.

W art. 56 ust. 5 ustawy proponujê wprowadziæ
zmianê, która umo¿liwi zwolnienie równie¿
umów o us³ugi internetowe z obligatoryjnej for-
my pisemnej. Nie do koñca zosta³a rozwiana w¹t-
pliwoœæ, czy us³uga internetowa jest us³ug¹ tele-
komunikacyjn¹. ¯eby zapobiec koniecznoœci za-
wierania umów pisemnych przez internautów,
do wymienionych w tym ustêpie szczególnych
przypadków umów zawieranych przez dokona-
nie czynnoœci faktycznych, co do których nie sto-
suje siê przepisów ust. 2, proponujê dodaæ umo-
wy zawierane w trybie ustawy o œwiadczeniu us-
³ug drog¹ elektroniczn¹.

W art. 205b proponujê dodaæ nowy ustêp od-
bieraj¹cy prawo do za¿alenia na postanowienie
prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów oraz przewodnicz¹cego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Pozostawienie osobnego
za¿alenia na postanowienie prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prze-
wodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji prowadziæ bêdzie wy³¹cznie do wyd³u¿enia
postêpowania w sprawie wyznaczenia znacz¹cej
pozycji rynkowej i na³o¿enia obowi¹zków regula-
cyjnych. W konsekwencji umo¿liwi to operato-
rom o znacz¹cej pozycji rynkowej opóŸnianie wy-
konania obowi¹zków regulacyjnych, co prowa-
dziæ bêdzie do utrwalenia ich znacz¹cej pozycji
rynkowej.

Proponujê równie¿ szereg zmian w art. 219
ustawy, okreœlaj¹cym, jakie obowi¹zki bêd¹ ob-
ci¹¿aæ przedsiêbiorcê telekomunikacyjnego o po-
zycji dominuj¹cej. Poprawki doprecyzowuj¹, i¿
w razie niemo¿noœci ustalenia w takiej sytuacji
kosztów dostêpu telekomunikacyjnego prezes
urzêdu bêdzie zobowi¹zany, a nie tylko upra-
wniony, do ustalenia wysokoœci op³at z uwzglê-
dnieniem wysokoœci op³at stosowanych na poró-
wnywalnych rynkach konkurencyjnych. Obliga-
toryjne stosowanie metody porównawczej po-
zwoli unikn¹æ impasu, jaki pojawia siê w zwi¹zku
z niewykonywaniem przez znacz¹cych operato-
rów obowi¹zku kalkulacji kosztów.

Ponadto poprawka zawiera wyraŸne rozwi¹za-
nie nakazuj¹ce operatorowi o znacz¹cej pozycji
rynkowej w sieci stacjonarnej zapewniaæ dostêp
do infrastruktury z uwzglêdnieniem kosztów.
Dotychczasowa praktyka jest taka, ¿e pomimo
ustawowego obowi¹zku Telekomunikacja Pol-
ska SA uchyla siê od umo¿liwienia innym opera-
torom dostêpu do kanalizacji teletechnicznej,
której jest niemal wy³¹cznym dysponentem jesz-
cze od czasów, kiedy posiada³a prawny monopol.
Zosta³o to w ostatnim czasie dostrze¿one przez
prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsu-
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mentów, który z tego tytu³u na³o¿y³ na TP SA kary
pieniê¿ne w ³¹cznej wysokoœci przekraczaj¹cej
20 milionów z³.

Rozpatrywane dzisiaj prawo telekomunikacyj-
ne jest ustaw¹ potrzebn¹, wnoszê wiêc o przyjê-
cie ustawy z przedstawionymi przeze mnie po-
prawkami.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Suchañskiego o zabra-

nie g³osu.

Senator Jerzy Suchañski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pozwalam sobie zg³osiæ dwa pakiety popra-

wek, w jednym dziewiêæ poprawek, w drugim sie-
dem. Jedne poprawki id¹ w kierunku uszczegó-
³owienia pewnych zapisów i sformu³owañ, jakie
znalaz³y siê w ustawie, oraz doprecyzowania pe-
wnych pojêæ, a drugie id¹ w kierunku synchroni-
zacji z dyrektywami i stanowiskiem Komitetu In-
tegracji Europejskiej. Poprawki w pierwszej czê-
œci dotycz¹ przede wszystkim jasnego, precyzyj-
nego okreœlenia kompetencji Urzêdu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty jako organu odpowie-
dzialnego za te dzia³ania, które do tej pory wyko-
nywa³, nierozmydlania odpowiedzialnoœci i nie-
przekazywania ich Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji.

S¹dzê, ¿e wystarczaj¹ca by³a dyskusja na po-
siedzeniu Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruk-
tury, gdzie zaproszone izby gospodarcze mia³y
mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich stanowisk
w niektórych sprawach. Komisja niektóre opinie
podzieli³a, niektóre odrzuci³a. Poprawki, które
moi przedmówcy byli uprzejmi zg³osiæ, w znacz-
nej czêœci by³y ju¿ omawiane przez komisjê i nie
uzyska³y jej akceptacji, ale zgodnie z procedur¹
bêdziemy jeszcze raz zajmowaæ siê tymi popraw-
kami. Dziêkujê bardzo.

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

Dzidê.

Senator Henryk Dzido:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
OdpowiedŸ pana ministra nie zadowala. Gdy-

bym pytanie zada³ w takiej formie, jak je pan mi-
nister zinterpretowa³, udzielaj¹c mi odpowie-
dzi… Ale ja pyta³em o inn¹ kwestiê i w tej kwestii
wnoszê o zmianê. Chodzi o poprawkê do art. 210

lit. a tej ustawy, do przepisu karnego, z uwagi na
to, i¿ przepis ten w obecnym brzmieniu mówi, ¿e
kto bez z³o¿enia pisemnego wniosku prowadzi
dzia³alnoœæ telekomunikacyjn¹, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolnoœci lub grzywny. Ale
wystarczy z³o¿enie niekompletnego, niepe³nego
wniosku, ¿eby w tym samym momencie mo¿na
by³o rozpocz¹æ dzia³alnoœæ telekomunikacyjn¹,
i taka dzia³alnoœæ w œwietle prawa karnego jest
legalna. Proponujê, a¿eby ten przepis by³ zacho-
wany, bo w warunkach dotychczasowych unor-
mowañ… To znaczy, proponujê takie brzmienie
tego przepisu: kto bez wpisu – a wiêc bez legaliza-
cji dzia³alnoœci – do rejestru przedsiêbiorstw tele-
komunikacyjnych wykonuje dzia³alnoœæ teleko-
munikacyjn¹, podlega okreœlonej karze. Uwa-
¿am, ¿e je¿eli w jednych sprawach, w jednych
ustawach idziemy w kierunku maksymalnej pe-
nalizacji przestêpstw, to nie mo¿emy raptem
w tej sprawie, w tej dziedzinie, która dotyczy
ogromnej sfery odbiorców, ogromnego kapita³u,
zezwalaæ na prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej bez jej legalizacji. Moim zdaniem, ten przepis
karny, czytany jako czêœæ sk³adowa ustawy, bu-
rzy dosyæ klarown¹, spójn¹, rygorystyczn¹ kon-
cepcjê tej ustawy.

Dziêkujê, Pani Marsza³ek. Sk³adam tê po-
prawkê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Dla porz¹dku informujê, ¿e w dyskusji wnios-

ki o charakterze legislacyjnym na piœmie, poza
osobami wystêpuj¹cymi w debacie, z³o¿yli: pan
senator Szafraniec, pan senator Czaja i pan se-
nator Lewicki.

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

Zwracam siê do przedstawicieli rz¹du: czy po
wyst¹pieniach w debacie przedstawiciel rz¹du
chcia³by zabraæ g³os?

Bardzo proszê, Panie Ministrze, zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Wojciech Ha³ka:
Pani Marsza³ek, chcia³bym krótko odnieœæ siê

do kwestii, któr¹ bli¿ej wyjaœnia³ pan senator
Dzido.

Panie Senatorze, ja bym chcia³ wskazaæ dwie
przes³anki, którymi siê kierujemy, postuluj¹c
utrzymanie takiego brzmienia przepisu art. 210
lit. a. Pierwsza przes³anka jest taka, ¿e to roz-
wi¹zanie i ta formu³a zapisu s¹ zgodne z zapisem
zawartym w ustawie o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej i jakby dostosowane do tamtej usta-
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wy. Ale jest jeszcze druga kwestia, wydaje siê,
merytoryczna, bo tamta ma charakter raczej for-
malny. Otó¿ w art. 10, w którym mówimy o trybie
dokonywania wpisu, mamy do czynienia z sytua-
cj¹ opisan¹ równie¿ w ust. 8, tak¹, ¿e operator
czy przedsiêbiorca ma obowi¹zek zg³osiæ dzia³al-
noœæ prezesowi URTiP, by ten dokona³ wpisu do
rejestru przedsiêbiorców telekomunikacyjnych
w okreœlonym terminie. W ust. 8 mówi siê o tym,
¿e je¿eli prezes URTiP nie dokona wpisu w termi-
nie, o którym mowa w ust. 7, a od dnia wp³ywu
wniosku o wpis do rejestru up³ynê³o czternaœcie
dni, to przedsiêbiorca lub inny podmiot upra-
wniony do wykonywania dzia³alnoœci gospodar-
czej mo¿e rozpocz¹æ wykonywanie dzia³alnoœci
telekomunikacyjnej. Tak wiêc, gdybyœmy poszli
tropem propozycji pana senatora, wtedy prawdo-
podobne by³oby takie niebezpieczeñstwo, ¿e
moglibyœmy w takich sytuacjach sankcjonowaæ
karnie stan rzeczy niezawiniony przez przedsiê-
biorcê, tylko raczej przez organ regulacyjny, któ-
ry w okreœlonym terminie nie wykona³ czynnoœci
urzêdowej dotycz¹cej dokonania wpisu do reje-
stru. Jak s¹dzê, bêdzie pewnie jeszcze mo¿liwoœæ
dalszej dyskusji na temat tego przepisu art. 210
na posiedzeniu komisji. Nie wiem, jak Senat zde-
cyduje, czy od razu bêdzie g³osowaæ. Gdyby mia³o
nast¹piæ g³osowanie nad pañsk¹ propozycj¹, to
apelowa³bym o zastanowienie siê nad tym rów-
nie¿ w kontekœcie wyjaœnienia, które teraz przed-
stawi³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Informujê, Panie Ministrze, ¿e nie ma obaw,

nie bêdziemy teraz g³osowaæ. Najpierw odbêdzie
siê posiedzenie komisji. Dziêkujê serdecznie.

W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, zatem zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Skarbu Pañstwa i Infrastruktury 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 –
Prawo telekomunikacyjne zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Serdecznie dziêkujê przedstawicielom rz¹du
i tych instytucji, które towarzyszy³y nam podczas
obrad nad tym punktem.

A my przystêpujemy do rozpatrzenia pun-
ktu trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gro-
madzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu infor-
macji kryminalnych oraz niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na siedemdziesi¹tym

siódmym posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r.,
a do Senatu przekazana 18 czerwca bie¿¹cego ro-
ku. Marsza³ek Senatu 21 czerwca 2004 r., zgod-
nie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³
j¹ do Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeñ-
stwa Publicznego. Komisja po rozpatrzeniu usta-
wy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej spra-
wie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 728, a sprawozdanie komi-
sji w druku nr 728A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Naro-
dowej i Bezpieczeñstwa Publicznego senatora
Grzegorza Niskiego o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie rozpa-
trywanej ustawy.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Niski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Obrony Naro-

dowej i Bezpieczeñstwa Publicznego przedstawiæ
sprawozdanie komisji w sprawie ustawy z dnia
17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadze-
niu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych oraz niektórych innych ustaw.

Wysoka Izbo, nowelizacja ustawy generalnie
zmierza do dostosowania przepisów dotycz¹cych
Krajowego Systemu Informatycznego do modelu
przyjêtego w Systemie Informacyjnym Schengen
w krajach sygnatariuszach tego uk³adu i czêœcio-
wo zak³adanych do wprowadzenia przy moderni-
zacji tego systemu.

Zgodnie z za³o¿eniem tej nowelizacji Krajowy
System Informatyczny ma stanowiæ polski kom-
ponent Systemu Informacyjnego Schengen,
a wiêc w projektowanej ustawie, przy opracowy-
waniu zakresu danych, które maj¹ byæ groma-
dzone w Krajowym Systemie Informatycznym,
w odniesieniu zarówno do osób, jak i przedmio-
tów, uwzglêdniono przepisy konwencji wyko-
nawczej do uk³adu zawartego w Schengen w dniu
14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego zno-
szenia kontroli na wspólnych granicach.

Nowelizacja wprowadza zmiany, zgodnie z któ-
rymi organem administracji rz¹dowej w³aœciwym
w sprawach gromadzenia, przetwarzania i udo-
stêpniania informacji w Krajowym Systemie In-
formatycznym bêdzie minister w³aœciwy do
spraw wewnêtrznych. Obecnie jest nim komen-
dant g³ówny Policji. Zmiana organu odpowiada-
j¹cego za Krajowy System Informatyczny podyk-
towana jest tym, ¿e Krajowy System Informatycz-
ny, który jest zbiorem danych prowadzonym na
potrzeby kontroli granicznej, kontroli celnej,
kontroli legalnoœci pobytu cudzoziemców na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak¿e na
potrzeby innych postêpowañ prowadzonych na
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podstawie ustaw lub ratyfikowanych umów miê-
dzynarodowych, ma œcis³y zwi¹zek nie tylko
z dzia³alnoœci¹ Policji, ale równie¿ Stra¿y Grani-
cznej czy Urzêdu do spraw Repatriacji i Cudzo-
ziemców.

Nowelizacja odpowiada na pytanie: na czyje
potrzeby gromadzi dane Krajowy System Infor-
matyczny? Zgodnie z art. 101 uk³adu zawartego
w Schengen prawo do korzystania z danych maj¹
organy odpowiedzialne zarówno za kontrolê gra-
niczn¹, kontrole policyjne i celne przeprowadza-
ne wewn¹trz kraju, jak i za koordynacjê tych
kontroli, a tak¿e organy odpowiedzialne za wyda-
wanie wiz i badanie wniosków wizowych oraz za
wydawanie zezwoleñ na pobyt i zarz¹dzanie po-
bytem.

Poniewa¿ uk³ad z Schengen stanowi, ¿e dane
o niektórych osobach mog¹ zg³aszaæ organy w³a-
œciwe w sprawach bezpieczeñstwa pañstwa, wiêc
projekt nowelizacji w art. 37c zawiera katalog orga-
nów, którym udostêpniane bêd¹ dane gromadzone
w Krajowym Systemie Informatycznym. Katalog
ten obejmuje dwanaœcie podmiotów. S¹ to: mini-
ster sprawiedliwoœci, prokuratura, s¹d, minister
w³aœciwy do spraw administracji publicznej, ko-
mendant g³ówny Policji, komendant g³ówny Stra¿y
Granicznej, prezes Urzêdu do spraw Repatriacji
i Cudzoziemców, wojewodowie, organy celne, g³ó-
wny inspektor Informacji Finansowej, minister
w³aœciwy do spraw zagranicznych oraz konsulo-
wie. Wszystkie wymienione organy bêd¹ obowi¹za-
ne do przekazywania do Krajowego Systemu Infor-
matycznego danych wymienionych w ustawie.

Z kolei ust. 3 w art. 37c mówi, i¿ do Krajowego
Systemu Informatycznego dane, okreœlone pre-
cyzyjnie w art. 37b ust. 1 pkt 1 lit. f… Przepis ten
odnosi siê do osób, co do których istnieje obo-
wi¹zek przekazywania danych, o których mowa
w art. 99 ust. 4 konwencji wykonawczej do uk³a-
du zawartego w Schengen, dotycz¹cego stopnio-
wego znoszenia kontroli na wspólnych grani-
cach. Chodzi o dane uzyskane w wyniku kontroli
prowadzonej przez komendanta g³ównego Policji,
komendanta g³ównego Stra¿y Granicznej, preze-
sa Urzêdu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców,
wojewodów oraz organy celne. A wiêc tylko piêæ
podmiotów wymienionych w tym punkcie mo¿e
przekazywaæ i jednoczeœnie otrzymywaæ dane.
S¹ to: minister obrony narodowej, szef Wojsko-
wych S³u¿b Informacyjnych, który dotychczas
nie mia³ takiego prawa, komendant g³ówny ¯an-
darmerii Wojskowej, szef Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego i szef Agencji Wywiadu, pod
warunkiem, ¿e dane dotycz¹ osób mog¹cych sta-
nowiæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa powsze-
chnego i porz¹dku publicznego.

Nowelizowana ustawa zak³ada ponadto prze-
suniêcie terminu utworzenia Krajowego Syste-

mu Informatycznego z 30 czerwca bie¿¹cego roku
na 30 czerwca 2005 r. Przesuniêcie terminu utwo-
rzenia Krajowego Systemu Informatycznego po-
dyktowane jest tym, ¿e prowadzone w ramach
Unii Europejskiej prace projektowo-koncepcyjne
nad kszta³tem centralnej instalacji Systemu In-
formacyjnego Schengen II, której budowa umo¿li-
wi przy³¹czenie nowych pañstw, nie zosta³y jesz-
cze sfinalizowane.

Na zakoñczenie, Wysoka Izbo, chcê podkreœ-
liæ, ¿e wejœcie w ¿ycie ustawy w perspektywie lat
2004 – 2005 nie spowoduje dodatkowych wydat-
ków dla bud¿etu pañstwa oraz jednostek samo-
rz¹du terytorialnego.

Tak wiêc w imieniu Komisji Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Publicznego wnoszê o przyjêcie
wymienionej ustawy bez poprawek. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ adresowaæ swoje pytania, zwi¹zane z usta-
w¹, do senatora sprawozdawcy.

Czy s¹ takie pytania?
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Pan senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:
Pani Marsza³ek, mo¿e ja nie powinienem pana

sprawozdawcy pytaæ… Mam wiêcej pytañ, ale po-
zwolê sobie jedno zadaæ. Czegoœ nie rozumiem.
W art. 3 pisze siê o masowej imprezie sportowej.
Nale¿y przez to rozumieæ imprezê masow¹ ma-
j¹c¹ na celu wspó³zawodnictwo sportowe lub po-
pularyzowanie kultury fizycznej…

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Z przykroœci¹ to zauwa¿am, Panie Senatorze,

ale w tej chwili debatujemy nad zupe³nie inn¹
ustaw¹. Mo¿e jednak pan pozostaæ…

(Senator Józef Sztorc: Chyba mówimy o bezpie-
czeñstwie imprez masowych… Nie?)

No, niestety nie.
(Senator Józef Sztorc: Ojej.)
Jesteœmy przy punkcie trzecim. Proszê zacze-

kaæ z tym pytaniem do nastêpnego punktu…
(Senator Józef Sztorc: Przepraszam. Zwracam

honor.)
Bêdzie jeszcze okazja, aby zadawaæ pytania.

A czy do tego punktu i do tej ustawy, któr¹ w tej
chwili rozpatrujemy, pan senator zg³asza pyta-
nia?

(Senator Józef Sztorc: Nie.)
Dziêkujê.
(Senator Józef Sztorc: Dziêkujê.)
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Dziêkujê serdecznie.
(Senator Grzegorz Niski: Dziêkujê bardzo.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy, a do reprezento-
wania stanowiska rz¹du w toku prac parlamen-
tarnych zosta³ upowa¿niony minister spraw we-
wnêtrznych i administracji.

Serdecznie witam podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji
pana Leszka Cieæwierza.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu pragnê
zapytaæ, czy przedstawiciel rz¹du, pan minister,
chce zabraæ g³os i przedstawiæ stanowisko rz¹du
w sprawie omawianej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Leszek Cieæwierz:
Szanowna Pani Marsza³ek…)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Zapraszam do mównicy, Panie Ministrze.
Jest to wspania³a okazja, ¿eby senatorowie

mieli dostêp nie tylko do tego, co zostanie przed-
stawione w sposób werbalny, ale równie¿ do za-
pamiêtania wizerunku pana ministra.

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Leszek Cieæwierz:
Dziêkujê bardzo.
Szanowna Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, ja

bêdê mówi³ bardzo króciutko, poniewa¿ pan se-
nator sprawozdawca bardzo dok³adnie przedsta-
wi³ problem.

Chcia³bym tylko podziêkowaæ komisjom se-
nackim za bardzo sprawn¹ i szybk¹ pracê nad t¹
ustaw¹, która rzeczywiœcie wymaga³a szybkiej
modyfikacji. Myœla³em, ¿e bêdê móg³ to zrobiæ
z miejsca, poniewa¿ moje wyst¹pienie rzeczywi-
œcie jest bardzo krótkie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie Ministrze, proszê pozostaæ przy mówni-

cy, bo zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu
senatorowie mog¹ zg³aszaæ pytania adresowane
do pana ministra, ale pytania zwi¹zane z oma-
wian¹ ustaw¹.

Czy s¹ takie pytania? S¹.
Pan senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:
Pani Marsza³ek, myœlê, ¿e teraz mam ju¿ dobry

druk. Chcê zapytaæ…

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Czy ma pan
dobre pytania, Panie Senatorze, to nie wiem.)

Chcê zapytaæ o coœ takiego, czego nie doszuka-
³em siê w ustawie. Mamy dzisiaj ciekawy temat.
Otó¿ w Polsce zosta³y zidentyfikowane wszystkie
zwierzêta, krowy, które warte s¹ czasem 5 tysiê-
cy z³. One maj¹ kolczyk. I co siê bêdzie dzia³o, je-
¿eli zginie rolnikowi taka krowa? On nie mo¿e po-
wiedzieæ, ¿e j¹ zjad³. Tutaj w ustawie nigdzie nie
jest to napisane. Widzê w wykazie nawet motoro-
wery o pojemnoœci powy¿ej 50 cm3, które s¹ warte
parê z³otych. Czy my nie bêdziemy mieæ proble-
mu z takim przypadkiem? Koñ przyk³adowo ma
paszport, krowa z kolczykiem chodzi, pasowa³o-
by równie¿ tym siê zaj¹æ. Zadajê panu takie cie-
kawe pytanie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Pan senator Szafraniec, bardzo proszê.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Jak wiadomo, nowelizacja zmierza do dostoso-

wania przepisów Krajowego Systemu Informaty-
cznego do modelu przyjêtego w Schengen. Jaka
jest przyczyna przesuniêcia terminu utworzenia
krajowego systemu o rok? Rozumiem, ¿e przez
ten rok zabezpieczenie zgromadzonych informa-
cji bêdzie po prostu na dotychczasowym pozio-
mie, który, jak wiadomo, nie zawsze jest wystar-
czaj¹cy. Dziêkujê.

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

ma.
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Leszek Cieæwierz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
W odpowiedzi na pierwsze pytanie, pana sena-

tora Sztorca, uprzejmie informujê, ¿e zgodnie
z regulacjami europejskimi dostosujemy siê do
Systemu Informacyjnego Schengen. Jesteœmy
zobowi¹zani do przestrzegania katalogu danych
obowi¹zuj¹cych w ca³ej Europie i bêd¹cych stan-
dardem dla Systemu Informacyjnego Schengen.
Poruszany przez pana problem ewidencji i pa-
szportyzacji zwierz¹t nie dotyczy, niestety, tej
ustawy. Na razie Unia Europejska nie podjê³a
dzia³añ w celu umieszczenia tego typu informacji
w Systemie Informacyjnym Schengen. System
Informacyjny Schengen jest szczególnym syste-
mem dotycz¹cym obrony zewnêtrznych granic
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Unii Europejskiej i tylko te przedmioty znajduj¹
siê i s¹ wymienione w katalogu danych zwi¹za-
nych z Systemem Informacyjnym Schengen.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Szafrañ-
ca, to chcia³bym poinformowaæ, ¿e powodem
przesuniêcia terminu jest opóŸnienie w pracach
Unii Europejskiej nad utworzeniem Systemu In-
formacyjnego Schengen drugiej generacji. Rze-
czywiœcie, w Unii Europejskiej, zgodnie z pier-
wszym zamys³em, z pierwszym projektem, ist-
nia³o, rozwi¹zanie, które nazywa³o siê System In-
formacyjny Schengen I+. Mia³a byæ w nim mo¿li-
woœæ do³¹czenia krajów kandyduj¹cych. W osta-
tecznym rozwi¹zaniu okaza³o siê, ¿e nie ma mo¿-
liwoœci do³¹czenia tej nowej dziesi¹tki. Bêdzie
wiêc powstawa³ System Informacyjny Schen-
gen II. Dopiero po tej modernizacji bêdziemy
mogli zostaæ do³¹czeni do tego systemu.

Na razie nie s¹ ustalone ostateczne wytyczne
odnoœnie do budowy tego systemu, poniewa¿
przygotowywanie materia³ów przetargowych do
budowy koncepcji systemu zosta³o zakoñczone
dopiero w czerwcu. Teraz rozpocz¹³ siê przetarg,
który ma wyznaczyæ koncepcjê tego systemu.
Zgodnie z informacjami z Unii Europejskiej powi-
nien on siê zakoñczyæ do koñca roku 2005. Wte-
dy bêdzie znany pe³ny katalog informacji, jakie
powinny znaleŸæ siê w systemie, oraz standard
i sposoby, dziêki którym bêd¹ mog³y zostaæ do-
³¹czone nowe kraje cz³onkowskie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê serdecznie, Panie Ministrze.
Czy s¹ dalsze pytania? Nie ma pytañ. Dziêkujê

bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Leszek Cieæwierz:
Dziêkujê bardzo.)

Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
Zatem zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Se-

natu zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz
niektórych innych ustaw zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê serdecznie towarzysz¹cej nam w pra-
cach stronie rz¹dowej.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpie-
czeñstwie imprez masowych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na siedemdziesi¹tym

siódmym posiedzeniu 18 czerwca 2004 r. i tego
samego dnia zosta³a przekazana do Senatu. Mar-
sza³ek Senatu 21 czerwca 2004 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Obrony Narodo-
wej i Bezpieczeñstwa Publicznego. Komisje po
rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje spra-
wozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 735, a sprawozdanie komi-
sji w drukach nr 735A i 735B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana
senatora Stanis³awa Huskowskiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Huskowski:

Dziêkujê.
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie

Senatorowie!
Komisja zajmowa³a siê ustaw¹ o zmianie usta-

wy o bezpieczeñstwie imprez masowych. Myœlê,
¿e ta ustawa doprecyzowuje bardzo wiele dotych-
czasowych przepisów, które maj¹ chroniæ nor-
malnych kibiców, ale tak¿e sportowców przed
agresj¹ chuliganów.

Ustawa wprowadza nowy rozdzia³ 3a mówi¹cy
o gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Wylicza
katalog podmiotów, które s¹ odpowiedzialne za
gromadzenie w³aœnie tych danych. Wskazuje
podmiot g³ówny, który jest odpowiedzialny za re-
alizacjê tych zadañ, czyli komendanta g³ównego
Policji.

Ustawa daje równie¿ mo¿liwoœæ stosowania
przez s³u¿by porz¹dkowe œrodków przymusu.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej uzna³a, ¿e dobrze by by³o do-
precyzowaæ, jakich œrodków przymusu mog¹
u¿ywaæ ochrona czy pracownicy ochrony pod-
czas imprez sportowych. St¹d poprawka pier-
wsza do ustawy uchwalonej przez Sejm – odno-
sz¹ca siê do art. 1 pkt 7, a nadaj¹ca nowe brzmie-
nie pktowi 4b – doprecyzowuje zapis, jakiej si³y fi-
zycznej mo¿e u¿ywaæ ochrona.

Komisja zajê³a siê równie¿ rozpatrywaniem
ró¿nych uwag Biura Legislacyjnego Senatu. Wie-
le uwag dotyczy³o w³aœnie doprecyzowania sfor-
mu³owañ, na przyk³ad tego, czy dowód osobisty
lub paszport okreœlaj¹, potwierdzaj¹ czy identyfi-
kuj¹ to¿samoœæ ich w³aœciciela. Tutaj zapropono-
waliœmy kilka poprawek, by by³o to precyzyjne
i zgodne z innymi ustawami. Równie¿ parê po-
prawek dotyczy innych spraw formalnych. Oczy-
wiœcie nie bêdê ich przytacza³, bo wszyscy pañ-
stwo macie te druki. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Naro-

dowej i Bezpieczeñstwa Publicznego, pani¹ sena-
tor Mariê Berny, o zabranie g³osu i przedstawie-
nie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy.

Bardzo proszê.

Senator Maria Berny:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Nowelizacja uchwalonej w sierpniu 1997 r.

ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych by³a
niezbêdna. Zmieni³a siê rzeczywistoœæ, zmieni³y
siê realia dotycz¹ce imprez masowych i okaza³o
siê, ¿e niektóre zapisy ustawy s¹ zbyt liberalne lub
¿e pozostaj¹ zbyt du¿e obszary nieobjête przepisa-
mi, co zagra¿a porz¹dkowi publicznemu. Chcia³a-
bym tu jeszcze dodaæ, ¿e mówi¹c o bezpieczeñ-
stwie imprez masowych, najczêœciej myœlimy
o imprezach sportowych, a tymczasem ustawa
dotyczy nie tylko imprez sportowych, ale tak¿e im-
prez muzycznych i innych widowisk.

Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa
Publicznego po przeanalizowaniu w dniu
28 czerwca zapisów zawartych w druku sejmo-
wym nr 735, obejmuj¹cym proponowan¹ przez
Sejm nowelizacjê, wnosi propozycjê uchwalenia
dziewiêciu poprawek zawartych w druku senac-
kim nr 735B.

Chcia³abym zwróciæ uwagê tylko na jedn¹
z tych dziewiêciu poprawek, poprawkê, o której
zreszt¹ wspomnia³ ju¿ pan senator Huskowski,
a mianowicie poprawkê dotycz¹c¹ art. 1 pkt 7,
zgodnie z któr¹ pkt 4b otrzymuje brzmienie: „sto-
sowania si³y fizycznej w postaci chwytów obez-
w³adniaj¹cych oraz podobnych technik obrony
w przypadku zagro¿enia dóbr powierzonych
ochronie lub odparcia ataku na cz³onka s³u¿by
porz¹dkowej lub inn¹ osobê, na zasadach okreœ-
lonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia”.

Jest to, moim zdaniem, a przede wszystkim
zdaniem komisji, najwa¿niejsza poprawka, gdy¿
ona uœciœla ten aspekt wymiaru sprawiedliwoœci,
jak po ewentualnej interwencji s³u¿b porz¹dko-
wych mo¿na siê odnieœæ do tego, który dopuœci³
siê wykroczenia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Senator.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ kierowaæ pytania do senatorów sprawo-
zdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce takie pyta-
nie skierowaæ?

Bardzo proszê, pan senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:

Pani Marsza³ek, chcê zadaæ pani senator spra-
wozdawcy pytanie, gdy¿ nie bardzo mogê siê do-
szukaæ w ustawie dok³adnego sprecyzowania, co
to jest masowa impreza sportowa. WeŸmy na
przyk³ad pod uwagê same kluby pi³karskie w Pol-
sce. Jest dwadzieœcia tysiêcy klubów pi³kar-
skich, od Legii i Wis³y poczynaj¹c, na trzeciokla-
sowych klubach koñcz¹c. Mamy rozrzut widzów
od dwudziestu tysiêcy do piêædziesiêciu…

(Senator Maria Berny: Jeœli…)
Jak to zrozumieæ? Co to jest impreza masowa?

Od jakiej liczby widzów mo¿emy mówiæ o maso-
wej imprezie sportowej?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Proszê bardzo.

Senator Maria Berny:
Panie Senatorze, w zasadzie ustawa dotyczy

imprez sportowych, meczów miêdzynarodowych,
meczów pierwszej i drugiej ligi. Jak dot¹d te s¹ ob-
jête zapisami ustawowymi. Osobiœcie jednak –
i myœlê, ¿e podobnie jak wszyscy – nie wykluczam,
¿e jeœli chuligañskie wybryki bêd¹ siê rozci¹ga³y
na trzeci¹ ligê i ligê powiatow¹, to trzeba bêdzie i te
imprezy uznaæ za nios¹ce z sob¹ zagro¿enie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
W zwi¹zku z nowelizacj¹ art. 1 ust. 1 pkt 3 mó-

wi teraz, ¿e ustawa okreœla, miêdzy innymi, „za-
sady odpowiedzialnoœci organizatorów imprez
masowych za szkody wyrz¹dzone w miejscu
i w zwi¹zku z organizacj¹ imprezy masowej”. Czy
to by³o jakoœ zmieniane, jakoœ od nowa regulo-
wane? To jest bowiem bardzo istotny problem.
W tym czasie w przypadku wszystkich demon-
stracji ustaliliœmy materialn¹ odpowiedzialnoœæ
organizatorów za wszystkie szkody. Czy tu po-
szliœmy tak samo daleko?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Proszê bardzo.

Senator Maria Berny:
Panie Senatorze, ja mam zamiar zabraæ g³os

w debacie i poruszyæ problem odpowiedzialnoœci
materialnej. Jednak¿e nowelizacja, o której mó-
wimy, dotyczy nie zgromadzeñ politycznych, ja-
kie pan zapewne ma na myœli, a tylko imprez.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Ale nie, nie. Ja rozumiem, ¿e w przypadku
zgromadzenia o charakterze politycznym, jakiejœ
demonstracji itd. odpowiada, wiadomo, organi-
zator. Mnie interesuje, czy organizator imprezy
masowej o charakterze artystycznym, sporto-
wym, muzycznym, jakimkolwiek innym równie¿
ponosi odpowiedzialnoœæ materialn¹ za szkody,
jakie mog¹ powstaæ.

Senator Maria Berny:
Ta nowelizacja nie precyzuje tak dok³adnie od-

powiedzialnoœci materialnej i, jeœli pan pozwoli,
to ja w tej chwili odpowiem panu nie tyle jako
sprawozdawca komisji, ile jako osoba zaintere-
sowana tym problemem. Uwa¿am, ¿e to jest
ogromny b³¹d i bêdê chcia³a wnieœæ poprawkê
dotycz¹c¹ odpowiedzialnoœci materialnej organi-
zatora za straty, które ponosi ka¿dy obywatel.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Czy pan senator Huskowski chcia³by jeszcze
uzupe³niæ odpowiedŸ?

Senator Stanis³aw Huskowski:
Mo¿e chcia³bym uzupe³niæ króciutko odpo-

wiedŸ na wczeœniejsze pytanie. Otó¿ sama usta-
wa matka, ¿e tak powiem, czy ustawa oryginalna,
mówi, co to jest impreza masowa. Definicja jest
zawarta w art. 3 pkt 1.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Pytanie zadaje pani senator Szyszkowska.

Bardzo proszê.

Senator Maria Szyszkowska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Jestem trochê niespokojna. Pewien niepokój

wzbudza we mnie art. 20c pkt 12. Otó¿ jest tam
powiedziane bardzo ogólnie, ¿e wœród podmiotów
uprawnionych, by otrzymywaæ od komendanta
informacje, s¹ – pkt 12 – instytucje zagraniczne.
Jest to bardzo ogólne sformu³owanie. Czy wszel-
kie instytucje zagraniczne? S¹dzê, ¿e to trzeba by
jakoœ zawêziæ. Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e sportowe,
ale to jest niejednoznaczne.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Kto z pañstwa sprawozdawców udzieli odpo-

wiedzi?
Bardzo proszê, pan senator Huskowski.

Senator Stanis³aw Huskowski:

Niestety, nie umiem precyzyjnie odpowiedzieæ
na to pytanie. Polska jest zwi¹zana umowami,
które… Przepraszam, jest nawet definicja insty-
tucji zagranicznych, co nale¿y przez to rozumieæ.
To jest w naszym druku ustawy, na stronie 2
pkt 3 art. 3 pkt 7. Tam jest definicja.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Ja bym bardzo prosi³a, ¿eby senatorowie spra-

wozdawcy odnosili siê tylko do tych ustaleñ czy
do tych kwestii, które by³y poruszane na posie-
dzeniach komisji. Goœcimy przedstawicieli
rz¹du, którzy poszerz¹ nasz¹ wiedzê, udziel¹ od-
powiedzi na pytania, które tutaj padaj¹.

Ponownie pani senator Szyszkowska. Bardzo
proszê.

Senator Maria Szyszkowska:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Czyta³am, jest mi wiadome to, co powiedzia³

przed chwil¹ pan senator sprawozdawca. Ale
skoro tak bardzo szczegó³owo okreœla siê insty-
tucje w Polsce, to czy nie by³oby w³aœciwe – to jest
moje pytanie – ¿eby w pkcie 12 wymieniæ równie¿
owe instytucje zagraniczne.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czy pani senator Berny, chcia³aby udzieliæ od-

powiedzi na to pytanie, czy zostawiamy to stronie
rz¹dowej?

Senator Maria Berny:
Wprawdzie powinnam to zostawiæ stronie

rz¹dowej – s¹dzê, ¿e strona rz¹dowa na ten temat
siê wypowie – jednak¿e uwa¿am, ¿e pytanie pani
senator Szyszkowskiej jest uzasadnione. W moim
przekonaniu, t¹ instytucj¹ zagraniczn¹, o której
mowa w nowelizacji, jest organizator ze strony za-
granicznej. Chodzi bowiem zarówno o mecze miê-
dzynarodowe, jak i o imprezy artystyczne, które
s¹ organizowane przez instytucje zagraniczne.
S¹dzê jednak, ¿e pan minister mnie poprawi.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czy s¹ jeszcze pytania do senatorów sprawo-

zdawców?
Bardzo proszê, pan senator G³adkowski.

Senator Witold G³adkowski:
Bardzo dziêkujê.
Art. 17a ust. 1 zapewnia organizatorowi im-

prezy sportowej lub jego przedstawicielowi mo¿-
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liwoœæ ¿¹dania od kupuj¹cego bilet okazania do-
kumentu to¿samoœci. Wiadomo, jaka jest inten-
cja tego przepisu, ale w praktyce osoba maj¹ca
orzeczony zakaz stadionowy – tam jest wprowa-
dzony taki termin – mo¿e obejœæ ten punkt po-
przez kupienie biletu przez osobê, kolokwialnie
mówi¹c, podstawion¹. Jakie zabezpieczenie
w tym przypadku proponuje ustawa? By³bym
wdziêczny za us³yszenie wyjaœnienia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Pani senator Berny.

Senator Maria Berny:
Panie Senatorze, rzeczywiœcie, ma pan racjê.

Ale ten problem, poruszany przez kilku cz³onków
komisji i stronê rz¹dow¹, nie zosta³ rozwi¹zany
przez komisjê w poprawkach. Niemniej jednak,
jak ju¿ mówi³am, pozwolê sobie z³o¿yæ poprawki
dotycz¹ce tego w³aœnie problemu.

(Senator Witold G³adkowski: Bardzo dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Czy pan Huskowski chcia³by w tej sprawie ró-
wnie¿ siê wypowiedzieæ?

Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Huskowski:
Jest o tym mowa w art. 17a ust. 2 pkt 2: orga-

nizator mo¿e odmówiæ wstêpu osobie, która nie
posiada dokumentu to¿samoœci, czyli ma on pra-
wo weryfikowania tego, kto wchodzi z biletem,
niezale¿nie od tego, kto bilet kupi³.

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

zdawców? Nie ma.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-

³a wniesiona jako rz¹dowy projekt ustawy oraz
projekt komisji. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister spraw wewnêtrznych i admi-
nistracji.

Jest z nami sekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, minister
Andrzej Brachmañski, którego serdecznie witam.

Pragnê zapytaæ pana ministra, czy zgodnie
z art. 50 Regulaminu Senatu chce zabraæ g³os
i przedstawiæ stanowisko rz¹du w sprawie rozpa-
trywanej ustawy.

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Andrzej Brachmañski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie i Panowie
Senatorowie!

Myœlê, ¿e stanowisko rz¹du jest Wysokiej Izbie
doskonale znane – prezentowaliœmy je równie¿
na posiedzeniach komisji. Uwa¿amy, ¿e ta nowe-
lizacja spowodowana jest kilkoma kwestiami –
o najwa¿niejszych z nich zaraz powiem. Chodzi
tu miêdzy innymi o wzrastaj¹c¹, niestety, agre-
sjê, która wystêpuje na polskich stadionach i na
imprezach sportowych – patrzê tutaj na pana se-
natora Jurgiela z Bia³egostoku, bo u niego, na
stadionie Jagiellonii te¿ takie wydarzenia w osta-
tnim czasie mia³y miejsce.

Jak pañstwo zauwa¿yli, wprawdzie ustawa
nazywa siê nowelizacj¹ ustawy o imprezach ma-
sowych, ale clou tej ustawy to tak naprawdê ma-
sowe imprezy sportowe. A jeœli chodzi o te maso-
we imprezy sportowe, to dodaje siê tu rozdzia³ 3a,
który dotyczy okreœlenia procedury zbierania in-
formacji o imprezach i o uczestnikach tych im-
prez. Ta informacja ma byæ zbierana przez wy-
mienione dok³adnie w tej ustawie podmioty kra-
jowe, ale równie¿ przez podmioty zagraniczne.
Chcia³bym zwróciæ uwagê pañstwa na to, ¿e
w s³owniczku jest definicja instytucji zagranicz-
nych – s¹ to zagraniczne i miêdzynarodowe orga-
ny i instytucje, w tym szczególnie narodowe pun-
kty informacyjne o charakterze policyjnym dla
pi³ki no¿nej, w³aœciwe do zapobiegania i zwalcza-
nia przejawów przemocy i chuligañstwa w czasie
masowych imprez sportowych, powo³ane na
podstawie europejskiej konwencji w sprawie
przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez
sportowych.

Pod wp³ywem fali przemocy, która dwadzie-
œcia lat temu mia³a miejsce na europejskich sta-
dionach, Unia Europejska, mo¿e nie Unia, ale in-
stytucje europejskie, tak bym powiedzia³,
a w szczególnoœci UEFA, Europejska Federacja
Pi³ki No¿nej, wprowadzi³y pewne restrykcje
zwi¹zane z uczestnictwem w imprezach sporto-
wych. Te restrykcje my teraz wprowadzamy
u siebie.

Chcia³bym zwróciæ uwagê pañstwa na to, ¿e
jest tu uszczegó³owienie zakazu stadionowego,
jak równie¿ jest tu zapis, wprawdzie nie expres-
sis verbis, dotycz¹cy tej s³ynnej niebieskiej linii
i kary finansowej za przekroczenie regulaminu
porz¹dkowego. Liczymy na to, ¿e organizatorzy
imprez sportowych wprowadz¹ w swoich regula-
minach w³aœnie ow¹ s³awetn¹ niebiesk¹ liniê,
a wiêc liniê, której przekroczenie uwa¿ane jest za
naruszenie porz¹dku na stadionie. I liczymy te¿
na to, ¿e koledzy prokuratorzy i koledzy sêdzio-
wie zechc¹ powa¿nie potraktowaæ imprezy maso-
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we i zaczn¹ po prostu – co z tego wynika – tych
wszystkich, przepraszam za wyra¿enie, kiboli
wreszcie powa¿nie karaæ. Nie myœlimy tutaj
o wsadzaniu do wiêzieñ, broñ Bo¿e, ale liczymy
na to, ¿e drakoñskie kary finansowe pomog¹
nam trochê tê sprawê uporz¹dkowaæ.

Temu celowi miêdzy innymi s³u¿yæ ma doda-
wany rozdzia³ 3a traktuj¹cy o sposobie groma-
dzenia i przetwarzania informacji dotycz¹cych
bezpieczeñstwa masowych imprez sportowych.
Mowa jest tu o tym, kto ma to prowadziæ i jak ma
to prowadziæ. Bêdzie to robi³ komendant g³ówny
Policji. Zobowi¹zano przy tym inne podmioty do
tego, aby informowa³y komendanta g³ównego Po-
licji o wszystkich sprawach zwi¹zanych z bezpie-
czeñstwem imprez masowych.

Przedstawiana Wysokiej Izbie nowelizacja jest
kompilacj¹ dwóch projektów, nad którymi pra-
cowa³a Izba wiêksza polskiego parlamentu – wiê-
ksza, bo czterystuszeœædziesiêcioosobowa – pro-
jektu rz¹dowego i projektu poselskiego. Jest to
równie¿ swego rodzaju kompromis miêdzy ocze-
kiwaniami rz¹du a oczekiwaniami zwi¹zków
sportowych, zw³aszcza Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej. Nak³adamy tak¿e pewne obowi¹zki na
zwi¹zki sportowe i na organizatorów imprez
sportowych. ¯eby stadion móg³ byæ dopuszczony
do organizacji na nim imprez o podwy¿szonym
ryzyku, musi byæ miêdzy innymi zamontowany
sta³y monitoring. Liczymy na to, ¿e te wszystkie
dzia³ania pozwol¹ nam doprowadziæ w pewnym
czasie, bo prawdopodobnie nie od razu, do ukró-
cenia chuligañstwa na polskich stadionach,
w polskich halach sportowych.

I w zwi¹zku z tym w imieniu rz¹du bardzo pro-
szê Wysok¹ Izbê o przyjêcie tej nowelizacji.

W czasie posiedzeñ komisji zg³aszane by³y po-
prawki. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e rz¹d popiera te
poprawki – te, które by³y zg³aszane na posiedze-
niach komisji, bo nie chcia³bym siê jeszcze odno-
siæ do poprawek, które byæ mo¿e bêd¹ propono-
wane tutaj, z sali…

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie Ministrze, proszê pozostaæ jeszcze przy

mównicy, bowiem zgodnie z art. 44 ust. 6 regula-
minu senatorowie mog¹ zg³aszaæ pytania adre-
sowane do pana ministra, oczywiœcie pytania
zwi¹zane z omawianym projektem ustawy.

Bardzo proszê, pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, muszê siê z panem nie zgo-

dziæ, ¿e drakoñskie kary finansowe mog¹ coœ
w tej sprawie w ogóle zmieniæ. Je¿eli wœród m³o-
dzie¿y do…

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Proszê o py-
tanie, Panie Senatorze.)

…dwudziestego czwartego roku ¿ycia jest
czterdziestoprocentowe bezrobocie, to jesteœmy
w tej kwestii bezradni.

Mnie jednak interesuje inna kwestia. Czy by³y
prowadzone jakieœ szacunki, powiedzia³bym, fi-
nansowe dotycz¹ce wykorzystania zwyczajnych
czujników elektronicznych? Zak³adane by³yby
komuœ na rêkê takie kajdanki z chipem, wcho-
dzi³by ten ktoœ na stadion, rycza³by odpowiedni
alarm i ten ktoœ by³by eliminowany. Nie by³oby
kwestii kupowania biletów, sprawdzania dowo-
dów… Elektronika siê posunê³a na tyle, ¿e to siê
daje zrobiæ.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnêtrznych i Administracji Andrzej Brachmañ-
ski: Panie Senatorze, no…)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Panie Ministrze, a mo¿e wys³uchamy serii py-
tañ i poproszê o ³¹czn¹ odpowiedŸ.

Pan senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:
Pani Marsza³ek, chcia³bym zapytaæ pana mi-

nistra, ile stadionów w Polsce – najwiêcej mówi-
my o pi³ce, wiêc chodzi o stadiony pi³karskie – nie
otrzyma³o licencji. Pewnie w pierwszej lidze ze
dwa, ale zejdŸmy trochê ni¿ej, bo jest kilkanaœcie
tysiêcy stadionów.

Nastêpne pytanie, które chcia³bym zadaæ, do-
tyczy art. 20e. Mowa jest tu o gromadzeniu infor-
macji i miêdzy innymi jest napisane: „oraz ele-
menty charakterystyczne, np. oznakowanie ub-
rania”. No, wie pan, gospodarz wystêpuje zawsze
w takim stroju, który go odró¿nia od goœcia. Go-
spodarz spotkania, meczu powinien siê ubraæ
w taki strój, który by nie kolidowa³ ze strojem go-
œci. I czy to jest dobry zapis w ustawie?

I chcê jeszcze wróciæ do zapisu w art. 21. W do-
dawanym ust. 2a napisano, ¿e organizator im-
prezy oraz upowa¿niony delegat lub obserwator
z ramienia w³aœciwego zwi¹zku sportowego, któ-
ry nie wykonuje poleceñ porz¹dkowych wydawa-
nych przez Policjê, podlega karze grzywny. Panie
Ministrze, ja w³aœnie jestem tym obserwatorem
pi³karskim i jako obserwator nie mogê wydaæ ¿a-
dnego polecenia, bo jestem po to, ¿eby oceniaæ
sêdziów pi³karskich, a poleceñ Policji móg³bym
pewnie s³uchaæ, kiedy ktoœ krzykn¹³by „ucie-
kaj!”, kiedy rzucaliby kamieniami. Czy to jest do-
bry zapis? Jako obserwator nic nie mogê zrobiæ,
mogê tylko daæ dwójkê lub pi¹tkê sêdziemu. Nie
wiem, czy pan wie, jak to wygl¹da, czy nie. Ja
w ka¿dym razie jestem obserwatorem z dwudzie-
stoletnim sta¿em. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Czy s¹ dalsze pytania?
Pan senator Izdebski, proszê.

Senator S³awomir Izdebski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, poniewa¿ s¹ ró¿ne imprezy,

chcia³bym zapytaæ o tak¹ kwestiê. My dzisiaj roz-
mawiamy przede wszystkim o imprezach sporto-
wych, a ta ustawa dotyczy równie¿ imprez arty-
stycznych, kulturalnych. S¹ tutaj pewne wymogi
stawiane organizatorom w zale¿noœci od liczby
uczestników danej imprezy i chodzi mi g³ównie
o ochronê – jak to wygl¹da, kiedy impreza sk³ada
siê tylko i wy³¹cznie z dzieci i opiekunów? Czy wy-
mogi s¹ identyczne? Na przyk³ad bawi siê tysi¹c
osób doros³ych, nie wiem, jest impreza kultural-
na, sportowa, taka czy inna, i jest wymóg, ¿e mu-
si byæ dwudziestu piêciu ochroniarzy, ale mo¿e
te¿ byæ impreza dzieciêca, w której bior¹ udzia³
tylko i wy³¹cznie dzieci i ich opiekunowie. I moje
pytanie: czy w tym drugim przypadku te¿ s¹ takie
wymogi? No bo oczywiœcie to wi¹¿e siê równie¿
z kosztami… Prosi³bym wiêc o odpowiedŸ. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czy s¹ dalsze pytania do strony rz¹dowej?
Ponownie pan senator Romaszewski, proszê.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Mnie ci¹gle interesuje kwestia odpowiedzial-

noœci materialnej. Czy pañstwo coœ na ten temat
myœl¹? Bo mamy do czynienia nie tylko z impre-
zami sportowymi, które prowadz¹ do ogromnych
strat. No, pociête, poniszczone wagony kolejo-
we… Czy za to jest przewidziana jakaœ odpowie-
dzialnoœæ, czy nie?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Panie Ministrze, o udzielenie

odpowiedzi na pytania.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Andrzej Brachmañski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Szanowni Pañ-

stwo!
Mo¿e rozpocznê od tej odpowiedzialnoœci ma-

terialnej, bo ona jest bardzo istotna. Chcia³bym
uszczegó³owiæ, ¿e jest to odpowiedzialnoœæ mate-
rialna za szkody w mieniu Policji lub innych
s³u¿b porz¹dkowych. Na podstawie przepisów

ogólnych prawa za szkodê odpowiada ten, kto j¹
wyrz¹dzi³, wiêc je¿eli uda siê zidentyfikowaæ tego,
który szkodê wyrz¹dzi³, to on po prostu ponosi
odpowiedzialnoœæ.

Ten zapis ma dwa cele. Okreœla on, ¿e je¿eli nie
uda siê zidentyfikowaæ tego, kto wyrz¹dzi³ szko-
dy, odpowiada za nie organizator. Jest to wiêc
kwestia zwrotu nak³adów, tego, ¿eby za szkody
w mieniu Policji wyrz¹dzone w czasie imprezy
sportowej nie p³acili wszyscy podatnicy, tylko
ten, kto tê imprezê organizuje. Liczymy równie¿
na to, ¿e ten przepis zmobilizuje organizatorów
imprez sportowych o podwy¿szonym ryzyku do
wiêkszego przy³o¿enia siê do kwestii zwi¹zanej
z zabezpieczeniem. Bo mówi¹c szczerze, wed³ug
Policji, wed³ug rz¹du, wielu organizatorów im-
prez sportowych do tej pory siê do tego nie przy-
k³ada³o, uwa¿ali, ¿e jedynym czy najlepszym spo-
sobem na zaprowadzenie porz¹dku na stadio-
nach jest po prostu zadzwonienie po Policjê.
Uwa¿amy, ¿e tak byæ nie mo¿e, zreszt¹ nigdzie na
œwiecie tak nie jest. Policja, czy inne organy po-
rz¹dkowe, jest ostatecznym elementem zaprowa-
dzania porz¹dku na trybunach. Najpierw musi
o ten porz¹dek dbaæ organizator, miêdzy innymi
poprzez dobr¹ organizacjê imprezy – i za chwilê
te¿ nawi¹¿ê do pañskiego pytania o sposób. To po
pierwsze. Po drugie, organizator musi zapewniæ
odpowiedni¹ liczbê ochroniarzy. Policja jest tu
jakby na samym koñcu.

I w zwi¹zku z tym, jak ju¿ jesteœmy przy tej or-
ganizacji, powiem, ¿e zgadzam siê z panem sena-
torem, ¿e s¹ mo¿liwe ró¿ne sposoby identyfiko-
wania kibiców itd. Ale my, jako rz¹d czy Policja,
nic do tego w³aœciwie nie mamy. My wymagamy
tylko jednego: ¿eby stadion, na którym siê odby-
wa impreza o podwy¿szonym ryzyku, by³ monito-
rowany, ¿eby po prostu wszyscy, którzy na tym
stadionie s¹, wiedzieli, ¿e w czasie jakiejœ burdy
czy zadymy da siê ich zidentyfikowaæ. A to, jak or-
ganizator sobie rozwi¹¿e inne kwestie – kwestia
sta³ych kart wstêpu, kwestia chipów…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Kwestia chi-
pów to nie kwestia organizatora, tylko ustawy.)

…czy czegokolwiek jeszcze – to jest jego spra-
wa. Nas to, ¿e tak powiem, nie interesuje. To on
jest organizatorem. Chcia³bym tylko zwróciæ
uwagê, ¿e w zwi¹zku z licznymi burdami, które
mia³y miejsce na stadionach europejskich, orga-
nizatorzy imprez w Europie coraz czêœciej wyma-
gaj¹ identyfikacji wchodz¹cych na stadion. I taka
ciekawostka, ja o tym mówi³em na posiedzeniu
którejœ z komisji: w czasie rozgrywanych teraz
mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej ka¿dy bilet by³
przypisany konkretnej osobie. Na bilecie by³o
drukowane nazwisko jego w³aœciciela, a jeden
cz³owiek nie móg³ kupiæ wiêcej ni¿ czterech bile-
tów. Ja wiem, ¿e to nam siê wydaje dziwne, ale do
tego w³aœnie doprowadzili pseudokibice. Ale wi-
daæ wyraŸnie, ¿e mimo tych ograniczeñ kibice
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mog¹ bawiæ siê doskonale na stadionach pi³kar-
skich – widzieliœmy nawet w czasie tych mi-
strzostw, ¿e to, ¿e ktoœ mia³ bilet wydrukowany,
nie przeszkadza³o mu dobrze kibicowaæ swojej
dru¿ynie, byæ odpowiednio ubranym itd. Nie tego
to dotyczy.

Je¿eli chodzi o ochronê i sprawy zwi¹zane
z imprezami dzieciêcymi, to powiem tak: je¿eli
jest to impreza dzieciêca organizowana przez in-
stytucjê kulturaln¹, te wymogi nie musz¹ byæ
spe³nione. Instytucje kultury – domy kultury itd.
– oraz szko³y s¹ zwolnione z obowi¹zku zatru-
dniania tej olbrzymiej liczby ochroniarzy. Je¿eli
jednak chcia³aby to robiæ osoba prywatna, to
musi zapewniæ ochroniarzy. Ja wiem, ¿e jest
u nas w Polsce taka tendencja, ¿e czêsto organi-
zatorzy mówi¹: ale to kosztuje. No tak, bezpie-
czeñstwo kosztuje. I je¿eli, ch³opie – przepraszam
za kolokwializm – nie masz pieniêdzy na zape-
wnienie bezpieczeñstwa uczestnikom tej impre-
zy, to jej nie organizuj, bo nie staæ ciebie na jej or-
ganizacjê.

Ale generalnie rzecz bior¹c, myœlê, ¿e tych im-
prez dzieciêcych to nie bêdzie dotyczy³o równie¿
z tego powodu, ¿e imprez¹ masow¹, proszê zwró-
ciæ uwagê, jest impreza, w której bierze udzia³
wiêcej ni¿ tysi¹c uczestników. Takie imprezy,
w których bierze udzia³ wiêcej ni¿ tysi¹c dzieci,
raczej rzadko s¹ organizowane, a jak s¹ organizo-
wane, to z regu³y przez wyspecjalizowane insty-
tucje kultury.

(Senator S³awomir Izdebski: Ale s¹ opiekuno-
wie…)

No s¹, s¹. I tutaj ten przypadek siedlecki, g³oœ-
ny ostatnio, pokaza³, ¿e to mo¿na rozwi¹zaæ bez
tych instytucji. Tak ¿e taka mo¿liwoœæ jest.

Na pytanie pana senatora, ile w Polsce stadio-
nów nie ma licencji, bardzo mi przykro, Panie Se-
natorze, ale nie odpowiem, bo to nie rz¹d wydaje
te licencje. To pytanie powinno byæ skierowane
do zwi¹zków sportowych, bo to Polski Zwi¹zek
Pi³ki No¿nej, maj¹c równie¿ wytyczne UEFA, wy-
daje licencje.

Mówi¹c szczerze, w Polsce wiele stadionów
tych wymogów nie spe³nia. Ale tu pojawia siê te¿
pytanie generalne o kondycjê polskiej pi³ki no¿-
nej. I pozwolê sobie na tak¹ prywatn¹ dygresjê –
jeœli pani marsza³ek pozwoli – której nie mogê so-
bie odmówiæ. Z jednej strony p³acimy horrendal-
ne pieni¹dze pi³karzom – nie wiem, czy pi³ka-
rzom, czêsto kopaczom, powiedzia³bym – a z dru-
giej strony mówimy, ¿e nie mamy pieniêdzy na
rzeczy tak podstawowe jak zapewnienie przez or-
ganizatorów dobrego i eleganckiego sposobu og-
l¹dania meczy.

I teraz w sprawie pytania o obserwatora. Pro-
szê zwróciæ uwagê, ¿e tam nie jest napisane „ob-
serwator”, tylko „organizator imprezy” – je¿eli nie

podporz¹dkuje siê poleceniom Policji, ponosi ka-
rê. Ten zapis wynika z praktyki. Bardzo czêsto
by³o tak, i¿ policjanci prosili organizatora o coœ,
a on nie reagowa³ na te proœby. I czêsto dochodzi-
³o potem do eskalacji burd. W zwi¹zku z tym uz-
godniono ze zwi¹zkami sportowymi, ¿e jednak
organizator imprezy te¿ w jakiœ sposób musi pod-
porz¹dkowaæ siê poleceniom Policji – je¿eli ju¿
wkracza Policja, a bardzo byœmy chcieli, jako
strona rz¹dowa, ¿eby Policja nie wkracza³a na
stadiony, ale je¿eli ju¿ wkracza, to chcielibyœmy,
¿eby to ona bra³a na siebie ca³oœæ dowodzenia ak-
cj¹.

Mieliœmy miêdzy innymi taki dosyæ g³oœny
przypadek ostatnio na stadionie Legii, chyba
cztery kolejki przed zakoñczeniem sezonu. Poli-
cja po prostu prosi³a organizatorów o przerwanie
meczu, poniewa¿ na stadionie toczy³y siê burdy,
a organizator odmówi³ przerwania meczu. Efekt
by³ taki, ¿e zdemolowano dwa sektory. Nie mó-
wi¹c ju¿ o bardzo bulwersuj¹cej s³ynnej sprawie
pobicia na Legii najwa¿niejszych goœci. Widzimy,
¿e polscy organizatorzy w wielu wypadkach mu-
sz¹ byæ chyba przymuszani przepisami prawa
i odpowiedzialnoœci¹ materialn¹ do tego, ¿eby siê
wreszcie wziêli do roboty. Liczymy na to, ¿e ta
ustawa nam w tym pomo¿e.

(Senator Józef Sztorc: Mogê?)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Ponownie pan senator Sztorc, bardzo proszê.

Senator Józef Sztorc:
Panie Ministrze, tutaj, w projekcie, wyraŸnie

mam napisane: „delegat lub obserwator z ramie-
nia w³aœciwego zwi¹zku sportowego”. Wie pan,
na meczu pi³karskim Bogiem i carem jest sêdzia –
ten, co lata z gwizdkiem. A obserwator siedzi na
trybunie miêdzy ludŸmi – powinien tam siedzieæ,
¿eby nikt go nie widzia³ – i obserwuje pracê sê-
dziego. Wiêc mo¿e trzeba by by³o zmieniæ zapis.
Sêdzia bowiem mo¿e przerwaæ mecz czy imprezê,
a obserwator nie mo¿e, bo jest normalnym obser-
watorem, który dokonuje oceny kwalifikacji sê-
dziów. Wie pan, pan jest szefem, pan prowadzi tê
ustawê, ktoœ panu z³y zapis tu wprowadzi³… Py-
tam, bo siê akurat na tym znam.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Andrzej Brachmañski:
Panie Senatorze, myœlê, ¿e nie jest ¿adnym

wstydem przyznanie siê w tym momencie do nie-
wiedzy. Wiem jednak, ¿e ustawa by³a konsulto-
wana ze zwi¹zkami sportowymi, a przedstawicie-
le PZPN brali udzia³ we wszystkich etapach prac,
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równie¿ w czasie prac komisji, i nie zwracano na
to uwagi. Ale mówi¹c szczerze, je¿eli pan senator
wniesie odpowiedni¹ poprawkê…

(Senator Józef Sztorc: Postaram siê przyjœæ na
posiedzenie komisji i spróbujê to zrobiæ.)

…to rz¹d bêdzie mia³ trochê czasu na ustosun-
kowanie siê do niej. Nie chcia³bym tego robiæ ad
hoc, bo pope³niê b³¹d – a po co?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Panie Senatorze – zwracam siê do pana sena-
tora Sztorca – je¿eli pan chce z³o¿yæ wniosek le-
gislacyjny, to jest to mo¿liwe tylko i wy³¹cznie
w trakcie debaty. Z³o¿enie wniosku w trakcie po-
siedzenia komisji mo¿e byæ niewystarczaj¹ce,
mo¿e to byæ niew³aœciwy moment na to.

Pan senator Izdebski jeszcze prosi o g³os.

Senator S³awomir Izdebski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³bym jeszcze zapytaæ

o jedn¹ bardzo wa¿n¹ kwestiê, dotycz¹c¹ samej
ochrony. Jest wiele ró¿nych przypadków i jest
wiele kontrowersji dotycz¹cych mo¿e nie samego
prawa do u¿ycia broni przez ochronê, ale w ogóle
do u¿ycia jakichkolwiek narzêdzi. Ja mia³em
ostatnio taki przypadek, ¿e by³em organizatorem
imprezy masowej, na której zosta³ pobity ch³o-
pak. No i relacja œwiadków by³a taka, ¿e sta³o piê-
ciu ochroniarzy, a ¿aden w ogóle nie interwenio-
wa³. Ci z kolei póŸniej siê t³umaczyli, ¿e w tej aku-
rat akcji posz³y w ruch jakieœ niebezpieczne na-
rzêdzia, a oni ¿adnych narzêdzi, typu pa³ka, gaz
czy coœ takiego, nie mieli.

I teraz – jak tê sprawê rozstrzygn¹æ? Jak roz-
strzygaæ takie przypadki? Czy tu winê ponosi
agencja ochrony, czy prawo, które nie daje agen-
cji ochrony mo¿liwoœci u¿ycia takiej si³y, ¿eby
mo¿na by³o skutecznie zaprowadziæ w danym
momencie porz¹dek? Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Andrzej Brachmañski:
Panie Senatorze, poruszy³ pan rzeczywiœcie is-

totny problem. Zosta³ on dostrze¿ony w czasie
prac komisji senackich i jest odpowiednia po-
prawka komisyjna, która okreœla, na jakich za-
sadach ochroniarze mog¹ u¿ywaæ si³y. Nie mam
tej poprawki przed sob¹, ale tam jest zapis o tym,
¿e mog¹ oni u¿ywaæ si³y fizycznej na zasadach
okreœlonych dla stra¿ników miejskich, wiêc te
zasady… Oczywiœcie incydenty siê zdarzaj¹ i na

nie trzeba po prostu reagowaæ, to prawda. I ten
przypadek trzeba by rozpatrywaæ indywidualnie.

A je¿eli chodzi o stronê legislacyjn¹, to odpo-
wiedni zapis, odpowiednia poprawka, jest przez
jedn¹ z komisji senackich – ja nie wiem, czy na-
wet nie przez pani¹ senator Berny – zg³oszona,
¿eby zosta³o doprecyzowane, w jaki sposób, kie-
dy i na jakich zasadach ochroniarze na stadio-
nach mog¹ u¿ywaæ si³y.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê. Czy s¹ jeszcze zapytania do pana

ministra?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-

wnêtrznych i Administracji Andrzej Brachmañ-
ski: Chcia³bym jeszcze podkreœliæ, ¿e nie wolno
im u¿ywaæ ¿adnej broni, broñ Bo¿e.)

Czy s¹ jeszcze zapytania do pana ministra?
Nie widzê zg³oszeñ.

Dziêkujê panu ministrowi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Andrzej Brachmañski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Proszê panie i panów senatorów o przychylne

potraktowanie naszej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wszystkich przepisach

zwi¹zanych z dyskusj¹, przede wszystkim o ogra-
niczeniach czasowych.

Na liœcie mówców widniej¹ trzy nazwiska. Ja-
ko pierwsza zabierze g³os pani senator Berny.
Nastêpnym mówc¹ bêdzie senator Jurgiel, a ko-
lejnym – senator Romaszewski.

Senator Maria Berny:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo! Wysoka Izbo!
Wiele z tematów, które chcia³am poruszyæ

w tej debacie, omówi³ ju¿ pan minister, niemniej
jednak i dla mnie zosta³o pewne pole.

Chcia³abym zauwa¿yæ, jeœli pañstwo pozwoli-
cie, ¿e myœlenie obywatela, ka¿dego obywatela,
jest determinowane nie tylko chwil¹ obecn¹, ota-
czaj¹c¹ nas obiektywn¹ rzeczywistoœci¹, ale rów-
nie¿ doœwiadczeniami historycznymi, a tak¿e fa-
lami propagandy pojawiaj¹cymi siê w mediach,
oceniaj¹cymi zarówno historiê, jak i czas obecny.

Chcê powiedzieæ, ¿e ja osobiœcie jestem wiel-
k¹ zwolenniczk¹ i obroñczyni¹ s³u¿b munduro-
wych, a policji w szczególnoœci, poniewa¿ uwa-
¿am, ¿e s³u¿by mundurowe, policja, s¹ gwaran-
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tem si³y pañstwa, ³adu w pañstwie i naszego bez-
pieczeñstwa, a wiêc zaspokajaj¹ jedn¹ z najwa¿-
niejszych potrzeb cz³owieka: potrzebê bezpie-
czeñstwa.

W moim przekonaniu, pewien przymus wobec
jednostki winien byæ stosowany, jeœli jednostka
ta zagra¿a bezpieczeñstwu lub dobru ogó³u. Ale
ustawa ta jest trudna w³aœnie dlatego, ¿e nasze
spo³eczeñstwo, a przynajmniej czêœæ jego elit, ma
bardzo g³êboko rozbudzone poczucie wolnoœci,
co jest zrozumia³e z przyczyn historycznych. I te-
mu poczuciu wolnoœci, w przekonaniu wielu lu-
dzi, zagra¿a dyscyplinowanie samowoli. Podpo-
rz¹dkowanie samowoli jednostki dobru ogó³u
w wielu ludziach budzi pewien protest. Jednak¿e
jest to sprawa bardzo, ale to bardzo trudna i wa¿-
na. Albo chcemy ¿yæ bezpiecznie, albo chcemy
pozwalaæ na samowolê, a wiêc p³awiæ siê w Ÿle po-
jêtym poczuciu wolnoœci.

Ja nie jestem wprawdzie obserwatork¹ imprez
sportowych, ale czêsto je¿d¿ê poci¹giem na trasie
Kraków – Wroc³aw, a tak¿e innymi poci¹gami i jes-
tem œwiadkiem tego, jak, przepraszam za okreœle-
nie, hordy – ja ju¿ nawet nie u¿yjê okreœlenia pana
ministra „kibole”, ja ju¿ u¿yjê okreœlenia „hordy” –
chuliganów i bandytów niszcz¹ mienie PKP, a wiêc
tak¿e i nasze mienie, i jak zachowuj¹ siê agresy-
wnie wobec innych u¿ytkowników kolei.

Ja chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e gdyby nie by³o
meczu, na przyk³ad we Wroc³awiu, to nie by³oby
problemu z bezpieczeñstwem na dworcu kolejo-
wym, problemu, który pojawia siê, kiedy te hordy
chuliganów przyje¿d¿aj¹ na mecz. Nie by³oby
problemów w tramwajach wroc³awskich, nie by-
³oby problemu na ulicach wroc³awskich, bo od
kiedy ta fala wlewa siê na stadion, to ju¿ organi-
zator bierze odpowiedzialnoœæ za jej bezpieczeñ-
stwo. Powiedzia³am o Wroc³awiu, poniewa¿ jest
to moje miasto, ale taka sama sytuacja zachodzi
we wszystkich innych miastach, w których tego
typu imprezy s¹ organizowane.

Ale o tym, jaka fala dostaje siê na stadion i czy
go dewastuje, czy te¿ przychodzi rzeczywiœcie ki-
bicowaæ swojej dru¿ynie sportowej, musi ktoœ za-
decydowaæ. I dlatego razem z senatorem Zycho-
wiczem sk³adamy dzisiaj szeœæ poprawek doty-
cz¹cych wprowadzenia identyfikatorów dla ka¿-
dego kibica, bo dziêki nim organizator bêdzie
móg³ wiedzieæ, kogo wpuszcza na stadion i bêdzie
móg³ ³atwo wyeliminowaæ tych, którzy na stadio-
nie nie powinni siê znaleŸæ.

Pozostaje jednak nastêpna sprawa. Chuligan
nie zostaje wpuszczony na stadion…

Pozwolê sobie przekazaæ panu marsza³kowi te
szeœæ poprawek.

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Dziêkujê.)
Ale chuligan usi³uje, jak mówi¹ zreszt¹ sami ci

m³odzi ludzie, a czasem nie bardzo m³odzi, pod-

nieœæ sobie poziom adrenaliny i wtedy niszczy
wszystko, co wokó³.

Dlatego, nawi¹zuj¹c tak¿e do pytania pana se-
natora Romaszewskiego, chcia³abym zapropo-
nowaæ jeszcze jedn¹ poprawkê do ustawy, a mia-
nowicie w art. 5a proponujê dodaæ ust. 4 i 5
w brzmieniu: organizator imprezy masowej
o podwy¿szonym ryzyku jest zobowi¹zany do po-
krycia czêœci kosztów udzia³u Policji w zapewnie-
niu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
w zwi¹zku z t¹ imprez¹. Wysokoœæ kosztów,
o których mowa w ust. 4, stanowi iloczyn liczby
policjantów bior¹cych udzia³ w dzia³aniach
w zwi¹zku z zapewnieniem bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego i jednej szeœædziesi¹tej kwo-
ty przeciêtnego miesiêcznego uposa¿enia zasa-
dniczego policjantów wraz z dodatkami o charak-
terze sta³ym, ustalonego za czerwiec roku po-
przedniego i og³aszanego przez komendanta g³ó-
wnego Policji w „Dzienniku Urzêdowym Komen-
dy G³ównej Policji”.

A w art. 7 proponujê dodaæ ust. 4 w brzmieniu:
organizator imprezy masowej o podwy¿szonym
ryzyku do³¹cza postanowienie w³aœciwego miej-
scowego komendanta powiatowego Policji
w przedmiocie okreœlenia kosztów, o których mo-
wa w poprzednio wymienionych przez mnie arty-
ku³ach.

Ja sobie zdajê sprawê z tego, ¿e taka poprawka
wzbudzi du¿e kontrowersje, ¿e wielu nie tylko
obywatelom, szczególnie organizatorom imprez,
ale tak¿e i senatorom, trudno siê bêdzie z ni¹ os-
woiæ. Jest ona jednak bardzo wa¿na, bo koszty
wynikaj¹ce ze zniszczeñ powsta³ych na skutek
organizowania imprezy w okreœlonej miejscowo-
œci, które w zasadzie ponosz¹ administracja,
s³u¿by komunalne, to s¹ koszty, które pokrywa
ka¿dy obywatel z w³asnej kieszeni. To s¹ koszty
podatnika.

Chcia³abym zwróciæ uwagê, ¿e ka¿da impreza
masowa jest wysoce dochodowa i nie widzê po-
wodu, ¿eby skromnie ¿yj¹cy obywatel mia³ t¹
drog¹ wzbogacaæ organizatora imprezy. Powin-
niœmy siê zastanowiæ, czy istotne jest dla nas do-
bro przeciêtnego obywatela, czy te¿ istotny jest
dla nas interes organizatora imprezy.

Ja nie mówiê w tej chwili o sportowcach, jeœli
idzie o mecz pi³ki no¿nej, wszystko jedno, czy ich
nazwiemy graczami, kopaczami, obojêtne jak; ja
nie mówiê o nich. Oni graj¹. Zarabiaj¹, ale zara-
biaj¹ za coœ konkretnego. Natomiast organizator
bêdzie zarabia³ naszym kosztem, jeœli nie uchwa-
limy tej poprawki o ponoszeniu kosztów przez or-
ganizatora. Ta poprawka zmierza w konsekwen-
cji do zwiêkszenia skutecznoœci dzia³añ Policji.
Policja bêdzie inaczej dzia³aæ wtedy, kiedy bêdzie
wiedzia³a, ¿e za swoj¹ pracê otrzymuje gratyfika-
cjê. Faktem jest, ¿e policjanci otrzymuj¹ pensje
i ¿e otrzymuj¹ je z bud¿etu, ale w tym czasie, kie-
dy zajmuj¹ siê ochron¹ imprezy, mogliby siê za-
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j¹æ naszym codziennym bezpieczeñstwem w do-
mu, na osiedlu i na ulicy, bo tego nie mamy doœæ,
tymczasem ten czas przeznaczaj¹ na ochronê im-
prezy.

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Pani Senator,
czas min¹³.)

Koñczê. Ostatnie zdanie.
G³osowanie nad t¹ poprawk¹ mo¿e staæ siê

probierzem tego, jakie wartoœci s¹ dla nas wa¿-
niejsze: czy interes spo³eczny, czy komercyjne in-
teresy organizatorów imprez. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
(Senator Maria Berny: Aha, jeszcze poprawka.

Proszê bardzo.)
Pan senator Krzysztof Jurgiel zabierze g³os.

Senator Krzysztof Jurgiel:
PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Wysoka Izbo!
Podczas poprzedniej nowelizacji ustawy o bez-

pieczeñstwie imprez masowych wystêpowa³em
przeciw proponowanym przez rz¹d rozwi¹za-
niom. Wówczas propozycje rz¹dowe zmierza³y do
zwiêkszenia rygorów wobec organizatorów wszy-
stkich tego typu imprez. Uzna³em wówczas, ¿e
jest to próba zwalczania metodami prawnymi
i administracyjnymi objawów spo³ecznego nieza-
dowolenia i protestu.

Obecna nowelizacja ma zupe³nie inny charak-
ter. Chodzi w niej o zwiêkszenie bezpieczeñstwa na
imprezach sportowych. Od dawna sport, a zw³asz-
cza pi³ka no¿na, jest pasj¹ milionów Polaków. Je-
dnak ostatnio z przykroœci¹ obserwowa³em incy-
denty wywo³ane przez pseudokibiców na polskich
boiskach. Problem ten mia³ miejsce równie¿
w moim okrêgu wyborczym, o czym mówi³ pan mi-
nister Brachmañski. 13 kwietnia podczas meczu
Jagiellonii Bia³ystok z Legi¹ Warszawa na stadio-
nie Hetmana w Bia³ymstoku dosz³o do zamieszek,
w trakcie których zatrzymano blisko czterdziestu
chuliganów, zaœ rannych zosta³o dwóch funkcjo-
nariuszy Policji. ¯aden mi³oœnik sportu nie mo¿e
pozostaæ obojêtny wobec takich zajœæ. Aby ich
unikn¹æ, potrzebna jest jednak kompleksowa
i konsekwentna polityka kontroli i bezpieczeñstwa
nastadionach,potrzebna jest sprawna i skuteczna
organizacja tych dzia³añ.

W œwietle zajœæ z ostatnich miesiêcy widaæ wy-
raŸnie, ¿e b³êdy pope³niane przez organizatorów
imprez pog³êbiaj¹ poczucie bezkarnoœci i wrogo-
œci w stosunku do funkcjonariuszy Policji.

Dodaæ te¿ nale¿y, ¿e oprócz kwestii zwi¹za-
nych œciœle z bezpieczeñstwem na stadionach,
potrzebna jest równie¿ stabilizacja w klubach
sportowych, które bardzo czêsto staj¹ siê przed-
miotem niejasnych machinacji finansowych, tak

¿e mo¿e siê wydawaæ, i¿ dzia³alnoœæ sportowa nie
jest istot¹ ich funkcjonowania. Obserwuj¹cy to
kibice czêsto przenosz¹ swe rozgoryczenie na try-
buny.

Sukces w tej dziedzinie jest mo¿liwy do osi¹g-
niêcia. Œwiadczy o tym przyk³ad Wielkiej Bryta-
nii, która na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych bory-
ka³a siê z problemem zamieszek na stadionach
w stopniu znacznie wiêkszym ni¿ Polska. Dziêki
wysi³kowi rz¹du konserwatywnego na czele z pa-
ni¹ premier Margaret Thatcher, który podj¹³ sze-
reg konkretnych dzia³añ w tym zakresie, pro-
blem ten zosta³ w praktyce rozwi¹zany. Potrzeb-
na by³a jednak do tego wola polityczna, której
brak jest do tej pory w partiach rz¹dz¹cych w na-
szym kraju, przyzwyczajonych do dogmatu
o wy¿szoœci perswazji nad przymusem.

Nowelizacja, któr¹ dziœ rozpatrujemy, to roz-
wi¹zanie id¹ce w dobrym kierunku. Jako roz-
wi¹zanie szczególnie korzystne nale¿y wskazaæ
zasadnicz¹ rozbudowê systemu informatyczne-
go, który powinien zabezpieczyæ przed wstêpem
na stadiony osób niepo¿¹danych. Pozytywnie te¿
nale¿y oceniæ rozwi¹zanie dotycz¹ce utworzenia
w ramach Komendy G³ównej Policji jednostki od-
powiadaj¹cej za bezpieczeñstwo na stadionach.
Regulacje zawarte w nowelizacji zyska³y pozyty-
wn¹ ocenê Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i z pe-
wnoœci¹ zas³uguj¹ na wprowadzenie.

Ze swej strony proponujê tylko jedn¹ popraw-
kê, dotycz¹c¹ art. 20d nowelizowanej ustawy.
Otó¿ do zawartego tam katalogu podmiotów zo-
bowi¹zanych do przekazywania komendantowi
g³ównemu Policji informacji dotycz¹cych bezpie-
czeñstwa masowych imprez sportowych propo-
nujê dopisanie instytucji zagranicznych. Sport,
jak inne dziedziny ¿ycia, jest równie¿ spraw¹
miêdzynarodow¹, zaœ organizatorzy i uczestnicy
imprez sportowych spoza terenów Polski tak¿e
powinni byæ zobowi¹zani do przekazywania in-
formacji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. Jako
przyk³ad mo¿na podaæ przyjazdy zagranicznych
kibiców na mecze w Polsce. Zagraniczne kluby
i organizacje powinny w tym zakresie wspó³pra-
cowaæ z polskimi instytucjami. Zawarta w propo-
nowanej przeze mnie poprawce klauzula wza-
jemnoœci powinna zapewniæ w tym zakresie prze-
strzeganie norm prawa miêdzynarodowego i po-
g³êbiæ wspó³pracê.

Komisje senackie, zajmuj¹ce siê ustaw¹, za-
proponowa³y g³ównie poprawki redakcyjne i po-
rz¹dkuj¹ce, które popieram. Jedna z nich ma je-
dnak charakter merytoryczny. Uwa¿am, ¿e
w proponowanej przez Komisjê Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misjê Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publi-
cznego poprawce do art. 16 ust. 1 pkt 4b ustawy
niepotrzebnie ogranicza siê stosowanie przymu-
su fizycznego w obronie mienia lub osób tylko do
technik obrony. Uwa¿am, ¿e w dynamicznej sy-
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tuacji zamieszek z udzia³em pseudokibiców fun-
kcjonariusze powinni mieæ przede wszystkim
mo¿liwoœæ stosowania wszelkich adekwatnych
metod przymusu. Zobligowanie ich tylko do sa-
moobrony zmniejszy ich szanse na skuteczne
zwalczanie przemocy na stadionach. Wnoszê
wiêc o odrzucenie tej poprawki.

Nowelizacja ustawy o bezpieczeñstwie imprez
masowych to ustawa potrzebna. Wnoszê wiêc
o jej przyjêcie z przedstawion¹ przeze mnie po-
prawk¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê senatorowi.
Popraweczkê pan mi wrêcza.
Proszê o zabranie g³osu senatora Romaszew-

skiego.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Ja w³aœciwie w jednej kwestii. Po prostu

chcia³bym coœ wyjaœniæ z panem ministrem, bo
istnieje pewne nieporozumienie, dotycz¹ce tego,
o czym mówi³em, czyli sprawy tego, ¿e tak po-
wiem, znakowania. No, to na pewno nie jest spra-
wa organizatorów. Zak³adanie ludziom chipów,
które sygnalizuj¹ ich wchodzenie w nieodpowie-
dnie miejsce, to jest powa¿ne ograniczenie wol-
noœci i to mo¿na zrobiæ tylko i wy³¹cznie ustaw¹.

Tylko ¿e nam po prostu brakuje w tej chwili
œrodków karnych, wolnoœciowych œrodków kar-
nych. I dlatego taki pomys³, ¿e mo¿na na przy-
k³ad za³o¿yæ na jedn¹ rêkê coœ w rodzaju kajda-
nek z chipem, który bêdzie wysy³a³ sygna³y, i za-
kazaæ komuœ wchodzenia na imprezy sportowe,
na imprezy, bo ja wiem, muzyczne, do miejsc,
w których jest podawany alkohol… W tym mo-
mencie mamy pewien dodatkowy œrodek, dodat-
kow¹ karê, niewymagaj¹c¹ pozbawienia wolno-
œci, a dolegliw¹ dla danej osoby. I to jest sposób
kontroli. Rzeczywiœcie uwa¿am, ¿e wprowadze-
nie tego rodzaju œrodków… Mo¿emy sobie o tym
rozmawiaæ, tylko ¿e ktoœ musi usi¹œæ i policzyæ,
ile by to kosztowa³o – ile by kosztowa³ system, ile
by kosztowa³y te detektory itd., itd.

Wydaje mi siê, ¿e jest to jeden ze skuteczniej-
szych sposobów oddzia³ywania, bo przy pomocy
grzywny my naprawdê nic nie zrobimy. Mamy
40% bezrobocia, wiêc nigdy w ¿yciu tych nale¿-
noœci nie œci¹gniemy. Œci¹galnoœæ grzywien jest
praktycznie znikoma. Orzekanie grzywien te¿
stanowi znikomy procent w orzecznictwie s¹du.

Tylko to chcia³em wyjaœniæ i zaapelowaæ do
ministerstwa, ¿eby zainteresowa³o siê spraw¹
wprowadzenia tego rodzaju œrodków. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujemy panu senatorowi.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Dla porz¹dku podajê, ¿e pan senator G³ad-

kowski z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*,
a pan senator Sztorc, pani senator Berny, sena-
tor Zychowicz i senator Jurgiel z³o¿yli wnioski
o charakterze legislacyjnym.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 regulaminu zamykam
dyskusjê.

Chcia³bym zapytaæ, czy pan minister chce je-
szcze zabraæ g³os w tej fazie procedowania.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Andrzej Brachmañski:
Panie Marsza³ku, jeœli mo¿na, chcia³bym od-

nieœæ siê tylko do uwagi pana senatora Roma-
szewskiego.

Myœmy siê nie zrozumieli, Panie Senatorze. Ja
zrozumia³em, ¿e chodzi panu o kwestie organiza-
cyjne. A pañski pomys³, niestety, nie dotyczy tej
ustawy. To musia³oby byæ zawarte w kodeksie
karnym albo gdzieœ indziej, ale na pewno nie w tej
ustawie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Ju¿, Panie Ministrze? Dziêkujê panu.
Poniewa¿ w trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone

wnioski o charakterze legislacyjnym, zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicz-
nego oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej o ustosunkowanie
siê do wniosków przedstawionych w toku debaty
nad tym punktem i przygotowanie wspólnego
sprawozdania w sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez ma-
sowych zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o skardze na naruszenie pra-
wa strony do rozpoznania sprawy w postêpowa-
niu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki.

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 Ustawodawstwa

66 posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2004 r.
36 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych

(senator K. Jurgiel)

* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



i Praworz¹dnoœci. Komisja po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 731, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 731A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ Ewê Serock¹, o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Dziêkujê panu ministrowi.

Senator Ewa Serocka:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-
strze!

W imieniu Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci pragnê zarekomendowaæ pañstwu
przyjêcie ustawy o skardze na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu
s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki. Ustawê tê
uchwali³ Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na sie-
demdziesi¹tym siódmym posiedzeniu w dniu
17 czerwca 2004 r.

Ustawa by³a projektem rz¹dowym. Jak wynika
z samego jej tytu³u, reguluje ona zasady i tryb
wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony,
której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuza-
sadnionej zw³oki zosta³o naruszone na skutek
wyd³u¿onego dzia³ania lub zaniechania s¹du.

Inicjatywa rz¹du wysz³a naprzeciw art. 45 ust. 1
konstytucji, który stanowi, ¿e ka¿dy ma prawo do
sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez
nieuzasadnionej zw³oki przez w³aœciwy, niezale¿-
ny, bezstronny i niezawis³y s¹d. Jak wynika z do-
tychczasowej praktyki, postêpowania s¹dowe
trwaj¹ w naszym kraju d³u¿ej, ni¿ to jest konieczne
dla wyjaœnienia okolicznoœci faktycznych i praw-
nych, które s¹ istotne dla rozstrzygniêcia sprawy
czy za³atwienia sprawy egzekucyjnej.

Prezentowana dzisiaj ustawa ma usun¹æ bra-
ki proceduralne i przeciwdzia³aæ nadmiernemu
przewlekaniu siê postêpowania s¹dowego oraz
uniemo¿liwiæ osobom wnosz¹cym skargê do Eu-
ropejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka wnosze-
nie jej do s¹du polskiego w trybie omawianej
ustawy. Nale¿y przypomnieæ, ¿e do Europejskie-
go Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu
wp³ywaj¹ liczne skargi naszych obywateli – dwie-
œcie dziennie, proszê to sobie wyobraziæ – na
przewlek³oœæ postêpowania w polskich s¹dach.
Polska jest w czo³ówce europejskiej, jeœli chodzi
o liczbê tego typu wniosków. Oczywiœcie pañstwo
polskie p³aci za przewlek³oœæ postêpowania wy-
sokie odszkodowania, które orzeka trybuna³.
Przypomnê, ¿e trybuna³, orzekaj¹c w roku 2000
w sprawie Kud³a przeciwko Polsce, wrêcz sugero-
wa³ Polsce wprowadzenie do ustawodawstwa

specjalnych procedur pozwalaj¹cych przeciw-
dzia³aæ nadmiernemu przewlekaniu postêpowa-
nia s¹dowego.

Ustawa, nad któr¹ dziœ debatujemy, wychodzi
naprzeciw tym sugestiom. Dziêki niej obywatel
polski nie bêdzie móg³ kierowaæ skargi na prze-
wlek³oœæ postêpowania s¹du do trybuna³u
w Strasburgu, je¿eli nie wykorzysta procedury
krajowej.

W omawianej ustawie w sposób jasny okreœlo-
no przedmiot ustawy oraz przes³anki, których
spe³nienie uprawnia stronê do wniesienia skargi
w wypadku nieuzasadnionej zw³oki lub gdy po-
stêpowanie trwa d³u¿ej ni¿ to konieczne. Zdefi-
niowano w ustawie pojêcie rozpoznania sprawy
w rozs¹dnym terminie poprzez wskazanie odpo-
wiednich kryteriów oceny, takich jak termino-
woœæ i prawid³owoœæ czynnoœci podjêtych w celu
wydania rozstrzygniêcia oraz uwzglêdnienie cha-
rakteru sprawy i faktycznego stopnia zawi³oœci
prawnej. Skargê bêdzie mo¿na sk³adaæ w s¹dzie
rozpatruj¹cym sprawê, ale rozstrzygniêcie bê-
dzie le¿a³o w gestii s¹du wy¿szej instancji.

Na rozpoznanie sprawy Sejm ustanowi³ ter-
min dwumiesiêczny. Komisja Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci na posiedzeniu w dniu 17 czer-
wca 2004 r. skróci³a ten termin do jednego mie-
si¹ca. Jest to jedyna poprawka, któr¹ komisja re-
komenduje Wysokiemu Senatowi. Jest ona za-
warta w druku senackim nr 731A.

Reasumuj¹c, komisja wysoko oceni³a ustawê,
która tworzy skuteczny mechanizm zapobiega-
nia przewlek³oœci postêpowania w polskich
s¹dach oraz wstrzyma nap³yw skarg do Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. Do tej pory
nie by³o takiej mo¿liwoœci. Cz³onkowie komisji
maj¹ równie¿ nadziejê, ¿e uchwalenie tej ustawy
doprowadzi z czasem do usprawnienia polskiego
wymiaru sprawiedliwoœci.

Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
wnosi o przyjêcie rekomendowanej ustawy ze
wspomnian¹ wczeœniej poprawk¹. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Pani Senator. Niech pani zostanie je-

szcze chwileczkê przy mównicy, bo zgodnie z re-
gulaminem mo¿na teraz zadawaæ pani pytania.

Czy s¹ takowe? Nie ma. Dziêkujê.
(Senator Ewa Serocka: Dziêkujê.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania
stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych
zosta³ upowa¿niony minister sprawiedliwoœci.

Witam pana ministra Marka Sadowskiego
i pytam, czy chcia³by zabraæ g³os.

(Minister Sprawiedliwoœci Marek Sadowski:
Tak.)

Jeœli tak, to bardzo proszê.
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Minister Sprawiedliwoœci
Marek Sadowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pani senator sprawozdawca omówi³a za³o¿e-

nia i istotne rozwi¹zania ustawy z 17 czerwca
bie¿¹cego roku, rozpatrywanej przez Wysok¹ Iz-
bê. Chcia³bym zatem oszczêdziæ pañstwu s³u-
chania jeszcze raz tego samego wyst¹pienia.
Pragnê za to ustosunkowaæ siê do poprawki, któ-
r¹ komisja rekomenduje Wysokiej Izbie.

Otó¿ poprawka ta zmierza do tego – intencje jej
autorów s¹ zrozumia³e – ¿eby postêpowanie
s¹dowe w sprawie skargi na przewlek³oœæ postê-
powania, jak j¹ w skrócie nazywam, nie by³o
przewlek³e, tylko krótkie i szybkie. Dlatego zastê-
puje siê dwumiesiêczny termin na jej rozpozna-
nie terminem miesiêcznym.

Otó¿ jest to przyk³ad takiego rozwi¹zania, któ-
re okreœla siê czasem przys³owiem „lepsze jest
wrogiem dobrego”. Nie chcia³bym zbyt krytycznie
podchodziæ do tej poprawki, chcê jednak zwróciæ
uwagê na to, ¿e postêpowanie w sprawie skargi
na przewlek³oœæ postêpowania mo¿e wymagaæ
czêsto bardzo drobiazgowego badania akt. Nie
jest tak, ¿e zawsze bêdzie ono dotyczyæ sprawy
licz¹cej jeden cieniutki tom akt, z którym mo¿na
siê zapoznaæ w ci¹gu kilkunastu minut czy go-
dziny. Analiza przyczyn przewlek³oœci – a takie
jest zadanie s¹du prze³o¿onego badaj¹cego
skargê – wymaga sporego nak³adu pracy. Przy-
gotowanie prawid³owego rozstrzygniêcia nie jest
kwesti¹ b³yskawicznego dzia³ania. W odró¿nie-
niu od wielu postêpowañ wpadkowych, takich
jak za¿alenie na jedn¹ konkretn¹ czynnoœæ, jest
to postêpowanie przekrojowe, trzeba w nim do-
konaæ analizy ca³ego biegu sprawy. Wyznacze-
nie miesiêcznego terminu na rozstrzygniêcie
skargi mo¿e spowodowaæ, ¿e nie tylko ulegnie
zaburzeniu rytm pracy s¹dów wy¿szej instancji,
bo z regu³y chodzi o s¹dy apelacyjne i okrêgowe,
ale jeszcze rozpatrzenie tej skargi, zamiast byæ
wnikliwe, staranne i dok³adne, bêdzie powie-
rzchowne. A to z kolei spowoduje, ¿e bardzo
szybko sprawy te znajd¹ siê w trybunale stras-
burskim, bo znaj¹c temperament Polaków, wy-
korzystaj¹ oni ka¿dy œrodek, jeœli bêd¹ niezado-
woleni z trybu rozpoznania ich skarg. W rezulta-
cie wróc¹ do Strasburga ze skarg¹ o podobnym
charakterze.

Jest jeszcze jedna kwestia, któr¹ muszê pod-
nieœæ, bo inaczej zachowa³bym siê nieprzyzwoi-
cie w stosunku do Wysokiej Izby. Otó¿ minister
sprawiedliwoœci i s¹dy na realizacjê tej ustawy
nie dostan¹ ¿adnych œrodków. Jest to ustawa,
która zaanga¿uje sêdziów s¹dów wy¿szych
szczebli w olbrzymim zakresie, zw³aszcza w nie-
których s¹dach okrêgowych i apelacyjnych.
Mam na myœli s¹dy wielkomiejskie, takie jak
warszawski, czy te, które maj¹ bardzo du¿e za-

leg³oœci w za³atwianiu spraw, na przyk³ad s¹d
szczeciñski. W takich s¹dach w¹tpliwa jest fizy-
czna wrêcz mo¿liwoœæ rozpoznania tych skarg
w ci¹gu jednego miesi¹ca od wp³yniêcia skargi.
Nawet termin dwóch miesiêcy wydaje siê bardzo
ryzykowny, co zreszt¹ podnosi nie tylko minister
sprawiedliwoœci, ale te¿ Krajowa Rada S¹downi-
ctwa, wyra¿aj¹ca w ogóle obawy co do tego, czy
s¹dy uporaj¹ siê z tym szczególnym, incydental-
nym postêpowaniem.

Dlatego te¿, mimo ¿e jestem bardzo zaintere-
sowany tym, ¿eby wszystkie kwestie zwi¹zane
z przewlek³oœci¹ postêpowania by³y bardzo szyb-
ko rozstrzygane i rozpoznawane, nie jestem
sk³onny poprzeæ tej poprawki i apelujê do Wyso-
kiej Izby o powœci¹gliwoœæ, jeœli chodzi o jej
uchwalenie. Jest to poprawka, która pomo¿e tyl-
ko pozornie.

Niesie ona ze sob¹ jeszcze jedno konkretne,
bardzo powa¿ne niebezpieczeñstwo. Otó¿ we
wszystkich przypadkach, w których ustawodaw-
ca wyznacza s¹dowi termin na rozstrzygniêcie
sprawy, naruszenie tego terminu – po uchwale-
niu zmian w kodeksie cywilnym, co w³aœnie uczy-
ni³y obie izby parlamentu – mo¿e powodowaæ od-
szkodowawcze roszczenia wobec Skarbu Pañ-
stwa. W przypadkach, w których termin jest nie-
realnie krótki, z regu³y nie bêdzie on dotrzymy-
wany, a to mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ falê dodatko-
wych obci¹¿eñ Skarbu Pañstwa. Chcia³bym
zwróciæ uwagê, ¿e ta ustawa i tak przewiduje ta-
k¹ odpowiedzialnoœæ, bo w przypadku uwzglê-
dnienia skargi na przewlek³oœæ mo¿e dojœæ do za-
s¹dzania rekompensaty pieniê¿nej, która –
o czym ³atwo siê przekonaæ na podstawie ustawy
– bêdzie wyp³acana nie z jakichœ rezerw bud¿eto-
wych, tylko z bud¿etu s¹du, co naturalnie ogra-
niczy mo¿liwoœci finansowania podstawowych
zadañ. Jest to bardzo niebezpieczna pu³apka,
w której s¹dy nied³ugo siê znajd¹. Gdyby jeszcze
dosz³a do tego dodatkowa odpowiedzialnoœæ za
niedope³nienie krótkiego, miesiêcznego terminu,
to wtedy mo¿na by ju¿ mówiæ o ruinie bud¿etu
s¹downictwa powszechnego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Regulamin nakazuje mi zapytaæ senatorów,

czy chcieliby zadaæ pytanie panu ministrowi. Nie
widzê chêtnych.

Dziêkujê panu, Panie Ministrze.
(Minister Sprawiedliwoœci Marek Sadowski:

Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e na liœcie mówców jest nazwis-

ko jednej osoby – niezast¹pionego senatora Jur-
giela.

Bardzo proszê.
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Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Rozpatrywana dziœ ustawa o skardze na naru-
szenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej
zw³oki, zawarta w druku nr 731, jest istotnym
i wa¿nym aktem prawnym, który umo¿liwi oby-
watelom egzekwowanie swoich praw wobec wy-
miaru sprawiedliwoœci.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
w art. 45 ust. 1 ustanowi³a zapis, zgodnie z któ-
rym ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego i jawne-
go rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej
zw³oki przez w³aœciwy, niezale¿ny, bezstronny
i niezawis³y s¹d. Niestety, polski wymiar spra-
wiedliwoœci zosta³ obarczony szerszymi obowi¹z-
kami, a oprócz tego z powodu rosn¹cej przestêp-
czoœci wzrasta liczba spraw s¹dowych i niejedno-
krotnie te¿ czas ich rozpatrywania.

Nale¿y w tym miejscu wspomnieæ o niechlub-
nym fakcie, ¿e Polska znajduje siê w czo³ówce kra-
jów, których obywatele wnosz¹ skargi na niepra-
wid³owe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwo-
œci. Przewlek³oœæ postêpowania jest jednym
z czynników utraty zaufania obywateli do s¹dów
i instytucji publicznych w Polsce. Wœród wielu wy-
mienianych przez obywateli problemów jest fun-
kcjonowanie wymiaru sprawiedliwoœci, stano-
wi¹ce trzon ich niezadowolenia i frustracji. A w³a-
œnie czas rozpatrzenia sprawy jest istotny dla oby-
watela, który coraz czêœciej traci wiarê w polskie
s¹downictwo. Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by
przedawnianie siê spraw karnych i przekonanie
o bezkarnoœci sprawców w zwi¹zku z przewlek³o-
œci¹ dzia³ania s¹dów. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego stanowi
naruszenie konstytucyjnej zasady równoœci wo-
bec prawa, a obywatel ma prawo do za³atwienia
jego sprawy s¹dowej w odpowiednim terminie,
bez nieuzasadnionej zw³oki.

Jak ju¿ wspomnia³em, obywatele polscy skar-
¿¹ nasze instytucje s¹dowe do trybuna³u
w Strasburgu. Coraz czêœciej doniesienia praso-
we podaj¹ informacje o przegranym przez Polskê
procesie wszczêtym z pozwu wniesionego przez
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Najwy¿szy
czas zmieniæ powy¿sz¹ sytuacjê, ograniczyæ do
minimum skalê tego zjawiska.

W rozpatrywanej ustawie ustanowiono op³atê
za wniesienie skargi w wysokoœci 100 z³. Moim
zdaniem, kwota ta jest zbyt wysoka. Poziom bie-
dy, sytuacja materialna wielu Polaków nie po-
zwoli dochodziæ swoich praw z tytu³u przewlek³o-
œci postêpowania. Proponujê wiêc poprawkê do
art. 17, zmierzaj¹c¹ do tego, by ta jednorazowa
op³ata wynosi³a 50 z³.

Moim zdaniem, rozwi¹zanie prawne, jakim
jest skarga obywatela, jest s³uszne i potrzebne,

i bêdzie stanowiæ krok w kierunku koniecznej re-
formy s¹downictwa. Ustawa o skardze na naru-
szenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej
zw³oki jest inicjatyw¹ s³uszn¹ i zg³aszam wniosek
o jej przyjêcie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu senatorowi.
Stwierdzam, ¿e lista mówców zosta³a wyczer-

pana, w zwi¹zku z czym zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e w trakcie dyskusji zosta³ zg³o-

szony jeden wniosek o charakterze legislacyj-
nym, senatora Jurgiela.

Pytam pana ministra, czy chcia³by zabraæ g³os
w sprawie tej poprawki. Nie? Dziêkujê.

Poniewa¿ w trakcie dyskusji zosta³ zg³oszony
wniosek o charakterze legislacyjnym, zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci o ustosun-
kowanie siê do przedstawionego w toku debaty
nad tym punktem wniosku i przygotowanie spra-
wozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoz-
nania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nie-
uzasadnionej zw³oki zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê panu ministrowi i jednoczeœnie, cy-
tuj¹c pana, dziêkujê za przyzwoitoœæ w stosunku
do Izby. Dziêkujê, do widzenia.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ³o-
wieckie.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na siedemdziesi¹tym
siódmym posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r.
Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 18 czer-
wca, a marsza³ek Senatu w dniu 21 czerwca, zgo-
dnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skiero-
wa³ j¹ do Komisji Ochrony Œrodowiska. Komisja
po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje
sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 732, a sprawozdanie komisji w druku
nr 732A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ochrony Œro-
dowiska senatora W³odzimierza £êckiego o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator W³odzimierz £êcki:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie! Panie Ministrze!

Pragnê zreferowaæ g³ówne efekty prac komisji
nad ustaw¹ o zmianie ustawy – Prawo ³owieckie.
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Na wstêpie powiem, i¿ ustawa ta ma d³ug¹ hi-
storiê. Do Sejmu wp³ynê³a jako projekt poselski
w czerwcu ubieg³ego roku. Od 27 sierpnia ubieg-
³ego roku podkomisja sejmowa a¿ piêtnaœcie razy
zbiera³a siê, by dyskutowaæ nad ostatecznym
kszta³tem tej ustawy.

Ustawa ta jest kompilacj¹ dwóch poselskich
projektów ustaw, dlatego te¿, zdaniem niektó-
rych osób zwi¹zanych z ³owiectwem, jest niezbyt
doskona³a. Ale podstawowa wersja po analizach
przeprowadzonych w trakcie obrad komisji zo-
sta³a przyjêta, a nastêpnie uchwalona przez
Sejm 17 czerwca bie¿¹cego roku.

Cele tej nowelizacji by³y nastêpuj¹ce: zmiana
zasad sporz¹dzania rocznych i wieloletnich pla-
nów ³owieckich; zmiana zasad wydzier¿awiania
obwodów ³owieckich przez Polski Zwi¹zek £o-
wiecki; zmiana celów dzia³ania Polskiego Zwi¹z-
ku £owieckiego i szczegó³owa regulacja struktur
zwi¹zku; zmiana organizacji i zasad dzia³ania
stra¿y ³owieckiej; zmiana w przepisach doty-
cz¹cych polowania, w tym okreœlenie warunków
uprawniaj¹cych do wykonywania polowania
przez obywateli nale¿¹cych do pañstw Unii Euro-
pejskiej oraz odformalizowanie mo¿liwoœci polo-
wania przy pomocy ptaków ³ownych, a tak¿e do-
precyzowanie przepisów karnych.

Niektóre kwestie, miêdzy innymi polowanie
przy pomocy ptaków ³ownych, jak równie¿ spo¿y-
wanie alkoholu w trakcie polowañ, by³y przed-
miotem o¿ywionych dyskusji na forum komisji
sejmowej.

Komisja senacka po przeanalizowaniu wszyst-
kich materia³ów proponuje wprowadzenie jede-
nastu poprawek do ustawy. S¹ one stosunkowo
niedu¿e. Spoœród tych jedenastu poprawek dzie-
siêæ ma charakter redakcyjny i uœciœlaj¹cy, jedna
zaœ ma charakter merytoryczny. Jest to popraw-
ka czwarta, maj¹ca na celu wprowadzenie obo-
wi¹zku zasiêgania przez Polski Zwi¹zek £owiecki
opinii dyrekcji Lasów Pañstwowych przy ustala-
niu kierunków i zasad rozwoju ³owiectwa oraz za-
sad selekcji populacyjnej zwierz¹t ³ownych.

To tyle, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z regulaminem chcia³bym zapytaæ,

czy senatorowie maj¹ pytania do sprawozdaw-
cy.

Bardzo proszê, Senatorze.

Senator Wies³aw Pietrzak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie dotycz¹ce

poprawki siódmej. Czym kierowa³a siê komisja,

proponuj¹c skreœlenie pktu 21 w ustawie – Pra-
wo ³owieckie?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Proszê. Czym kierowa³a siê komisja?

Senator W³odzimierz £êcki:
Komisja kierowa³a siê opiniami ekspertów Pol-

skiego Zwi¹zku £owieckiego.
(Senator Wies³aw Pietrzak: Czy ta ekspertyza

jest gdzieœ na piœmie?)
Nie, zosta³a przedstawiona w toku dyskusji.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dobrze, dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze zapytania do sprawozdawcy?

Nie ma.
Dziêkujê panu senatorowi sprawozdawcy.
(Senator W³odzimierz £êcki: Dziêkujê.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-

³a wniesiona jako poselskie projekty ustaw. Do
reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
œrodowiska.

Witam podsekretarza stanu w tym minister-
stwie, pana Andrzeja Mizgajskiego, i zgodnie
z Regulaminem Senatu pytam, czy chcia³by pan
zabraæ g³os.

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Andrzej Mizgajski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W odniesieniu do sprawozdania Komisji

Ochrony Œrodowiska chcia³bym zasadniczo wy-
raziæ zgodê… mo¿e nie tyle zgodê, ile pozytywn¹
opiniê o wnoszonych poprawkach. Propono-
wa³bym tylko pewn¹ bardzo techniczn¹ zmianê
w poprawce pierwszej. Mianowicie tam, gdzie do-
daje siê wyrazy „kó³ ³owieckich”, zabrak³o dodat-
kowego przecinka wœród tych dodawanych wyra-
zów. Wyjaœniê to. Mianowicie mamy taki zapis:
„Polski Zwi¹zek £owiecki jest zrzeszeniem osób
fizycznych i prawnych, które”… itd. W poprawce
chodzi wiêc o dopisanie s³ów „kó³ ³owieckich”, ale
powinien tam byæ jeszcze jeden przecinek, ¿eby
nie by³o sformu³owania „osób fizycznych i praw-
nych kó³ ³owieckich”, bo to by³by nonsens. To ta-
ka typowo gramatyczna uwaga.

Jeœli chodzi o sprawy merytoryczne, to w pe³ni
akceptujemy tê poprawkê dotycz¹c¹ opinii dy-
rektora parku narodowego. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Panie Ministrze, niech pan jeszcze ³askawie
zaczeka, bo zgodnie z regulaminem senatorowie
mog¹ teraz zadawaæ panu pytania.

Bardzo proszê, Senatorze.
Jeszcze tylko zapytam senatora sprawozdaw-

cê, czy ta uwaga pana ministra do niego dosz³a.
(Senator W³odzimierz £êcki: Tak, Panie Mar-

sza³ku, dosz³a.)
I co? Postawimy przecinek?
(Senator W³odzimierz £êcki: Zrobimy to w for-

mie autopoprawki.)
Rozumiem.
Panie Ministrze, ma pan odpowiedŸ.
Bardzo proszê, Senatorze.

Senator January Bieñ:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wiadomo, ¿e obecna noweli-

zacja bêd¹ca projektem poselskim wzbudza licz-
ne kontrowersje z uwagi na obowi¹zuj¹ce dziœ
prawo ³owieckie. Czy w tej sytuacji nie nale¿a³o
przyst¹piæ do opracowania rz¹dowego projektu
ustawy nowelizuj¹cej prawo ³owieckie, dostoso-
wuj¹cej to prawo do norm obowi¹zuj¹cych w Unii
Europejskiej, a tak¿e usuwaj¹cej pewne niekon-
sekwencje w przepisach, o których zreszt¹ mówi³
pan minister? Mam na myœli miêdzy innymi
przepis wprowadzaj¹cy bardzo ograniczony nad-
zór ministra œrodowiska nad Polskim Zwi¹zkiem
£owieckim, wynikaj¹cy jedynie z prawa o stowa-
rzyszeniach. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Jeszcze senator Lipowski chce zadaæ pytanie,

tak?

Senator Grzegorz Lipowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam, Panie Ministrze, tak¹ w¹tpliwoœæ. Otó¿

ze trzy lata temu byliœmy z komisj¹ w terenie,
gdzieœ ko³o Go³dapi. Gdzie dok³adnie, ju¿ nie po-
trafiê okreœliæ. Zwiedzaliœmy ko³o Go³dapi gospo-
darstwo prywatne, a mo¿e dzier¿awione, zajmu-
j¹ce du¿y teren, chyba ze 220 ha, o ile dobrze pa-
miêtam. By³o ono ogrodzone i trzymano tam
zwierzynê kopytn¹. Ogl¹daliœmy je, patrzyliœmy,
jak fajnie funkcjonuje. Ale potem us³ysza³em, ¿e
na tym terenie w³aœciciel organizuje polowania
dla zagranicznych goœci. Czy to jest w porz¹dku,
¿e na takim ogrodzonym terenie – mimo ¿e jest on
doœæ du¿y, ma ponad 200 ha – dopuszcza siê po-
lowania? Czy to jest zgodne z prawem?

Senator Kazimierz Kutz:

Panie Ministrze, ja równie¿ chcia³bym zadaæ
jedno pytanie. Mianowicie mnie zainteresowa³a
sprawa tego alkoholu. Ja wiem, ¿e jest bardzo sil-
ny zwi¹zek miêdzy zabijaniem zwierz¹t w lasach
i piciem alkoholu, ale czy to siê w ogóle da uregu-
lowaæ? O co tutaj chodzi?

Jeszcze senator Sztorc, tak?
Bardzo proszê.

Senator Józef Sztorc:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku!
Ja mam do pana ministra kilka krótkich py-

tañ. Pierwsze z nich dotyczy stra¿y ³owieckiej.
Wiadomo, ¿e powo³uje siê Pañstwow¹ Stra¿ £o-
wieck¹, ale mówi siê te¿, ¿e stra¿ ³owieck¹ stano-
wi¹: Pañstwowa Stra¿ £owiecka i stra¿nicy ³o-
wieccy powo³ani przez obwody ³owieckie. Rozu-
miem wiêc, ¿e stra¿nicy ³owieccy s¹ na wy³¹cz-
nym utrzymaniu obwodu ³owieckiego. Jeœli jest
inaczej, to proszê o sprostowanie.

Niepokoi mnie te¿, Panie Ministrze, przepis
dotycz¹cy zatrzymywania i dokonywania kontro-
li œrodków transportu w obwodach ³owieckich.
Przecie¿ ca³e nasze pañstwo to jest wielki obwód
³owiecki, a to oznacza, ¿e wszêdzie, w ka¿dym
miejscu mo¿na skontrolowaæ ka¿dy samochód.
No, nie wiem, czy to nie jest zbyt wielka ingeren-
cja w prywatnoœæ obywateli.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Jeszcze senator Szafraniec.
(Senator Józef Sztorc: Nie, nie, ja jeszcze nie

skoñczy³em…)
Jeszcze nie?

Senator Józef Sztorc:

Jeszcze mam pó³ minuty i chcia³bym, Panie
Marsza³ku, zadaæ dwa pytania.

Czy jest prawnie usankcjonowana hodowla
danieli i dzików, czy tylko œwiniodzików?

I ostatnie pytanie: ile jest w Polsce przypadków
k³usownictwa rocznie? Chodzi o jak¹œ œredni¹ li-
czbê przypadków k³usownictwa z u¿yciem strzel-
by i ptaków. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Jeszcze senator Szafraniec.
(Senator Jan Szafraniec: Dziêkujê, Panie Mar-

sza³ku…)
Proszê nacisn¹æ przycisk.
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Senator Jan Szafraniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja jestem zaniepokojony artyku³em, który

w³aœciwie w³¹cza do obiektów ³owieckich rezer-
waty przyrody. Tymczasem rezerwaty przyrody
obejmuj¹ obszary zachowane w stanie natural-
nym lub ma³o zmienionym, ekosystemy, ostoje,
siedliska przyrodnicze, a tak¿e siedliska roœlin
i siedliska zwierz¹t. Czy zatem ten zapis, dosyæ
mêtny, nie wprowadza do rezerwatów przyrody
przestrzeni, które bêd¹ s³u¿y³y ³owiectwu? To
jest jedna sprawa.

Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem inny arty-
ku³, art. 38, który mówi, ¿e stra¿nikiem Pañstwo-
wej Stra¿y £owieckiej mo¿e zostaæ osoba posia-
daj¹ca obywatelstwo polskie. Czy tu nie ma koliz-
ji z dostosowaniem naszego prawa do prawa
unijnego, dotycz¹cego swobody przep³ywu osób
i zatrudnienia? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ zapytania do pana ministra? Nie ma.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Andrzej Mizgajski:
Ju¿ odpowiadam. Przepraszam, muszê tylko

zerkn¹æ… Skreœla siê pkt 21… Przepraszam, ale
mi umknê³a ta poprawka siódma. Umknê³o mi to
skreœlenie pktu 21. Przepraszam, Panie Senato-
rze, czego to dotyczy? Czy móg³bym poprosiæ o ta-
k¹ informacjê?

(Senator January Bieñ: Tu chodzi tylko o to…)
Czego dotyczy to skreœlenie? Bo ja…

Senator January Bieñ:
Panie Ministrze, ja chcia³em siê zapytaæ, czy

rz¹d przewiduje opracowanie w³asnej nowelizacji
prawa ³owieckiego ze wzglêdu na zobowi¹zania wy-
nikaj¹ce z wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
i te wszystkie sprawy z tym zwi¹zane. Dziêkujê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodo-
wiska Andrzej Mizgajski: Tak, do tego siê odnio-
sê, tylko chodzi mi o tê poprawkê siódm¹. Nie pa-
miêtam, czego dotyczy³…)

Pytanie dotycz¹ce poprawki siódmej zg³a-
sza³...

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodo-
wiska Andrzej Mizgajski: …pkt 21.)

…pan senator Pietrzak.
(Senator Wies³aw Pietrzak: Ale ja pyta³em se-

natora, pana ministra nie pyta³em.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodo-

wiska Andrzej Mizgajski: Aha, dobrze. Czyli…)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Andrzej Mizgajski:
Ja chcê powiedzieæ, ¿e rz¹d z w³aœciwym sobie

respektem podszed³ do projektów bêd¹cych
przed³o¿eniem Sejmu i w tej fazie nie rozwa¿a³
w³asnej inicjatywy. Myœlê, ¿e po sprawdzeniu,
jak bêdzie funkcjonowa³a w praktyce ta ustawa,
tak¹ refleksjê trzeba bêdzie podj¹æ.

Jeœli chodzi o kwestiê nadzoru ministra œrodo-
wiska nad Polskim Zwi¹zkiem £owieckim, nadzo-
ru, który ogranicza siê tylko do tego zakresu
okreœlonego w prawie o stowarzyszeniach, to
w trakcie obrad komisji sejmowej by³a propozycja,
¿eby ten nadzór polega³ na mo¿liwoœci uchylenia
uchwa³ Polskiego Zwi¹zku £owieckiego. Ale myœ-
lê, ¿e taka propozycja by³aby jeszcze wê¿sza ni¿ to,
co mamy w zapisach prawa o stowarzyszeniach.
W³aœnie z tego powodu, ¿e to by³oby zawê¿enie
zakresu kompetencji ministra, zrezygnowano
z tego. Ja myœlê, ¿e mo¿e byæ problem sprawowa-
nia tego nadzoru, gdy bêdzie chcia³o siê wykorzy-
staæ w pe³ni zapis ustawy o stowarzyszeniach, ale
nie s¹dzê, ¿eby to by³o niewystarczaj¹ce.

Jeœli chodzi o kwestiê opisanego przez pana
senatora polowania w Go³dapi, to ten przypadek
nie jest mi znany. Trzeba powiedzieæ, ¿e wystêpu-
j¹ w Polsce, zgodnie z dotychczasowym prawem
³owieckim, obwody hodowli zwierzyny. I w takich
obwodach mo¿na prowadziæ polowania. Ten
przypadek nie jest mi znany. Je¿eli tam zachodzi-
³y dzia³ania niezgodne z prawem, to nad tym… po
prostu rozpatrzymy to i udzielimy odpowiedzi na
piœmie.

(Senator Grzegorz Lipowski: Mia³ koncesjê.)
S³ucham?
(Senator Grzegorz Lipowski: Mia³ koncesjê na

polowania.)
Rz¹d odpowie na to pytanie na piœmie.
(G³os z sali: 3 tysi¹ce ha, wiêc…)
Pan senator mówi³ o kilkusethektarowym ob-

szarze, a te zamkniête obwody ³owieckie musz¹
mieæ obszar o wielkoœci minimalnej wynosz¹cej
bodaj¿e 3 tysi¹ce ha. Po prostu odniesiemy siê do
tego na piœmie.

Sprawa spo¿ywania alkoholu. Otó¿ chcia³bym
powiedzieæ, ¿e jest to uregulowane w ustawie do-
tycz¹cej broni palnej – tytu³u dok³adnie nie pa-
miêtam – w której jest jednoznacznie okreœlone,
i¿ osoba, która nosi broñ, bêd¹c pod wp³ywem al-
koholu, podlega karze grzywny. A wiêc to ju¿ jest
uregulowane w prawie i uznano, ¿e nie ma po-
trzeby powtarzania tego zapisu.

Kwestia stra¿y ³owieckiej. Otó¿ mamy Pañ-
stwow¹ Stra¿ £owieck¹ i stra¿ników ³owieckich,
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których mog¹ powo³ywaæ ko³a ³owieckie. I rzeczy-
wiœcie stra¿nicy ³owieccy s¹ na utrzymaniu kó³.
Tutaj obok mo¿liwoœci zatrudniania wpisano
tak¿e powierzanie obowi¹zków przez ko³a, co po-
zwoli na obni¿enie kosztów osobowych.

Kwestia kontroli œrodków transportu w obwo-
dach ³owieckich. Chcê powiedzieæ, ¿e w tej kwe-
stii nie mieliœmy uwag ze strony s³u¿b prawni-
czych, legislacyjnych ani Sejmu, ani Senatu, nie
by³o te¿ uwag ze strony poszczególnych mini-
sterstw, st¹d po prostu uwa¿aliœmy, ¿e jest to za-
pis dobry. I dotychczas, pragnê powiedzieæ, nie
by³o sygna³ów o nadu¿ywaniu tego prawa.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce hodowli da-
nieli i dzików, to jest to przedmiotem… to jest
oczywiœcie dzia³anie zgodne z prawem.

A co do kwestii zakresu k³usownictwa, to nie
jestem w stanie podaæ precyzyjnych liczb. Takie
szacunki podamy na piœmie.

Kwestia w³¹czenia rezerwatów przyrody.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e rezerwaty przyrody mo-
g¹ mieæ ró¿ny charakter. One mog¹ byæ rezerwa-
tami ca³oœciowymi lub czêœciowymi. Mog¹ byæ re-
zerwaty przyrody, które dotycz¹ tylko krajobrazu.
I decyduj¹ce dla zachowania substancji przyro-
dniczej s¹ zapisy planów ochrony dla poszczegól-
nych rezerwatów przyrody. Uznano, ¿e w³aœciwe
jest takie rozwi¹zanie, i¿ jeœli nie mamy w planie
ochrony zakazu polowania, czyli uznaje siê, ¿e
tym elementem, a wiêc zwierzyn¹, mo¿na gospo-
darowaæ na zasadach ogólnych, ¿e nie wp³ynie to
na jakoœæ tych walorów, które w rezerwacie przy-
rody s¹ chronione, to wówczas zasadne jest, aby
taki rezerwat pozosta³ w obrêbie ko³a ³owieckiego.
Unikamy wtedy na przyk³ad problemu op³at czy
rekompensaty szkód wyrz¹dzonych przez zwie-
rzynê i problemu regulacji jej populacji. A wiêc
wydaje siê, ¿e to rozwi¹zanie jest w³aœciwe.

Nie mam ¿adnej w¹tpliwoœci co do tego, ¿e
stra¿nikiem ³owieckim powinien byæ obywatel
polski. Chodzi o jurysdykcjê. Co do tego nie ma
¿adnej w¹tpliwoœci. Nie s¹ te¿ mi znane w¹tpli-
woœci prawnicze co do tego, ¿eby to mia³o byæ
niezgodne z zapisami prawa europejskiego.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
S¹ jeszcze chêtni do zadawania pytañ?
Senator sprawozdawca bêdzie pierwszy, po-

tem senator Sztorc, nastêpnie senator Borkow-
ski, a na koñcu senator Romaszewski.

Bardzo proszê.

Senator W³odzimierz £êcki:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja mam py-

tanie. Pan minister s³usznie zauwa¿y³, ¿e sprawa

konsumpcji alkoholu zwi¹zana jest z broni¹. Kto
ma broñ, ten jest abstynentem – tak mo¿na krót-
ko powiedzieæ. Ale w polowaniu bior¹ udzia³ nie
tylko abstynenci, czyli myœliwi. WeŸmy na przy-
k³ad nagonkê. Jeœli tego zapisu o konsumpcji al-
koholu podczas polowania nie bêdzie, to mo¿na
za³o¿yæ, ¿e jeden z pistoletem czy ze strzelb¹ bê-
dzie trzeŸwy, a pozostali mog¹ byæ, jak to siê mó-
wi, w stanie wskazuj¹cym, i ustawa nie bêdzie
naruszona. Prawda?

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ale pistolet
mo¿na przekazywaæ jeszcze w trakcie nagonki.)

No, ale w kontekœcie ustawy o broni te¿ tylko
osobie trzeŸwej, Panie Marsza³ku.

Ale teraz ju¿ powa¿nie: czyli gdyby by³ ten za-
pis antyalkoholowy, obejmowa³by on wszystkich
uczestników polowania. A zastosowanie trans-
misji ustawy o broni w odniesieniu do myœliwych
oznacza³oby, ¿e dotyczy to tylko posiadaczy bro-
ni. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Senator Sztorc, proszê.

Senator Józef Sztorc:
Ja równie¿ chcia³bym dwa s³owa powiedzieæ

na temat ewentualnego picia czegoœ mocniejsze-
go na rozgrzewkê. Jestem d³ugoletnim myœli-
wym, i oczywiœcie myœlê, ¿e jest to przywilej myœ-
liwych. (Weso³oœæ na sali)

I zadam panu ministrowi pewne pytanie. Po
polowaniu rozpala siê ogieñ, ³amie siê strzelbê,
k³adzie siê j¹ do futera³u albo zostaje ona zawie-
szona na ga³êzi, albo kladzie siê j¹ w baga¿niku,
w samochodzie. I czy wtedy myœliwy jest posiada-
czem broni, czy nie? Przecie¿ posiadam broñ
w domu, w szafie, w samochodzie. Kiedy mo¿na
uznaæ ten moment, w którym mówimy sobie:
dobra, ³amiemy broñ, bierzemy siê za gorza³kê?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
No w³aœnie… Podejrzewam, ¿e do pierwszego

kieliszka.
Senator Borkowski, proszê.

Senator Krzysztof Borkowski:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, ja mam

w zasadzie dwa pytania.
Pierwsze pytanie dotyczy nastêpuj¹cej kwestii.

W tej chwili wystêpuje zbyt du¿a populacja nie-
których gatunków zwierz¹t, zarówno chronio-
nych, jak i niechronionych. Chodzi mi o odszko-
dowania, które powinny byæ wyp³acane przez ko³a
³owieckie czy obwody ³owieckie – z tego, co rozu-
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miem – w³aœcicielom gruntów, czyli rolnikom. Na
chwilê obecn¹ pozyskanie takiego odszkodowa-
nia jest wrêcz niemo¿liwe, czeka siê na nie bardzo
d³ugo. Dziki czy bobry powoduj¹ ogromne spu-
stoszenia. Bobry powoduj¹, ¿e s¹ pozalewane
dziesi¹tki, mo¿e setki hektarów ³¹k. Co w tej
sprawie ministerstwo i w³aœnie pañstwo planuje-
cie robiæ? W jakim kierunku pójdzie kwestia ob-
wodów ³owieckich? Czy to bêdzie regulowane?
Uzyskanie pozwoleñ od pañstwa trwa bardzo
d³ugo, idzie to œlamazarnie, a nieraz jest wrêcz
niemo¿liwe; trzeba na nie bardzo d³ugo czekaæ.
Czêsto w³aœnie z takimi sprawami przychodz¹ do
mojego biura grupy rolników.

Nastêpne pytanie dotyczy obrêbów hodowla-
nych. Czy w jakiœ sposób mo¿na tam ograniczyæ
polowania czy te¿ wstêp myœliwych i poszczegól-
nych kó³ ³owieckich? I sprawa dzier¿awy terenu
³owieckiego – komu ko³o ³owieckie czy obwody ³o-
wieckie za to p³ac¹, rozumiem, ¿e samorz¹dom
lokalnym? Czy te¿ te op³aty wp³ywaj¹ na inne
konto? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, wyjaœni³ pan, dlaczego na te-

renie rezerwatów mo¿na prowadziæ polowania,
ale wobec tego niech mi pan wyjaœni, dlaczego na
teren tych samych rezerwatów wed³ug ustawy
o ochronie przyrody nie mo¿na wprowadzaæ
psów na smyczy?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Senator Szafraniec.

Senator Jan Szafraniec:
Ja mam jeszcze jedno pytanie, Panie Mini-

strze. Czy pan minister móg³by podaæ mi dyrek-
tywê unijn¹, która obliguje do wprowadzenia
w tej ustawie zmian? Bo argumentem rz¹du jest
powo³anie siê na koniecznoœæ dostosowania do
standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Europej-
skiej. Na jakiej podstawie unijnej wprowadzamy
zmiany do ustawy – Prawo ³owieckie?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze. Panie Mini-

strze, bardzo proszê, teraz pan ma g³os.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Andrzej Mizgajski:

Najpierw kwestia broni i bycia abstynentem.
Myœlê, ¿e pan senator nadmiernie to rozszerzy³.
Abstynent to ktoœ, w moim rozumieniu, kto nie
pije w ogóle, natomiast tutaj chodzi³oby o to, ¿e
ten, kto nosi broñ, ma nie byæ pod wp³ywem alko-
holu. Czyli to oznacza³oby, ¿e nie ka¿dy, kto w da-
nym momencie nie jest pod wp³ywem alkoholu,
musi byæ abstynentem. Myœlê, ¿e to trzeba tutaj
rozró¿niæ. Wa¿niejsz¹ spraw¹ jest jednak kwestia
nagonki. Tutaj decyduj¹cy jest regulamin polo-
wania. W regulaminie polowania mamy jedno-
znaczne zapisy, ¿e bior¹cy udzia³ w nagonce nie
mog¹ byæ pod wp³ywem alkoholu. Jak to siê ma
do przywileju myœliwych, o którym pan senator
by³ uprzejmy wspomnieæ? Nie mam w tej kwestii
w³asnych doœwiadczeñ, poniewa¿ nie jestem
myœliwym i nigdy nie by³em uczestnikiem takie-
go przedsiêwziêcia, mogê siê tu tylko odnieœæ do
stanu prawnego. A stan prawny jest w³aœnie taki
– w zapisie odpowiedniej ustawy dotycz¹cej no-
szenia broni mówi siê wyraŸnie, ¿e kto nosi broñ,
bêd¹c pod wp³ywem alkoholu… Myœlê, ¿e nosze-
nie broni nie dotyczy tego momentu, kiedy kie-
rowca – tu ju¿ ja nadinterpretujê – w³o¿y³ j¹ do
baga¿nika. Trzeba to wiêc rozumieæ rzeczywiœcie
jako noszenie broni, czyli…

(G³os z sali: …przy sobie.)
Trzeba mieæ, posiadaæ j¹ przy sobie.
(Senator Józef Sztorc: To znaczy, ¿e mo¿na?)
No, je¿eli ma siê j¹ w baga¿niku…
(Senator Józef Sztorc: To znaczy, ¿e mo¿na.)
(Senator Kazimierz Kutz: Wtedy siê ju¿ jej nie

nosi, ona jest w baga¿niku.)
Tak, wtedy siê ju¿ jej nie nosi. Nie bez powodu

mówi³em o kierowcy, który ma j¹ w swoim baga¿-
niku.

(Senator Kazimierz Kutz: Mo¿na te¿ daæ j¹ ¿o-
nie do potrzymania.)

(Weso³oœæ na sali) (Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Bardzo pro-

szê, nie wdawajmy siê w dyskusjê. Panie Mini-
strze, bardzo proszê.)

Zagadnienie odszkodowania to niew¹tpliwie
bardzo wa¿na sprawa. Trzeba j¹ widzieæ jednak
w kontekœcie dwóch innych spraw. Jedno zaga-
dnienie to s¹ odszkodowania za szkody wy-
rz¹dzone przez zwierzêta chronione, a wiêc przez
niedŸwiedzie, ¿ubry, dziki, bobry, wilki, które to
odszkodowania p³acone s¹ przez wojewodê na
podstawie ustawy o ochronie przyrody. I tutaj te
problemy zwi¹zane s¹ po prostu z bud¿etami wo-
jewodów. Z tym jest problem i z nim siê boryka-
my. Wed³ug przeprowadzonych przeze mnie sa-
mego studiów te bud¿ety w ostatnich dwóch la-
tach nieco wzros³y, jednak napiêcia pozostaj¹.
I to jest jedna sprawa. Drugi problem to s¹ od-
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szkodowania za szkody wyrz¹dzone przez zwie-
rzynê, czyli inaczej przez zwierzêta ³owne. Do wy-
p³acenia tych odszkodowañ zobowi¹zane s¹ ko³a
³owieckie. Tak wiêc w tej kwestii partnerem rolni-
ków s¹ ko³a ³owieckie i na nich spoczywa³ obo-
wi¹zek wyp³acania odszkodowañ.

Zagadnienie oœrodków hodowli zwierzyny,
czyli tak zwanych zamkniêtych obwodów ³owiec-
kich. Mamy ich w Polsce kilkadziesi¹t. Spog-
l¹dam tu na kolegê dyrektora…

(G³os z sali: Kilkaset.)
Kilkaset takich obiektów. W wiêkszoœci s¹ one

prowadzone przez PGL „Lasy Pañstwowe”, w czê-
œci przez uczelnie wy¿sze, a kilkanaœcie przez
Agencjê Nieruchomoœci Rolnych. Czyli to nie s¹
dzier¿awione tereny, te obiekty otrzymuj¹ od mi-
nistra zgodê na prowadzenie takich oœrodków.
Minister w ramach nadzoru prowadzi kontrole,
d¹¿¹c do tego, aby wszystkie przestrzega³y zapi-
sów ustawy. I w tej kwestii stwierdza siê postêp,
a je¿eli s¹ pewne uchybienia, to staramy siê rea-
gowaæ na bie¿¹co, mo¿e nawet dojœæ do likwidacji
takiego obwodu. Ostatnio mia³o miejsce kilkana-
œcie takich przypadków.

Teraz zagadnienie polowania w rezerwatach.
Panie Senatorze, myœlê, ¿e tu jest nastêpuj¹ca
sprawa. Otó¿ my mo¿emy siê spodziewaæ w takim
rezerwacie wizyt z psami codziennie, a przynaj-
mniej w weekendy, podczas gdy polowania s¹
prowadzone w pewnym rytmie zgodnym z pla-
nem pozyskania zwierzyny, pozostaj¹cym w ja-
kimœ stosunku do jej populacji i do tej populacji,
której oczekujemy. Tak ¿e myœlê, ¿e zakres inge-
rencji jest tutaj zupe³nie inny.

Teraz zagadnienia dyrektywy. Niestety, nie po-
trafiê podaæ nazwy. Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e
tylko jeden z zapisów dotyczy bezpoœrednio wy-
mogów zwi¹zanych z dostosowaniem naszego
prawa do wymagañ Unii Europejskiej. Jest to
obowi¹zek zapewnienia równych praw obywate-
lom pañstw Unii Europejskiej na terenie ka¿dego
z pañstw cz³onkowskich. Ten zapis zosta³ wpro-
wadzony do ustawy w postaci odpowiedniego ar-
tyku³u, w którym nie wymaga siê… W przypadku
obywateli pañstw Unii Europejskiej wystarczy,
¿e, mówi¹c w cudzys³owie, zostan¹ oni poddani
dodatkowemu sprawdzeniu wiedzy. Nie bêd¹
traktowani czy nie musz¹ byæ traktowani jako
tak zwani myœliwi dewizowi. Oczywiœcie to jest
wymóg bardzo trudny do wype³nienia, bo spraw-
dzenie wiedzy odbywa siê w jêzyku polskim. Taki
sposób stosowany jest tak¿e w innych krajach
Unii Europejskiej.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Czy s¹ jeszcze zapytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodo-
wiska Andrzej Mizgajski: Dziêkujê.)

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wszystkich wymogach, zw³a-

szcza dotycz¹cych czasu przemawiania.
Na liœcie mówców widniej¹ trzy nazwiska.
Jako pierwsza zabierze g³os pani senator Kle-

pacz, potem senator Pietrzak i senator Bieñ.

Senator Apolonia Klepacz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Pragnê poddaæ Wysokiej Izbie pod rozwagê kil-

ka poprawek, które s¹ plonem konsultacji, jakie
przeprowadzi³am w zwi¹zku z projektem tej usta-
wy. Pozwolê sobie pokrótce omówiæ te poprawki.

Otó¿ pierwsza poprawka, jak¹ proponujê, spo-
wodowa³aby dookreœlenie definicji obwodu ³o-
wieckiego. Zaproponowana w ustawie definicja
obwodu ³owieckiego sugeruje, jakoby obwód
dzier¿awiony ko³om ³owieckim by³ dzier¿awiony
tak, jak to okreœla kodeks cywilny, czyli jako
dzier¿awa nieruchomoœci i rzeczy. A tak w rze-
czywistoœci nie jest, bo dzier¿awione jest od pañ-
stwa prawo do polowania w danym obwodzie,
a nie grunt tego obwodu. I st¹d poprawka pier-
wsza, wychodz¹ca naprzeciw dookreœleniu tej¿e
definicji.

Druga poprawka wi¹¿e siê z definicj¹ Polskie-
go Zwi¹zku £owieckiego, który zgodnie z popraw-
k¹, zaproponowan¹ i przyjêt¹ na posiedzeniu ko-
misji, jest zrzeszeniem osób fizycznych i kó³ ³o-
wieckich. Otó¿ Polskiemu Zwi¹zkowi £owieckie-
mu, w œwietle zapisów tej¿e ustawy, jako cel zapi-
sano gospodarkê ³owieck¹ maj¹c¹ za zadanie
ochronê zwierz¹t ³ownych, ich liczebnoœci, popu-
lacji, a zapomniano o tym, co jest pewn¹ wielo-
wiekow¹ tradycj¹ cz³onków Polskiego Zwi¹zku
£owieckiego, a mianowicie o ochronie przyrody.
A wiêc postulujê, ¿eby w art. 1 pkt 13 do celów,
które s¹ przypisane Polskiemu Zwi¹zkowi £o-
wieckiemu, dopisaæ ochronê przyrody.

Kolejna poprawka, trzecia, porz¹dkuje w³a-
dze, które s¹ rozpisane jako w³adze Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego. Otó¿ zrobi³ siê tutaj pe-
wien chaos. Proponujê, a¿eby dopisaæ pkt 2a, to
znaczy wydzieliæ z pktu 2 okrêgowe rady ³owiec-
kie i wpisaæ je w pkcie 2a oraz przypisaæ im kom-
petencje, o których zapomniano.

Myœlê, ¿e pewn¹ d³ugoletni¹ tradycj¹ jest te¿
to, i¿ Polski Zwi¹zek £owiecki ma G³ówny S¹d £o-
wiecki i okrêgowe s¹dy ³owieckie. Proponujê
wiêc, a¿eby równie¿ te zapisy znalaz³y miejsce
w ustawie – Prawo ³owieckie. I jest to moja trzecia
poprawka.

Poprawki czwarta i pi¹ta dotycz¹ zakazu spo-
¿ywania napojów alkoholowych. Nie bêdê ju¿
d³u¿ej tego komentowa³a, bo dyskusja na ten te-
mat by³a doœæ gor¹ca i szczegó³owa. Ja nie do
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koñca zgadzam siê z tym, ¿e spo¿ywanie alkoho-
lu w trakcie polowania jest przywilejem myœli-
wych. Patrz¹c na cele i zadania zwi¹zku ³owiec-
kiego, myœlê, ¿e skoro mówi siê o gospodarce ³o-
wieckiej, to oznacza to równie¿ pewn¹ odpowie-
dzialnoœæ w stosunku do zwierzyny. S¹dzê, ¿e
i nagonka… Nie satysfakcjonuje mnie do koñca
równie¿ wypowiedŸ pana ministra, który mówi³
o osobach nieposiadaj¹cych broni i o tym, ¿e re-
guluje to odpowiednia ustawa. Ja posz³abym da-
lej – wszyscy uczestnicy polowania powinni byæ
odpowiedzialni za to, co siê dzieje, wszyscy po-
winni byæ na odpowiednim poziomie trzeŸwoœci,
to znaczy zerowym czy 0,8‰, tak jak dopuszcza
prawo komunikacyjne.

St¹d moja poprawka czwarta i zwi¹zana z ni¹
pi¹ta. Jest to odniesienie siê do przepisów kar-
nych bêd¹ce po prostu konsekwencj¹ wprowa-
dzenia zakazów spo¿ywania napojów alkoholo-
wych.

Kolejna poprawka. Tutaj prosi³abym o rozwa-
gê zarówno Komisjê Ochrony Œrodowiska, która
jeszcze bêdzie rozpatrywa³a te poprawki, jak
i Wysok¹ Izbê, a¿eby rozwa¿yæ mo¿liwoœæ skreœ-
lenia w art. 1 pktu 20, jak równie¿ pktu 23. I kon-
sekwencja, któr¹ prezentujê w poprawce – mia-
nowicie te zapisy, które znalaz³y siê w prawie ³o-
wieckim, spowodowa³y, ¿e w tej chwili bud¿et
pañstwa bêdzie ponosiæ nieprzewidziane koszty;
one bêd¹ przerzucone na wojewodê. S¹ to dok³a-
dnie koszty wynikaj¹ce z poszerzenia wyposa¿e-
nia stra¿ników Pañstwowej Stra¿y £owieckiej.
Poddajê to Wysokiej Izbie pod rozwagê.

Kolejn¹ poprawkê, której równie¿ nie bêdê
szerzej omawia³a, mówi¹c¹ o uregulowaniach
nazewnictwa broni myœliwskiej, te¿ prezentujê
kolegom.

I ostatnia poprawka, któr¹ proponujê. Otó¿
w art. 1 w pkcie 23, który wynika z likwidacji ko-
legiów do spraw wykroczeñ… Ale nie do tego
chcê siê odnieœæ, tylko do tego, ¿e pojawi³ siê tam
zapis, który mówi o szkodnictwie przyrodni-
czym. Proponujê, a¿eby by³ tam zwrot „ochrony
przyrody”.

Oby te zapisy, które proponujê w tych moich
oœmiu poprawkach, znalaz³y uznanie u pañstwa
senatorów.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Tyle uwag i popra-
wek z mojej strony. Przekazujê poprawki na pana
rêce.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê o zabranie g³osu senatora Pietrzaka.
Ale patrz¹c z punktu widzenia zwierz¹t, to

sprawa z alkoholem jest bardziej skomplikowa-
na, bo pijany myœliwy nie trafia, wiêc to jest…

(G³os z sali: Ekologiczne.)
No, mo¿e korzystne dla zwierz¹t.
(Rozmowy na sali)
Gorzej trafia. To jest bardziej humanitarne…

Ja oczywiœcie ¿artujê.
Proszê bardzo.

Senator Wies³aw Pietrzak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Panowie Ministrowie!
Mia³em nadziejê, ¿e pan marsza³ek ¿artuje

o tym alkoholu. Myœlê, ¿e ten, kto mówi³ o przywi-
leju, równie¿ ¿artowa³. Ja równie¿ jestem myœli-
wym i muszê powiedzieæ, ¿e te tradycje, te mity
o spo¿ywaniu alkoholu podczas polowañ dawno
minê³y, jak myœlê, i ju¿ ich nie ma. Ka¿dy ma
œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci i tego, ¿e nosze-
nie broni to jest powa¿na sprawa. Ale je¿eli cho-
dzi o bezpieczeñstwo, to na pewno ró¿nego rodza-
ju przepisy, które bêd¹ poprawia³y to bezpieczeñ-
stwo, mog¹ byæ wprowadzone.

Zada³em panu senatorowi sprawozdawcy py-
tanie dotycz¹ce poprawki siódmej. Mam pewne
w¹tpliwoœci. Martwi mnie to, ¿e Polski Zwi¹zek
£owiecki, skoro da³ tak¹ ekspertyzê, nie jest za
poprawieniem bezpieczeñstwa, poniewa¿ po-
prawka siódma dotyczy skreœlenia pktu 21
w art. 1.

Pozwolê sobie wyjaœniæ pañstwu senatorom,
czego to dotyczy. Chodzi tu o art. 38 ustawy mat-
ki mówi¹cy, ¿e stra¿nikiem Pañstwowej Stra¿y
£owieckiej oraz stra¿nikiem ³owieckim mo¿e byæ
osoba, która… Sejm doda³ w pkt 5: cieszy siê po-
zytywn¹ opini¹ wydan¹ przez komendanta woje-
wódzkiego Policji, w³aœciwego ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. To
jest przecie¿ poprawienie bezpieczeñstwa. Ten
cz³owiek bêdzie wyposa¿ony w broñ, bêdzie rów-
nie¿ realizowa³ zadania, nawet kontroli czy cze-
goœ innego, w ³owisku. A wiêc je¿eli on nie bêdzie
pozytywie zaopiniowany przez komendanta Poli-
cji – nie mówiê, ¿e akurat wojewódzkiego, bo to
mo¿e byæ powiatowy, ale tu uznano, ¿e to ma byæ
wojewódzki – to mo¿e siê okazaæ, ¿e bêdzie to
cz³owiek z przypadku. Ja stanowczo sprzeciwiam
siê takiemu postawieniu sprawy.

Dlatego te¿, poniewa¿ nie mogê zg³osiæ popra-
wek do poprawek, zg³aszam wniosek o przyjêcie
ustawy bez poprawek, a to po to, ¿eby mieæ pre-
tekst do zabrania g³osu bezpoœrednio przed g³o-
sowaniem – bo ja siê zgadzam z tymi pozosta³ymi
poprawkami – i ¿eby uzasadniæ to, co powiedzia-
³em w tej chwili przy ca³ej Izbie, to znaczy aby tê
poprawkê siódm¹ Wysoka Izba odrzuci³a. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê o zabranie g³osu senatora Bienia.
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Senator January Bieñ:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Panie Ministrze!
Zmiana ustawy, o której dzisiaj mówimy, pra-

wa ³owieckiego, jest inicjatyw¹ poselsk¹ wynika-
j¹c¹ z potrzeby usuniêcia zapisów prawnych
komplikuj¹cych w sposób znaczny okreœlone
dzia³ania w dziedzinie objêtej materi¹ ustawy
z 13 paŸdziernika 1995 r. – Prawo ³owieckie.

Pozwólcie, Panie i Panowie Senatorowie, na
dygresjê dotycz¹c¹ pytania, które zada³ pan se-
nator Szafraniec. Pan minister bardzo trafnie od-
powiedzia³, ale ja chcia³bym to uzupe³niæ, miano-
wicie w Unii Europejskiej brakuje unifikacji pra-
wa ³owieckiego i ka¿dy z cz³onków Unii mo¿e
przyjmowaæ w odniesieniu do terenu w³asnego
pañstwa odmienne rozwi¹zania prawne. Przy-
st¹pienie Polski do Unii Europejskiej wymusza
zmianê przepisów dotycz¹cych, tak jak pan mini-
ster ju¿ powiedzia³, mo¿liwoœci przynale¿noœci do
Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, a tak¿e przepi-
sów dotycz¹cych prawa do polowania w naszym
kraju.

Najwa¿niejsz¹ zapewne spraw¹ jest zamiesz-
czenie materii regulowanych dotychczas, na
podstawie ustawy z 1995 r., przez rozporz¹dze-
nia w znowelizowanej ustawie.

Atutem projektowanej ustawy jest tak¿e usz-
czegó³owienie przepisów dotycz¹cych Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego. Art. 32 zmienia swe
brzmienie w zwi¹zku z koniecznoœci¹ uzupe³nie-
nia przepisów dotycz¹cych Polskiego Zwi¹zku
£owieckiego, a w szczególnoœci z koniecznoœci¹
stworzenia realnej gwarancji, i¿ struktura orga-
nizacyjna zwi¹zku dzia³aj¹cego na podstawie
ustawy o stowarzyszeniach umo¿liwi realizacjê
zadañ powierzonych mu przez pañstwo. St¹d
moje pytanie do pana ministra: czy przewiduje
siê projekt rz¹dowy, w którym okreœlone bêd¹
wiêksze uprawnienia ministra œrodowiska w tym
zakresie?

Zmianie ulegaj¹, i s³usznie, zapisy zwi¹zane
z prawem do polowania w Polsce oraz z kwesti¹
przynale¿noœci do Polskiego Zwi¹zku £owieckie-
go, o czym mówi³em ju¿ wczeœniej. Poszerza siê
te¿ dotychczasowe uprawnienia wojewody w celu
bardziej efektywnego, realnego oddzia³ywania na
prowadzon¹ przez dzier¿awców i zarz¹dców ob-
wodów ³owieckich gospodarkê ³owieck¹.

Mam tu jeszcze jedn¹ uwagê co do pewnych
wyj¹tków dotycz¹cych parków narodowych.

Chcia³bym równie¿ podkreœliæ pewn¹ zaletê
przedmiotowej nowelizacji, a jest ni¹ niew¹tpli-
wie okreœlenie, poprzez zamieszczenie delegacji
ustawowej, sposobu postêpowania z tuszami
zwierzyny bezprawnie pozyskanej, a tak¿e okreœ-
lenie podmiotu uprawnionego do pobierania ek-
wiwalentu za zwierzynê bezprawnie pozyskan¹,

albowiem do tej pory brakowa³o w tym zakresie
regu³ prawnych.

Moje uwagi do projektowanej ustawy,
a w szczególnoœci do pktu 28 w art. 1 oraz do
pktu 20 lit. c ust. 2, te¿ w art. 1, znalaz³y swój wy-
raz w poprawkach wnoszonych przez senack¹
Komisjê Ochrony Œrodowiska. Osiem poprawek
dookreœla pojêcia figuruj¹ce w projekcie noweli-
zacji, co czyni go jeszcze bardziej czytelnym, zaœ
skreœlenie pktu 21 w art. 1 wydaje siê wskazane.

Maj¹c na wzglêdzie deklaracjê pana ministra
oraz poprawki wniesione przez pani¹ senator
Klepacz, pod którymi siê podpisujê, wnoszê dwie
poprawki, licz¹c jednak na szybkie przed³o¿enie
rz¹dowe.

Ze wzglêdu na to proszê o przyjêcie ustawy
i uwzglêdnienie poprawek senackiej Komisji
Ochrony Œrodowiska oraz wynikaj¹cych z dzi-
siejszej dyskusji. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu senatorowi.
Ostatnim mówc¹ bêdzie senator Lipowski.

Senator Grzegorz Lipowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panowie Ministrowie! Panie i Panowie Senato-

rowie!
By³y tu ju¿ ró¿ne wtr¹cenia dotycz¹ce tekstu

tej ustawy. Ja na wstêpie zastrzegam, ¿e nie jes-
tem myœliwym, bowiem mia³em za dobre wyniki
w strzelaniu na obozach wojskowych i uzna³em,
¿e z nierównym przeciwnikiem nie powinienem
siê mierzyæ. Ale mia³em takiego przyjaciela, który
co tydzieñ wyje¿d¿a³ na polowania, bior¹c ze sob¹
ca³y ekwipunek, ale po dwóch miesi¹cach ¿ona
mu powiedzia³a: s³uchaj, ja wyjê³am ci strzelbê
z tego futera³u ju¿ dwa miesi¹ce temu, a ty co ty-
dzieñ przywozisz mi jak¹œ kuropatwê czy zaj¹ca.
(Weso³oœæ na sali) Tak wiêc pod pretekstem polo-
wañ mo¿na za³atwiæ wiele prywatnych spraw.

Ale przechodzê do rzeczy. Chcê powiedzieæ, ¿e
brakuje nam z poprzedniej kadencji Ireneusza
Michasia, g³ównego ³owczego kraju, który zasia-
da³ z nami w tych ³awach i który na pewno na te-
mat Polskiego Zwi¹zku £owieckiego bardzo du¿o
by powiedzia³. Ale przynajmniej fragmentarycz-
nie chcia³bym zaakcentowaæ, ¿e ten zwi¹zek to
armia spo³ecznych dzia³aczy, licz¹ca ponad sto
tysiêcy osób, która wykonuje zadania w imieniu
Skarbu Pañstwa, bowiem zajmuje siê przecie¿ te-
renem nale¿¹cym do Skarbu Pañstwa i tylko
w granicach mo¿e 10% te tereny s¹ wy³¹czone
pod hodowlê zwierz¹t i tym siê zwi¹zek nie zajmu-
je. W ramach swojej dzia³alnoœci ci ludzie nie tyl-
ko wszystko tam organizuj¹, buduj¹ wszelkie
urz¹dzenia potrzebne zwierzynie, opiekuj¹ siê t¹
zwierzyn¹, do¿ywiaj¹ j¹, kiedy jest ostra zima,
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prowadz¹ tam ca³¹ gospodarkê, ale te¿ je¿eli wy-
stêpuj¹ szkody w³aœnie w zwierzynie ³ownej, to
oni to reguluj¹ ze swoich w³asnych sk³adek i z po-
zyskanych œrodków: gdy w danym rejonie maleje
pog³owie jakiejœ zwierzyny – wystêpowa³y ju¿ ta-
kie okolicznoœci, ¿e nagle zmala³o pog³owie za-
j¹ca czy kuropatwy – to oni w³aœnie dziêki prowa-
dzeniu hodowli przemieszczaj¹ tê zwierzynê, aby
by³a zachowana równowaga biologiczna. Tak
wiêc to odtwarzanie pog³owia, do¿ywianie zwie-
rz¹t, ochrona to jest ta naprawdê bardzo po¿yte-
czna dla Skarbu Pañstwa i dla wszystkich nas
dzia³alnoœæ.

Ja nie uczestniczy³em w posiedzeniu komisji,
ale liczê, ¿e poprawki zg³oszone w Senacie, jak
i w przypadku wiêkszoœci ustaw, nie popsuj¹ te-
go projektu, który do nas trafi³. Przychyla³bym
siê te¿… Mia³em spotkania z ³owczymi z mojego
regionu, zreszt¹ zawsze utrzymywa³em z nimi
kontakt, a gdy pe³ni³em przez dziesiêæ lat funkcjê
wojewody, bardzo czêsto spotykaliœmy siê, nie
tylko przy stole, ale te¿ w terenie. I przychyla³bym
siê do tego wniosku, który zg³osi³ kolega senator
Wiesio Pietrzak, to znaczy o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek. Ale je¿eli bêd¹ poprawki popra-
wiaj¹ce tê ustawê, to oczywiœcie w g³osowaniu
bêdê za tymi poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê senatorowi.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Bartos

i G³adkowski z³o¿yli swoje przemówienia do pro-
toko³u*, zaœ w trakcie dyskusji wnioski o charak-
terze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli: senator
Klepacz, senator Pietrzak, senator Bieñ.

Zgodnie z art. 52 regulaminu zamykam dys-
kusjê.

I pytam pana ministra, czy chcia³by siê usto-
sunkowaæ do zg³oszonych poprawek.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodo-
wiska Andrzej Mizgajski: Nie, dziêkujê, zrobiê to
w czasie posiedzenia komisji.)

Rozumiem, dziêkujê.
Poniewa¿ w trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone

wnioski o charakterze legislacyjnym, zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Ochrony Œrodowiska o ustosunkowanie siê
do przedstawionych w toku debaty nad tym pun-
ktem wniosków i o przygotowanie sprawozdania
w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ³owieckie zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê panu ministrowi za wizytê w Senacie.
Dziêkujê panom ministrom.

Przystêpujemy… A, do tego to ju¿ pan wice-
marsza³ek bêdzie przystêpowa³.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Ryszard Jarzembowski)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Jak ju¿ zapowiedzia³ pan marsza³ek Kutz,
przystêpujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie uchwa³y Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w sprawie usuniêcia niezgodnoœci w usta-
wie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy
o portach i przystaniach morskich

Trybuna³ Konstytucyjny wyrokiem z 29 paŸ-
dziernika 2003 r. uzna³ art. 1 pkt 3 ustawy
o zmianie ustawy o portach i przystaniach mor-
skich za niezgodny z art. 2 i art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent, na podsta-
wie art. 122 ust. 4 zdanie drugie konstytucji, po
zasiêgniêciu opinii marsza³ka Sejmu, odpowied-
nim pismem skierowa³ do Sejmu tekst ustawy
w celu usuniêcia niezgodnoœci wynikaj¹cych
z orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Sejm
podj¹³ tak¹ uchwa³ê na swoim posiedzeniu 2 lip-
ca. Tego samego dnia otrzymaliœmy j¹ w Senacie.
Marsza³ek skierowa³ j¹ nastêpnie do Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci oraz do Komi-
sji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury. Komisje
rozpatrzy³y uchwa³ê i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie.

Bardzo proszê ju¿ siê uœmiechaj¹c¹ pani¹ se-
nator Czes³awê Christow¹, sprawozdawcê po-
³¹czonych komisji, o zabranie g³osu i przedsta-
wienie wniosków.

Senator Czes³awa Christowa:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie! Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!

Mam zaszczyt w imieniu po³¹czonych komisji
senackich, Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci oraz Komisji Skarbu Pañstwa i Infra-
struktury, przedstawiæ Wysokiemu Senatowi
sprawozdanie z posiedzenia komisji, które odby-
³o siê w dniu 7 lipca bie¿¹cego roku i poœwiêcone
by³o sprawie usuniêcia niezgodnoœci w ustawie
z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy
o portach i przystaniach morskich.

Zarz¹dy morskich portów, powsta³e w myœl
ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia
20 grudnia 1996 r. z póŸniejszymi zmianami, ma-
j¹ charakter u¿ytecznoœci publicznej. Przedmiot
ich dzia³alnoœci obejmuje w szczególnoœci za-
rz¹dzanie gruntami i infrastruktur¹ portow¹,
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prognozowanie, programowanie i planowanie
rozwoju portu oraz budowê, rozbudowê, utrzy-
manie i modernizacjê infrastruktury portowej.

Na podstawie art. 11 ustawy o portach i przy-
staniach morskich przed jej nowelizacj¹, pod-
mioty zarz¹dzaj¹ce portami op³aca³y podatek od
nieruchomoœci w wysokoœci 40% stawki ustalo-
nej przez w³aœciwe organy. Ostatnia nowela
utrzymywa³a ten zapis w ust. 1 z jednoczesnym
dodaniem do tego artyku³u ust. 2, w myœl którego
obowi¹zek p³acenia podatku od nieruchomoœci
spoczywa³by na dyrektorze w³aœciwego urzêdu
morskiego w odniesieniu do portów i przystani
morskich, dla których nie zosta³ powo³any pod-
miot zarz¹dzaj¹cy nimi. By³o to rozwi¹zanie ko-
rzystne dla polskich portów oraz gmin, w grani-
cach których s¹ po³o¿one porty.

Na nastêpnym, dwudziestym siódmym posie-
dzeniu Senatu rozpatrywana by³a ustawa o po-
datkach i op³atach lokalnych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw. W trakcie senackiego po-
stêpowania legislacyjnego nad t¹ ustaw¹ grupa
senatorów, kieruj¹c siê potrzebami zarz¹dów
portów w zakresie budowy, rozbudowy i moder-
nizacji ogólnodostêpnej infrastruktury polskich
portów, zg³osi³a poprawkê, która zmierza³a do
skreœlenia art. 7, a tym samym do utrzymania
podatku od nieruchomoœci w wysokoœci 40%
okreœlonej stawki. Poprawka ta nie uzyska³a ak-
ceptacji.

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 30 paŸdziernika
2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw art. 11 ustawy o portach i przystaniach
morskich zosta³ uchylony. Ustawa ta wesz³a
w ¿ycie 1 stycznia 2003 r., a ustawa o portach
i przystaniach morskich mia³a wejœæ w ¿ycie
w terminie póŸniejszym. St¹d powsta³a wada te-
chnicznolegislacyjna.

Panie i Panowie Senatorowie! Po³¹czone komi-
sje – Komisja Skarbu Pañstwa i Infrastruktury
oraz Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci –
wnosz¹ o przyjêcie uchwa³y w sprawie usuniêcia
niezgodnoœci w ustawie z dnia 23 listopada
2002 r. o zmianie ustawy o portach i przysta-
niach morskich bez poprawek.

Jednak¿e usuniêcie wady technicznolegisla-
cyjnej nie wp³ywa na zwiêkszenie finansowania
w ogólnodostêpn¹, kapita³och³onn¹ infrastruk-
turê portow¹ i na podniesienie konkurencyjnoœci
polskich portów. Zarz¹dy portów morskich ocze-
kuj¹ na wprowadzenie do ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych zwolnienia portów morskich
z podatku od nieruchomoœci, analogicznie do te-
go, jak to ma miejsce w przypadku portów lotni-
czych.

Przedmiot ustawy nie jest objêty zakresem
prawa Unii Europejskiej. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pani senator sprawozdaw-

cy? Nie ma. Dziêkujê bardzo.
(Senator Czes³awa Christowa: Dziêkujê.)
Witam przedstawicieli rz¹du, pana ministra

Jakuba Wolskiego z MSZ i pana ministra Witolda
Górskiego z Ministerstwa Infrastruktury.

Czy panowie ministrowie chcieliby zabraæ
g³os? Nie. Dziêkujê bardzo.

A czy senatorowie chc¹ dopytaæ panów mini-
strów? Te¿ nie stwierdzam zg³oszeñ.

Wobec tego otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e wnioski mog¹ obejmowaæ wy-

³¹cznie zmiany zmierzaj¹ce do usuniêcia niezgo-
dnoœci ustawy z konstytucj¹ oraz ich niezbêdne
konsekwencje.

Lista mówców jest pusta. Czy ktoœ z pañstwa
chcia³by zabraæ g³os? Nie stwierdzam zg³oszeñ.
Dziêkujê bardzo.

Przeto zamykam dyskusjê.
I informujê, ¿e g³osowanie w tej sprawie odbê-

dzie siê jutro.
Przystêpujemydorozpatrzeniapunktuósme-

go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o ratyfikacji Poprawek do Miêdzynarodowej
konwencji o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu, 1974,
uchwalonych przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê
Morsk¹ w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

Sejm rozpatrzy³ tê ustawê 17 czerwca, naza-
jutrz trafi³a ona do Senatu, a marsza³ek skiero-
wa³ j¹ do Komisji Spraw Zagranicznych oraz do
Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury. Komi-
sje przygotowa³y sprawozdania, które zawarte s¹
w drukach nr 729A i 729B.

Proszê pana senatora W³adys³awa Mañkuta,
¿eby zechcia³ zabraæ g³os i przedstawiæ sprawo-
zdanie komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator W³adys³aw Mañkut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie! Wysoki Senacie!

Komisja Spraw Zagranicznych, rozpatruj¹c
ustawê, któr¹ Sejm przyj¹³ 17 czerwca bie¿¹cego
roku i której tytu³ cytowa³ przed chwil¹ pan mar-
sza³ek, przyjê³a, i¿ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli zgod-
nie z t¹ delegacj¹ konstytucyjn¹, ratyfikacja tej
konwencji, poprawek do konwencji, winna siê
odbywaæ w drodze ustawy.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y podkreœliæ, ¿e
poprawki do Miêdzynarodowej konwencji o bez-
pieczeñstwie ¿ycia na morzu z 1974 r., których
dotyczy podmiotowa ustawa, zmierzaj¹ do po-
prawy bezpieczeñstwa statków i portów mor-
skich przed zagro¿eniami ze strony terroryzmu
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i przed innymi czynami o charakterze przestêp-
czym.

Zmiany polegaj¹ w szczególnoœci na zwiêksze-
niu wymagañ dotycz¹cych instalowania na stat-
kach morskich systemu automatycznej nawiga-
cji, prowadzenia zapisu historii statku jako œrod-
ka nadzoru nad jednostkami p³ywaj¹cymi oraz
ustanawiania miêdzynarodowego kodeksu
ochrony statku i obiektu portowego.

Komisja Spraw Zagranicznych po rozpatrze-
niu tego¿ projektu ustawy wnosi o podjêcie
uchwa³y zgodnie z drukiem nr 729A, czyli o przy-
jêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
I zapraszam teraz sprawozdawczyniê Komisji

Skarbu Pañstwa i Infrastruktury senator Czes³a-
wê Christow¹.

Senator Czes³awa Christowa:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiemu Senato-

wi w imieniu Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruk-
tury sprawozdanie z posiedzenia komisji z dnia
1 lipca poœwiêconego rz¹dowemu projektowi usta-
wy o ratyfikacji poprawek do Miêdzynarodowej
konwencji o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu,
uchwalonych przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê
Morsk¹ w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

Przyjêcie ustawy przez polski parlament jest
instrumentem i warunkiem ratyfikacji poprawek
oraz wywi¹zaniem siê ze zobowi¹zañ ratyfikowa-
nej przez Polskê konwencji SOLAS o bezpieczeñ-
stwie ¿ycia na morzu.

Pañstwa cz³onkowskie Miêdzynarodowej Orga-
nizacji Morskiej, zatroskane wzrostem zagro¿eñ
terrorystycznych, zajê³y siê problemem bezpie-
czeñstwa ¿eglugi miêdzynarodowej. W rezultacie
konferencja umawiaj¹cych siê rz¹dów, w tym Pol-
ski, stron Miêdzynarodowej Konwencji SOLAS,
podjê³a w grudniu 2002 r. uchwa³ê o przyjêciu po-
prawek do tej konwencji i Miêdzynarodowego Ko-
deksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego.

Poprawki do konwencji SOLAS wesz³y w ¿ycie
1 lipca 2004 r. Rozszerzaj¹ one zakres ustawo-
dawstwa polskiego, a niektóre z nich s¹ normami
o charakterze samowykonalnym. Poprawki obej-
muj¹ rozdzia³ V konwencji nak³adaj¹cy obo-
wi¹zek wyposa¿enia statków w system automa-
tycznej identyfikacji statków innych ni¿ pasa¿er-
skie i tankowce o okreœlonej pojemnoœci.

Nastêpna poprawka dotyczy rozdzia³u XI-1,
w którym regulacja obejmuje numer identyfika-

cyjny statku. Prawid³o V w tym rozdziale wpro-
wadza zapis historii statku, co umo¿liwi nadzór
nad t¹ jednostk¹. Prawid³o VI wprowadza obo-
wi¹zek aktualnej informacji co do sk³adu za³ogi
statku, zadañ i obowi¹zków na³o¿onych na tê za-
³ogê przez w³aœciciela.

Wprowadzony nowy rozdzia³ XI-2 normuje
œrodki specjalne powoduj¹ce podniesienie pozio-
mu ochrony bezpieczeñstwa na morzu, w tym in-
stalacje alertu ochrony statku, œwiadectwa za-
bezpieczeñ itp.

Celem Miêdzynarodowego Kodeksu Ochrony
Statku i Obiektu Portowego jest miêdzy innymi
ustanowienie miêdzynarodowych zasad
wspó³pracy w celu wykrywania zagro¿eñ i podej-
mowania œrodków zapobiegawczych oraz ustale-
nie odpowiednich ról i obowi¹zków w stosunku
do umawiaj¹cych siê rz¹dów, agencji rz¹dowych,
lokalnych administracji ¿eglugi i portów w celu
zapewnienia ochrony.

W zakresie bezpieczeñstwa portów morskich
kodeks wymaga podjêcia przez administracjê
rz¹dow¹ szeregu podstawowych dzia³añ inicju-
j¹cych, takich jak wyznaczanie obiektów porto-
wych podlegaj¹cych wymogom kodeksu, wyzna-
czanie uznanych organizacji do spraw ochrony
oraz zapewnienie sporz¹dzania i zatwierdzania
ocen stanu ochrony obiektów portowych. Zada-
niem rz¹du jest zapewnienie efektywnego systemu
wymiany informacji w skali miêdzynarodowej
iwkontaktachzestatkami i obiektamiportowymi.

Niewywi¹zywanie siê z tych zadañ, które stoj¹
przed Polsk¹ w zwi¹zku z poprawkami do kon-
wencji SOLAS, mo¿e spowodowaæ blokadê pol-
skich portów, które uwa¿ane by³yby za niebez-
pieczne, a tak¿e blokadê polskich statków lub
statków wychodz¹cych z polskich portów, gdy¿
bêd¹ one równie¿ oceniane jako statki i towary
niebezpieczne.

Wdro¿enie ustawy poci¹ga za sob¹ odpowied-
nie koszty.

Panie i Panowie Senatorowie! Komisja Skarbu
Pañstwa i Infrastruktury wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy macie pañstwo pytania do senatorów

sprawozdawców? Nie ma pytañ.
Dziêkujê bardzo.
W dalszym ci¹gu s¹ z nami panowie ministro-

wie Jakub Wolski i Witold Górski.
Czy panowie ministrowie chcieliby zabraæ

g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Witold Górski: Tak.)
Proszê bardzo, pan minister Witold Górski.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Witold Górski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Chcia³bym
tylko podziêkowaæ pani senator Christowej za
bardzo wnikliwe uzasadnienie obu naszych
wniosków. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
U senator Christowej jest to zawsze norma, co

zreszt¹ widaæ, nie tylko s³ychaæ.
Dziêkujê bardzo.
Czy mamy pytania do panów ministrów? Wi-

dzê, ¿e nawet pan senator Szafraniec nie ma.
W takim razie otwieram dyskusjê.
O niczym, o ¿adnych rygorach nie bêdê przypo-

mina³, bo lista mówców jest niezape³niona, pusta.
Wobec tego, w celu zachowania procedur, za-

mykam dyskusjê.
G³osowanie odbêdziemy jutro.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u zmie-
niaj¹cego do Europejskiej konwencji o zwalcza-
niu terroryzmu, sporz¹dzonego w Strasburgu
dnia 15 maja 2003 r.

Sejm przyj¹³ tê ustawê 1 lipca, nazajutrz otrzy-
maliœmy j¹ w Senacie, a z polecenia marsza³ka
rozpatrywa³y j¹ Komisja Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Publicznego oraz Komisja
Spraw Zagranicznych. Przygotowa³y one wspól-
ne sprawozdanie w tej sprawie, które mamy
w druku nr 746A.

A teraz poczekamy, a¿ pan senator sprawo-
zdawca Grzegorz Niski zechce ³askawie przyjœæ
na salê i wyg³osiæ sprawozdanie.

Bardzo serdecznie zapraszam pana senatora
Grzegorza Niskiego, sprawozdawcê Komisji Ob-
rony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego
oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Póki nie przybêdzie… Og³aszam przerwê w ob-
radach do momentu przybycia senatora sprawo-
zdawcy, poniewa¿ nie wiem, o której to mo¿e na-
st¹piæ.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 46
do godziny 15 minut 48)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Wznawiam obrady.
Witamy na sali sprawozdawcê po³¹czonych

komisji, senatora Grzegorza Niskiego, i dziêkuje-
my mu za to, ¿e raczy³ przyjœæ.

Zapraszam pana na mównicê w celu przedsta-
wienia sprawozdania komisji.

Senator Grzegorz Niski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Serdecznie
przepraszam za k³opoty zwi¹zane z moim spóŸ-
nieniem…

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Wy-
baczamy.)

…i przechodzê do meritum.
Mam zaszczyt w imieniu senackiej Komisji Ob-

rony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego
przedstawiæ sprawozdanie z posiedzenia komisji,
które odby³o siê w dniu dzisiejszym i dotyczy³o
ustawy o ratyfikacji Protoko³u zmieniaj¹cego do
Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryz-
mu, sporz¹dzonego w Strasburgu dnia 15 maja
2003 r.

(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie! Europejska

konwencja o zwalczaniu terroryzmu wesz³a
w ¿ycie dnia 4 sierpnia 1978 r. i obowi¹zuje
wszystkie pañstwa cz³onkowskie Rady Europy
z wyj¹tkiem: Ksiêstwa Andory, Republiki Ar-
menii oraz by³ej jugos³owiañskiej Republiki
Macedonii. Protokó³ rozszerza i precyzuje kata-
log przestêpstw, których dla celów ekstradycji
nie uwa¿a siê za przestêpstwa polityczne albo
za pozostaj¹ce w zwi¹zku z przestêpstwami po-
litycznymi, albo za przestêpstwa pope³nione
z pobudek politycznych. Ponadto dodaje do
form zjawiskowych przestêpstw objêtych kon-
wencj¹ organizowanie i polecenie pope³nienia
lub usi³owanie pope³nienia przestêpstwa i uzu-
pe³nia przepisy dotycz¹ce interpretacji posta-
nowieñ konwencji.

Zgodnie z art. 18 protokó³ wejdzie w ¿ycie pier-
wszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie
trzech miesiêcy od dnia, w którym wszystkie
strony konwencji wyra¿¹ zgodê na zwi¹zanie siê
tym protoko³em.

Wejœcie w ¿ycie protoko³u nie spowoduje ko-
niecznoœci wprowadzenia zmian w ustawodaw-
stwie polskim oraz nie bêdzie wi¹za³o siê z dodat-
kowymi wydatkami dla bud¿etu pañstwa.

Protokó³ dotyczy wolnoœci, praw i obowi¹zków
obywatelskich okreœlonych w konstytucji oraz
spraw uregulowanych w ustawie. Zwi¹zanie siê
nim przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ musi wiêc na-
st¹piæ w drodze ratyfikacji za uprzedni¹ zgod¹
wyra¿on¹ w ustawie.

Panie i Panowie Senatorowie! Na wspólnym
posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej i Bezpie-
czeñstwa Publicznego oraz Komisji Spraw Zagra-
nicznych senatorowie jednog³oœnie i jednomyœ-
lnie rekomendowali przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek, o co te¿ wnoszê do Wysokiego Senatu.
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Mo¿emy teraz zapytaæ, dlaczego jest w³aœnie

taki wniosek.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie ma. Dziêkujê bardzo.
S¹ z nami przedstawiciele rz¹du. W dalszym

ci¹gu obecny jest pan minister Jakub Wolski,
przyby³ tak¿e pan minister Pawe³ Dakowski
z MSWiA. Witam.

Czy panowie ministrowi chcieliby z w³asnej
inicjatywy wyg³osiæ przemówienie? Nie. Nie ma
takiego obowi¹zku.

A czy senatorowie chcieliby o coœ zapytaæ
w zwi¹zku z ustaw¹? Te¿ nie.

Wobec tego otwieram dyskusjê.
Jak podpowiada mi senator sekretarz S³awo-

mir Izdebski, nikt siê do niej nie zg³osi³, wobec te-
go, zgodnie z art. 52 ust. 2 regulaminu, zamykam
dyskusjê.

G³osowaæ bêdziemy jutro oko³o po³udnia.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

Przypominam, ¿e projekt ten – dziêkujê, Panie
Ministrze – zosta³ wniesiony przez Komisjê Nau-
ki, Edukacji i Sportu oraz Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Jest
on zawarty w druku nr 727. Marsza³ek Senatu
skierowa³ ów projekt do rozpatrzenia w pier-
wszym czytaniu do trzech komisji: Komisji Usta-
wodawstwa i Praworz¹dnoœci, Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Pierwsze
czytanie zosta³o przeprowadzone w dniu 22 czer-
wca. Komisje przygotowa³y wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e drugie czytanie obejmuje:
przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji
o projekcie ustawy oraz przeprowadzenie dysku-
sji po³¹czonej z ewentualnym zg³aszaniem
wniosków.

Proszê sprawozdawcê po³¹czonych komisji,
pana senatora Zbyszka Piwoñskiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie wspólnego sprawozdania
komisji o projekcie ustawy.

Senator Zbyszko Piwoñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Inspiracj¹ do zg³oszenia tej inicjatywy ustawo-

dawczej by³a trochê niefortunna ustawa skiero-
wana przez Sejm do Senatu, dotycz¹ca przemie-
szczenia szkó³ rolniczych i leœnych na szczebel
w³aœciwych resortów: resortu w³aœciwego do
spraw rolnictwa i resortu w³aœciwego do spraw

ochrony œrodowiska. Senat odrzuci³ tamt¹ usta-
wê, niemniej jednak Sejm w ponownym g³osowa-
niu j¹ przyj¹³ i wejdzie ona w ¿ycie w okreœlonym
czasie. Niejako prorokuj¹c, jakie bêd¹ jej skutki,
mo¿na powiedzieæ, ¿e w³aœciwie trudno oczeki-
waæ, ¿eby którykolwiek z resortów zacz¹³ budo-
waæ od pocz¹tku swoje szkolnictwo resortowe.
Niemniej jednak jest faktem, ¿e ustawa wesz³a
w ¿ycie.

Ju¿ wtedy, kiedy dyskutowaliœmy i kontesto-
waliœmy tê ustawê, wyszliœmy z za³o¿enia – w³a-
œciwie jak gdyby akceptuj¹c to, co leg³o póŸniej
u podstaw zg³oszenia tej nowelizacji – ¿e zarówno
szko³y leœne, jak i wyspecjalizowane szko³y rolni-
cze znalaz³y siê chyba zbyt nisko, bo a¿ na
szczeblu powiatowym, u starostów. Mo¿e to pro-
wadziæ do tego, i takie przyk³ady ju¿ nam przyta-
czano, ¿e w pewnym okresie przestan¹ one ist-
nieæ, przestan¹ kszta³ciæ na potrzeby powiatu
z uwagi na to, ¿e powiat jest zbyt ma³ym regio-
nem, a¿eby utrzymywaæ szko³y, które kszta³c¹
w tych zawodach, potrzebnych w instytucjach
i przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych na znacznie
wiêkszym terenie.

I wówczas zrodzi³a siê myœl, a¿eby podj¹æ ini-
cjatywê, a w³aœciwie dzia³ania zachêcaj¹ce zaró-
wno samorz¹dy wojewódzkie, jak i samorz¹dy
powiatowe, które do tej pory utrzymuj¹ te szko³y,
do tego, a¿eby w³aœnie nie przekazywaæ ich resor-
tom, ale zgodnie zreszt¹ z ustawodawstwem sa-
morz¹dowym, stworzyæ mo¿liwoœæ, ¿eby te szko-
³y znalaz³y siê o piêtro wy¿ej, a mianowicie na
szczeblu wojewódzkim i tym samym zosta³y zali-
czone do szkó³ ponadregionalnych.

Akceptuj¹c niejako tê myœl, obie po³¹czone ko-
misje, a w tej chwili sk³adam sprawozdanie ju¿
w imieniu trzech po³¹czonych komisji, zg³osi³y
wniosek. Dotyczy on bardzo niewielkiej zmiany
w dotychczasowym ustawodawstwie. W ustawie
o systemie oœwiaty, która by³a nowelizowana
27 czerwca 2003 r., w art. 11 zosta³ zawarty za-
pis, który przytoczê: w terminie do dnia 31 gru-
dnia 2004 r. samorz¹d województwa przejmuje
prowadzenie szkó³ i placówek maj¹cych znacze-
nie co najmniej regionalne, przejêtych z dniem
1 stycznia 1999 r. przez samorz¹d powiatowy, je-
¿eli rada powiatu podejmie uchwa³ê o przekaza-
niu tych szkó³ i placówek samorz¹dowi wojewó-
dztwa wraz z mieniem niezbêdnym do ich fun-
kcjonowania. Akceptuj¹c ten artyku³ po noweli-
zacji, przypominam, z czerwca 2003 r., chcê
stwierdziæ, ¿e jednak jest troszkê niezrêczny za-
pis okreœlaj¹cy termin wygaœniêcia przepisu
z koñcem grudnia bie¿¹cego roku.

W zwi¹zku z tym postanowiliœmy wyst¹piæ
z inicjatyw¹, a¿eby przed³u¿yæ mo¿liwoœæ przej-
mowania tych¿e szkó³ przez samorz¹d wojewódz-
ki o kolejne dwa lata. Jednoczeœnie dwie komisje
przyjê³y zobowi¹zanie, ¿e podejm¹ ró¿norodne
inicjatywy zmierzaj¹ce do zachêcenia zarówno

66 posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2004 r.
52 Drugie czytanie projektu ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o systemie oœwiaty…



samorz¹dów wojewódzkich, jak i powiatowych do
tego, a¿eby korzysta³y z tego zapisu i w tym czasie
dokona³y przemieszczenia. Jest w interesie szkó³
i w interesie kszta³cenia w okreœlonych zawodach,
a¿eby te szko³y mog³y po prostu nadal funkcjono-
waæ i rozwijaæ siê, obejmuj¹c znacznie wiêkszy te-
ren ni¿ tylko sam powiat. Wiadomo: nasze powia-
ty s¹ wyj¹tkowo ma³e.

Taki w³aœciwie jest sens nowelizacji ustawy.
Zwracamy siê do Wysokiej Izby z proœb¹ o jej
przyjêcie.

Jednoczeœnie chcia³bym poinformowaæ, ¿e skut-
ki finansowe, jakie mo¿e rodziæ ta nowa ustawa, s¹
w³aœciwiedlabud¿etupañstwaobojêtne, zuwagina
to, ¿e na poziomie zarówno powiatu, jak i wojewódz-
twa szkolnictwo finansowane jest z subwencji oœ-
wiatowej.Niemniej jednak trzebapodkreœliæ, ¿e z te-
go tytu³u zostan¹ zwiêkszone wydatki na szczeblu
wojewódzkim, a zmniejszone o te same kwoty na
szczeblu powiatowym. Ewentualnie dodatkowe wy-
datki czy koszty mog¹ wyst¹piæ w wyniku przemie-
szczenia maj¹tku. Artyku³ ten, jak ju¿ mówi³em,
zobliguje bowiem nie tylko do przejêcia, ale równie¿
do przemieszczenia maj¹tku. Trudno dzisiaj jednak
szacowaæ teewentualneniedu¿ekoszty,któremog¹
wynikn¹æ z tego tytu³u. Trudno bowiem ju¿ dzisiaj
przewidzieæ, jak liczne bêd¹ przypadki, ¿e z tego za-
pisuustawowegozarównosamorz¹dywojewódzkie,
jak i samorz¹dy powiatowe zechc¹ skorzystaæ.

Bardzo proszê panie i panów senatorów o za-
akceptowanie tej inicjatywy. Da nam ona podsta-
wê do tego, ¿ebyœmy podejmowali ró¿norodne
starania, poprzez bezpoœrednie kontakty, wy-
st¹pienia, a¿eby sta³o siê faktem to, ¿e te szko³y
ponadregionalne bêd¹ umocowane na szczeblu
wojewódzkim. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Proszê jeszcze chwilê tu pozostaæ.
Pan senator Zbyszko Piwoñski jest upowa¿-

nionym przedstawicielem wnioskodawców
i w zwi¹zku z tym mo¿e odpowiadaæ na pytania
dotycz¹ce tej sprawy.

Proszê bardzo, kto z pañstwa chce o coœ zapy-
taæ pana Zbyszka Piwoñskiego? Dziêkujê bardzo,
nie ma chêtnych.

S¹ na naszej sali przedstawiciele rz¹du.
Witam pana ministra Tadeusza Szulca z Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej i Sportu, wraz
z osobami towarzysz¹cymi.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Na-

rodowej i Sportu Tadeusz Szulc: Nie, dziêkujê.)
A czy pañstwo senatorowie chc¹ zapytaæ pana

ministra o cokolwiek? Nie. Dziêkujê bardzo.

W takim razie otwieram dyskusjê.
Niestety, pan senator Izdebski gazet¹ zas³oni³

mi listê mówców. Nie, nie ma na niej nikogo. Lista
mówców jest pusta.

Zatem po otwarciu dyskusji od razu j¹ zamy-
kam.

G³osowanie odbêdzie siê w trzecim czytaniu,
czyli jutro.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu Wy¿szej Szkole Pe-
dagogicznej w Czêstochowie nazwy „Akademia
im. Jana D³ugosza w Czêstochowie”.

Przypominam, ¿e Sejm na ten temat wypowie-
dzia³ siê w ustawie 1 lipca, a nazajutrz skierowa³
tê ustawê do Senatu. Z kolei marsza³ek przes³a³
j¹ do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która
przygotowa³a swoje sprawozdanie zawarte
w druku nr 747A.

Obecny jest na sali profesor Janusz Berdow-
ski, rektor tej uczelni.

Serdecznie witamy i pozdrawiamy.
Przepraszam, ale nie jestem akurat senatorem

z Czêstochowy…
(G³os z sali: A szkoda.)
Za chwilê zaproszê do mównicy pana senatora

Januarego Bienia, jako sprawozdawcê Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, i poproszê go o zabra-
nie g³osu oraz przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator January Bieñ:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt w imieniu senackiej Komisji Nau-

ki, Edukacji i Sportu przedstawiæ sprawozdanie
z obrad komisji dotycz¹cych ustawy o nadaniu
Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Czêstochowie na-
zwy „Akademia im. Jana D³ugosza w Czêstocho-
wie”, zawartej w druku senackim nr 747.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: W³a-
œnie o to poprosi³em pana senatora.)

Dziêkujê œlicznie, Panie Marsza³ku.
Projekt ustawy jest projektem poselskim. Za-

wiera on tylko dwa artyku³y: dotycz¹cy nadania
nazwy oraz okreœlaj¹cy termin wprowadzenia
ustawy w ¿ycie – 1 paŸdziernika 2004 r.

Projekt ustawy zyska³ poparcie Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego, Kolegium Rektorów
Uczelni Pedagogicznych, Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej, po przeprowadzeniu akredytacji
kierunków nauczania, oraz ministra edukacji
narodowej i sportu.

W trakcie posiedzenia komisji z udzia³em re-
ktora WSP w Czêstochowie, profesora Janusza
Berdowskiego, wiceministra Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej i Sportu, sekretarza stanu w mini-
sterstwie, pana profesora Tadeusza Szulca, oraz
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przedstawiciela Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿-
szego, profesora Wojciecha Iwañczaka, wymienio-
no szereg pogl¹dów dotycz¹cych liczby studentów,
a tak¿e wielkoœci kadry dydaktycznej, kierunków
kszta³cenia i praw do doktoryzowania. Zwrócono
tak¿e uwagê na kszta³cenie na kierunkach peda-
gogika oraz filologia germañska i angielska.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Historia uczelni
siêga roku1971,wktórympowo³anoWy¿sz¹Szko-
³ê Nauczycielsk¹, w 1974 r. przemianowan¹ na
Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹. Obecnie uczelnia ma
cztery wydzia³y: Wydzia³ Filologiczno-Historyczny,
Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy, Wydzia³ Pe-
dagogiczny iWydzia³ Wychowania Artystycznego,
a tak¿e dwie jednostki miêdzywydzia³owe. W ra-
mach tej uczelni dzia³a szesnaœcie instytutów,
w których kszta³ci siê obecnie piêtnaœcie tysiêcy
studentów na studiach dziennych, zaocznych
i podyplomowych. Przy uczelni dzia³a Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku oraz Letnia Szko³a Jêzyka
i Kultury Polskiej. Uczelnia posiada uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora w za-
kresie dwóch dyscyplin, kierunków: historii i fi-
zyki.

W ci¹gu trzydziestu lat swego istnienia uczel-
nia wypracowa³a okreœlone zasady wspó³pracy
ze œrodowiskiem lokalnym, naukowym i spo³ecz-
nym. Zwi¹zek uczelni, a tak¿e ca³ego czêsto-
chowskiego œrodowiska naukowego z regionem
jest bardzo silny.

Studenci w uczelnianym referendum opowie-
dzieli siê za nazw¹: „Akademia im. Jana D³ugo-
sza w Czêstochowie”. Patron to szczególny, silnie
zwi¹zany z Jasn¹ Gór¹ i ziemi¹ k³obuck¹, wielki
historyk i kronikarz.

Senacka komisja podczas obrad w dniu dzi-
siejszym przyjê³a ustawê jednomyœlnie i pod-
kreœli³a rolê Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w œro-
dowisku czêstochowskim oraz to, ¿e prze-
kszta³cenie jej w akademiê jest tylko krokiem na
drodze do utworzenia uniwersytetu na jej bazie.

Wol¹ Senatu by³o rozpatrzenie ustawy na dzi-
siejszym posiedzeniu. Jestem zobowi¹zany i
dziêkujê Wysokiej Izbie za zgodê na to, poniewa¿
umo¿liwi to, jeœli pañstwo senatorowie bêd¹ g³o-
sowaæ pozytywnie, rozpoczêcie roku akademic-
kiego 2004/2005 ju¿ w Akademii im. Jana D³u-
gosza w Czêstochowie.

W imieniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu proszê o przyjêcie ustawy zawartej
w druku senackim nr 747A. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Tura regulaminowych pytañ do senatora spra-

wozdawcy. Nie widaæ chêtnych. Dziêkujê bardzo.

W dalszym ci¹gu jest z nami pan minister Ta-
deusz Szulc. Czy chcia³by zabraæ g³os?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej i Sportu Tadeusz Szulc: Dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
A czy senatorowie chc¹ pana ministra o coœ za-

pytaæ? Nie chc¹. Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Lista mówców jest niezapisana.
A zatem zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w tej sprawie odbê-

dzie siê jutro, ³¹cznie z innymi g³osowaniami.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Sejm uchwali³ tê ustawê 24 czerwca i na drugi
dzieñ przekaza³ j¹ do Senatu, a marsza³ek skie-
rowa³ j¹ do Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu, które przygotowa³y wspólne
sprawozdanie – jest ono w druku nr 745A.

Zapraszam pani¹ senator Irenê Kurzêpê,
sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Nau-
ki, Edukacji i Sportu, i proszê, aby zechcia³a
przedstawiæ sprawozdanie.

Senator Irena Kurzêpa:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt z upowa¿nienia Komisji Samo-

rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przedsta-
wiæ Wysokiej Izbie sprawozdanie z posiedzenia,
które odby³o siê w dniu 2 lipca 2004 r., a poœwiê-
cone by³o analizie uchwalonej przez Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej w dniu 24 czerwca ustawy
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

Zmiany, które wprowadza ustawa, dotycz¹
trzech zasadniczych grup tematycznych. S¹ to:
zasady awansu zawodowego i zatrudniania nau-
czycieli, zasady wynagradzania, a tak¿e zmiany
s³u¿¹ce doprecyzowaniu, uœciœleniu i uporz¹d-
kowaniu rozwi¹zañ systemowych.

Zasadnicze zmiany zwi¹zane z zasadami
awansu zawodowego oraz zatrudniania nauczy-
cieli s¹ nastêpuj¹ce. Uszczegó³owiono kwalifika-
cje wymagane od nauczycieli poprzez okreœlenie
poziomu wykszta³cenia i jego zakresu w odnie-
sieniu do poszczególnych typów szkó³ i placówek,
w tym równie¿ warunków uzyskiwania kwalifi-
kacji do nauczania jêzyków obcych. Zobowi¹za-
no równie¿ komisjê kwalifikacyjn¹ do dokonania
analizy efektów nauczania i wychowania osi¹g-
niêtych przez nauczyciela ubiegaj¹cego siê
o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego.
Wprowadzono terminy, w których komisje kwali-
fikacyjne i egzaminacyjne maj¹ obowi¹zek wyda-
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nia decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stop-
nia awansu zawodowego. Wyd³u¿ono o rok okres
sta¿u, jaki musi odbyæ nauczyciel kontraktowy
lub mianowany, posiadaj¹cy co najmniej stopieñ
naukowy doktora, ubiegaj¹cy siê o uzyskanie ko-
lejnego stopnia awansu zawodowego. Wyd³u¿o-
no równie¿ do roku i dziewiêciu miesiêcy okres
sta¿u skróconego, który przys³uguje nauczycie-
lowi kontraktowemu bêd¹cemu nauczycielem
akademickim z trzyletnim okresem pracy
w szkole wy¿szej, oraz osobom posiadaj¹cym co
najmniej piêcioletni okres pracy i znacz¹cy doro-
bek naukowy. Wprowadzono termin dwudziestu
jeden dni od z³o¿enia sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego, w którym to termi-
nie dyrektor szko³y ma obowi¹zek dokonania
oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres
sta¿u. Zobowi¹zano nauczyciela kontraktowego
do przepracowania dwóch lat, a nauczyciela mia-
nowanego do przepracowania roku w szkole
przed rozpoczêciem sta¿u na kolejny stopieñ
awansu zawodowego. Zmodyfikowano zasady
sk³adania wniosków o podjêcie postêpowania eg-
zaminacyjnego lub kwalifikacyjnego przez nau-
czycieli sta¿ystów i nauczycieli kontraktowych.
Wniosek taki nale¿y z³o¿yæ w roku, w którym na-
uczyciel uzyska³ pozytywn¹ ocenê dorobku za-
wodowego za okres sta¿u, a nie jak dotychczas
w ci¹gu czternastu dni od otrzymania tej oceny.
Zrezygnowano z formu³owania ustawowych
przes³anek przerywania i kontynuacji sta¿u.
Rozszerzono sk³ad komisji egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegaj¹cych siê o awans na stopieñ
nauczyciela mianowanego o przedstawiciela or-
ganu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny.
Okreœlono ustawowe przes³anki uprawniaj¹ce
do wpisania osoby na listê ekspertów uczestni-
cz¹cych w pracach komisji egzaminacyjnych lub
kwalifikacyjnych oraz przes³anki skutkuj¹ce
skreœleniem z tej listy. Uchylono normy prawne
zobowi¹zuj¹ce nauczyciela kontraktowego do
uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
w ci¹gu czterech lat od dnia zatrudnienia w danej
szkole. Doprecyzowano przes³anki nawi¹zania
stosunku pracy na podstawie mianowania z na-
uczycielem zatrudnionym wczeœniej na podsta-
wie umowy o pracê. Doprecyzowano, ¿e nauczy-
cielom, których stosunki pracy wygas³y w mo-
mencie up³ywu szeœciomiesiêcznego okresu po-
zostawania w stanie nieczynnym, przys³uguj¹
œwiadczenia przedemerytalne.

Zmiany w zakresie zasad wynagradzania nau-
czycieli dotycz¹: wprowadzenia obowi¹zku doko-
nywania corocznie nowelizacji regulaminu wy-
nagradzania nauczycieli przez jednostki samo-
rz¹du terytorialnego prowadz¹ce szko³y; zniesie-
nia ustawowego nakazu okreœlania standardów
zatrudnienia nauczycieli; dookreœlenia w usta-

wie pojêcia godziny doraŸnych zastêpstw oraz
okreœlenia zasad wynagradzania za te godziny;
wprowadzenia rozwi¹zania, zgodnie z którym
zmiana wysokoœci wynagrodzenia nauczyciela
w zwi¹zku z uzyskaniem kolejnego stopnia
awansu zawodowego nastêpowaæ bêdzie z pier-
wszym dniem roku szkolnego nastêpuj¹cego po
roku, w którym nauczyciel uzyska³ stopieñ
awansu, a w przypadku osób, które z³o¿y³y
wnioski o podjêcie postêpowania kwalifikacyjne-
go lub egzaminacyjnego do dnia 31 paŸdziernika,
od 1 stycznia nastêpnego roku, a nie z pierwszym
dniem najbli¿szego miesi¹ca, jak dotychczas.
Podporz¹dkowano równie¿ nauczycieli zatrud-
nionych w urzêdach organów administracji
rz¹dowej i kuratoriach oœwiaty ustawie o s³u¿bie
cywilnej, z zachowaniem niektórych uprawnieñ
wynikaj¹cych z Karty Nauczyciela. Doprecyzo-
wano sk³adniki wynagrodzenia nauczycieli prze-
niesionych w stan nieczynny.

Po³¹czone komisje, Komisja Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Nauki, Edukacji i Sportu, po analizie zmian
wprowadzonych w nowelizacji ustawy zapropo-
nowa³y poprawki do omawianej ustawy. Te po-
prawki s¹ zawarte w druku senackim nr 745A.

(G³os z sali: Tak jest.)
W imieniu komisji wnoszê o to, aby Wysoki Se-

nat raczy³ uchwaliæ zaproponowane przez komi-
sjê poprawki. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Zapraszam pana senatora Stanis³awa Hus-

kowskiego, który jest sprawozdawc¹ mniejszoœci
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, i proszê o przedstawienie wniosków
mniejszoœci.

Senator Stanis³aw Huskowski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Panie Ministrze!
Wniosek mniejszoœci dotyczy ingerencji w art. 1

ust. 6 pkt 17c. Có¿ mianowicie nakazuje ten¿e
ust. 6? Ust. 6 nakazuje jednostkom samorz¹du
terytorialnego – które s¹ organami prowadz¹cymi
szko³y – by corocznie uchwala³y regulaminy wy-
nagradzania nauczycieli, w których okreœlona bê-
dzie wysokoœæ stawek dodatków itd., itd. Zwra-
cam uwagê na okreœlenie „corocznie”.

Proces odpowiedzialnego uchwalania regula-
minu, odpowiedzialnego w odpowiedzialnych
gminach, jest bardzo d³ugi. Nie mo¿na go spro-
wadziæ tylko do jednego czytania na jednym posie-
dzeniu rady organu stanowi¹cego, czyli rady gmi-
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ny, powiatu czy województwa. Potrzeba wielu kon-
sultacji, wielu opinii, nie tylko tych wymaganych
prawem. W rzeczywistoœci – przynajmniej tak by³o
we Wroc³awiu, gdy uchwalaliœmy regulamin – trwa
to wiele miesiêcy, prowadzi siê wiele rozmów, jest
wiele opinii, wiele dyskusji i wiele spotkañ typu na-
wet, powiedzia³bym, seminaryjnego.

Okazuje siê, ¿e ten regulamin – je¿eli zostanie
przyjêta ustawa w tym brzmieniu, w jakim
uchwali³ j¹ Sejm – naka¿e siê ka¿dej gminie
w Polsce robiæ corocznie. W moim przekonaniu,
jest to zdecydowanie za daleko id¹ca ingerencja
w samodzielnoœæ gmin. Rozumiem czy raczej ro-
zumiemy, poniewa¿ mówiê to równie¿ w imieniu
pana senatora Kruszewskiego, który jest
wspó³twórc¹ tego wniosku mniejszoœci, ¿e w Pol-
sce, jak twierdzi ZNP, jest wiele gmin, które prze-
znaczaj¹ na p³ace nauczycieli mniej, ni¿ dostaj¹
w subwencji oœwiatowej. Zarêczam jednak, ¿e
Wroc³aw – pan senator Kruszewski dawa³ przy-
k³ad P³ocka, mam przed sob¹ pismo prezydenta
P³ocka – jak równie¿ wiele, wiele innych miast
w Polsce, du¿o, ale to du¿o dop³aca do oœwiaty,
w tym do p³ac nauczycieli. We Wroc³awiu jest to
kwota kilkudziesiêciu milionów z³otych rocznie.

W zwi¹zku z tym ministerstwo, je¿eli chcia³oby
uchroniæ nauczycieli w niektórych gminach,
w których nieodpowiedzialne organy prowa-
dz¹ce, czyli rady tych gmin, oszczêdzaj¹ na oœ-
wiacie i przeznaczaj¹ pieni¹dze oœwiaty na inne
cele, mog³oby to zrobiæ w inny sposób, niekonie-
cznie ka¿¹c ka¿dej gminie w Polsce i ka¿demu sa-
morz¹dowi, który prowadzi chocia¿by jedn¹
szko³ê, co roku uchwalaæ nowy regulamin. Jest
to marnotrawstwo czasu, marnotrawstwo œrod-
ków. Jest to j¹trzenie. Na przyk³ad regulamin
w P³ocku, uchwalony nie tak dawno przez radê
P³ocka, przewiduje samoczynne mechanizmy
koryguj¹ce odpowiednie dodatki, wysokoœæ do-
datków itd. w zale¿noœci od zmieniaj¹cej siê sy-
tuacji. Jak ocenia prezydent P³ocka, przez do-
brych parê lat nie trzeba by by³o w ogóle noweli-
zowaæ tego regulaminu. Podobnie jest we Wroc³a-
wiu i s¹dzê, ¿e podobnie jest w bardzo, bardzo
wielu gminach. Byæ mo¿e w wiêkszoœci z nich.

St¹d nasz wniosek, by wykreœliæ s³owo „corocz-
nie”, plus konsekwencje tego wniosku. Jedne gmi-
ny bêd¹ robi³y to corocznie, je¿eli nie bêd¹ umia³y
uchwalaæ regulaminu wybiegaj¹cego w przysz³oœæ,
inne bêd¹ mog³y to robiæ co dwa, co trzy lata lub
wiêcej, w zale¿noœci od potrzeb. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy mamy regulaminowe pytania do senato-

rów sprawozdawców: pani senator Ireny Kurzê-

py, sprawozdawcy wiêkszoœci, i pana senatora
Stanis³awa Huskowskiego, sprawozdawcy
mniejszoœci.

Proszê bardzo.

Senator Irena Kurzêpa:
Panie Marsza³ku, tytu³em uzupe³nienia i wy-

jaœnienia, gdy¿ nie zd¹¿y³am tego powiedzieæ, do-
dam, ¿e poprawka pierwsza, zawarta w druku
nr 745A, który pañstwo senatorowie maj¹, jest
bezprzedmiotowa z uwagi na to, ¿e w druku sej-
mowym, który dotar³ do komisji, znalaz³a siê po-
my³ka, b³¹d. Okazuje siê, ¿e rozwi¹zanie w takim
brzmieniu, jakie my obecnie proponujemy, ju¿
znajduje siê w druku sejmowym. Dosta³am przed
chwil¹ wyjaœnienie z podpisem marsza³ka Sej-
mu. Wszyscy pañstwo to otrzymali. W zwi¹zku
z tym, ¿eby by³a jasnoœæ, ta poprawka po prostu
jest bezprzedmiotowa. Nie jest tak, ¿e to my zawi-
niliœmy, ale po prostu gdzieœ tam chochlik siê
wkrad³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Czyli bêdzie wycofana, jak rozumiem.
(Senator Irena Kurzêpa: Tak, bêdzie wycofana.)
Dobrze.
Proszê bardzo, tura pytañ.
Nie ma pytañ. Dziêkujê bardzo.
Mamy do czynienia z ustaw¹, która by³a przed-

³o¿eniem rz¹dowym. Do reprezentowania stano-
wiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³
upowa¿niony minister edukacji narodowej
i sportu.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os teraz
czy mo¿e w odpowiedzi na ewentualne pytania?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej i Sportu Tadeusz Szulc: W odpowiedzi na
pytania.)

Proszê bardzo.
Czy s¹ pytania?
Pani senator Genowefa Ferenc ma niedosyt

wiedzy.
Proszê bardzo.

Senator Genowefa Ferenc:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, moje pytanie dotyczy art. 30,

zmian wprowadzonych przez Sejm, a mianowicie
tego, ¿e œrednie wynagrodzenie nauczyciela sta-
¿ysty stanowi co najmniej 82% kwoty bazowej
okreœlanej dla pracowników pañstwowej sfery
bud¿etowej. Czy pan minister móg³by powie-
dzieæ, czy wprowadzenie s³ów „co najmniej” spo-
woduje okreœlone skutki bud¿etowe, czy te¿ nie?
A jeœli powoduje, to jakie bêd¹ to skutki za poje-
dyncze procenty? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Proponujê, ¿ebyœmy zebrali wszystkie pytania

do pana ministra, a potem us³yszeli zwart¹ wypo-
wiedŸ.

Pan senator Jan Szafraniec.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy nie s¹dzi pan, ¿e oœrodki

kszta³cenia nauczycieli powinny byæ zniesione,
a funkcje doskonalenia i dokszta³cania nauczy-
c ie l i w inna prze j¹æ odpowiednia kadra
naukowo-dydaktyczna wy¿szych uczelni? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Jak widzê, nie ma wiêcej pytañ. Dziêkujê.
Bardzo proszê pana ministra, ¿eby odniós³ siê

do tych dwóch kwestii, zarysowanych w pyta-
niach pani senator Ferenc i pana senatora Sza-
frañca.

(Sygna³ telefonu komórkowego)
W odró¿nieniu od mojej kole¿anki i moich ko-

legów nie mam alergii na dŸwiêk takiego dzwon-
ka, tak ¿e mnie to nie razi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu
Tadeusz Szulc:
Panowie Marsza³kowie! Panie i Panowie Sena-

torowie!
Có¿, rozpatrywanie ustawy powoli dobiega

koñca i wydaje nam siê…
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Ro-

zumiem, ¿e marsza³kowie in spe – pan senator
Go³¹bek i pan senator Izdebski. Ten ostatni to
zreszt¹ zapowiada.)

Wydaje nam siê, ¿e zmiana tej ustawy po kilku
latach jej funkcjonowania poprawia te elementy,
które z czasem okaza³y siê niew³aœciwe. Zmiany
s¹ równie¿ skutkiem tego, ¿e nauczyciele,
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego, a tak¿e
zwi¹zek „Solidarnoœæ”, zwracali uwagê na to,
a¿eby niektóre zapisy zmieniæ. Przy okazji, jak to
zwykle bywa, nastêpuj¹ równie¿ inne zmiany,
które tutaj siê znalaz³y.

Pani senator Ferenc pyta³a, czy dodanie s³ów
„co najmniej” generuje skutki finansowe. Powie-
dzia³bym tak: zapis „co najmniej 82%” wprowa-
dza pewn¹ niezgrabnoœæ, nawet legislacyjn¹,
dlatego ¿e urzêdy marsza³kowskie, czy w ogóle

samorz¹dy, ustalaj¹ wynagrodzenia nie mniejsze
ni¿ 0,82, czyli to musi byæ co najmniej 0,82.
W zwi¹zku z tym wprowadzenie zapisu „co naj-
mniej 82%” oznacza³oby, ¿e to ma byæ co naj-
mniej taka kwota. Tak naprawdê nie wiemy, cze-
mu ten zapis mia³ s³u¿yæ. Mo¿emy siê jedynie do-
myœlaæ, ¿e chodzi³o o to, a¿eby istnia³ jakiœ, czy ja
wiem, element przetargu – bo nie chcê nazwaæ te-
go inaczej – który dawa³by mo¿liwoœæ dyskuto-
wania z samorz¹dami, ¿e nie 0,82, tylko 0,83.
I chcia³bym paniom i panom senatorom powie-
dzieæ, ¿e ró¿nica miêdzy 0,82 a 0,83 to w skali
kraju 300 milionów z³. Bior¹c pod uwagê to, ¿e te
zasady do tej pory nie budzi³y ¿adnych zastrze-
¿eñ, bo samorz¹dy mog¹ nawet zwielokrotniaæ tê
kwotê, wprowadzenie s³ów „co najmniej” w na-
szym odczuciu jest w zwi¹zku z tym niew³aœciwe.
Rz¹d ca³y czas sta³ na stanowisku, ¿eby nie
wprowadzaæ takiego zapisu.

Pan senator Szafraniec pyta³ o oœrodki
kszta³cenia nauczycieli. Tak naprawdê to s¹ je-
dnostki organizacyjne, a kszta³cenie nauczycieli
prowadzi kadra profesorska, bo to ona ma kwali-
fikacje, a¿eby prowadziæ to kszta³cenie. Jak nam
siê wydaje, a doœwiadczenia minionego okresu
wskazuj¹ na to, forma zewnêtrznego nadzoru
przy jednoczesnym prowadzeniu polityki przez
ministra edukacji narodowej pozwala mieæ wgl¹d
w tê politykê. Bo proszê sobie wyobraziæ, ¿e prze-
kazujemy to uczelniom samorz¹dnym, niezale¿-
nym, które prowadz¹ swoj¹ politykê. One oczywi-
œcie w wielu przypadkach mog¹ realizowaæ sk³a-
dane granty, które w tym roku miêdzy innymi bê-
dziemy przekazywali na kszta³cenie nauczycieli,
a minister edukacji narodowej mo¿e poprzez
swoje struktury nadzorowaæ, koordynowaæ
i wskazywaæ miejsca, w których potrzebne jest
nam zwiêkszone kszta³cenie nauczycieli.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê. Byæ mo¿e w dyskusji pojawi¹ siê je-
szcze kwestie, które bêd¹ wymaga³y odpowiedzi,
a tymczasem dziêkujê panu ministrowi.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej i Sportu Tadeusz Szulc: Je¿eli bêd¹ jesz-
cze pytania, to bardzo proszê.)

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych,

to znaczy o tym, ¿e senatorowie maj¹ maksimum
dziesiêæ minut, ewentualnie jeszcze piêæ na dru-
gie wyst¹pienie, oraz o sk³adaniu wniosków le-
gislacyjnych przed zakoñczeniem dyskusji.

Na liœcie mówców znalaz³y siê nastêpuj¹ce na-
zwiska: Tadeusza Bartosa, który swoje przemó-
wienie z³o¿y³ do protoko³u*, Krzysztofa Jurgiela,
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którego za chwilê zaproszê na trybunê, Zbyszka
Piwoñskiego, który z³o¿y³ wniosek na piœmie,
Stanis³awa Huskowskiego, który bêdzie przema-
wia³, i Jana Szafrañca.

Zapraszam pana Krzysztofa Jurgiela. Nastêp-
nym mówc¹ bêdzie pan senator Stanis³aw Hus-
kowski.

Senator Krzysztof Jurgiel:
PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Wysoka Izbo!
Wyzwania, przed jakimi staje Polska, nak³adaj¹

na nas obowi¹zek szczególnej troski o wychowanie
m³odego pokolenia. Reforma systemu oœwiaty,
rozpoczêta w ubieg³ej kadencji, to jest ta z reform
wówczas przeprowadzonych, która da³a chyba
najlepsze rezultaty. Proces reformy systemu oœ-
wiaty nale¿y jednak traktowaæ jako proces dyna-
miczny, czego nigdy nie uœwiadamiali sobie polity-
cy lewicy próbuj¹cy blokowaæ niektóre rozwi¹za-
nia. M³odzie¿ polska s³usznie widzi sw¹ szansê
w zdobywaniu wiedzy. Dysponujemy te¿ doœwiad-
czon¹ i liczn¹ kadr¹ nauczycielsk¹. Nasz¹ rol¹ jest
wykorzystanie tej dynamiki i prze³o¿enie jej na jê-
zyk korzystnych przepisów prawnych.

Wprowadzona w 2000 r., za poprzedniej ka-
dencji, nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela
u³atwi³a i przyspieszy³a nauczycielom awans za-
wodowy i p³acowy. Trzy lata obowi¹zywania no-
wego systemu oczywiœcie przynios³y wiele wnios-
ków co do jego funkcjonowania. Autorzy noweli-
zacji wskazuj¹, ¿e przepisy jej s¹ w³aœnie wyni-
kiem weryfikacji systemowych regulacji wprowa-
dzonych w 2000 r. Nale¿y uznaæ, ¿e jest to nor-
malny tryb postêpowania z tak kompleksowymi
ustawami jak Karta Nauczyciela. Zmiany powin-
ny wynikaæ z konsultacji ze œrodowiskiem nau-
czycielskim. Co wiêcej, te konsultacje powinny
trwaæ w dalszym ci¹gu, aby system regulacji za-
wodu nauczyciela przybra³ formê optymaln¹.

Oceniam jako szczególnie korzystn¹ zmianê
art. 30 ust. 6 ustawy, dotycz¹c¹ wprowadzenia
obligatoryjnej, corocznej nowelizacji wynagradza-
nia nauczycieli. Zmiana ta jest o tyle wa¿na, ¿e op-
rócz corocznie dokonywanej przez jednostki sa-
morz¹du terytorialnego zmiany wysokoœci sk³a-
dników wynagrodzenia, prowadzi ona te¿ do regu-
larnej dyskusji na tematy zarówno finansowe, jak
i edukacyjne. Powstaje jednak zagro¿enie, ¿e ten
obowi¹zek, jak w przypadku innych ustaw, nie
bêdzie móg³ byæ nale¿ycie wykonany ze wzglêdu
na to, ¿e rz¹d nie przeznaczy odpowiednich œrod-
ków na ten cel. Po raz kolejny powstaje sytuacja,
gdy rz¹d zrzuca odpowiedzialnoœæ za podwy¿ki
dla nauczycieli na samorz¹dy terytorialne.

Pozytywnie oceniam równie¿ wykreœlenie
ust. 9 z art. 30 Karty Nauczyciela, czyli zniesienie
zakazu okreœlania standardów zatrudniania na-

uczycieli, to jest liczby nauczycieli i uczniów
w poszczególnych oddzia³ach. Obecna sytuacja
w edukacji, powsta³a w zwi¹zku z wkraczaj¹cym
do szkó³ ni¿em demograficznym, nie uzasadnia
oparcia rozdzia³u œrodków subwencji oœwiatowej
o dane niepewne i niestabilne.

Wiêkszoœæ zmian proponowanych przez se-
nack¹ Komisjê Edukacji, Nauki i Sportu ma cha-
rakter redakcyjny i doprecyzowuj¹cy. Oceniam
je pozytywnie i wnoszê o ich przyjêcie. Noweliza-
cja Karty Nauczyciela jest tylko jednym z etapów
optymalizacji naszego systemu edukacyjnego.
I jako pojedynczy etap nale¿y j¹ oceniæ jako regu-
lacjê korzystn¹ dla polskich nauczycieli.

Wnoszê o przyjêcie ustawy przez Wysok¹ Izbê.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
I teraz bardzo proszê pana senatora Stanis³a-

wa Huskowskiego.
Nastêpnym mówc¹ bêdzie pan senator Jan

Szafraniec.

Senator Stanis³aw Huskowski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo Senatorowie!
Chcia³bym siê wypowiedzieæ w dwóch spra-

wach. Pierwsza dotyczy wprowadzonych regula-
cji dotycz¹cych zasad zawodowego awansu nau-
czycieli na wy¿sze stopnie kariery. Wprowadzona
regulacja w pkcie 5, w art. 9b, w ust. 1, która
znajduje siê na stronie 2 naszego druku, mówi
o tym, jakie wymagania bêd¹ stawiane nauczy-
cielom czy te¿ doprecyzowuje niektóre wymaga-
nia stawiane im, by mogli awansowaæ.

W pkcie 3 mowa jest o awansie nauczyciela
mianowanego na najwy¿szy stopieñ w nauczy-
cielskiej karierze, czyli na nauczyciela dyplomo-
wanego. Tutaj dotykam sprawy, o której mówi³a
pani senator sprawozdawca, a w któr¹ wkrad³ siê
chochlik – dostaliœmy z Sejmu niew³aœciwy druk
z b³êdem, co nieco gmatwa sprawê, w zwi¹zku
z tym bêdê siê odnosi³ nie do tej formalnej strony,
ale do meritum, do tego, co mnie, powiedzia³bym,
boli, niepokoi.

Otó¿ zawód nauczyciela jest zawodem – nie
trzeba tego powtarzaæ – niew¹tpliwie niezwykle
wa¿nym, zawodem z misj¹. Bardzo wiele nadziei
przywi¹zujemy do tego zawodu, do tego, ¿e przy-
sz³e pokolenia bêd¹ lepsze, m¹drzejsze, lepiej
wyedukowane, wykszta³cone. Pewnie wiêkszoœæ
z nas ma dzieci czy wnuki, które chodz¹ do szkó³,
i bardzo nam zale¿y na tym, ¿eby kadry nauczy-
cielskie by³y jak najlepsze. To, jakie bêdziemy
mieli kadry, zale¿y od bardzo wielu czynników.
Miêdzy innymi od tego, w jaki sposób, jakich na-
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uczycieli i za jakie zachowania bêdziemy promo-
wali, co bêdzie s³u¿y³o, a co nie bêdzie s³u¿y³o
awansowi. Bardzo bym chcia³, ¿eby awansowi
s³u¿y³y w³aœnie te dokonania nauczycieli, które
winny byæ doceniane, a w szczególnoœci, w moim
g³êbokim przekonaniu, efekty nauczania i wy-
chowania. Nauczyciel powinien awansowaæ za
efekty swojej pracy, rozumiane jako efekty nau-
czania i wychowania.

Ogromna wiêkszoœæ nauczycieli podlegaj¹cych
Karcie Nauczyciela, nauczycieli w rozumieniu
Karty Nauczyciela, to s¹ nauczyciele, którzy ucz¹
m³odzie¿. S¹ te¿ nauczyciele, którzy pe³ni¹ inne
funkcje, na przyk³ad w bibliotece szkolnej, którzy
na przyk³ad s¹ psychologami szkolnymi, dzia³a-
czami zwi¹zkowymi w drodze wyboru oddelego-
wanymi na cztery lub, je¿eli na dwie kadencje, na
osiem lat do pe³nienia innych funkcji, powie-
dzia³bym, bardziej administracyjnych, s¹ to te¿
pracownicy kuratoriów czy wydzia³ów oœwiaty.

W moim przekonaniu – i tutaj chcia³bym siê
skupiæ na awansie nauczyciela mianowanego na
najwy¿szy stopieñ, czyli nauczyciela dyplomowa-
nego – ten awans powinien dotyczyæ tylko tych
nauczycieli, którzy ucz¹, którzy rzeczywiœcie
ucz¹, a nie s¹ urzêdnikami. Na przyk³ad ktoœ jest
dzia³aczem zwi¹zkowym ju¿ szósty czy siódmy
rok, prowadzi sprawy zwi¹zkowe i mo¿e awanso-
waæ z nauczyciela mianowanego na nauczyciela
dyplomowanego, potem po oœmioletniej przerwie
taki nauczycieli z teoretycznie czy, przepraszam,
formalnie wy¿szymi kwalifikacjami wraca do za-
wodu i uczy dzieci. W miêdzyczasie uzyska³ naj-
wy¿szy stopieñ, stopieñ nauczyciela dyplomowa-
nego. W moim przekonaniu, jest to niedobre
i szkodliwe i rzeczywiœcie jest to wpisane w Kartê
Nauczyciela, ale mamy okazjê temu zapobiec
i przerwaæ ten proceder.

Chcia³bym zatem zaproponowaæ, by to kryte-
rium, które przes¹dza czy raczej które jest brane
pod uwagê – to nie jest wy³¹czne kryterium, wiêc
ono jeszcze o niczym nie przes¹dza – przy awan-
sie nauczyciela mianowanego na dyplomowane-
go brzmia³o tak, ¿e komisja kwalifikacyjna przy-
znaje stopieñ po dokonaniu analizy efektów nau-
czania i wychowania. Mo¿na dopisaæ, jak to ju¿
by³o podnoszone na posiedzeniu komisji, wyrazy
„po przeprowadzonej rozmowie”, i na to wyra¿am
zgodê w mojej poprawce. Nie chcia³bym nato-
miast, by ten awans by³ dokonywany, jak chce
tego Sejm, po dokonaniu przez komisjê kwalifi-
kacyjn¹ analizy dorobku zawodowego nauczy-
ciela, czyli ¿eby móg³ na ten najwy¿szy stopieñ
awansowaæ de facto urzêdnik, a potem taki urzê-
dnik wróci do nauczania w szkole i bêdzie uczy³
nasze dzieci, formalnie legitymuj¹c siê najwy¿-
szym stopniem nauczycielskim. To jest szkodli-
we, to jest niedobre, to mo¿e psuæ i to psuje szko-

³y. Zatem chcia³bym zaapelowaæ o przyjêcie tej
poprawki, która efektami nauczania i wychowa-
nia zast¹pi biurokratyczny dorobek zawodowy
nauczycieli. A dla tych wymienionych przeze
mnie nauczycieli, którzy nie pe³ni¹ de facto fun-
kcji nauczycielskich polegaj¹cych na nauczaniu,
mo¿na przecie¿ wymyœliæ inn¹ œcie¿kê kariery.
Rozumiem, ¿e ci ludzie te¿ powinni móc robiæ ka-
rierê zawodow¹, ale nie musz¹ zdobywaæ specjal-
noœci nauczyciela dyplomowanego. Stosown¹
poprawkê z³o¿ê na piœmie.

I druga sprawa. Niestety, zapozna³em siê z ni¹
dopiero wczoraj wieczorem i dlatego nie zd¹¿y³em
przygotowaæ odpowiedniej poprawki. Chcê tylko
zwróciæ na ni¹ uwagê, byæ mo¿e bêdzie mo¿na
o tym pomówiæ przy przysz³ej nowelizacji Karty
Nauczyciela. Dowiedzia³em siê, ¿e w wielu mia-
stach Polski, nie tylko we Wroc³awiu – we Wroc³a-
wiu dotyczy to w tej chwili trzydziestu nauczycie-
li, w Krakowie czterech, w Poznaniu dwudziestu
trzech, w Gdyni dwóch – komisje kwalifikacyjne
w toku awansowania tych nauczycieli z nauczy-
cieli kontraktowych na nauczycieli mianowa-
nych zauwa¿y³y, ¿e ci nauczycieli stali siê nau-
czycielami kontraktowymi niezgodnie z prawem,
awansowali ze sta¿ysty na nauczyciela kontrak-
towego niezgodnie z prawem, czyli dyrektor szko-
³y, ich pracodawca, awansowa³ ich, uchybiaj¹c
prawu. Nie bêdê w tej chwili szerzej mówi³, jakie
uchybienia mam tutaj na myœli, jakie uchybienia
mia³y miejsce. Szkoda na to czasu. Dyrektor, czy-
li pracodawca, czasem nie dotrzyma³ terminu
kilku czy kilkunastu dni, awansowa³ nauczycie-
la przed laty, teraz ten nauczyciel zas³u¿y³ sobie
na nastêpny awans, a okazuje siê, ¿e poprzednie
awansowanie by³o bezprawne, i kto na tym traci?
Nie dyrektor – jego pracodawca, bo awans jest co-
fany temu nauczycielowi i staje siê on znowu sta-
¿yst¹. Wielu nauczycieli odesz³o z tego powodu
z zawodu w sposób zupe³nie niezawiniony, w po-
czuciu krzywdy. W moim przekonaniu, trzeba
wprowadziæ taki mechanizm do Karty Nauczycie-
la, który by powodowa³ osobn¹ œcie¿k¹ dla tego
typu przypadków. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jan Szafraniec. Potem pan sena-

tor Witold G³adkowski. Do listy dopisa³a siê jesz-
cze pani senator Irena Kurzêpa.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Moje wyst¹pienie ma charakter kilku pytañ,

od odpowiedzi na które uzale¿niê sposób mojego
g³osowania nad t¹ ustaw¹.
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Pierwsze pytanie. Ustawa, jak wiadomo, wy-
d³u¿a œcie¿kê awansu zawodowego dla nauczy-
ciela zarówno kontraktowego, jak i mianowanego
– kontraktowego o dwa lata, a mianowanego o je-
den rok. Dotychczas nauczyciel móg³ staraæ siê
o kolejny stopieñ bezpoœrednio po uzyskanym
awansie. Pytam, jaka jest motywacja tej noweli-
zacji, bo ja osobiœcie podejrzewam, ¿e chodzi tu-
taj o motywy finansowe.

Kolejne pytanie. Nie rozumiem, dlaczego nau-
czyciela kontraktowego zwalnia siê – mowa tu
o art. 10 ust. 4 – z obowi¹zku uzyskania kolejne-
go stopnia awansu pod rygorem zwolnienia
z pracy. Przecie¿ taki rygor motywowa³ do uzys-
kania wy¿szych kwalifikacji i skutkowa³ uspra-
wnieniem procesu dydaktycznego, a w œlad za
tym – podniesieniem jego jakoœci. I znów tutaj po-
dejrzewam, ¿e motywy s¹ finansowe.

Pytanie trzecie. Czym by³a motywowana propo-
zycja rz¹dowa obni¿enia wynagrodzenia za doraŸ-
ne zastêpstwo o nie wiêcej ni¿ o 25%? Tutaj te¿
trudno nie podejrzewaæ, ¿e motyw jest finansowy.

I pytanie czwarte. Ustawa wyd³u¿a o dwa lata,
to znaczy z piêciu do siedmiu lat, okres pracy, po
którym istnieje mo¿liwoœæ udzielenia urlopu dla
poratowania zdrowia. Jakie jest tego uzasadnie-
nie? W tym przypadku te¿ trudno wykluczyæ mo-
tyw finansowy.

Byæ mo¿e moje pytania maj¹ charakter suge-
ruj¹cy finansow¹ obsesjê, ale proszê mi udowo-
dniæ, ¿e nie mam racji.

I kolejne pytanie, tym razem pozafinansowe.
Chodzi o art. 83, który do tej pory mówi³, ¿e dy-
rektor szko³y mo¿e zawiesiæ w pe³nieniu obowi¹z-
ków nauczyciela, je¿eli ze wzglêdu na powagê
i wiarygodnoœæ wysuniêtych zarzutów celowe
jest odsuniêcie go od wykonywania obowi¹zków
w szkole. I ten zapis zostaje zmieniony, wprowa-
dza siê zapis mówi¹cy, ¿e dyrektor szko³y zawie-
sza w pe³nieniu obowi¹zków nauczyciela, je¿eli
wszczête postêpowanie karne lub z³o¿ony wnio-
sek o wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego
dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka. Czy nie
s¹dzi pan, Panie Ministrze, ¿e taka zmiana
art. 83 niesie ze sob¹ w jakimœ sensie pacyfikacjê
nauczyciela ze wzglêdu na zachowania dyscypli-
nuj¹ce uczniów? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz zapraszam pana senatora Witolda G³ad-

kowskiego. Nastêpnym mówc¹ bêdzie pani sena-
tor Irena Kurzêpa.

Witam na naszej sali pierwszego prezesa S¹du
Najwy¿szego, pana profesora Lecha Gardockiego.

Proszê bardzo.

Senator Witold G³adkowski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pa-
nie Ministrze!

Od 26 czerwca, czyli od dnia przyjêcia przez
Sejm nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela, a¿
do dzisiaj – bez przesady mo¿na to powiedzieæ –
w zespo³ach nauczycielskich, wœród ich repre-
zentantów, jakimi s¹ cia³a zwi¹zkowe, toczy siê
dyskusja, tocz¹ siê rozmowy bêd¹ce konsekwen-
cj¹ noweli, a tym samym tak¿e postanowieñ na-
szej senackiej komisji. I to w³aœnie owe materia³y,
które w miêdzyczasie do wielu z nas dotar³y, s¹
podstaw¹ treœci mego wyst¹pienia. Konkluzja
w postaci wniosku bêdzie przedstawiona na sa-
mym koñcu.

Wysoka Izbo, faktem jest, ¿e treœæ poprawek
senackiej komisji, zw³aszcza poprawki czwartej,
pi¹tej, szóstej, siódmej, dziewi¹tej, istotnie od-
biega od rozwi¹zañ przyjêtych w noweli przez
Sejm. W oparciu o opiniê wspomnianych wczeœ-
niej gremiów i zespo³ów powiem, ¿e przyjête przez
Sejm rozwi¹zania, dotycz¹ce zw³aszcza art. 30
Karty Nauczyciela, w które to wymienione przeze
mnie poprawki ingeruj¹ i zmieniaj¹ je, by³y, jak
nale¿y rozumieæ, przedmiotem wypracowanego
w czasie wielotygodniowych, a nawet wielomie-
siêcznych prac w izbie sejmowej kompromisu
zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w oœwiacie,
strony rz¹dowej, a tak¿e, jak rozumiem, tych
wszystkich, których oba te podmioty reprezentu-
j¹. Zgodnie z decyzj¹ zawart¹ w noweli, która do
nas dotar³a, a do której my siê odnosimy, przyjête
tam poprawki nie powodowa³y skutków finanso-
wych dla bud¿etu pañstwa, a dawa³y jedynie na-
dziejê na otworzenie nowego systemu wynagro-
dzeñ, gdy sytuacja bud¿etu siê poprawi.

Zmiana dotycz¹ca art. 30 ust. 3 Karty Nauczy-
ciela w tej noweli daje mo¿liwoœæ wyegzekwowania
od samorz¹dów w pe³nej wysokoœci waloryzacji
zapisanej w ustawie bud¿etowej oraz przyjêtej
przez Komisjê Trójstronn¹. I tu odnoszê siê do
owej poprawki czwartej, do tego s³owa „co naj-
mniej”. Brak tego zwrotu byæ mo¿e w ca³oœci do-
kumentu nie zmienia sensu intencji, ale na pew-
no zmniejsza gwarancjê uzgodnionej waloryzacji.

Uwa¿am, ¿e poprawka pi¹ta, która wnosi o ko-
nieczn¹ opiniê samorz¹dów terytorialnych, mo¿e
zostaæ ponownie rozpatrzona, bowiem obecny
zapis, który mówi o tym, i¿ w³aœciwi ministrowie –
minister w³aœciwy do spraw edukacji i minister
w³aœciwy do spraw pracy – maj¹ ten dokument
ostatecznie formu³owaæ, wyczerpuje owe treœci,
tam ju¿ jest zapis o koniecznoœci uzgodnienia te-
go w ramach Komisji Trójstronnej, a tam samo-
rz¹d wystêpuje.

Nowela podkreœla, a¿eby w art. 30 ust. 5 pkt 1
Karty Nauczyciela zobowi¹zaæ ministra do coro-
cznego wydawania rozporz¹dzenia o stawkach
wynagrodzenia zasadniczego. Zapis ten daje
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gwarancjê realizacji przez ministra zapisów usta-
wy bud¿etowej w zakresie waloryzacji wynagro-
dzeñ, zabezpieczaj¹c system w zakresie p³ac za-
sadniczych przed ca³kowit¹ decentralizacj¹. Po-
prawka szósta uniemo¿liwia to.

Niezrozumia³e mog¹ byæ równie¿ dla zespo³ów
nauczycielskich, zwi¹zkowych poprawki uchyla-
j¹ce przyjête przez Sejm rozwi¹zania dotycz¹ce
uzgodnieñ regulaminu wynagradzania, okreœla-
j¹ce elementy p³ac realizowanych przez jednostki
samorz¹du terytorialnego. Uzgodnienia zwi¹zane
z p³ac¹ zasadnicz¹, dotycz¹ce aktualnie resortu
i zwi¹zków zawodowych funkcjonuj¹, a wiêc nie
ma podstaw, aby analogiczne uzgodnienia nie do-
tyczy³y dodatków, w przypadku których okreœle-
nie wysokoœci le¿y po stronie samorz¹dowej.

Wysoka Izbo, poprawka dziewi¹ta dotycz¹ca
tak zwanych godzin doraŸnych równie¿ mo¿e bu-
dziæ i budzi kontrowersje. Zaproponowane w tej
poprawce rozwi¹zanie mo¿e prowadziæ do nadin-
terpretacji celu. I ta intencja, jak najlepsza,
w konsekwencji mo¿e byæ zarzewiem konfliktów.
A to z kolei spowoduje, i¿ merytoryczne efekty bê-
d¹ inne, ich ciê¿ar bêdzie zdecydowanie wiêkszy,
skutki bardziej ujemne, a nie to przyœwieca³o po-
prawce.

Wysoka Izbo! Panie i Panowie Senatorowie!
Przyjête przez Sejm rozwi¹zania w postaci noweli
tej ustawy zosta³y – i to trzeba z ca³¹ moc¹ pod-
kreœliæ – z wielkim zadowoleniem przyjête przez
œrodowiska nauczycielskie. Dawa³y one bowiem
nadziejê na poprawê sytuacji materialnej i stabi-
lizacjê w zawodzie. Dlatego te¿, podkreœlaj¹c to
stanowisko, wnoszê o odrzucenie poprawek:
czwartej, pi¹tej, szóstej, siódmej i dziewi¹tej,
zg³oszonych przez komisjê, co podkreœlê w stoso-
wnym dokumencie, który sk³adam na rêce pana
marsza³ka. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Witam rzecznika praw obywatelskich, pana

profesora Andrzeja Zolla. Jeszcze trochê czasu
zosta³o do tego punktu, Panie Profesorze.

Zapraszam na mównicê pani¹ senator Irenê
Kurzêpê. Nastêpnym mówc¹ bêdzie pani senator
Alicja Stradomska.

Senator Irena Kurzêpa:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zawód nauczyciela jest zawodem specyficz-

nym – to rzeczywiœcie swoista misja, to pos³anni-
ctwo. I chcia³abym, nawi¹zuj¹c do wypowiedzi
pana senatora Huskowskiego, odnieœæ siê do g³o-
su pana senatora.

Nauczyciele mojej generacji wybierali zawód na-
uczyciela nie z powodów ekonomicznych, bo on by³
zawsze nisko op³acany, kierowali siê przede wszys-
tkim zami³owaniem do zawodu. I musimy sobie
z tego zdawaæ sprawê, ¿e choæ od tamtego czasu
minê³o bardzo wiele lat, nast¹pi³y zasadnicze
zmiany, to w dalszym ci¹gu wœród nauczycieli jest
wielu wspania³ych pedagogów, którzy wykonuj¹
swój zawódzpasj¹ i ogromnymzaanga¿owaniem.

Sformu³owanie „dorobek zawodowy nauczycie-
la” oznacza ca³okszta³t jego pracy. Czy rzeczywi-
œcie ocena efektów dydaktycznych i wychowaw-
czych to jest istota pracy nauczyciela? Przecie¿
wymagania, jakie musi spe³niæ nauczyciel ubie-
gaj¹cy siê o stopieñ nauczyciela dyplomowanego,
s¹ bardzo wysokie, wœród tych wymagañ jest
i wspó³praca ze œrodowiskiem, i z samorz¹dem,
i dokonania twórcze, organizatorskie nauczycie-
la. W zwi¹zku z tym nie chcia³abym, aby na wy¿-
szy stopieñ, czy te¿ najwy¿szy stopieñ, móg³
awansowaæ tylko ten nauczyciel, który posiada
bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej. Prze-
cie¿ szko³a szkole jest nierówna, znane s¹ nam
bardzo ró¿ne œrodowiska, ró¿ni uczniowie do
szkó³ s¹ przyjmowani. S¹ szko³y, które bardzo wy-
soko ustawiaj¹ poprzeczkê, szko³y ponadgimnaz-
jalne, gdzie tylko najlepsi siê dostaj¹. A wiêc czy
powinno to odbywaæ siê w myœl zasady, ¿e tylko ci
nauczyciele maj¹ byæ nauczycielami dyplomowa-
nymi, których uczniowie uzyskuj¹ najwy¿sze oce-
ny? A có¿ z tymi, którzy pracuj¹ w trudnym œrodo-
wisku, z uczniami, którzy sprawiaj¹ trudnoœci?
Oczywiœcie, jest to jeden z elementów oceny, w³aœ-
nie te efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
ale to nie koniec pracy zawodowej – a praca orga-
nizatorska, samodoskonalenie, unowoczeœnianie
procesu dydaktycznego, organizatorskiego, wy-
nalazczoœæ? Przecie¿ to tak¿e ma miejsce.

Nie chcia³abym siê zgodziæ z tym, ¿e urzêdni-
cy bêd¹ zdobywali stopnie awansu. Jeœliby tak
mia³o byæ, to by³oby to nieszczêœcie. Pan sena-
tor powiada: bibliotekarz. Ale w szkole, w bib-
liotece szkolnej czy w bibliotece pedagogicznej
zatrudnia siê nauczycieli, nauczycieli z pe³ny-
mi kwalifikacjami pedagogicznymi. Ich praca
to nie tylko udostêpnianie ksiêgozbiorów.
W zwi¹zku z tym nauczyciel bibliotekarz tak¿e
ma prawo do ubiegania siê o stopieñ awansu,
jeœli oczywiœcie ma osi¹gniêcia, jeœli ma zna-
cz¹cy dorobek.

Nastêpna sprawa, która dla mnie osobiœcie
jest buduj¹ca, to fakt, ¿e w znowelizowanej usta-
wie znajduje siê zapis mówi¹cy, i¿ bêdzie mia³a
miejsce rozmowa. Jaki¿ niedosyt maj¹ nauczy-
ciele, którzy przedk³adaj¹ komisji wy³¹cznie do-
kumenty. Czy to dokumenty uzyskuj¹ stopieñ,
czy nauczyciel? A wiêc rozmowa jest niezbêdna,
bo wówczas nauczyciel ma okazjê do zaprezento-
wania swojego dorobku, a on siê dobrze czuje
w tej roli.
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Poza tym, ja tutaj równie¿ nie bardzo dostrze-
gam powód, dla którego mielibyœmy broniæ siê
przed tym, aby samorz¹dy co roku przygotowy-
wa³y regulamin wynagradzania. Jest to okazja do
debaty w samorz¹dzie nad efektywnoœci¹
kszta³cenia, nad tym, jak¹ mamy szko³ê, jakich
mamy nauczycieli, za co ich premiujemy i w ja-
kiej wysokoœci. Troska o jakoœæ kszta³cenia decy-
duje o tym, ¿e prezentujê taki pogl¹d, a nie inny.

Wyd³u¿ona œcie¿ka awansu zawodowego – jest
to z³o czy dobrodziejstwo? Przez trzy lata odbywa-
³y siê postêpowania na kolejne stopnie awansu
zawodowego i mogliœmy zobaczyæ, jak to w prak-
tyce funkcjonuje. I dostrzegamy, ¿e nauczyciele
bardzo zajêci sob¹ nie maj¹ czasu wykazaæ, jak
siê przek³ada ich awans na efektywnoœæ. Móg³
nauczyciel tu¿ po osi¹gniêciu jednego stopnia
awansu natychmiast otwieraæ sta¿ na kolejny
stopieñ awansu zawodowego i nastêpnie biegaæ
z aparatem fotograficznym, kamer¹ i sporz¹dzaæ
dokumenty!

Wysoka Izbo, obserwujê takie zjawisko, pew-
nie jest to prawid³owoœæ, ¿e oto w pierwszym
okresie, przed trzema laty, tylko kilkanaœcie pro-
cent nauczycieli ubiega³o siê o najwy¿szy stopieñ
awansu zawodowego, a z roku na rok jest ich wiê-
cej. Wygl¹da na to, ¿e najtrudniej by³o tym pier-
wszym, ¿e szlaki s¹ przetarte, st¹d mo¿e rzeczy-
wiœcie czas na pewne zmiany. Tak wiêc opowia-
dam siê za tymi zmianami. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê pani senator Irenie Kurzêpie.
I zapraszam na mównicê pani¹ senator Alicjê

Stradomsk¹.

Senator Alicja Stradomska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dzisiejsza dyskusja nad Kart¹ Nauczyciela po-

kazuje, jak wiele ta karta wzbudza emocji. Ju¿
w czasie obrad w Sejmie by³o wiele pytañ doty-
cz¹cych tego, czy karta powinna byæ. To spowo-
dowa³o, ¿e w œrodowisku nauczycielskim wy-
st¹pi³a sytuacja, no trochê zagra¿aj¹ca. Ka¿dy
obawia³ siê o to, czy karta bêdzie, czy jej nie bê-
dzie. Uwa¿am, ¿e Karta Nauczyciela powinna
byæ, poniewa¿ stanowi rodzaj konstytucji dzia³al-
noœci ca³ego systemu edukacyjnego, oœwiatowe-
go, porz¹dkuje wiele spraw, które dotycz¹ nau-
czycieli, ich warunków pracy, p³acy, awansu,
karta okreœla równie¿ standardy dzia³alnoœci wy-
chowawczej i dydaktycznej nauczyciela. Ale kar-
ta powinna zawieraæ jak najlepsze rozwi¹zania,
które maj¹ s³u¿yæ temu, aby by³y wiêksze efekty
wychowawcze, aby by³a lepsza jakoœæ kszta³ce-

nia, co w koñcu powinno prowadziæ do rozwoju
ca³ego systemu edukacji.

Karta na pewno wymaga pewnego doskonale-
nia i g³êbszej refleksji, zastanowienia siê nad
tym, jaka ma byæ. Poprawki, które s¹ dzisiaj
wniesione, czêœciowo tylko wychodz¹ naprzeciw
œrodowisku oœwiatowemu, te zmiany porz¹dkuj¹
tylko pewn¹ sytuacjê. Uwa¿am, i¿ bardzo dobrze
siê sta³o, ¿e w karcie zosta³ umieszczony zapis
dotycz¹cy awansu na stopieñ nauczyciela dyplo-
mowanego – oprócz tego, ¿e, ci¹gle o tym mówiliœ-
my, nauczyciel musi zbieraæ papierki, ¿e tak po-
wiem nie³adnie, bêdzie równie¿ kontakt z tym na-
uczycielem, bêdzie on móg³ obroniæ wszystko to,
co w³aœnie w formie papierków za³¹czy³ do wnios-
ku o awans. Uwa¿am, ¿e trzeba te¿ siê zastano-
wiæ nad tym, ile tych papierków powinno byæ, bo
– mówi³a ju¿ o tym senator Irena Kurzêpa – rze-
czywiœcie za du¿o by³o tej makulatury, ¿e tak po-
wiem, kiedy nauczyciel stara³ siê o awans, i to
w³aœnie powodowa³o, ¿e zamiast skupiæ siê na
dzia³alnoœci wychowawczej nauczyciel zbiera³
materia³y. I myœlê, ¿e w formie rozporz¹dzenia
ministra edukacji trzeba by siê pokusiæ o takie
kryteria, które bardziej mówi³yby o tym, w jaki
sposób to, co robi nauczyciel, wp³ywa na jakoœæ
kszta³cenia i wychowania.

Drugi bardzo dobry element, który znalaz³ siê
w karcie, dotyczy tego, ¿e w komisji znalaz³o siê
miejsce dla kuratora. Kurator, który sprawuje
nadzór pedagogiczny nad szko³ami, który bierze
udzia³ w dzia³alnoœci szkó³, uczestniczy w wielu
naradach, zna te problemy, zna nauczycieli. To
równie¿ bardzo dobrze.

Projekt wprowadza tak¿e przepisy jednozna-
cznie obliguj¹ce organy prowadz¹ce szko³y i pla-
cówki, bêd¹ce jednostkami samorz¹du teryto-
rialnego, do corocznej nowelizacji regulaminów.
I tu chcia³abym powiedzieæ, ¿e z w³asnego do-
œwiadczenia wiem, i¿ te regulaminy od 2000 r.
w wielu gminach wcale nie by³y nowelizowane.

To, ¿e nie nowelizowano tych regulaminów
spowodowa³o, i¿ na przestrzeni trzech lat zani¿a-
no wynagrodzenia i nastêpowa³o odstêpstwo od
rygorów ustawy – Karta Nauczyciela, szczególnie
dotycz¹ce art. 30 ust. 6 i praktycznie bardzo
trudno teraz oceniæ, czy ten artyku³ w jakiœ spo-
sób pomóg³ nauczycielom, czy zaszkodzi³. Po
prostu w wielu gminach nie by³o to realizowane
i nie ma punktu odniesienia.

Jednak nie mogê zgodziæ siê z jedn¹ poprawk¹,
która pojawi³a siê na posiedzeniu naszej Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, zwi¹zan¹ w³aœnie z ob-
ni¿eniem dotycz¹cym godzin doraŸnych za-
stêpstw. Uwa¿am, ¿e to spowoduje niejasnoœci
w interpretacji, spowoduje, ¿e w œrodowisku na-
uczycielskim dojdzie do pewnego rodzaju dysku-
sji na ten temat, bo bardzo trudno jest okreœliæ,
czy nauczyciel, który prowadzi zajêcia doraŸne,
prowadzi zajêcia opiekuñcze, czy te¿ zajêcia dy-
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daktyczne – ja sobie nie wyobra¿am zajêæ opie-
kuñczych w liceum. Jest to zapis, który mówi, ¿e
mo¿na w wyj¹tkowych przypadkach… Ale bojê
siê takiej sytuacji, ¿e w dwóch s¹siednich gmi-
nach w jednej szkole bêdzie p³acone za godzinê,
powiedzmy – 75%, a w drugiej – 90%. To bêdzie
powodowa³o, ¿e nauczyciel zawsze bêdzie sobie
zadawa³ pytania, co on robi Ÿle, skoro za tê godzi-
nê, nawet zajêæ opiekuñczych, ma p³acone
mniej. Uwa¿am, ¿e akurat ten zapis bêdzie mia³
niekorzystny wp³yw.

Na pewno regulacje, których w tej karcie doko-
nano, w znacz¹cy sposób nie poprawi¹ sytuacji
nauczycieli, ale wychodz¹ one naprzeciw postu-
latom, które zg³osi³y œrodowiska nauczycielskie
w przeci¹gu tych trzech lat od czasu zmian. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ w czasie dyskusji pad³y zarówno py-

tania, jak i wnioski legislacyjne, pytam pana mi-
nistra, czy chce zabraæ g³os.

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tadeusz Szulc:
Panowie Marsza³kowie! Panie i Panowie Sena-

torowie!
Mija ju¿ prawie rok od rozpoczêcia debaty nad

zmian¹ ustawy – Karta Nauczyciela. Ustawa ta
by³a przedmiotem dyskusji ze œrodowiskami na-
uczycielskimi, jak równie¿ ze zwi¹zkami zawodo-
wymi, w zwi¹zku z tym wypracowano szereg roz-
wi¹zañ, które leg³y u podstaw przed³o¿enia do
niej zmian.

Zawsze powstawa³y w¹tpliwoœci i s¹dzê, ¿e na-
wet po uchwaleniu ustawy pewne w¹tpliwoœci
pozostan¹, co wcale nie oznacza, ¿e nie uczyniliœ-
my znacznego kroku naprzód w zakresie popra-
wy tego, co wyda³o siê niew³aœciwe.

I tak pan senator Szafraniec zwraca³ uwagê na
wyd³u¿enie œcie¿ki awansu zawodowego. Pani
senator Stradomska uzasadnia³a miêdzy innymi
tak¹ potrzebê, która wynika z tego, ¿e bardzo czê-
sto w tym biegu zapominamy, ¿e istnieje m³o-
dzie¿, bo dla nas istnieje tylko nasz awans. A po
to, ¿eby by³ ten element refleksji po zakoñczonym
pierwszym awansie, ¿ebyœmy mogli zobaczyæ,
czy to, co zaproponowa³ nauczyciel, koncepcje,

które przedstawi³, daj¹ jakiekolwiek efekty, zo-
sta³y wyd³u¿one te okresy. Ponadto sprawa ta nie
wynika tylko z przed³o¿enia rz¹dowego, ale jest
uzgodniona ze zwi¹zkami zawodowymi i by³a
w wielu wypadkach proponowana przez dyrekto-
rów i nauczycieli. Dlatego ten zapis znalaz³ tam
miejsce.

Urlop zdrowotny – wyd³u¿enie z piêciu do sied-
miu lat. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e jest to mecha-
niczne wyd³u¿enie. Ale tak siê sk³ada, ¿e przez
kilka lat by³em rektorem i znam to z autopsji.
Proszê mi wierzyæ, ¿e je¿eli mamy zapis, który da-
je mo¿liwoœæ, to niestety bardzo czêsto korzysta-
j¹ z niego nie ci najlepsi nauczyciele, tylko ci tro-
chê mniej poœwiêcaj¹cy siê sprawom edukacji.
I wydaje mi siê, ¿e to wyd³u¿enie nie przeszkadza,
niemniej jednak wprowadza pewien element
uci¹¿liwoœci.

Zawieszenie nauczyciela w prawach wykony-
wania obowi¹zków w naszym odczuciu jest dale-
ce zasadne, dlatego ¿e je¿eli rzecznik dyscypli-
narny przygotowa³ wniosek i w tym wniosku je-
dnoznacznie wskazuje na to, ¿e postêpowanie
nauczyciela jest niegodne albo po prostu godzi
w interes m³odzie¿y, to nie by³oby w³aœciwe, a¿e-
by ten nauczyciel w dalszym ci¹gu prowadzi³ za-
jêcia z m³odzie¿¹, bowiem znaleŸlibyœmy siê w sy-
tuacji, która mia³aby dwoiste skutki, bo i ta m³o-
dzie¿ czu³aby siê Ÿle, i egzekwowanie pewnych
zachowañ mog³oby byæ zaburzone.

Pan senator G³adkowski zwraca³ ponownie
uwagê na sprawê wspó³czynnika: nie mniej ni¿
0,82. Ja ju¿ mówi³em o tym, ¿e tu jest nadzieja,
ale je¿eli tylko tyle, to nie dawajmy z³udnych na-
dziei. I tak samorz¹dy maj¹ mo¿liwoœæ pomna¿a-
nia wartoœci 0,82, a w zwi¹zku z tym nie wprowa-
dzajmy czegoœ dodatkowego, co bêdzie odbiera³o
samorz¹dom mo¿liwoœæ decydowania o tym, co
siê dzieje. Bo tak naprawdê to samorz¹dy odpo-
wiadaj¹ od pocz¹tku do koñca za skutki, które
nast¹pi¹. Komisje trójstronne nie mog¹ zdecydo-
waæ o tych sprawach, dlatego ¿e to bêdzie godziæ
w interes i bud¿et samorz¹du.

Sprawa uzgodnienia z Komisj¹ Trójstronn¹.
Komisja Trójstronna musi braæ pod uwagê inte-
resy wszystkich stron, dlatego ¿e bud¿et pañ-
stwa ma okreœlon¹ wielkoœæ, podobnie jak i bu-
d¿et samorz¹du.

Uzgodnienie czy opiniowanie zwi¹zków zawo-
dowych? Ustawa o zwi¹zkach zawodowych mówi
o opiniowaniu. Chcemy wprowadziæ uzgodnie-
nie. Uzgodnienie bêdzie burzy³o dotychczasowy
porz¹dek. Ci z pañstwa senatorów, którzy za-
rz¹dzali, wiedz¹ o tym, ¿e sformu³owania bardzo
czêsto doprowadzaj¹ do tego, ¿e nie mo¿na
uchwaliæ bud¿etu. W konsekwencji mog³oby to
jeszcze spowodowaæ, ¿e nie mo¿na by³oby wyp³a-
ciæ nauczycielom wynagrodzeñ.

Stawka zmniejszona o 25%. Ja zdajê sobie
sprawê, ¿e to mo¿e nie jest kwota, o któr¹ powin-
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niœmy w jakiœ sposób walczyæ, ale proszê zwróciæ
uwagê, ¿e bêdzie taki nauczyciel, który przyjdzie
i bêdzie sobie siedzia³, a bêdzie te¿ taki, który
przyjdzie i bêdzie prowadzi³ lekcje, bêdzie siê
przygotowywa³, a my zap³acimy im tyle samo za
wykonany trud. Czyli bior¹c pod uwagê równie¿
jak¹œ formê sprawiedliwoœci, uwa¿amy, ¿e ten
zapis powinien pozostaæ.

Bardzo bym prosi³ w imieniu rz¹du, a¿eby te
zmiany, które zosta³y zaproponowane przez ko-
misje, zosta³y utrzymane. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Longin Pastusiak)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê panu ministrowi.
Informujê dla porz¹dku, ¿e pan senator Pi-

woñski z³o¿y³ swoje wnioski legislacyjne. Tak¿e
pan senator Huskowski i pan senator G³adkow-
ski w trakcie dyskusji z³o¿yli swoje wnioski legis-
lacyjne na piœmie.

Dyskusja jest ju¿ zamkniêta.
Jak rozumiem, pan minister w tej chwili chyba

nie bêdzie siê ustosunkowywa³ do tych wnios-
ków, tylko ewentualnie na posiedzeniu komisji
jeszcze zajmie stanowisko w sprawie zg³oszo-
nych wniosków legislacyjnych.

W tej sytuacji, zgodnie z naszym regulaminem,
proszê Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej, a tak¿e Komisjê Nauki,
Edukacji i Sportu, o ustosunkowanie siê do
przedstawionych w trakcie debaty nad tym pun-
ktem wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania.

G³osowanie w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych
innych ustaw zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu, czyli w dniu jutrzej-
szym.

Przystêpujemy zatem, Wysoka Izbo, do roz-
patrzenia punktu trzynastego porz¹dku ob-
rad: informacja Pierwszego Prezesa S¹du Najwy-
¿szego Rzeczypospolitej Polskiej o dzia³alnoœci
S¹du Najwy¿szego w roku 2003.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu pierwszego prezesa S¹du Najwy¿szego, pa-
na profesora Lecha Gardockiego.

Witamy, Panie Prezesie.
Przypominam Wysokiej Izbie, ¿e zgodnie

z ustaw¹ z 23 listopada 2002 r. o S¹dzie Najwy¿-
szym pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego corocz-
nie sk³ada Senatowi informacjê o dzia³alnoœci
S¹du Najwy¿szego oraz o wynikaj¹cych z niej is-
totnych problemach, przy czym nad informacj¹
t¹ nie przeprowadza siê g³osowania.

Przypominam równie¿ Wysokiej Izbie, ¿e
otrzyman¹ od pierwszego prezesa S¹du Najwy¿-

szego informacjê, zgodnie z naszym regulami-
nem, skierowa³em do Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci. Komisja ta na posiedzeniu
23 czerwca zapozna³a siê z przekazan¹ przez
pierwszego prezesa S¹du Najwy¿szego informa-
cj¹ i poinformowa³a o tym marsza³ka Senatu.

Proszê o zabranie g³osu pierwszego prezesa
S¹du Najwy¿szego, pana profesora Lecha Gar-
dockiego.

Bardzo proszê, Panie Prezesie.

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e nie oczekuje siê ode mnie przedsta-

wienia w ca³oœci tego sprawozdania, które pañ-
stwo maj¹ do dyspozycji. Ono liczy ponad sie-
demdziesi¹t stron i to by trwa³o trochê za d³ugo,
wiêc przedstawiê najwa¿niejsze w¹tki. Gotów je-
stem oczywiœcie odpowiadaæ na pytania.

Otó¿ w roku sprawozdawczym, czyli 2003, od-
notowano wzrost liczby spraw wnoszonych do
S¹du Najwy¿szego. Dane s¹ nastêpuj¹ce: ogó³em
w tym okresie wp³ynê³o do S¹du Najwy¿szego
osiem tysiêcy osiemset dwadzieœcia szeœæ spraw.
Dla porównania, w poprzednim roku by³o ich sie-
dem tysiêcy dziewiêæset jedenaœcie. W tym by³o
szeœæ tysiêcy dwieœcie osiemdziesi¹t dziewiêæ ka-
sacji, a w poprzednim roku – piêæ tysiêcy cztery-
sta dwadzieœcia. Struktura i dynamika tych
spraw by³y zró¿nicowane. Najwiêcej kasacji, bo
trzy tysi¹ce trzysta piêtnaœcie, wniesiono do Izby
Cywilnej, tysi¹c siedemset dziewiêtnaœcie – do Iz-
by Karnej, tysi¹c dwieœcie dwadzieœcia osiem –
do Izby Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw
Publicznych, a dwadzieœcia siedem – do Izby Woj-
skowej, do której wp³ynê³o te¿ szeœædziesi¹t ape-
lacji, jako ¿e Izba Wojskowa pe³ni te¿ funkcjê
s¹du apelacyjnego w s¹downictwie wojskowym.

£¹cznie S¹d Najwy¿szy rozpozna³ dziewiêæ ty-
siêcy dwieœcie trzydzieœci trzy sprawy, w tym
szeœæ tysiêcy osiemset szeœæ kasacji. Na pozosta-
³¹ liczbê spraw, oprócz tysi¹ca trzystu osiemdzie-
siêciu piêciu za¿aleñ, sk³adaj¹ siê: kwestie praw-
ne, których by³o dwieœcie piêæ, rewizje nadzwy-
czajne wniesione od orzeczeñ Naczelnego S¹du
Administracyjnego – sto piêædziesi¹t osiem, ape-
lacje od orzeczeñ okrêgowych s¹dów wojsko-
wych, protesty wyborcze – sto piêædziesi¹t szeœæ,
spory kompetencyjne oraz inne sprawy poddane
w³aœciwoœci S¹du Najwy¿szego.

Za³atwienie wiêkszej liczby spraw, ni¿ wp³ynê-
³a, pozwoli³o na dalsze zmniejszenie zaleg³oœci,
w tym znaczne zmniejszenie zaleg³oœci, jeœli cho-
dzi o kasacje. Zaleg³ych kasacji by³o w roku 2002
trzy tysi¹ce trzysta osiemdziesi¹t szeœæ,
a w 2003 r. jest ich dwa tysi¹ce osiemset siedem-
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dziesi¹t, a wiêc jest to znaczny postêp. To wp³ywa
znacz¹co równie¿ na to, w jakim czasie od wp³y-
niêcia jest rozpatrywana kasacja. O tym bêdê
mówi³ jeszcze póŸniej.

Chcia³bym te¿ podkreœliæ, ¿e za wa¿ne dla oce-
ny naszej dzia³alnoœci uwa¿amy nie tylko te ilo-
œciowe wskaŸniki, ale równie¿ kwestie jakoœcio-
we, to znaczy wagê rozpoznawanych spraw, roz-
wi¹zywanych problemów prawnych, kwestie
umiejêtnoœci oraz trafnoœci wypracowanej wy-
k³adni i w zwi¹zku z tym wk³ad w ogólny rozwój
myœli prawniczej, do czego roœcimy sobie preten-
sje, czy te¿ – co jest nasz¹ ambicj¹. Wiêcej na ten
temat bêdê mówi³ jeszcze przy omawianiu dzia-
³alnoœci poszczególnych izb S¹du Najwy¿szego.

Chcia³bym jednak ju¿ w tym miejscu zauwa-
¿yæ, ¿e w okresie sprawozdawczym S¹d Najwy¿szy
rozstrzygn¹³ dwieœcie piêæ zagadnieñ prawnych
zawieraj¹cych wyk³adniê przepisów z ró¿nych
dziedzin prawa. I nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e niektó-
re uchwa³y poza tym, ¿e dawa³y wyk³adniê przepi-
sów prawa, spe³nia³y swoist¹ rolê sygnalizacyjn¹
wówczas, gdy w uzasadnieniu S¹d Najwy¿szy
stwierdza³, ¿e chocia¿ zajête przezeñ stanowisko
mo¿e budziæ w¹tpliwoœci z punktu widzenia zasad
s³usznoœci, to jednak ewentualna zmiana tego
stanowiska jest zale¿na od zmian ustawowych,
gdy¿ przekracza granice, które mo¿liwe s¹ do
osi¹gniêcia w drodze wyk³adni prawa.

Równie istotn¹ sfer¹ dzia³alnoœci S¹du Najwy-
¿szego, jak podejmowanie uchwa³ co do zaga-
dnieñ prawnych, jest orzekanie w sprawach ka-
sacyjnych, w których oceniane jest orzecznictwo
s¹dów powszechnych i wojskowych oraz rozwa-
¿ane s¹ w¹tpliwoœci nurtuj¹ce te s¹dy. Zagadnie-
nia podejmowane przez S¹d Najwy¿szy w spra-
wach kasacyjnych, jeœli chodzi o zakres rozwa-
¿añ, niejednokrotnie bliskie s¹ uchwa³om. Czê-
sto uwzglêdniany jest aspekt konstytucyjny
i prawnomiêdzynarodowy, zw³aszcza zaœ Euro-
pejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoœci.

S¹d Najwy¿szy nie rozstrzyga³ natomiast w mi-
nionym roku ¿adnego zagadnienia prawnego
z zakresu prawa administracyjnego, a w orzecze-
niach kasacyjnych dotycz¹cych tego prawa do-
minuj¹cym przedmiotem rozstrzygniêæ by³y sze-
roko rozumiane kwestie podatkowe.

Rok 2003 by³ ostatnim rokiem dzia³alnoœci
S¹du Najwy¿szego w zakresie rozpatrywania
spraw administracyjnych, to znaczy rewizji nad-
zwyczajnych od orzeczeñ Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego. Jak wiadomo, w tej chwili prze-
j¹³ tê kompetencjê Naczelny S¹d Administracyj-
ny w nowym kszta³cie.

Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e informacje o za-
pad³ych w S¹dzie Najwy¿szym orzeczeniach,
zw³aszcza uchwa³ach, by³y czêsto publikowane

przez prasê, nie tylko przez prasê fachow¹, ale te¿
przez prasê codzienn¹, i niezale¿nie od publikacji
orzeczeñ S¹du Najwy¿szego na ³amach prasy by-
³y one og³aszane w urzêdowych zbiorach przygo-
towanych przez kolegia redakcyjne poszczegól-
nych izb, a tak¿e w biuletynach wewnêtrznych,
co zapewnia³o wysoki poziom informacji w zakre-
sie interpretacji prawa i jego popularyzacji wœród
obywateli.

Istotn¹ rolê w tym wzglêdzie odgrywa te¿ stro-
na internetowa S¹du Najwy¿szego, na której za-
mieszczone s¹: wybór godnych uwagi spraw
z bie¿¹cej wokandy poszczególnych izb oraz krót-
kie komunikaty na temat orzeczeñ wywo³uj¹cych
szczególne zainteresowanie opinii publicznej.

Du¿y wp³yw na funkcjonowanie S¹du Najwy¿-
szego mia³o wejœcie w ¿ycie w dniu 1 stycznia
2003 r. nowej ustawy o S¹dzie Najwy¿szym, któ-
ra zwiêkszy³a w sposób znacz¹cy uprawnienia
administracyjne i samorz¹dowe S¹du Najwy¿-
szego, co skutkowa³o koniecznoœci¹ opracowa-
nia i uchwalenia szeregu regulacji wewnêtrz-
nych. W tym celu wy³oniony zosta³ spoœród sê-
dziów S¹du Najwy¿szego zespó³ do opracowania
projektów regulaminu S¹du Najwy¿szego i regu-
laminów organizacyjnych poszczególnych jedno-
stek w S¹dzie Najwy¿szym, a wiêc wszystkich
tych aktów wewnêtrznych przewidzianych usta-
w¹ o S¹dzie Najwy¿szym. Pozwoli³o to na zakoñ-
czenie z dniem 31 grudnia ubieg³ego roku proce-
su tworzenia nowych struktur organizacyjnych
przewidzianych przez przepisy tej w³aœnie nowej
ustawy ustrojowej o S¹dzie Najwy¿szym.

Z dniem 30 kwietnia 2003 r. na podstawie no-
wej ustawy o S¹dzie Najwy¿szym zmieni³ siê sta-
tus sêdziów Izby Wojskowej, którzy zostali zwol-
nieni z zawodowej s³u¿by wojskowej i w dniu
30 czerwca 2003 r., zgodnie z decyzj¹ ministra
obrony narodowej, nast¹pi³o rozformowanie tej
izby, jako instytucji wojskowej oczywiœcie.

W zwi¹zku z reform¹ s¹downictwa admini-
stracyjnego podjêto uchwa³ê w sprawie podzia³u
na wydzia³y Izby Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych i Spraw Publicznych. Wymaga³a tego zmia-
na zakresu kompetencji tych izb.

Przejdê teraz do problemowej charakterystyki
orzecznictwa w poszczególnych izbach S¹du Naj-
wy¿szego, zaczynaj¹c od Izby Cywilnej. Podkreœ-
lam jednak, ¿e pe³na charakterystyka zawarta
jest w pisemnej wersji informacji. Tutaj wska¿ê
tylko na kilka charakterystycznych punktów,
naprawdê w skrócie.

Otó¿ problematyka cywilna stanowi odbicie
aktualnego stanu prawa, ale tak¿e tendencji roz-
woju gospodarki rynkowej. Ma to wyraz zarówno
w zró¿nicowaniu spraw, jak i w wystêpowaniu
okreœlonych, charakterystycznych dla tych ten-
dencji problemów.

W 2003 r. odnotowano wyraŸny wzrost liczby
podjêtych uchwa³ zawieraj¹cych wyk³adniê pra-
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wa cywilnego. Dwie uchwa³y sk³adu siedmiu sê-
dziów dotycz¹ istotnych zagadnieñ prawa obliga-
cyjnego, budz¹cych kontrowersje tak w orzeczni-
ctwie, jak i nauce prawa, które zaostrzy³y siê
w ostatnim okresie zw³aszcza w kontekœcie judy-
katury S¹du Najwy¿szego, dlatego szybkie wy-
jaœnienie tych kwestii le¿a³o w interesie wymiaru
sprawiedliwoœci. S¹d Najwy¿szy rozwa¿a³ miano-
wicie skutki odst¹pienia od umowy sprzeda¿y
rzeczy ruchomej na podstawie art. 491 §1 oraz
art. 560 §2 kodeksu cywilnego i przyj¹³, ¿e powo-
duje ono przejœcie w³asnoœci rzeczy z powrotem
na zbywcê, a wiêc wywo³uje skutek rozporz¹dza-
j¹cy, rzeczowy. S¹d Najwy¿szy wyraŸnie podtrzy-
ma³ te¿ dotychczasowe stanowisko judykatury
dotycz¹ce odst¹pienia od umowy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci.

S¹d Najwy¿szy miêdzy innymi rozwa¿a³ te¿ in-
n¹ donios³¹ kwestiê. Odpowiada³ mianowicie na
pytanie, czy w razie gdy kara umowna zosta³a za-
strze¿ona na rzecz jednej ze stron umowy na wy-
padek niewykonania lub nienale¿ytego wykona-
nia zobowi¹zania, strona zobowi¹zana do zap³aty
kary umownej mo¿e zwolniæ siê z tego obowi¹zku,
je¿eli wyka¿e, ¿e ¿¹daj¹cy zap³aty kary umownej
nie poniós³ ¿adnej szkody na skutek niewykona-
nia lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania.
Próby wyjaœnienia tej kwestii wywo³ywa³y w do-
tychczasowej praktyce, a tak¿e w piœmiennictwie
prawniczym powa¿ne rozbie¿noœci, które wyma-
ga³y jednoznacznego rozstrzygniêcia. Odwo³uj¹c
siê do wszystkich metod wyk³adni i siêgaj¹c do ar-
gumentów prawnoporównawczych, S¹d Najwy¿-
szy przyj¹³, ¿e wykazanie przez d³u¿nika, i¿ wie-
rzyciel nie poniós³ szkody, nie zwalnia go z obo-
wi¹zku zap³aty kary umownej, zastrze¿onej na
wypadek niewykonania lub nienale¿ytego wyko-
nania zobowi¹zania. Nadana tej uchwale moc za-
sady prawnej bez w¹tpienia skutecznie ujednoli-
ci judykaturê, a tak¿e „uspokoi” zdezorientowa-
n¹ niekiedy praktykê kontraktow¹.

W Izbie Cywilnej rozstrzygano te¿ trudny pro-
blem dotycz¹cy kwestii odszkodowañ z tytu³u
szkody wynik³ej z niezaspokojenia uprawnienia
do przyznania prawa wieczystej dzier¿awy lub
prawa zabudowy czy te¿ prawa u¿ytkowania wie-
czystego gruntu objêtego dzia³aniem dekretu
z 1945 r. o w³asnoœci i u¿ytkowaniu gruntów na
obszarze miasta sto³ecznego Warszawy. Uchwa³a
ta powinna mieæ du¿e znaczenie dla rozstrzyga-
nia spraw dotycz¹cych odszkodowañ za tak zwa-
ne grunty warszawskie.

Wiele istotnych zagadnieñ prawnomaterialnych
i procesowych S¹d Najwy¿szy wyjaœni³ w orzecze-
niach wydanych w postêpowaniu kasacyjnym,
mam na myœli w dalszym ci¹gu sprawy cywilne.

Wci¹¿ niejednolite jest orzecznictwo dotycz¹ce
dopuszczalnoœci niestosowania przepisu usta-

wowego uznanego przez s¹d za sprzeczny z kon-
stytucj¹. Jak wiadomo, jest to przedmiotem ró¿-
nicy zdañ czy mo¿e sporu miêdzy S¹dem Najwy¿-
szym a Trybuna³em Konstytucyjnym, ale rów-
nie¿ w samym S¹dzie Najwy¿szym jeszcze nie do-
sz³o do jakiegoœ ujednolicenia pogl¹dów i zapa-
daj¹ ró¿ne orzeczenia w zwi¹zku z t¹ problematy-
k¹. W jednym z wyroków S¹d Najwy¿szy wyrazi³
pogl¹d, ¿e s¹d powszechny nie ma takiego upra-
wnienia i równie¿ S¹d Najwy¿szy takiego upra-
wnienia nie ma, w innym zaœ dopuœci³ tak¹ mo¿-
liwoœæ i stwierdzi³, ¿e s¹d powszechny lub S¹d
Najwy¿szy, uznaj¹c niekonstytucyjnoœæ danego
przepisu, pomija go przy orzekaniu w rozpozna-
wanej sprawie, w konkretnej sprawie, ale pogl¹d
ten nie jest wi¹¿¹cy dla innych s¹dów orzeka-
j¹cych w sprawach podobnych; nie powoduje to
te¿ uchylenia przepisu, którego orzeczenie doty-
czy, a wiêc inaczej ni¿ to jest w przypadku kom-
petencji Trybuna³u Konstytucyjnego.

Przedmiotem szczególnego spo³ecznego zain-
teresowania niezmiennie jest orzecznictwo S¹du
Najwy¿szego zwi¹zane z problematyk¹ na styku
prawa prasowego i cywilnoprawnej ochrony dóbr
osobistych. Z tego wzglêdu na szczególn¹ uwagê
zas³uguje wyrok, w którym S¹d Najwy¿szy
stwierdzi³, ¿e je¿eli dziennikarz, dzia³aj¹c w obro-
nie spo³ecznie uzasadnionego interesu, zacho-
wa³ szczególn¹ starannoœæ i rzetelnoœæ przy zbie-
raniu i wykorzystaniu materia³u prasowego, to
jego opublikowanie nie jest dzia³aniem bezpraw-
nym, tak¿e wtedy, gdy oka¿e siê, ¿e materia³ ten
zawiera informacje nieprawdziwe. S¹d Najwy¿-
szy podkreœli³ jednak w tym orzeczeniu, ¿e obo-
wi¹zkiem dziennikarza jest dociekliwoœæ w po-
szukiwaniu prawdy oraz d¹¿enie do korzystania
z wiarygodnych Ÿróde³. Z drugiej strony, w innym
orzeczeniu, w innym sk³adzie, S¹d Najwy¿szy
podkreœli³, ¿e zagwarantowane w konstytucji
i Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podsta-
wowych wolnoœci prawo do krytyki zachowania
osób sprawuj¹cych funkcje publiczne czy urzê-
dowe nie mo¿e byæ wykonywane w taki sposób,
aby narusza³o dobre imiê krytykowanego.

Analiza pozosta³ych orzeczeñ S¹du Najwy¿-
szego z tego zakresu doprowadzi³a nas do kon-
kluzji, ¿e istnieje rozbie¿noœæ w orzecznictwie
S¹du Najwy¿szego w tej kwestii – a chodzi o upra-
wnienia dziennikarza, obowi¹zki dziennikarza,
ochronê dóbr osobistych, ochronê dóbr osobi-
stych osób publicznych. W zwi¹zku z tym w nie-
odleg³ym czasie, myœlê, ¿e jeszcze w sierpniu, za-
dam tak zwane pytanie abstrakcyjne Izbie Cywil-
nej co do tego, jakie jest jej definitywne zdanie na
ten temat – to pytanie bêdzie rozstrzygniête
prawdopodobnie w sk³adzie siedmiu sêdziów al-
bo w szerszym sk³adzie.

Precedensowym orzeczeniem z innej zupe³nie
dziedziny, ale zwi¹zanej ze sprawami cywilnymi,
jest wyrok, w którym S¹d Najwy¿szy wyrazi³ po-
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gl¹d, ¿e bezprawne uniemo¿liwienie wykonania
zabiegu przerwania ci¹¿y bêd¹cej wynikiem
przestêpstwa przez osoby zobowi¹zane do wyko-
nania tego zabiegu uprawnia kobietê do docho-
dzenia wyrównania szkody wynik³ej z tego zda-
rzenia. To nieodnotowane dot¹d w sprawach
s¹dowych w Polsce orzeczenie by³o pewnym wy-
pe³nieniem luki i opowiedzeniem siê po stronie
tego pogl¹du, w ka¿dym razie przez ten sk³ad
S¹du Najwy¿szego, w zwi¹zku z wypowiedziami
doktryny oraz judykatury w innych pañstwach
europejskich.

Jeœli chodzi o pewne dane statystyczne doty-
cz¹ce Izby Cywilnej, chcia³bym powiedzieæ, ¿e
wp³ynê³o o osiemset siedemnaœcie kasacji wiêcej
ni¿ w poprzednim roku, a za³atwiono tych kasacji
w Izbie Cywilnej o trzysta jedenaœcie wiêcej ni¿
wp³ynê³o, czyli zupe³nie wyraŸne jest, po porów-
naniu tych danych, ¿e izba zmniejszy³a swoje za-
leg³oœci. To wymaga³o du¿ego wysi³ku ze strony
sêdziów. W tej chwili przeciêtny okres oczekiwa-
nia na merytoryczne rozpoznanie kasacji w Izbie
Cywilnej uleg³ skróceniu do oko³o jedenastu mie-
siêcy, a ju¿ kilka lat temu ten okres oczekiwania
wynosi³ chyba ponad trzy lata. Jedenaœcie mie-
siêcy wiêc to zupe³nie niez³y wynik. Ustali³em
w rozmowie z prezesem niemieckiego s¹du naj-
wy¿szego, ¿e podobn¹ iloœæ czasu oczekuje siê na
rozstrzygniêcie kasacji w niemieckim s¹dzie naj-
wy¿szym, który uwa¿any jest za dosyæ sprawny
s¹d. Ale oczywiœcie to nas nie zadowala, bêdzie-
my d¹¿yli do skrócenia jeszcze tego okresu.

Teraz przejdê do kwestii Izby Pracy, Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych. Spoœród
zagadnieñ prawnych, które pojawi³y siê w dzia-
³alnoœci uchwa³odawczej S¹du Najwy¿szego z za-
kresu prawa pracy, na uwagê zas³uguje zw³asz-
cza uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów dotycz¹ca
donios³ej kwestii ustalenia okresu wypowiedze-
nia umowy o pracê na czas nieokreœlony. S¹d
Najwy¿szy przyj¹³, ¿e przy ustalaniu okresu wy-
powiedzenia umowy o pracê zawartej na czas
nieokreœlony – art. 36 §1 kodeksu pracy – uw-
zglêdnia siê wszystkie okresy zatrudnienia u tego
samego pracodawcy. W ten sposób S¹d Najwy¿-
szy rozwia³ ostatecznie w¹tpliwoœci interpreta-
cyjne zwi¹zane z art. 36 §1 kodeksu pracy wystê-
puj¹ce zarówno w literaturze prawniczej, jak
i w orzecznictwie s¹dowym.

Niezwykle noœnej spo³ecznie kwestii dotyczy³a
te¿ uchwa³a, w której S¹d Najwy¿szy wypowie-
dzia³ siê w ten sposób, ¿e przes³ank¹ warunku-
j¹c¹ nabycie prawa do dodatkowego wynagro-
dzenia rocznego w pe³nej wysokoœci, na podsta-
wie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocz-
nym dla pracowników jednostek sfery bud¿eto-
wej, jest efektywne przepracowanie u danego
pracodawcy pe³nego roku kalendarzowego, a nie

jedynie pozostawanie w tym okresie w stosunku
pracy. Ponadto wskaza³, ¿e przy ustalaniu wyso-
koœci dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wy-
p³acanego na podstawie tej ustawy, nie uwzglê-
dnia siê wynagrodzenia otrzymanego przez sê-
dziego w okresie nieobecnoœci w pracy z powodu
choroby.

W sprawach rozpoznawanych w postêpowa-
niu kasacyjnym dominowa³a problematyka bez-
poœrednio b¹dŸ poœrednio dotycz¹ca kwestii
zwi¹zanych z przekszta³ceniem, ustaleniem tre-
œci lub ustaniem stosunku pracy i z roszczeniami
z tego tytu³u. W kilku sprawach S¹d Najwy¿szy
zaj¹³ siê kwesti¹ równego traktowania pracowni-
ków i zakazem dyskryminacji.

Z zasad¹ niedyskryminacji wi¹¿e siê te¿ kwe-
stia nabycia przez pracownika praw emerytal-
nych bêd¹cego przyczyn¹ wypowiedzenia umowy
o pracê. W jednym z wyroków S¹d Najwy¿szy uz-
na³, ¿e nabycie przez pracownika kolejowego pra-
wa do emerytury na podstawie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych stanowi uzasadnion¹ przyczynê wypo-
wiedzenia przez pracodawcê umowy o pracê
w rozumieniu art. 45 kodeksu pracy. Zakaz dys-
kryminacji i odmiennego, nieusprawiedliwione-
go rodzajem pracy traktowania pracowników
mo¿e odnosiæ siê do pracowników w tej samej
grupie wiekowej, zaœ wypowiedzenie uzasadnio-
ne osi¹gniêciem przez pracownika wieku emery-
talnego nie dyskryminuje tego pracownika, który
pozyskuje przecie¿ inne Ÿród³o sta³ego dochodu.

Wiele nowych, istotnych zagadnieñ podjêto
w orzecznictwie z zakresu ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, miêdzy innymi w³aœnie na gruncie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych.

W uchwale sk³adu siedmiu sêdziów zajêto sta-
nowisko, wed³ug którego odmienna ocena dowo-
dów do³¹czonych do wniosku o emeryturê lub re-
ntê, przeprowadzona przez organ rentowy po up-
rawomocnieniu siê decyzji przyznaj¹cej œwiad-
czenie, nie jest okolicznoœci¹ uzasadniaj¹c¹
wszczêcie z urzêdu postêpowania o ponowne
ustalenie prawa do œwiadczeñ na podstawie
art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Ta uchwa³a, jak siê wydaje, uporz¹dkowa³a
kwestie wznowienia postêpowania i bêdzie mia³a
wp³yw na rozstrzygniêcie stosunkowo wielu
spraw przedstawianych do kasacji, których
przedmiotem jest wstrzymanie prawa do wczeœ-
niejszych emerytur z tytu³u sprawowania opieki
nad dzieckiem wymagaj¹cym specjalnej troski.

W wielu orzeczeniach kasacyjnych interpreto-
wano przepisy ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, miêdzy
innymi w zakresie: uprawnieñ do wczeœniejszej
emerytury, okreœlania niezdolnoœci do pracy
i niepe³nosprawnoœci, zawieszania lub zmniej-
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szania œwiadczenia, podlegania pracowniczemu
ubezpieczeniu spo³ecznemu.

W zakresie spraw publicznych na uwagê za-
s³uguj¹ zw³aszcza nastêpuj¹ce rozstrzygniêcia.
Otó¿, pe³ny sk³ad Izby Pracy, Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych i Spraw Publicznych podj¹³ uchwa³ê
stwierdzaj¹c¹ wa¿noœæ referendum ogólnokrajo-
wego, które przeprowadzono w dniach 7 i 8 czer-
wca 2003 r., w sprawie wyra¿enia zgody na ratyfi-
kacjê traktatu dotycz¹cego przyst¹pienia Rze-
czypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. S¹d
Najwy¿szy uniewa¿ni³ g³osowanie w dwóch ob-
wodach. Uchwa³a zosta³a podjêta po wydaniu
w sk³adach trzyosobowych dziewiêædziesiêciu
oœmiu uchwa³ w sprawach protestów przeciwko
wa¿noœci referendum. W oœmiu sprawach prote-
sty uznano za zasadne, w tym w szeœciu spra-
wach stwierdzono, ¿e naruszenie prawa nie mia-
³o wp³ywu na wynik g³osowania w obwodzie ani
na wynik referendum.

W zwi¹zku z przepisami ustawy o referendum
ogólnokrajowym wydano te¿ inne orzeczenia.
Pe³ny sk³ad Izby Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych i Spraw Publicznych dwukrotnie rozstrzy-
ga³ w sprawach wa¿noœci wyborów uzupe³nia-
j¹cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozstrzygane by³y równie¿ skargi partii polity-
cznych na uchwa³y Pañstwowej Komisji Wybor-
czej w sprawie odrzucenia sprawozdania o Ÿród-
³ach pozyskania œrodków finansowych. Na szeœæ
skarg rozpoznawanych w sk³adzie siedmiu sê-
dziów S¹d Najwy¿szy piêæ skarg oddali³, a jedn¹
odrzuci³ ze wzglêdów formalnych. Jak z tego wy-
nika, S¹d Najwy¿szy podtrzyma³ przyjêt¹
w ubieg³ych latach rygorystyczn¹ wyk³adniê
przepisów art. 24 i 25 ustawy z 1997 r. o partiach
politycznych.

Dzia³alnoœæ uchwa³odawcza Izby Karnej pole-
ga³a na udzielaniu odpowiedzi na przedstawione
pytania wymagaj¹ce zasadniczej wyk³adni usta-
wy, na tak zwane pytania konkretne, lub na roz-
strzyganiu rozbie¿noœci wyk³adni prawa uja-
wniaj¹cych siê w orzecznictwie s¹dów powsze-
chnych, s¹dów wojskowych lub S¹du Najwy¿sze-
go, ale nie na tle konkretnej sprawy – by³y to tak
zwane pytania abstrakcyjne. Ze wzglêdu na licz-
bê podjêtych uchwa³ i ró¿norodnoœæ tematyczn¹
mo¿liwe jest przedstawienie w rozs¹dnym czasie
tylko niektórych z nich.

I wœród tych uchwa³ z zakresu prawa karnego,
prawa materialnego na plan pierwszy chcia³bym
wysun¹æ uchwa³y podjête przez sk³ady powiêk-
szone S¹du Najwy¿szego.

Pierwsz¹ z nich, o najwiêkszym znaczeniu dla
codziennej praktyki organów œcigania i wymiaru
sprawiedliwoœci, jest uchwa³a usuwaj¹ca roz-
bie¿noœci w dotychczasowej judykaturze, w tym
tak¿e rozbie¿noœci w orzecznictwie poszczegól-

nych sk³adów S¹du Najwy¿szego. Chodzi³o mia-
nowicie o znamiona wystêpku okreœlonego
w art. 271 §1 kodeksu karnego, czyli o poœwiad-
czenie nieprawdy w dokumencie, i wykroczenia
skarbowego okreœlonego w art. 62 §2 i §5 kodek-
su karnego skarbowego w kontekœcie przestêp-
stwa poœwiadczenia nieprawdy w fakturze VAT.
Mówi¹c w pewnym skrócie, chodzi o to, czy po-
œwiadczenie nieprawdy przez osobê uprawnion¹
do wystawiania faktury VAT jest przestêpstwem
z jednego z tych artyku³ów.

Wa¿na jest te¿ uchwa³a sk³adu siedmiu sê-
dziów rozstrzygaj¹ca zagadnienie z zupe³nie in-
nej czêœci prawa karnego, z czêœci ogólnej, a do-
tycz¹ca problematyki usi³owania pod¿egania do
przestêpstwa.

Trzecia z uchwa³, wydanych w sk³adzie powiê-
kszonym, wyra¿a pogl¹d, ¿e bezpodstawne uchy-
lenie siê od z³o¿enia zeznania nie jest zatajeniem
prawdy w rozumieniu art. 233 §1 kodeksu kar-
nego. Chodzi³o o kontrowersje, czy uchylanie siê
od z³o¿enia zeznania przez œwiadka ma byæ trak-
towane tylko jako naruszenie jego obowi¹zku
sk³adania zeznañ – w zwi¹zku z tym reakcj¹ po-
winno byæ wymuszenie sk³adania zeznañ przez
stosowanie kar pieniê¿nych, a nawet aresztu –
czy te¿ jest to przestêpstwo zatajenia prawdy
w rozumieniu art. 233 mówi¹cego o fa³szywych
zeznaniach. OdpowiedŸ by³a, jak powiedzia³em,
taka, ¿e zatajenie prawdy nastêpuje tylko wtedy,
kiedy ktoœ, stwarzaj¹c wra¿enie, ¿e mówi wszyst-
ko, zataja pewien fragment swojej wypowiedzi,
a nie wtedy, kiedy, ¿e tak powiem, z otwart¹ przy-
³bic¹ oœwiadcza, ¿e ¿adnych zeznañ nie bêdzie
sk³ada³ – to oczywiœcie jest niezgodne z prawem,
ale nie jest zatajeniem prawdy, zdaniem S¹du
Najwy¿szego.

S¹d Najwy¿szy poddawa³ interpretacji nie tyl-
ko przepisy materialnoprawne, nie tylko zawarte
w kodeksie karnym, ale równie¿ zawarte w tak
zwanej ustawie lustracyjnej.

Jeœli chodzi o prawo karne procesowe, tak¿e
na plan pierwszy nale¿y wysun¹æ uchwa³y podjê-
te przez powiêkszone sk³ady S¹du Najwy¿szego.
I tutaj chcia³bym zwróciæ uwagê na jedn¹ z uch-
wa³. Wprawdzie z uwagi na zmiany ustawodaw-
cze, które wesz³y w ¿ycie z dniem 1 lipca 2003 r.,
dzisiaj uchwa³a ta ma znaczenie jedynie history-
czne, ale mia³a du¿e znaczenie wtedy, kiedy by³a
podejmowana. Stwierdzono w niej mianowicie,
¿e obowi¹zek posiadania obroñcy przed s¹dem
okrêgowym, jako s¹dem pierwszej instancji,
przez oskar¿onego, którego pozbawiono wolnoœci,
ustaje w wypadku odzyskania przez niego wolno-
œci. A wiêc rozstrzygniêcie by³o takie, ¿e nie wy-
starczy, ¿e w jakimœ czasie oskar¿ony by³ pozba-
wiony wolnoœci, ¿eby ju¿ przez ca³y czas postêpo-
wania mia³ obroñcê. Rozstrzygniêcie, powie-
dzia³bym, bardziej reprezentowa³o praktyczne
nastawienie do tej kwestii. S¹d Najwy¿szy uzna³
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w tej uchwale, ¿e w wypadku tej sprawy, tego pro-
blemu za tym, ¿e oskar¿ony musi mieæ obroñcê,
przemawia w³aœnie to, ¿e trudniej jest mu siê bro-
niæ, poniewa¿ pozbawiony jest wolnoœci. Jeœli
przesta³ byæ pozbawiony wolnoœci, oczywiœcie
mo¿e mieæ obroñcê, ale to nie jest obowi¹zkowe.

Wyk³adnia funkcjonalna i systemowa przepi-
sów zamieszczonych w rozdziale 28 kodeksu po-
stêpowania karnego, zatytu³owanym „Œrodki za-
pobiegawcze”, doprowadzi³a z kolei sk³ad powiê-
kszony S¹du Najwy¿szego do podjêcia uchwa³y
dotycz¹cej art. 268 §1 k.p.k. oraz art. 269 §1 i 2
k.p.k. Chodzi³o o tak¹ sytuacjê, kiedy nast¹pi³a
zmiana œrodka zapobiegawczego na porêczenie
maj¹tkowe. S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e jeœli osoba,
której to dotyczy, akurat by³a nieuchwytna, roze-
s³ano za ni¹ list goñczy, to ustanie tego porêcze-
nia i zwrot kwoty nast¹pi dopiero w momencie
rzeczywistego rozpoczêcia tymczasowego are-
sztowania.

Spoœród problemów wyjaœnionych w orzeczni-
ctwie Izby Karnej o wa¿nym znaczeniu spo³ecz-
nym mo¿na te¿ wymieniæ wiele przepisów doty-
cz¹cych prawa prasowego, a zw³aszcza sformu³o-
wania dotycz¹ce wymogu szczególnej staranno-
œci dziennikarza oraz orzeczenia dotycz¹ce miê-
dzy innymi pojêcia sprostowania w rozumieniu
art. 31 prawa prasowego. Wszystko to oczywiœcie
odbywa³o siê w kontekœcie spraw, w których cho-
dzi³o o przestêpstwo znies³awienia.

Nadal utrzymuj¹ca siê tendencja zmniejszo-
nej liczby kasacji wp³ywaj¹cych nie do ca³ego
S¹du Najwy¿szego, ale do Izby Karnej, mia³a bar-
dzo istotny wp³yw na sprawnoœæ postêpowania
kasacyjnego w tej izbie. W tej chwili zaleg³oœci
w Izbie Karnej zosta³y ju¿ praktycznie zlikwido-
wane. Sprawy s¹ rozpatrywane na bie¿¹co, czyli –
tak to siê u nas rozumie – w ci¹gu trzech, czte-
rech miesiêcy od wniesienia kasacji do S¹du Naj-
wy¿szego. To jest naprawdê tak zwany rozs¹dny
termin w rozumieniu art. 6. Europejskiej Kon-
wencji Praw Cz³owieka.

Jeœli chodzi o Izbê Wojskow¹, to w roku spra-
wozdawczym nie uleg³a zmianie dotychczasowa
w³aœciwoœæ tej izby S¹du Najwy¿szego. Do jej
kompetencji nale¿y, tak jak uprzednio, rozpoz-
nawanie œrodków odwo³awczych – apelacji i za¿a-
leñ – od orzeczeñ i zarz¹dzeñ wydawanych w pier-
wszej instancji przez wojskowe s¹dy okrêgowe
oraz kasacji od prawomocnych orzeczeñ wojsko-
wych s¹dów odwo³awczych i kasacji wniesionych
przez tak zwane podmioty szczególne: rzecznika
praw obywatelskich, ministra sprawiedliwoœci
i prokuratora generalnego. Ponadto Izba Wojsko-
wa S¹du Najwy¿szego wed³ug przepisów ustawy
– Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz nie-
których innych ustaw jest od 1 paŸdziernika
2001 r. s¹dem dyscyplinarnym drugiej instancji

w sprawach dyscyplinarnych wszystkich sê-
dziów s¹dów wojskowych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
sprawy apelacyjne i kasacyjne rozpoznawane by-
³y na bie¿¹co, a wyznaczenie pierwszego terminu
nastêpowa³o niezw³ocznie po wp³yniêciu akt do
S¹du Najwy¿szego – mówiê o Izbie Wojskowej.

W 2003 r. S¹d Najwy¿szy w Izbie Wojskowej
rozpozna³ trzy wa¿ne zagadnienia prawne, wy-
magaj¹ce zasadniczej wyk³adni ustawy b¹dŸ wy-
nikaj¹ce z ujawnionych w orzecznictwie rozbie¿-
noœci co do wyk³adni prawa. Dwa zagadnienia
prawne zosta³y przedstawione przez s¹dy odwo-
³awcze, trzecie by³o wynikiem wniosku z³o¿onego
przez rzecznika praw obywatelskich. Wprawdzie
w ostatniej z wymienionych spraw odmówiono
podjêcia uchwa³y, ale w uzasadnieniu wydanego
postanowienia wyra¿ono pogl¹d niezwykle istot-
ny z punktu widzenia jednolitoœci orzecznictwa
s¹dów wojskowych, wyjaœniaj¹cy treœæ przepisu
art. 320 kodeksu karnego w powi¹zaniu z treœci¹
normy zawartej w art. 1 kodeksu karnego. S¹d
Najwy¿szy w Izbie Wojskowej wskaza³ mianowi-
cie, ¿e ustalona ex post niezdolnoœæ ¿o³nierza do
s³u¿by wojskowej, która pozostawa³a w zwi¹zku
z pope³nieniem przestêpstwa œciœle wojskowego,
jest uzewnêtrznieniem tak istotnego elementu
indywidualizuj¹cego ten czyn w p³aszczyŸnie
materialnej, ¿e in concreto, wobec zaistnienia in-
nych istotnych okolicznoœci, wskazanych
w art. 115 §2 kodeksu karnego, charakteryzu-
j¹cych stronê podmiotow¹ i przedmiotow¹, rodzi
po stronie s¹du obowi¹zek rozwa¿enia warun-
ków uzasadniaj¹cych przestêpczoœæ tego czynu
czy te¿, mówi¹c bardziej dok³adnie, brak jego
przestêpczoœci w takiej sytuacji.

Szczególne znaczenie ma uchwa³a sk³adu
siedmiu sêdziów, wydana w nastêpstwie rozpoz-
nania zagadnienia prawnego przedstawionego
przez sk³ad trzech sêdziów S¹du Najwy¿szego,
rozstrzygaj¹ca problem wzajemnego stosunku
przestêpstwa i wykroczenia, w sytuacji gdy zna-
miona ustawowe takich czynów wyczerpane zo-
sta³y jednym dzia³aniem sprawców.

Szereg innych istotnych dla praktyki wskazañ
odnosz¹cych siê do wyk³adni prawa materialne-
go oraz procesowego zawieraj¹ orzeczenia wyda-
ne w Izbie Wojskowej w konkretnych sprawach,
a zakwalifikowane do publikacji w zbiorze orze-
czeñ S¹du Najwy¿szego – s¹ to tak zwane orze-
czenia tezowe.

W dziedzinie prawa procesowego na podkreœ-
lenie zas³uguj¹ zw³aszcza trzy orzeczenia, w któ-
rych S¹d Najwy¿szy zaj¹³ siê wyk³adni¹ art. 521
k.p.k. przez pryzmat podmiotu uprawnionego do
wniesienia kasacji, o której mowa w powo³anym
przepisie. Uznaj¹c, ¿e prawo do wniesienia tego
rodzaju kasacji przys³uguje zastêpcy prokurato-
ra generalnego – naczelnemu prokuratorowi woj-
skowemu, poniewa¿ dysponuje on uprawnienia-
mi procesowymi prokuratora generalnego,
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a ustawa w tym wypadku nie stanowi inaczej,
w kolejnych orzeczeniach wywiedziono, i¿ kom-
petencji do wniesienia kasacji okreœlonej
w art. 521 k.p.k. nie posiadaj¹: zastêpca proku-
ratora generalnego – dyrektor G³ównej Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ani podsekretarz stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci.

Odrêbny temat stanowi¹ sprawy dyscyplinar-
ne. W omawianym okresie, czyli w 2003 r., do ut-
worzonego rok wczeœniej, czyli w 2002 r., wydzia-
³u do spraw dyscyplinarnych sêdziów – jest to
Wydzia³ VI Izby Karnej – wp³ynê³y osiemdziesi¹t
cztery sprawy dyscyplinarne, oprócz tego pozo-
sta³o jeszcze jedenaœcie spraw z poprzedniego ro-
ku. Z tych dziewiêædziesiêciu piêciu spraw za³at-
wiono w 2003 r. osiemdziesi¹t osiem, z czego na-
le¿y wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e S¹d Najwy¿szy jako
s¹d dyscyplinarny drugiej instancji dzia³a³
w sposób sprawny.

Orzeczenia S¹du Najwy¿szego w sprawach dys-
cyplinarnych s¹ umieszczane w bazie orzeczeñ
S¹du Najwy¿szego, tak zwanej bazie „Supremus”,
oraz w wydanym po raz pierwszy w 2003 r. w na-
k³adzie trzystu egzemplarzy zbiorze zatytu³owa-
nym „Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – S¹du
Dyscyplinarnego”. Wysz³y ju¿ trzy zeszyty.

Teraz kilka s³ów na temat przysz³oœci, a w³a-
œciwie teraŸniejszoœci, bo chodzi o rok 2004, któ-
ry by³ przysz³oœci¹, kiedy powstawa³o to sprawo-
zdanie. Co nas czeka, a w³aœciwie co ju¿ prze¿y-
wamy jako S¹d Najwy¿szy w roku 2004?

Po pierwsze, konsekwencj¹ utraty przez S¹d
Najwy¿szy konstytucyjnych uprawnieñ do roz-
poznawania spraw administracyjnych bêdzie ko-
niecznoœæ umorzenia spraw wniesionych do koñ-
ca 2003 r. jako rewizji nadzwyczajnych od orze-
czeñ Naczelnego S¹du Administracyjnego. Kiedy
to sprawozdanie by³o sporz¹dzane, do za³atwie-
nia by³o dwieœcie trzydzieœci piêæ takich spraw.
W tej chwili ju¿ ich prawie nie ma. Na zakres obo-
wi¹zków S¹du Najwy¿szego niew¹tpliwie wp³ynie
te¿ likwidacja Kolegium Kompetencyjnego, mimo
braku innego organu, który przej¹³by jego kom-
petencje. Osobiœcie uwa¿am, ¿e nie by³o to naj-
lepsze posuniêcie. Wprawdzie nic dramatyczne-
go siê nie dzieje, ale jakieœ kolegium kompeten-
cyjne, jeœli chodzi o rozstrzyganie sporów miêdzy
s¹dami a organami administracji, a tak¿e miêdzy
s¹dem powszechnym a s¹dem administracyj-
nym, powinno powstaæ. Mo¿e S¹d Najwy¿szy, nie
maj¹c oczywiœcie prawa inicjatywy ustawodaw-
czej, zainspiruje tak¹ zmianê w sensie faktycz-
nym, zaproponuje coœ któremuœ z organów ma-
j¹cych tak¹ inicjatywê.

Po drugie, swoist¹ konsekwencj¹ w³¹czenia
Polski do struktur Unii Europejskiej bêdzie nie
tylko inkorporacja prawa europejskiego do na-

szego ustawodawstwa wewnêtrznego, lecz rów-
nie¿ bezpoœrednie stosowanie tego prawa przez
polskie s¹dy, w tym przez S¹d Najwy¿szy.
W zwi¹zku z tym konieczne bêdzie nale¿yte przy-
gotowanie siê S¹du Najwy¿szego do wyjaœniania
i stosowania tego nowego, poszerzonego prawa.
W du¿ym stopniu to ju¿ w³aœciwie nast¹pi³o dziê-
ki ró¿nym szkoleniom, sta¿om za granic¹ i tym
podobnym metodom pog³êbiania naszej wiedzy.
Organizacyjnie zwiêkszone zadania czekaj¹ na-
sze Biuro Studiów i Analiz, a zw³aszcza utworzo-
ny w nim nowy dzia³ prawa europejskiego, w któ-
rym zatrudniamy specjalistów z uniwersytetów.
Bêd¹ siê oni zajmowaæ w³aœnie konsultacjami
w sprawach, w których bêdzie wchodzi³o w grê
zastosowanie prawa europejskiego b¹dŸ zadanie
pytania Europejskiemu Trybuna³owi Sprawied-
liwoœci. Jesteœmy ju¿ do tego przygotowani zaró-
wno merytorycznie, jak i organizacyjnie.

Jest te¿ naszym zadaniem w najbli¿szej przysz³o-
œci doprowadzenie do pewnej jednolitoœci pogl¹dów
miêdzy S¹dem Najwy¿szym a Trybuna³em Konsty-
tucyjnym, jeœli chodzi o tak zwane orzeczenia inter-
pretacyjne Trybuna³u Konstytucyjnego i kompe-
tencje – istniej¹ceb¹dŸnieistniej¹ce –S¹duNajwy¿-
szego do badania konstytucyjnoœci ustaw w kon-
kretnej sprawie. W tym zakresie jestem umiarko-
wanym optymist¹. Wydaje mi siê, ¿e nast¹pi³o pew-
ne zbli¿enie stanowisk S¹du Najwy¿szego i Trybu-
na³u Konstytucyjnego, wiêc mo¿e ujednolici siê to
w rozs¹dnym terminie. Jest to bardzo wa¿ne, bo
ró¿nicazdañmiêdzywysokimi instancjamis¹dowy-
mi, jakimi s¹ S¹d Najwy¿szy i Trybuna³ Konstytu-
cyjny, a tak¿e Naczelny S¹d Administracyjny, na
pewno nie jest spo³ecznie korzystna.

I wreszcie w 2004 r. czeka S¹d Najwy¿szy po-
wo³anie nowego prezesa, pierwszego prezesa
S¹du Najwy¿szego. 13 wrzeœnia Zgromadzenie
Ogólne Sêdziów S¹du Najwy¿szego wybierze
dwóch kandydatów na to stanowisko. Kandydaci
ci zostan¹ przedstawieni panu prezydentowi
Rzeczpospolitej Polskiej, który jednego z nich po-
wo³a na drug¹ kadencjê na stanowisko pierwsze-
go prezesa, poniewa¿ kadencja, która teraz trwa,
jest pierwsz¹ kadencj¹. Poprzednio pierwszy pre-
zes by³ powo³ywany przez Sejm bezkadencyjnie.
Dziêkujê bardzo za uwagê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytaniepierwszemuprezesowiS¹duNajwy¿szego?
Pan senator Czaja.

Senator Gerard Czaja:
Bardzo króciutko.
Wspomina³ pan na zakoñczenie o sporze miê-

dzy S¹dem Najwy¿szym a Trybuna³em Konstytu-
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cyjnym. Mo¿e bli¿ej: czy dotyczy on tylko spraw
zgodnoœci z konstytucj¹, czy s¹ równie¿ inne te-
maty sporne? Dziêkujê.

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:

W³aœciwie s¹ dwa tematy sporne. Jeden doty-
czy kompetencji S¹du Najwy¿szego, a w³aœciwie
wszystkich s¹dów w zakresie badania, czy w kon-
kretnej sprawie przepis ustawy, który s¹d mia³by
zastosowaæ, jest zgodny z konstytucj¹. S¹d Naj-
wy¿szy nigdy nie roœci³ sobie pretensji do tego,
¿eby badaæ konstytucyjnoœæ przepisu ustawowe-
go w takim zakresie, w jakim robi to Trybuna³
Konstytucyjny, to znaczy by uchyliæ taki przepis,
ale w niektórych orzeczeniach S¹d Najwy¿szy ro-
œci³ sobie prawo czy pretensje do tego, ¿eby prze-
pisu, który uwa¿a za niekonstytucyjny, nie sto-
sowaæ w konkretnej sprawie. Nie powoduje to
uchylenia tego przepisu, tylko niestosowanie go
w danej sprawie. Jest to w³aœnie przedmiot spo-
ru, poniewa¿ Trybuna³ Konstytucyjny, a przy-
najmniej wiêkszoœæ jego sêdziów, bo pewnie nie
wszyscy, uwa¿a, ¿e S¹d Najwy¿szy takiego upra-
wnienia nie ma. To jest jeden punkt sporny.

Drugi punkt sporny dotyczy tak zwanych orze-
czeñ interpretacyjnych Trybuna³u Konstytucyj-
nego. W kilku sprawach, przed wydaniem orze-
czenia, czy jakiœ przepis ustawowy jest zgodny
z konstytucj¹ czy nie – le¿y to w kompetencjach
Trybuna³u Konstytucyjnego – trybuna³ dokona³
wyk³adni tego przepisu odmiennej od tej, któr¹
zasta³ w orzecznictwie, zw³aszcza w orzeczni-
ctwie S¹du Najwy¿szego. S¹d Najwy¿szy jest zda-
nia, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny nie ma prawa do
kontrolowania wyk³adni S¹du Najwy¿szego, bo
jest to w³aœciwie kwestia ustrojowa. Taka wy¿-
szoœæ hierarchiczna trybuna³u musia³aby wyni-
kaæ z konstytucji, poniewa¿ oznacza³oby to, ¿e
kontrolowa³by on i zmienia³ wówczas zastan¹,
czêsto utrwalon¹ interpretacjê S¹du Najwy¿sze-
go. Takiego stosunku podleg³oœci miêdzy tymi or-
ganami nie ma, w zwi¹zku z czym S¹d Najwy¿szy
kwestionuje to uprawnienie. Powoli chyba udaje
nam siê przekonaæ kole¿anki i kolegów z Trybu-
na³u Konstytucyjnego, ¿e rozstrzygaj¹c kwestie
konstytucyjnoœci jakiegoœ przepisu, za punkt
wyjœcia powinni przyjmowaæ wyk³adniê, która
ju¿ istnieje.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Henryk Dzido, potem pan senator

Romaszewski.

Senator Henryk Dzido:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, mam trzy pytania do czêœci

czwartej tej informacji, zawieraj¹cej wnioski. Czy
mo¿e mi pan krótko odpowiedzieæ, na jakim eta-
pie jest sprawa statusu wolnych sobót, tak jak
sygnalizuje sprawozdanie?

Pytanie nastêpne: czy pañskim zdaniem wpro-
wadzony w kodeksie postêpowania cywilnego
obowi¹zek powiadamiania przez s¹dy, które
w ramach przeds¹du kasacyjnego odrzucaj¹ ka-
sacjê samorz¹dów, osób wnosz¹cych te kasacje,
nie spowoduje ograniczenia prawa do s¹du? Bo
adwokaci i radcy prawni bêd¹ chyba bardziej za-
chowawczo postêpowaæ przy sporz¹dzaniu kasa-
cji w sprawach trudnych.

I sprawa trzecia. Powtórzê pytanie, które zada-
wa³em panu, Panie Prezesie, przy okazji ostatnie-
go tego typu kontaktu z panem w Senacie. Spra-
wozdanie wskazuje, i¿ prawie 80% kasacji jest
odrzucanych w ramach przeds¹du, jako kasacje
sporz¹dzone w sposób wadliwy, czyli z przyczyn
formalnych. Ja rozumiem, ¿e s¹dy taki przeds¹d
powinny wykonywaæ, ale czy wykonuj¹c go, nie
powinny wskazywaæ, na czym polega wadliwoœæ
formalna wnoszonej kasacji? Bo do tej pory sty-
kam siê tylko ze standardowymi uzasadnieniami
powo³uj¹cymi siê na naruszone przepisy, które
zdaniem s¹du nie s¹ respektowane przez wno-
sz¹cych kasacjê, a zdaniem autorów tych kasacji
s¹ zachowane. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Proszê bardzo.

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:
Jeœli chodzi o pytanie pierwsze, dotycz¹ce wol-

nych sobót, to po prostu nie znam na nie odpo-
wiedzi. Nie spodziewa³em siê takiego pytania.
Jest tyle spraw… Jeœli pan pozwoli, odpowiem
panu senatorowi na piœmie.

Co do przeds¹du, to nie zauwa¿y³em, Panie Se-
natorze, ¿eby jakiekolwiek nasze dzia³ania w tym
zakresie – choæ rzeczywiœcie, czasami dosyæ ra-
dykalne – spowodowa³y jakieœ onieœmielenie
przedstawicieli korporacji, którzy sk³adaj¹ te ka-
sacje w imieniu swoich klientów, czy te¿ zmniej-
szenie liczby sk³adanych kasacji. Takiego nie-
bezpieczeñstwa po prostu nie ma.

Kolejne pytanie dotyczy³o tego, czy fakt, ¿e
znaczny procent kasacji zatrzymuje siê na przed-
s¹dzie, zawsze wynika z tego, ¿e te kasacje s¹ Ÿle
napisane, ¿e maj¹ jakieœ wady formalne czy te¿
s¹ merytorycznie nieprzekonuj¹ce. Có¿, ja bym
powiedzia³, ¿e s¹ takie sprawy, w wypadku któ-
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rych nie sposób napisaæ dobrej kasacji, ale s¹
one pisane, byæ mo¿e na wyraŸne ¿yczenie stro-
ny, choæ czasami bez przekonania. Zdarzaj¹ siê
nawet takie kasacje, w których adwokat b¹dŸ
radca prawny od razu sam to sygnalizuje, zaczy-
naj¹c swoje pismo od s³ów: „Zgodnie z ¿yczeniem
mojego klienta sk³adam kasacjê”… itd.

Tak wiêc powiedzia³bym, ¿e to jest dosyæ natu-
ralne, to znaczy porównanie z s¹dami najwy¿szy-
mi, kasacyjnymi w innych pañstwach prowadzi
do wniosku, ¿e tam jest podobnie. Jest to dosyæ
normalna sytuacja, ¿e tylko pewna czêœæ kasacji –
mniejsza czêœæ – jest rozpatrywana zgodnie z ca³¹
opraw¹ proceduraln¹ na rozprawach, a wiêkszoœæ
jest rozpatrywana na posiedzeniach i zatrzymuje
siê na stadium przeds¹du. Myœmy nie wymyœlili
przeds¹du ani te¿ rozpatrywania spraw oczywi-
œcie bezzasadnych na posiedzeniu w Izbie Karnej.
Powiedzia³bym, ¿e jest to model najbli¿szy mode-
lowi niemieckiemu, ale rozwi¹zanie to jest znane
równie¿ w bardziej radykalnej wersji na przyk³ad
w pañstwach skandynawskich, gdzie du¿o mniej
wp³ywaj¹cych spraw jest rozpatrywanych przez
s¹d najwy¿szy. Skala jest tam wrêcz taka, ¿e wp³y-
wa kilka tysiêcy spraw, a rozpatruje siê zaledwie
kilkaset – to bardzo niewielki procent spraw. Ju¿
nie mówiê o takich sytuacjach, jakie maj¹ miejsce
przed s¹dem w Stanach Zjednoczonych, gdzie
wp³ywa kilkanaœcie tysiêcy spraw, a s¹d najwy¿-
szy wybiera sobie oko³o stu, stu kilkudziesiêciu,
którymi zajmuje siê jako dotycz¹cymi wa¿nych
zagadnieñ prawnych.

Tak wiêc nie wymyœliliœmy w tym zakresie pro-
chu.Sytuacjê,wktórejwiêkszoœæsprawzatrzymu-
je siêwstadiumprzeds¹du,uwa¿amzanormaln¹.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Moje pytanie jest w³aœciwie dosyæ proste, a do-

tyczy mniej wiêcej tego samego zagadnienia. Jeœ-
li mianowicie mówi siê w tej statystyce o rozpa-
trzonych kasacjach, to rozumie siê przez to rów-
nie¿ kasacje, które uznano za bezzasadne, tak?
Chodzi mi o wstêp, w którym mówi siê, ¿e wp³ynê-
³o tyle kasacji, rozpatrzono tyle kasacji itd.

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:
Tak, tak.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Czyli rozpa-

trzone s¹ równie¿ te, które zosta³y uznane za bez-
zasadne w fazie wstêpnej?)

Przyznajê, ¿e w tym miejscu pojêcie rozpatrze-
nia zosta³o u¿yte w sensie potocznym.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Dziêkujê.)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Wielowieyski.

Senator Andrzej Wielowieyski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, bardzo pocieszaj¹co wygl¹da

to przyspieszenie, a w ka¿dym razie zmniejszenie
liczby zaleg³ych spraw. Ja wiem, ¿e te statystycz-
ne dane, takie uœrednione, mog¹ byæ w wypadku
tak ró¿norodnych spraw myl¹ce i trudne do wy-
prowadzenia, ale czy mimo to mo¿e nam pan po-
wiedzieæ, ile tak œrednio – powiedzmy, ¿e inaczej
jest przy kasacjach karnych, inaczej przy kasa-
cjach cywilnych i przy za¿aleniach – potrzeba
czasu na podjêcie decyzji w sprawie orzeczenia
od terminu wp³yniêcia sprawy?

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:
Ja ju¿ wspomina³em o tym, ¿e w Izbie Karnej

trwa to trzy, cztery miesi¹ce, a w Izbie Cywilnej
jedenaœcie miesiêcy. To s¹ oczywiœcie œrednie da-
ne, dlatego ¿e w niektórych sprawach, co do któ-
rych ta decyzja zostaje podjêta w stadium przed-
s¹du, dzieje siê to trochê wczeœniej. Ale powie-
dzmy, ¿e niezale¿nie od tego, jakim torem potoczy
siê kasacja w sprawie cywilnej, na pewno nie bê-
dzie to trwa³o w tej chwili d³u¿ej ni¿ jedenaœcie
miesiêcy, a w Izbie Karnej, jak ju¿ powiedzia³em,
cztery miesi¹ce, a w Izbie Pracy, Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i Spraw Publicznych – oko³o pó³ ro-
ku. Ja wiem, ¿e mo¿na by sobie wyobraziæ jeszcze
szybsze rozpoznawanie spraw, zw³aszcza jeœli
chodzi o sprawy cywilne, ale naprawdê jest to
ogromna ró¿nica w porównaniu z sytuacj¹, któr¹
zasta³em.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Lipowski.

Senator Grzegorz Lipowski:
Dziêkujê.
Panie Prezesie, to nie tylko moje odczucie, bo

spotka³em siê z nim w dyskusjach w ró¿nych œro-
dowiskach. Podzielam pogl¹d, ¿e w pewnym
okresie wyrokami s¹du trochê rozpuszczono
czwart¹ w³adzê panuj¹c¹ w naszym pañstwie.
Nie powiem dok³adnie, ale pan na pewno bêdzie
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wiedzia³, o jaki wyrok chodzi: dziennikarz zrobi³
wszystko, ¿eby pod wzglêdem dziennikarskim
artyku³ by³ napisany prawid³owo, ale niewa¿ne,
¿e to by³a nieprawda. To mi siê kojarzy z Placem
Czerwonym, z tym, ¿e nieprawd¹ jest, ¿e rozda-
wano tam samochody, tylko ¿e kradziono rowery.
Wydaje mi siê, ¿e to spowodowa³o bezkarnoœæ tej
czwartej w³adzy, która istnieje do tej pory, no, po-
za przypadkiem szczeciñskim. Dziêkujê bardzo.

Senator Longin Pastusiak:
Panie Prezesie, ja mo¿e nawi¹¿ê do tego, bo to

jest ta sama tematyka… Chcia³bym siê odnieœæ
do tego jednak kuriozalnego wyroku S¹du Naj-
wy¿szego, w którym s¹d stwierdzi³, ¿e je¿eli
dziennikarz zachowa³ szczególn¹ starannoœæ, to
choæ poda³ nieprawdê, jest usprawiedliwiony.
Chcia³bym prowokacyjnie odwróciæ to stwierdze-
nie – skoro akcent pada na tê szczególn¹ staran-
noœæ – i zapytaæ: je¿eli dziennikarz zachowa
szczególn¹ starannoœæ w podawaniu k³amstwa,
to te¿ bêdzie usprawiedliwiony?

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:
Czy mogê ju¿ odpowiedzieæ, tak?
Tu chodzi o to s³ynne orzeczenie, oczywiœcie ze

wzglêdu na osobê, której ono dotyczy, ale ono nie
jest jedynym orzeczeniem w kwestii starannoœci
dziennikarskiej i ochrony dóbr osobistych. Jak
powiedzia³em, w Izbie Cywilnej S¹du Najwy¿szego
jest rozbie¿noœæ co do tych kwestii i dlatego, ¿eby
tê rozbie¿noœæ usun¹æ, w sierpniu zamierzam z³o-
¿yæ pytanie, tak zwane pytanie abstrakcyjne, po
to, ¿eby Izba Cywilna S¹du Najwy¿szego dosz³a do
jakiegoœ ujednoliconego pogl¹du na ten temat
w sk³adzie siedmiosobowym, a jeœli ten sk³ad uz-
na to za potrzebne, to w sk³adzie ca³ej izby.

Jeœli chodzi o krytykê tego orzeczenia, to jes-
tem w niezrêcznej sytuacji, bo ani chwaliæ, ani
krytykowaæ orzeczenia mnie jako prezesowi w³a-
œciwie nie wypada, gdy¿ to mo¿e budziæ podejrze-
nia o jak¹œ próbê wp³ywu na sêdziów, jak maj¹
orzekaæ, dlatego ja tego nigdy nie robiê.

Chocia¿ gdy niedawno przeczyta³em na
¿ó³tych stronach „Rzeczpospolitej” artyku³ na
ten temat pod tytu³em „Nawet œwiêci siê myl¹”, to
a¿ mnie korci³o, ¿eby powiedzieæ autorom, ¿e ten
tytu³ zgodnie z tym orzeczeniem, które przyjê³a
Izba Cywilna – bo chodzi³o o dziennikarzy, o to, ¿e
maj¹ prawo do b³êdów – móg³by brzmieæ: „Nawet
œwiêci siê myl¹, ale wtedy mówi¹ przepraszam”.
Ja nie jestem cywilist¹, ale byæ mo¿e nie najgor-
szym wyjœciem by³oby rozdzielenie tych spraw,
oddzielenie spraw finansowych, tak ¿eby nie ni-

szczyæ dziennikarza, który siê pomyli³, nawet
przy zachowaniu starannoœci, mo¿e jednak wy-
pada³oby, ¿eby przynajmniej przeprosi³. Przecie¿
nawet jak siê kogoœ potr¹ci, to nie przeprowadza
siê œledztwa, kto by³ winien, tylko odruchowo
obydwie osoby, jeœli s¹ dobrze wychowane, mó-
wi¹: przepraszam.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Kruszewski. Nastêpnie pan sena-

tor Wielowieyski.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, co pana zdaniem nale¿a³oby

zrobiæ w polskim ustawodawstwie, aby uspra-
wniæ dzia³ania s¹dów? Co jest takim s³upem mi-
lowym? Dzisiaj nasze s¹dy prze¿ywaj¹ chyba pe-
wien kryzys, bo s¹ poddawane doœæ ostrej kryty-
ce, w zasadzie nie ma dnia, ¿eby coœ o s¹dach czy
o sêdziach nie by³o napisane. Co pan uwa¿a za
takie s³upy milowe, które powinniœmy postawiæ,
gdy wchodzimy do grona krajów europejskich?
Przecie¿ odbiegamy od nich chocia¿by w termi-
nowoœci, zarówno w przypadku s¹dów gospodar-
czych, jak i karnych itd., w procedurach, wyro-
kach, które s¹ odbierane jako czêœciowo niespra-
wiedliwe – czasami zbyt ³agodne, czasami mo¿e
i zbyt surowe, ale w tej chwili jest raczej tenden-
cja, ¿e te wyroki s¹ zbyt ³agodne. Czy jest jakiœ je-
den cudowny œrodek? Oczywiœcie na pewno go
nie ma, ale co by pan uzna³ za takie s³upy milo-
we? Dziêki czemu, gdybyœmy siê uporali, nawet
my, jako parlamentarzyœci, mo¿na by by³o te
sprawy posun¹æ znacznie do przodu? Dziêkujê.

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:
Rzeczywiœcie, cudownego œrodka nie ma, to

jest kwestia – moim zdaniem – nie do rozwi¹zania
w krótkim czasie. Mo¿e trzeba by³o wczeœniej za-
cz¹æ to bud¿etowe wspieranie s¹downictwa, któ-
re zaczê³o siê dopiero mniej wiêcej dwa lata temu,
od kiedy to bud¿et jest naprawdê niez³y. S¹do-
wnictwo od lat by³o niedoinwestowane, mówiê tu
o budynkach, komputerach, tego typu infra-
strukturze. To wymaga wiêc pewnego czasu.

Druga kwestia, która dotyczy pewnych upro-
szczeñ procedur. Na pocz¹tku, w latach dzie-
wiêædziesi¹tych okazaliœmy siê trochê bardziej
papiescy ni¿ papie¿ i wykazaliœmy gorliwoœæ neo-
fitów w zakresie gwarantowania w procesach ta-
kich praw jednostki, których nie zapewnia³y na-
wet tak zwane stare demokracje. Musieliœmy
z wielu rozwi¹zañ siê wycofaæ, trochê to uproœciæ.
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S¹ tu jeszcze pewne, ¿e tak powiem, rezerwy.
Myœlê tu na przyk³ad o postêpowaniach przed
s¹dami w sprawach o wykroczenia, o ró¿ne wy-
kroczenia drogowe, takie wykroczenia typu nie-
sprz¹tniêcie œniegu przed domem, postêpowa-
niach, które tocz¹ siê jak regularne procesy, co
czasami nawet dziwnie wygl¹da. Moim zdaniem,
w tym zakresie pewne uproszczenie procedury
bêdzie jeszcze niezbêdne. Obecnie robi to s¹d re-
jonowy w ramach procedury przystosowanej
w³aœciwie do powa¿niejszych spraw, a w drugiej
instancji s¹d okrêgowy orzeka w sprawach,
w których chodzi naprawdê o drobne wykrocze-
nia. A wiêc tu mo¿na by³oby jeszcze coœ zrobiæ.

Trzecia kwestia jest jednak najtrudniejsza.
Mamy bardzo m³odych sêdziów, bardzo m³odzi
sêdziowie z ma³ym sta¿em s¹ przewodnicz¹cymi
wydzia³ów, wiceprezesami, prezesami. To wy-
niknê³o z du¿ej zmiany pokoleniowej, z powodu
odchodzenia wielu ludzi z s¹downictwa, i tego nie
da siê szybko odrobiæ. Ci ludzie musz¹ nabraæ
doœwiadczenia… Oczywiœcie wa¿ne, jest ¿eby sê-
dziów nie by³o za ma³o, ¿eby wszystkie etaty by³y
obsadzone. Je¿eli chodzi jednak o ich kwalifika-
cje w sensie jakoœciowym, nabranie wiedzy, do-
œwiadczenia, nawet po prostu pewnej rutyny, to
musi to jeszcze trochê potrwaæ.

Tak wiêc, jak powiedzia³em, nie ma cudowne-
go œrodka. To musz¹ byæ ci¹g³e starania i o wypo-
sa¿enie s¹dów, i o szkolenie sêdziów. W tym za-
kresie S¹d Najwy¿szy stara siê robiæ, co mo¿e, sê-
dziowie je¿d¿¹ na szkolenia, na spotkania z sê-
dziami rejonowymi, okrêgowymi, apelacyjnymi.
Jak powiedzia³em, s¹ jeszcze pewne rezerwy
w zakresie procedur, które chocia¿by w przypad-
ku wykroczeñ mog³yby ulec pewnemu uprosz-
czeniu.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Wielowieyski. Nastêpnie pani se-

nator Janowska.
(Senator Zbigniew Kruszewski: Panie Mar-

sza³ku, ja jeszcze takie pomocnicze…)
Pomocnicze, ale w nawi¹zaniu do odpowiedzi

pana prezesa.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Dziêkujê. I przepraszam pana marsza³ka.
Panie Prezesie, czy chodzi tylko o m³ody wiek?

Czy nie ma jednak g³êbszych przyczyn w samej
palestrze? Pan sprowadzi³ wszystko tylko do
m³odego wieku. Ale czy mo¿na do tego to sprowa-
dziæ? Gdyby sêdziowie byli troszkê starsi, to ju¿
by³oby dobrze? Moje podejrzenia s¹ takie, ¿e

w korporacji zawodowej sêdziów te¿ jednak jest
wiele, powiedzmy, niedoci¹gniêæ. Dziêkujê.

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:
Nikt nie jest idealny, oczywiœcie ja nie mówiê,

¿e tak jest. Sêdziowie s¹ tylko ludŸmi, mo¿e nie-
którzy s¹ leniwsi od kolegów, niektórzy przecie¿
pope³niaj¹ wystêpki dyscyplinarne, my to wszys-
tko wiemy. To jest grupa zawodowa ze wszystki-
mi wadami i zaletami, tak jak ca³e nasze spo³e-
czeñstwo. Ja myœla³em, ¿e chodzi g³ównie o spra-
wy zawodowe. Wiem te¿, ¿e Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci chce usprawniæ proces szkolenia
i doszkalania sêdziów przez stworzenie central-
nej szko³y sêdziowskiej. To jest na pewno dobry
pomys³, on siê sprawdzi³ w wielu krajach.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Pan senator Wielowieyski.

Senator Andrzej Wielowieyski:
Dziêkujê bardzo.
Przepraszam, Panie Prezesie, ale przysz³y mi

na myœl jeszcze dwie sprawy, na które warto by
zwróciæ uwagê. Jedna stanowi nawi¹zanie do
problemu postawionego przez pana senatora
Kruszewskiego i do pana odpowiedzi, w której
mówi³ pan o m³odoœci sêdziów. W jednej z dysku-
sji w ostatnich miesi¹cach przed wejœciem do
Unii Europejskiej jeden z pana prezesów S¹du
Najwy¿szego wyrazi³ opiniê – przepraszam, po
prostu chcia³bym znaæ równie¿ pana s¹d w tej
sprawie – ¿e istotnym dylematem polskiego s¹do-
wnictwa, w ka¿dym razie jego jakoœci, jest sk³on-
noœæ sêdziów do tego, ¿eby bezwzglêdnie trzymaæ
siê paragrafów jako alternatywy dla s³usznego
za³atwiania sprawy. Jest jakiœ strach, ¿eby nie
wyjœæ poza paragraf. £atwo to mo¿na wyjaœniæ
równie¿ m³odoœci¹. Ten¿e prezes S¹du Najwy¿-
szego stwierdzi³, ¿e w tym zakresie doœæ wyraŸnie
ró¿nimy siê od niektórych lepiej rozwiniêtych sy-
stemów s¹downictwa w innych krajach europej-
skich. Jak pan s¹dzi, bo powiedzia³ pan o tym
elemencie m³odoœci, czy rzeczywiœcie tylko o to
chodzi? Jaka mo¿e byæ tu rola S¹du Najwy¿sze-
go? W jaki sposób mo¿na podnosiæ jakoœæ orze-
czeñ s¹dowych w tym zakresie, jakoœæ pracy sê-
dziów, tak ¿eby to nie by³o tylko sztywne trzyma-
nie siê paragrafu?

Drugie pytanie, Panie Prezesie, zadajê
w zwi¹zku ze sprawozdaniem. Byæ mo¿e nawet
mówi³ pan o tym, ale mog³em tego nie zauwa¿yæ.
Pozytywnie oceni³ pan dzia³anie przeds¹du przy
kasacjach. Otó¿ czy móg³by pan stwierdziæ, czy
zakwestionowane b¹dŸ oddalone skargi kasacyj-
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ne by³y w gruncie rzeczy nies³uszne merytorycz-
nie, czy jednak by³y oddalane g³ównie ze wzglêdu
na nieprofesjonalizm, na który pan siê ¿ali, pra-
wników je przygotowuj¹cych? Czy mo¿na coœ po-
wiedzieæ na temat tego, czy przewa¿a³y niekom-
petencja i nieprofesjonalizm adwokatów, czy po
prostu pieniactwo i nies³usznoœæ?

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:

Ja bym trochê ba³ siê nazwaæ tego pienia-
ctwem, bo ka¿dy ma prawo z³o¿yæ kasacjê, przy-
najmniej w granicach, w jakich procedury to
umo¿liwiaj¹. Ja bym powiedzia³, ¿e tak, oczywi-
œcie s¹ adwokaci, którzy ju¿ trochê zapomnieli,
jak to siê robi, zajmuj¹ siê jakimiœ rutynowymi
sprawami i póŸniej napisanie dobrej kasacji
sprawia im trudnoœci, ale w gruncie rzeczy nigdy
nie bêdzie tak, ¿eby wszyscy byli zadowoleni
z rozstrzygniêcia s¹dowego, zw³aszcza w spra-
wach cywilnych, w których s¹ dwie strony. Za-
wsze jedna z nich wychodzi z s¹du niezadowolo-
na i czêsto pisz¹ skargi, równie¿ do mnie, twier-
dz¹c, ¿e na pewno to by³o przekupstwo sêdziego,
korupcja – przecie¿ wszyscy mówi¹, ¿e jest w Pol-
sce korupcja – i byæ mo¿e s¹ nawet o tym przeko-
nani. Tak wiêc chocia¿by z tego powodu ja bym
nie oczekiwa³ powszechnego zadowolenia z dzia-
³alnoœci s¹dów.

Jak powiedzia³em, czêœciowo wynika to mo¿e
z nieumiejêtnoœci, nieprzy³o¿enia siê do napisa-
nia kasacji, ale jest te¿ du¿o spraw, które po pro-
stu s¹ przegrane. Jak napisaæ dobr¹ kasacjê
w sprawie, która jest niedobra? Mo¿na tylko sta-
raæ siê zachowaæ pewn¹ przyzwoitoœæ, ¿eby to ju¿
zupe³nie nie wygl¹da³o na jakieœ ¿arty, ale dobrej
kasacji w tej sprawie napisaæ siê nie da.

Z kolei jeœli chodzi o tê pierwsz¹ kwestiê, o kur-
czowe trzymanie siê paragrafów i o wypowiedŸ
prezesa S¹du Najwy¿szego – nie wiem, który to by³
– ¿e sêdziowie nie powinni ju¿ trzymaæ siê tych pa-
ragrafów, tylko œmielej, na zasadzie s³usznoœci,
orzekaæ, to ja troszeczkê bym siê tego ba³, bo wte-
dy znaczenie prawa maleje, znaczenie ustawo-
dawcy równie¿, Senatu te¿, wtedy, kiedy wa¿niej-
sze jest to, co sêdzia uwa¿a za s³uszne, a nie to, co
wynika z paragrafu. Tak wiêc ja bym tak lekcewa-
¿¹co nie mówi³ o tych paragrafach jak o takim for-
malizmie. Trzyma to jednak wymiar sprawiedli-
woœci w pewnych ramach podzia³u w³adz.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Pani senator Janowska. Nastêpny bêdzie pan

senator Lipowski.

Senator Zdzis³awa Janowska:

Chcia³abym zapytaæ, poniewa¿ pytamy o ró¿ne
bulwersuj¹ce sprawy… Mnie te¿ bardzo boli ser-
ce, poniewa¿ z racji pe³nienia swoich obowi¹zków
osobiœcie by³am zaanga¿owana w bulwersuj¹c¹
sprawê kamienicznika z £odzi. Nawet komisja
zajmuj¹ca siê w Senacie sprawami etyki musia³a
reagowaæ, poniewa¿ ten¿e kamienicznik, dzia³a-
j¹cy przeciwko zdrowiu i ¿yciu lokatorów, w obro-
nie których wystêpowa³am, poda³ mnie do senac-
kiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sena-
torskich.

Senat wyrazi³ swój sprzeciw wobec dzia³añ te-
go¿ pana, a dlatego mówiê, i¿ sprawa by³a bul-
wersuj¹ca, ¿e wyroki pierwszej i drugiej instancji
przeciwko temu¿ panu kamienicznikowi i jego
dzia³aniom zagra¿aj¹cym zdrowiu i ¿yciu lokato-
rów by³y po myœli lokatorów z £odzi, a S¹d Najwy-
¿szy tego¿ cz³owieka u³askawi³, odsun¹³ od niego
wszelkie zarzuty. Ten¿e cz³owiek przez lata wyni-
szczy³ kilkanaœcie rodzin, bezprawnie, do absur-
dalnych kwot podnosi³ stawki czynszowe, skar-
¿y³ lokatorów do s¹du, ¿¹daj¹c eksmisji, pozba-
wi³ ich ogrzewania, wody, mo¿liwoœci korzysta-
nia z wind, powycina³ w budynku ca³¹ sieæ gazo-
w¹, zmusi³ tych ludzi do uciekania z tych¿e mie-
szkañ, choæ nie mieli ¿adnych mo¿liwoœci otrzy-
mania innego lokalu. Ludzie ci byli zmuszeni do
brania kredytu, poniewa¿ dostawali od gminy lo-
kale do remontu, choæ nie musia³a im ich dawaæ,
czyli maj¹c mieszkanie komunalne, remontuj¹c
to mieszkanie, trzymaj¹c je w nale¿ytym stanie
technicznym…

(Marsza³ek Longin Pastusiak: Pani Senator, je-
steœmy w fazie zadawania pytañ, a nie dyskusji.)

Jak to siê dzieje, ¿e coœ takiego mog³o siê wyda-
rzyæ? Ten¿e cz³owiek w tej chwili triumfuje. S¹d
Najwy¿szy zachowa³ siê w³aœnie tak, a nie ina-
czej, i taki przyk³ad idzie dalej w Polskê.

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:

To dla mnie te¿ jest trudna sytuacja, dlatego ¿e
ja bardzo unikam pochwa³ albo krytyk pod adre-
sem poszczególnych orzeczeñ S¹du Najwy¿sze-
go. Po prostu jestem czynnikiem administracyj-
nym w S¹dzie Najwy¿szym i wystrzegam siê po-
dejrzeñ o próbê wp³ywu na orzecznictwo poszcze-
gólnych sk³adów, ale oczywiœcie przeka¿ê tê kry-
tykê osobom, które w tej sprawie orzeka³y.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Lipowski. Nastêpnie pani senator

Berny.
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Senator Grzegorz Lipowski:

Dziêkujê bardzo.
Ja oczywiœcie, stawiaj¹c pierwsze pytanie, nie

spodziewa³em siê, ¿e na tej sali uzyskam z trybu-
ny szersze wyjaœnienie sprawy czy odpowiedzi,
historia odnotowa³a bowiem takie, a nie inne
orzecznictwo s¹du dotycz¹ce g³owy naszego pañ-
stwa. Liczê, ¿e mo¿e s¹d w Szczecinie naprawi to
w sprawie dotycz¹cej urzêdnika i bêdzie sprzecz-
noœæ.

Chcia³bym zaœ zapytaæ pana prezesa, czy po-
piera pan procedurê powo³ywania na szczeblu
s¹dów okrêgowych prezesów – mówiê to na pod-
stawie autopsji i obserwacji – polegaj¹c¹ na tym,
¿e to kolegium typuje w g³osowaniu osobê do po-
wo³ania, bardzo ró¿nicuj¹c œrodowisko. Prze-
ci¹ga siê to miesi¹cami, dobiera siê, awansuje
osoby po to, ¿eby g³osowa³y. Jest to w œrodowisku
bardzo Ÿle odbierane, ale taka procedura obo-
wi¹zuje. Czy pan popiera tak¹ procedurê, je¿eli
chodzi o politykê kadrow¹ w s¹downictwie?

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:
Jeœli chodzi o tê procedurê, to ja myœlê, ¿e przy

ka¿dej procedurze mo¿na procedowaæ lepiej,
uczciwiej czy przyzwoiciej, ale i gorzej. Du¿o zale-
¿y od ludzi. Ró¿ne s¹ œrodowiska, ró¿ni s¹ rów-
nie¿ sêdziowie, wiêc ja bym nie widzia³ jakichœ
cudownych œrodków.

Innym wyjœciem by³oby niekonsultowanie po-
wo³ywania sk³adów tych cia³ kolegialnych, czego
te¿ byœmy nie chcieli. To w³aœciwie kwestia poli-
tyczna, jaki powinien byæ tryb powo³ywania pre-
zesów, jak to unormowaæ w ustawodawstwie.
W tej chwili chyba jest jakaœ równowaga miêdzy
kompetencjami cia³ kolegialnych dzia³aj¹cych
w s¹downictwie a kompetencjami ministra spra-
wiedliwoœci. A czy jest to idealne wyjœcie, czy nie
mo¿e prowadziæ do sytuacji takich jak te, które
opisa³ pan senator? Na pewno nie, ale samymi
uregulowaniami, bez jakiegoœ przestrzegania
standardów etycznych przez osoby, których to
dotyczy, te¿ – moim zdaniem – wszystkiego nie
rozwi¹¿emy.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pani senator Berny, nastêpnie pani senator

Szyszkowska.

Senator Maria Berny:
Panie Prezesie, czy nie s¹dzi pan czasem, ¿e

aparat sprawiedliwoœci, a szczególnie sêdziowie
s¹dów rejonowych s¹ ca³kowicie oderwani od

rzeczywistoœci? Rozumiem, ¿e transformacja
ustrojowa, której jesteœmy wszyscy poddawani,
niesie za sob¹ ró¿ne negatywne zjawiska. Te zja-
wiska wci¹¿ narastaj¹. A tymczasem bardzo czê-
sto idzie na marne wysi³ek Policji, a czasem i pro-
kuratorów, i niektóre z przestêpstw – nazwijmy je
wykroczeniami – zostaj¹ skwitowane orzecze-
niem o niskiej szkodliwoœci czynu, a wiêc spraw-
cy pozostaj¹ w³aœciwie bezkarni. Wspomina³ pan
o szkoleniach dla sêdziów, wspomina³ pan
o wp³ywie niskiego bud¿etu na dzia³anie wymia-
ru sprawiedliwoœci. Ja to wszystko rozumiem,
ale komputer nie zast¹pi wra¿liwoœci sêdziego na
proces spo³eczny, który albo narasta, albo siê
udaje go zahamowaæ dziêki podejmowanemu
przez sêdziego wyrokowi.

Nawi¹zujê w tej chwili do rozpatrywanej dzi-
siaj w Senacie ustawy o bezpieczeñstwie imprez
masowych. Przecie¿ znane s¹ panu wypadki, kie-
dy w³aœciwie bandyci, bo trudno powiedzieæ o ki-
bicach, dokonuj¹ czynów naprawdê karygo-
dnych. I gdyby to by³a sytuacja jednorazowa, to
mo¿e by mnie to tak bardzo nie martwi³o, ale w³a-
œnie jest to narastaj¹cy ci¹gle proces. On narasta
dziêki temu, ¿e bandyci czuj¹ siê ca³kowicie bez-
karni. Czy wobec tego – oprócz tego, ¿e potrzebna
jest wiêksza liczba komputerów i urz¹dzeñ elek-
trotechnicznych w s¹dach – nie nale¿a³oby
w szkoleniach, o których pan wspomina, uczyæ
sêdziów, ¿e spo³eczeñstwo jest organizmem bar-
dzo wra¿liwym i albo siê staje lepsze, albo gorsze
dziêki ich wyrokom?

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:
Pani Senator, staramy siê szkoliæ sêdziów,

m³odych sêdziów – bo tych g³ównie szkolimy.
(Senator Maria Berny: Nie w paragrafach, tylko

w sprawnym myœleniu.)
Tak, tak. To nie jest proste. To jest kwestia do-

boru sêdziów ju¿ na samym etapie wstêpnym
i póŸniej szkolenia ich, uwra¿liwiania ich na pew-
ne sytuacje. Ale to nie jest takie proste. Pani se-
nator wspomnia³a o umarzaniu spraw ze wzglê-
du na niski stopieñ spo³ecznej szkodliwoœci. Otó¿
z mojej wiedzy wynika, ¿e to siê robi ostatnio du-
¿o rzadziej ni¿ kiedyœ. To raz.

Co zaœ do pewnej bezkarnoœci sprawców nie-
których przestêpstw, tak to ju¿ jest i tak musi
byæ. Nie wystarczy zatrzymanie przez policjê i z³o-
¿enie wniosku przez prokuratora o tymczasowe
aresztowanie, ale jeszcze musz¹ byæ dowody.
I z tym czêsto jest gorzej. S¹ pewne animozje na-
wet miêdzy policj¹, prokuratur¹ a sêdziami, wy-
nikaj¹ce z tego, ¿e ka¿dy chcia³by wypaœæ jak naj-
lepiej i czasami pokazuje siê w telewizji, jak to ja-
kaœ brygada antyterrorystyczna wpada w komi-
niarkach, w pe³nym uzbrojeniu, zatrzymuje ja-
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kichœ ludzi, a póŸniej s¹d ich uwalnia. Ludzie te-
go nie rozumiej¹, bo to jest pokazane w sposób
uproszczony. Po prostu ³atwiej jest wpaœæ i kogoœ
rzuciæ na ziemiê i zatrzymaæ, a trochê trudniej
jest zebraæ dowody. To jest praca umys³owa.
W zwi¹zku z tym s¹dy nie mog¹ zrezygnowaæ z te-
go, ¿eby wymagaæ dowodów i zrezygnowaæ z do-
mniemania niewinnoœci. To prowadzi oczywiœcie
do sytuacji niesprawiedliwych, wtedy, gdy uwa¿a
siê, ¿e ktoœ jest winien, ale nie ma jednak na to
dostatecznych dowodów. Ale z tego wymagania
zrezygnowaæ nie mo¿emy. To jest standard, re-
zygnacja z którego jest w ogóle nie do pomyœle-
nia.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Pani senator Szyszkowska.

Senator Maria Szyszkowska:
Panie Prezesie, chcia³abym siê dowiedzieæ, czy

zdaniem pana nie nale¿a³oby jak najrychlej roz-
pocz¹æ powa¿nej reformy studiów na wydzia³ach
prawa. W moim przekonaniu, kszta³c¹ one bar-
dziej, ¿e tak to nazwê w skrócie, rzemieœlników
ani¿eli prawników w pe³nym tego s³owa znacze-
niu. Najkrócej wyra¿ê tê myœl, odwo³uj¹c siê do
pogl¹du nie¿yj¹cego profesora medycyny Julia-
na Aleksandrowicza, który twierdzi³, ¿e nie mo¿-
na byæ lekarzem w pe³nym tego s³owa znaczeniu,
je¿eli nie posiada siê wiedzy filozoficznej. S¹dzê,
¿e owa wiedza jest niezbêdna prawnikom, a ju¿
w szczególny sposób – sêdziom.

Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:
No w³aœnie, to – prawdê mówi¹c – dotyczy jak

gdyby mnie w innej roli, jako profesora uniwersy-
tetu. Ale przecie¿ wiemy, Pani Profesor, doskona-
le, ¿e reforma studiów prawniczych trwa nieu-
stannie. Jak by³em studentem, reformowano
studia i ca³y czas siê je reformuje. Mam nadziejê,
¿e zmienia siê to na plus, w dobrym kierunku.
Moje wra¿enie jest takie, ¿e w tej chwili studenci,
koñcz¹c studia, wiedz¹ wiêcej, ni¿ kiedy my, na
przyk³ad ja i moi koledzy, je koñczyliœmy. Jednak
jest pewien postêp. Co nie znaczy, ¿e nie mo¿na
tego udoskonaliæ.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
Lista pytaj¹cych zosta³a wyczerpana. Dziêku-

jê.
(Pierwszy Prezes S¹du Najwy¿szego Lech Gar-

docki: Dziêkujê bardzo.)

Równie¿ informujê Wysok¹ Izbê, ¿e nikt z pañ-
stwa senatorów nie zapisa³ siê do dyskusji, ale
pytania by³y…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Dwa s³o-
wa…)

(G³os z sali: Pan senator Romaszewski.)
Panie Senatorze, pan ju¿ – jako jedyny senator

tu, na tej sali, obecny przez wszystkie kadencje –
na pewno zna regulamin zg³aszania siê do dys-
kusji i wie, ¿e trzeba siê zapisaæ do dyskusji u se-
natora prowadz¹cego listê.

W drodze wyj¹tku, proszê bardzo.
Otwieram wobec tego dyskusjê, a nie zamy-

kam.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Wyp³ynê³a bowiem tutaj bardzo istotna kwe-
stia. Zosta³o podniesione dosyæ, powiedzia³bym,
g³êbokie niezadowolenie ze stanu kadry sêdziow-
skiej w naszym kraju; w³aœciwie wszyscy to po-
dzielaj¹. To t³umaczy³ pan prezes m³odoœci¹. I to
te¿ jest prawda. Bardzo czêsto spotykam siê
z m³odymi ludŸmi, którzy o tej rzeczywistoœci,
a szczególnie je¿eli cofaj¹ siê do spraw starych,
maj¹ bardzo s³abe pojêcie.

Ale, proszê pañstwa, chcê zauwa¿yæ jedn¹
rzecz – akurat w zawodzie sêdziego nie ma ¿a-
dnych, literalnie ¿adnych mechanizmów, które
mog³yby w jakikolwiek sposób weryfikowaæ jego
orzecznictwo. Wizytacja, która w³aœciwie bierze
pod uwagê orzecznictwo sêdziego, odbywa siê
tylko i wy³¹cznie w momencie awansowania. Po-
za tym orzeka tak jak chce, ile chce. Oczywiœcie,
s¹dy s¹ dwuinstancyjne. W ka¿dej konkretnej
sprawie wyrok mo¿e byæ naprawiony. Ale fakt, ¿e
jakiœ sêdzia w sposób permanentny pope³nia
podstawowe b³êdy, nie ma w zasadzie ¿adnego
wp³ywu na jego karierê zawodow¹. Sêdziowie pe-
wnie, tak miêdzy sob¹, o tym wiedz¹, mo¿e kole-
gium nie zdecyduje siê kogoœ awansowaæ, ale
w gruncie rzeczy takiego mechanizmu, o jakim
mówiliœmy, omawiaj¹c na przyk³ad Kartê Nau-
czyciela, nie ma. Proszê pañstwa, je¿eli cz³owiek
nie podlega krytyce, nie jest oceniany, to nie ma
¿adnych motywacji, ¿eby rzeczywiœcie podwy¿-
szaæ swoje kwalifikacje. W moim przekonaniu,
je¿eli my tego problemu nie zdo³amy rozwi¹zaæ,
to rzeczywiœcie bêdzie siê nam poziom orzeczni-
ctwa pogarsza³. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

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

na.
Zgodnie z regulaminem, Panie Prezesie, mu-

szê pana zapytaæ, czy chcia³by siê pan ustosun-
kowaæ do dyskusji?
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Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:

Bardzo krótko. To bowiem, co poruszy³ pan se-
nator Romaszewski, to jest w ogóle jedna z trud-
niejszych spraw. To jest, powiedzia³bym, kwestia
miêdzy jakoœci¹ i reagowaniem na b³êdy po-
pe³niane przez sêdziów a niezawis³oœci¹. Trudno
sobie wyobraziæ taki mechanizm, na przyk³ad in-
terwencji prezesa: panie, pan Ÿle orzeka. To jest
nie do pomyœlenia.

Jest natomiast na przyk³ad kontrola mediów,
które czêsto krytykuj¹ orzeczenia s¹dowe. Jest te¿
kontrola, przynajmniej przez pierwsze trzy lata –
ka¿dy asesor, który chce zostaæ sêdzi¹ rejonowym,
wie, ¿e nied³ugo bêdzie oceniany i ¿e jego orzeczni-
ctwo te¿ jest na bie¿¹co analizowane przez sêdziów
wizytatorów, którzy przygotowuj¹ tak¹ opiniê. Rze-
czywiœcie, jeœli ktoœ ju¿ jest sêdzi¹, to pozostaje tyl-
ko kontrola instancyjna przez s¹d wy¿szej instan-
cji. No i bardzo rzadko, ale zdarza siê, ¿e przy oczy-
wistym, ra¿¹cym b³êdzie sêdziego mo¿liwa jest od-
powiedzialnoœæ dyscyplinarna. Chodzi o b³¹d
w sztuce, jak u lekarza przy operacji czy przy zasto-
sowaniu jakiegoœ leku. Takie wiêc mechanizmy is-
tniej¹. One s¹ byæ mo¿e niewystarczaj¹ce. Gdybyœ-
my jednak zanadto je wzmacniali, to z kolei nie mo-
¿emy dopuœciæ do tego, ¿eby sêdzia ba³ siê orzekaæ,
ba³ siê reprezentowaæ jakiœ pogl¹d, myœl¹c ci¹gle
o konsekwencjach tego w postaci jakichœ kar dys-
cyplinarnych czy te¿ mo¿liwoœci zwolnienia go ze
stanowiska. To te¿ nie by³aby dobra sytuacja, gdy-
by tylko o tym myœla³.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
W tej sytuacji zamykam dyskusjê.
Jeszcze raz dziêkujê pierwszemu prezesowi

S¹du Najwy¿szego, panu profesorowi Lechowi
Gardockiemu, za przedstawienie Senatowi infor-
macji o dzia³alnoœci S¹du Najwy¿szego w minio-
nym 2003 r. Stwierdzam, ju¿ oficjalnie, ¿e Senat
zapozna³ siê z t¹ informacj¹.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: informacja
Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci za
rok 2003, z uwagami o stanie przestrzegania wol-
noœci i praw cz³owieka i obywatela.

Pragnê powitaæ obecnego na naszym posiedze-
niu rzecznika praw obywatelskich, pana profeso-
ra Andrzeja Zolla.

Przypominam, ¿e zgodnie z konstytucj¹ i usta-
w¹ o rzeczniku praw obywatelskich, rzecznik co-
rocznie informuje Sejm i Senat o swojej dzia³al-
noœci oraz o stanie przestrzegania wolnoœci
i praw cz³owieka i obywatela.

Przypominam równie¿, ¿e marsza³ek Senatu
otrzyman¹ od rzecznika informacjê, zawart¹

w druku senackim nr 700, który pañstwo sena-
torowie macie, zgodnie z naszym regulaminem
skierowa³ do Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci. Komisja Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci na posiedzeniu w dniu 7 lipca zapoz-
na³a siê z przedstawion¹ przez rzecznika praw
obywatelskich informacj¹ i poinformowa³a o tym
marsza³ka Senatu.

Proszê o zabranie g³osu rzecznika praw oby-
watelskich, pana profesora Andrzeja Zolla, a pa-
ni¹ marsza³ek o poprowadzenie dalszej czêœci ob-
rad.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Jolanta Danielak)

Rzecznik
Praw Obywatelskich
Andrzej Zoll:
Panie Marsza³ku! Pani Marsza³ek! Wysoki Se-

nacie!
Przedstawiaj¹c ubieg³oroczn¹ informacjê Wy-

sokiej Izbie, pozwoli³em sobie podkreœliæ prawo
obywateli do dobrego pañstwa, zgodnego z wyra-
¿on¹ w art. 2 konstytucji zasad¹ demokratyczne-
go pañstwa prawnego, urzeczywistniaj¹cego za-
sady sprawiedliwoœci spo³ecznej. Jest to jednak
jedynie warstwa normatywna. Problem, jak to
prawo jest realizowane, nadal uwa¿am za w pe³ni
aktualny, podobnie jak reprezentowan¹ wów-
czas tezê, ¿e z wielkimi trudnoœciami, czêsto nie-
udolnie, staramy siê dojœæ do konstytucyjnego
wzorca.

Doœwiadczenia roku 2003 wskazuj¹, ¿e ideal-
ny model ustrojowy wcale nie uleg³ przybli¿eniu.
Polska jest pañstwem, które posiada konstytucjê
spe³niaj¹c¹ wszystkie standardy demokratycz-
nego pañstwa prawnego i dysponuje instytucja-
mi maj¹cymi na celu zagwarantowaæ realizacjê
norm konstytucyjnych. Ale punkt widzenia oby-
watela jest inny – trudno by³oby go przekonaæ, ¿e
¿yje w pañstwie prawa. Z moich obserwacji,
wspartych wp³ywem ponad piêædziesiêciu piêciu
tysiêcy skarg, wynika, ¿e w odbiorze spo³ecznym
pañstwo polskie jawi siê jako pañstwo s³abe, do-
tkniête przede wszystkim korupcj¹ i klêsk¹ bez-
robocia. Do tego do³¹czy³a w minionym roku de-
kompozycja systemu opieki zdrowotnej.

O sprawach tych mówi³em tak¿e podczas pre-
zentacji mojej informacji w Sejmie, a wczeœniej
w toku styczniowego sympozjum u prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, koncentruj¹c siê wów-
czas na trójcz³onowej analizie obywatelskiego
prawa do poprawnej legislacji, sprawnej i przy-
jaznej ludziom administracji oraz do niezawis³e-
go i skutecznego, rozpatruj¹cego sprawy w roz-
s¹dnych terminach s¹downictwa.

Stan polskiej legislacji wymaga natychmiasto-
wych reform. Prawo zatraci³o – ze wzglêdu na li-
czbê obowi¹zuj¹cych przepisów, ich niespój-
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noœæ, wieloznacznoœæ, niestabilnoœæ – funkcjê
motywuj¹c¹ podmioty do nakazanego w normach
prawnych zachowania. Adresat normy prawnej nie
jestwstanie zapoznaæsiê z jej treœci¹.Niemo¿ewiêc
bez pomocy fachowców okreœliæ zakresu swoich
praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych
norm. Stan maj¹tkowy du¿ej czêœci obywateli unie-
mo¿liwia korzystanie z profesjonalnej pomocy pra-
wnej. Obywatele ci, przez sw¹ nieznajomoœæ obo-
wi¹zuj¹cego prawa, skazani s¹ na dobr¹, ale tak¿e
czêsto jeszcze z³¹ wolê urzêdników. Jedynie w nie-
wielkim stopniu tê hiperinflacjê w tworzeniu norm
prawnych usprawiedliwia potrzeba dostosowania
naszegoprawadoprawaUniiEuropejskiej.Czêœciej
jej przyczyn¹s¹wadliweprocedury legislacyjne, ³at-
woœæ w zmienianiu prawa, przeœwiadczenie, ¿e
zmiana normy bêdzie skutecznym lekarstwem na
patologiczne zjawiska, bez zbadania, czy przyczyna
dotychczasowej nieskutecznoœci prawa nie le¿y
w braku jego egzekucji. Wiele ustaw jest zmienia-
nych jeszcze przed ich wejœciem w ¿ycie, co œwiad-
czy o bardzo z³ym przygotowaniu ustawy, braku le-
gislacyjnej wyobraŸni. Spotykamy siê czêsto z pro-
blemem u¿ycia niew³aœciwych instrumentów do re-
alizacji zamierzonego celu.

Przyk³ademtegomo¿ebyæustawaz28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych, likwiduj¹ca
Fundusz Alimentacyjny. Przypomnê, ¿e fundusz
ten zosta³ utworzony w 1974 r. z uzasadnieniem,
aby pomóc osobom uprawnionym do alimentacji
w egzekucji nale¿nych im œwiadczeñ. Wychodzono
bowiem z dosyæ oczywistego za³o¿enia, ¿e pañstwu
jest ³atwiej egzekwowaæ nale¿noœcini¿ osobie fizy-
cznej, czêsto nieporadnej w dochodzeniu swoich
praw. Okaza³o siê jednak, ¿e fundusz jedynie
w oko³o 11% egzekwowa³ nale¿noœci. Zamiast wiêc
wzmocniæ egzekucjê, tak¿e przez odpowiednie re-
gulacje prawne, zlikwidowano Fundusz Alimenta-
cyjny, pozostawiaj¹cosobyuprawnionedoalimen-
tów bez pomocy ze strony pañstwa przy egzekucji.
Do tej regulacji jeszcze powrócê. Nie jest obowi¹z-
kiem pañstwa p³acenie alimentów za zobowi¹za-
nych, ale pomoc przy ich egzekucji niew¹tpliwie
jest ju¿ takim obowi¹zkiem.

Powinno siê wymagaæ od projektodawcy uza-
sadnienia, dlaczego za³o¿one cele nie mog¹ byæ
osi¹gniête przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych
przepisów. Dlaczego nie mo¿na unikn¹æ noweli-
zacji przez zastosowanie innej wyk³adni obo-
wi¹zuj¹cych przepisów, w lepszym stopniu do-
stosowuj¹cej rozumienie ich treœci do aktual-
nych potrzeb. Parlament powinien otrzymywaæ
z projektem ustawy dok³adnie przedstawione jej
za³o¿enia. Obecnie uzasadnienia projektu spro-
wadzaj¹ siê przewa¿nie do omówienia czy powtó-
rzenia zawartych w nich przepisów.

Konieczne jest te¿ wymaganie uzasadnienia
rzeczywistych kosztów proponowanych zmian,

a tak¿e przewidywanych konsekwencji spo³ecz-
nych. Czy podawane s¹ rzeczywiste koszty wpro-
wadzenia zmian, niech œwiadczy rz¹dowy projekt
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia. W pkcie 25 uzasa-
dnienia projektu stwierdzono: „wprowadzenie
w ¿ycie ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia nie spowoduje dodatkowych
wydatków finansowych z bud¿etu pañstwa”. Dzi-
siaj mo¿na oceniæ rzetelnoœæ tej informacji. Nie
jest to wypadek odosobniony.

Nie funkcjonuje nale¿ycie system oceny rezul-
tatów proponowanych zmian. Niepokój budzi
uchwalanie przepisów, których realizacja nie ma
pokrycia w bud¿ecie pañstwa. Dotyczy to szcze-
gólnie niedoszacowania potrzeb pomocy spo³ecz-
nej. Uchwalana co roku ustawa bud¿etowa od
kilku ju¿ lat zabezpiecza jedynie w oko³o 75%
œrodki pokrywaj¹ce potrzeby na pomoc spo³ecz-
n¹ wynikaj¹ce z innych ustaw. Nie muszê w tym
miejscu t³umaczyæ, jak taki stan wp³ywa na pra-
cê oœrodków pomocy spo³ecznej i ocenê funkcjo-
nowania pañstwa w oczach obywateli, którym
ustawy przyzna³y, mo¿e zbyt pochopnie, okreœlo-
ne œwiadczenia.

Na koñcu tego, nienapawaj¹cego optymiz-
mem, obrazu polskiej legislacji muszê wspomnieæ
o tym, ¿e przyjête dzisiaj procedury tworzenia pra-
wa, i to na wszystkich jego etapach, nie zapobie-
gaj¹ zjawiskom patologicznym, o których w ubieg-
³ym roku s³yszeliœmy nieustannie. Wydaje siê ko-
nieczne przyst¹pienie do prac nad ustaw¹ o two-
rzeniu prawa. W 2003 r., koryguj¹c najbardziej
drastyczne b³êdy legislacyjne, Trybuna³ Konsty-
tucyjny rozpozna³ osiemnaœcie moich wniosków
z jednym tylko wyj¹tkiem z³o¿onych w latach
ubieg³ych. Tematyka tych wyst¹pieñ by³a bardzo
zró¿nicowana. Szczegó³owo przedstawi³em je na
³amach informacji, by zilustrowaæ i podkreœliæ
u³omnoœci polskiego systemu prawnego.

Drugim elementem wskazanej przed chwil¹
triady jest obywatelskie prawo do dobrej admini-
stracji. To prawo zosta³o zapisane w Karcie Praw
Podstawowych Unii Europejskiej i w wypadku
ratyfikowania traktatu konstytucyjnego stanie
siê prawem obowi¹zuj¹cym we wszystkich pañ-
stwach cz³onkowskich.

Realizacja prawa do dobrej administracji wy-
maga przede wszystkim zapewnienia kompeten-
tnej kadry s³u¿¹cej pañstwu, spo³eczeñstwu
i obywatelowi. Kadra ta powinna byæ dobierana
na podstawie konkursu dostêpnego dla wszyst-
kich posiadaj¹cych wymagane kwalifikacje,
a kryteria jego rozstrzygania musz¹ byæ jawne.
Zbyt czêsto, jeœli nie z regu³y, na co wskazuj¹
znane mi i przywo³ywane w informacji przyk³ady,
og³oszony konkurs jest fikcj¹, bo zwyciêzca zo-
sta³ wybrany przed jego og³oszeniem.

Od 1996 r. nie uda³o siê zbudowaæ w Polsce
niezale¿nego od wp³ywów politycznych, opartego
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na kompetencjach korpusu S³u¿by Cywilnej. Na-
ruszeniem konstytucji, co potwierdzi³ wyrok Try-
buna³u Konstytucyjnego, by³o wprowadzenie do
ustawy o S³u¿bie Cywilnej przez jej nowelizacjê
art. 144a, zezwalaj¹cego na obejmowanie do
31 grudnia 2002 r. stanowisk w S³u¿bie Cywilnej
bez zachowania obowi¹zuj¹cych procedur,
w tym bez konkursu. Nie staæ Polski na wymianê
kadry administracyjnej po ka¿dych wyborach,
daj¹cych zwyciêstwo dotychczasowej opozycji.
Nie chodzi tylko o koszty zwi¹zane z wdra¿aniem
nowych urzêdników do obowi¹zków. Nie-
wspó³miernie wielki jest koszt spo³eczny. W Pol-
sce urzêdnik wysokiego i œredniego, a nawet naj-
ni¿szego szczebla wie, ¿e jego praca ma charakter
prowizoryczny. Tym samym brak jest stabilizacji
kadry. Umacnia siê przekonanie o s³u¿bie na
rzecz okreœlonej opcji politycznej, a nie o s³u¿bie
dla pañstwa, spo³eczeñstwa i obywatela. Mam
nadziejê, ¿e wejœcie w ¿ycie z dniem 1 lipca bie-
¿¹cego roku przepisu dotycz¹cego kwalifikacji
dyrektorów generalnych u³atwi budowanie pro-
fesjonalnej S³u¿by Cywilnej.

Bardzo czêsto napotykamy na zjawisko bez-
czynnoœci ze strony organu administracji. Taki
stan jest dla obywatela znacznie gorszy ni¿ uzys-
kanie negatywnej decyzji, któr¹ ma mo¿liwoœæ
zaskar¿yæ, o czym zostaje pouczony. Wobec bez-
czynnoœci administracji obywatel czuje siê z re-
gu³y bezradny. W moim biurze odnotowa³em wy-
padki, w których bezczynnoœæ administracji
trwa³a dziesiêæ lat.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przyj-
muje rocznie dziesi¹tki tysiêcy skarg na funkcjo-
nowanie administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
Mo¿na oczywiœcie stwierdziæ, ¿e nie jest to wiele,
jeœli weŸmie siê pod uwagê, ¿e administracja wy-
daje kilkanaœcie milionów decyzji rocznie. Skar-
gi, które do mnie wp³ywaj¹, s¹ jednak najczêœciej
sygna³em zjawisk wystêpuj¹cych masowo, a nie
tylko indywidualnych wypadków bêd¹cych wy-
nikiem jednostkowego b³êdu urzêdnika. Oce-
niam, ¿e mniej wiêcej 50% spraw wp³ywaj¹cych
do mojego biura mog³oby byæ za³atwionych od rê-
ki we w³aœciwym urzêdzie, gdyby urzêdnik pier-
wszego kontaktu zechcia³ byæ przewodnikiem
obywatela, a nie nieprzystêpn¹ dla niego w³adz¹.

Drug¹ wa¿n¹ przyczyn¹ z³ego funkcjonowania
w³adzy wykonawczej oraz organów samorz¹dów
terytorialnych jest stan prawa. Urzêdnik powi-
nien mieæ jednoznaczn¹ podstawê prawn¹ do
swoich decyzji. T¹ podstaw¹ ma byæ obowi¹zu-
j¹ca norma stanowi¹ca Ÿród³o prawa, a nie in-
strukcja czy dyrektywa prze³o¿onego. Potwierdzi³
to Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 24 maja
2004 r., orzekaj¹c na mój wniosek, z³o¿ony
wspólnie z prezesem Naczelnego S¹du Admini-
stracyjnego, o niezgodnoœci z konstytucj¹ art. 14

§2 ustawy – Ordynacja podatkowa, w którym to
przepisie przyjmuje siê wi¹¿¹cy dla w³adz podat-
kowych charakter interpretacji ministra finan-
sów. Urzêdnik mia³ sam, na podstawie obo-
wi¹zuj¹cego prawa, wydaæ decyzjê, która nastêp-
nie by³aby ewentualnie skorygowana w ramach
obowi¹zuj¹cych procedur. Zakwestionowany
przepis czyni³ z interpretacji ministra nieznane
polskiej konstytucji Ÿród³o prawa i w praktyce
przekreœla³ znaczenie postêpowania dwuinstan-
cyjnego w administracji.

Na ocenê realizacji prawa do dobrej admini-
stracji istotny wp³yw ma niew¹tpliwie daleko po-
suniêta bezkarnoœæ urzêdników. Chodzi mi
o zindywidualizowan¹ odpowiedzialnoœæ za b³ê-
dy pope³nione przez funkcjonariuszy publicz-
nych wszystkich szczebli, pocz¹wszy od szczebla
najwy¿szego. Nieponoszenie konsekwencji przez
funkcjonariuszy najwy¿szego szczebla stwarza
atmosferê bezkarnoœci, przenosz¹c¹ siê na ni¿-
sze szczeble.

W bardzo ograniczonym zakresie funkcjo-
nuje w Polsce postêpowanie dyscyplinarne.
Jeœli ju¿ nawet jest wszczête, to trwa w sposób
nieusprawiedliwiony bardzo d³ugo i czêsto
koñczy siê umorzeniem z powodu przeda-
wnienia. Zatraciliœmy w naszych œrodowis-
kach potrzebê samooczyszczania siê, uleg³o
degradacji znaczenie przestrzegania w postê-
powaniu nie tylko norm prawnych, ale tak¿e
norm etycznych. Jest wprawdzie moda na
tworzenie coraz to innych kodeksów etycz-
nych, ale, niestety, zanik³a moda na egzekwo-
wanie od siebie i od innych przyzwoitego za-
chowania.

Nie mogê przy omawianiu prawa do dobrej ad-
ministracji pomin¹æ naszego najwiêkszego za-
gro¿enia, jakim jest korupcja. Liczne badania
niezale¿nych organizacji pokazuj¹, ¿e zjawisko
korupcji w Polsce jest w³aœciwie powszechne.
Stawia to nasz kraj na nieprzynosz¹cym nam za-
szczytu miejscu w siódmej dziesi¹tce w rankingu
pañstw, najgorszym spoœród pañstw, które osta-
tnio wst¹pi³y do Unii Europejskiej. Myœlê, ¿e
przyczyna tak rozprzestrzenionej korupcji tkwi
w du¿ym stopniu w wymienionych ju¿ przeze
mnie brakach w funkcjonowaniu pañstwa. Brak
jednoznacznych podstaw prawnych podejmowa-
nych decyzji, niejasne procedury, zbyt du¿y mar-
gines swobodnego uznania, niskie kompetencje
merytoryczne i niski poziom etyczny urzêdni-
ków, brak poczucia s³u¿enia obywatelowi i pañ-
stwu oraz brak odpowiedzialnoœci – wszystko to,
moim zdaniem, to s¹ zasadnicze powody dzisiej-
szego stanu. Bardzo wa¿nym i do dzisiaj niedo-
statecznie wykorzystanym instrumentem do
walki z korupcj¹ jest wynikaj¹ca z art. 61 konsty-
tucji i z ustawy z 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do
informacji publicznej jawnoœæ co do zasady ¿ycia
publicznego, a wiêc te¿ jawnoœæ motywów podej-
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mowanych decyzji, i to o charakterze zarówno ge-
neralnym, jak i indywidualnym.

Z nadziej¹ patrzê obecnie na realizowany z ini-
cjatywy organizacji obywatelskich projekt „Przej-
rzysta gmina”, który powinien uœwiadomiæ wszy-
stkim, jak¹ wartoœci¹ jest dla spo³eczeñstwa
transparentne dzia³anie organów w³adzy. Pamiê-
taæ trzeba, ¿e ochrona danych osobowych musi
byæ rozumiana jako wyj¹tek od zasady jawnoœci
¿ycia publicznego i nie mo¿e dotyczyæ spraw pub-
licznych.

W tym kontekœcie szczególny niepokój musi
budziæ próba nowelizacji ustawy z 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Pro-
jektowana zmiana mia³aby oddaæ w rêce urzê-
dnika decyzjê, któr¹ z informacji uznaæ za nieja-
wn¹. Trzeba pamiêtaæ, ¿e dostêp do informacji
publicznej ma byæ zasad¹ gwarantowan¹ i jest
zasad¹ gwarantowan¹ w konstytucji. Jedynie
wypadki szczegó³owo okreœlone w ustawie mog¹
dzia³anie tej zasady ograniczyæ.

W tym miejscu chcê nawi¹zaæ do mojej
wspó³pracy z mediami. Oceniam j¹ jako bardzo
owocn¹ i korzystn¹. Chcê podziêkowaæ ca³emu
œrodowisku mediów za systematyczne informo-
wanie o mojej dzia³alnoœci i swoiste wskazywanie
obszarów ¿ycia spo³ecznego, w których moje
dzia³ania by³yby oczekiwane. Dzia³alnoœæ dzien-
nikarzy wskazuj¹cych na ³amanie praw obywa-
telskich przez w³adze publiczne jest bardzo czê-
sto powodem wszczêcia przez mój urz¹d postêpo-
wania doprowadzaj¹cego do skutecznych inter-
wencji w obronie pokrzywdzonego obywatela.

Przechodzê do trzeciej dziedziny, w której rea-
lizuje siê prawo obywatela do dobrego pañstwa,
prawa do sprawnego, niezale¿nego wymiaru
sprawiedliwoœci i do rozpatrzenia sprawy przez
niezawis³ego sêdziego w rozs¹dnym terminie. Od
dawna panuje opinia, ¿e wymiar sprawiedliwoœci
jest najs³abszym filarem, na którym opiera siê
budowa naszego pañstwa prawnego. W dzia³a-
niach wymiaru sprawiedliwoœci mo¿na obserwo-
waæ ostatnio oznaki pewnej poprawy. Nastêpuje
bardzo powolne, ale jednak, nadrabianie zaleg³o-
œci i skracanie przez to czasu oczekiwania na
prawomocne rozstrzygniêcie sprawy.

Dostêp do s¹du jest utrudniony przez stosun-
kowo wysokie koszty postêpowania, a decyzja
o zwolnieniu od ponoszenia kosztów ma w wyso-
kim stopniu charakter arbitralny. Cz³owiek
w trudnej sytuacji materialnej, a w takiej jest wiê-
ksza czêœæ polskiego spo³eczeñstwa, ma zasadni-
cze trudnoœci w korzystaniu z fachowej pomocy
prawnej przy wszczynaniu postêpowania i w trak-
cie procesu. Nak³ada siê na to tak¿e bardzo niski
poziom œwiadomoœci prawnej obywateli.

W dalszym ci¹gu problemem s¹downictwa jest
przewlek³oœæ postêpowania, wyznaczanie wielu

terminów rozpraw oddzielonych d³ugimi prze-
rwami. Stawia to pod znakiem zapytania realiza-
cjê jednej z podstawowych zasad procesowych:
zasadê koncentracji materia³u dowodowego.

Dotykam w tym miejscu istotnego zagadnie-
nia, jakim jest przygotowanie rozprawy, organi-
zacja jej przebiegu. S¹d powinien korzystaæ tu
z pomocy dobrze funkcjonuj¹cego sekretariatu,
a tak¿e asystentów sêdziów. S¹d musi mieæ tak¿e
wsparcie w instytucjach zewnêtrznych, na przy-
k³ad w dobrze funkcjonuj¹cej poczcie. Na spraw-
noœæ pracy s¹dów rzutuje te¿ stopieñ wiarygo-
dnoœci zaœwiadczeñ lekarskich wydawanych
stronom postêpowania i œwiadkom. Do stopnia
wiarygodnoœci tych zaœwiadczeñ mo¿na mieæ,
niestety nadal, bardzo powa¿ne zastrze¿enia.

Przewlek³oœæ postêpowania mo¿e prowadziæ do
naruszania innych, oprócz prawa do sprawnie
dzia³aj¹cego s¹du, praw i wolnoœci konstytucyj-
nych. Zilustrujê to przyk³adem z mojej dzia³alno-
œci. W 2003 r. S¹d Okrêgowy w Warszawie w spra-
wie ochrony dóbr osobistych, wydaj¹c zarz¹dze-
nie zabezpieczaj¹ce, zakaza³ pozwanej redakcji je-
dnego z dzienników jakichkolwiek publikacji na
temat powoda, osoby wkraczaj¹cej w sferê dzia³al-
noœci publicznej. Uznaj¹c wadliwoœæ tego za-
rz¹dzenia, przyst¹pi³em do sprawy i wnios³em za-
¿alenie na to postanowienie. Mimo ¿e od wniesie-
nia za¿alenia up³ynê³o osiem miesiêcy, do dnia
dzisiejszego nie zosta³ wyznaczony termin posie-
dzenia s¹du odwo³awczego. Takie dzia³anie s¹du
jest w rzeczywistoœci stosowaniem cenzury pre-
wencyjnej wyraŸnie zakazanej w konstytucji.

Trzeba mieæ nadziejê, ¿e wprowadzone ostat-
nio zmiany procedur s¹dowych przyczyni¹ siê do
znacznej poprawy sprawnoœci postêpowania
przed s¹dami. Du¿e nadzieje stwarza, jeszcze na-
dal w zbyt skromnym stopniu wykorzystywana,
instytucja mediacji. Wprowadzenie ostatnio do
polskiego porz¹dku prawnego œrodka odwo³aw-
czego w przypadku przewlek³ego procesu wydaje
siê rozwi¹zaniem trafnym.

O ile mo¿na zauwa¿yæ poprawê dzia³añ s¹do-
wnictwa, o tyle niepokój budzi sytuacja w proku-
raturze. Zbyt czêste s¹ zarzuty dotycz¹ce kiero-
wania siê przez prokuraturê wzglêdami politycz-
nymi. Z perspektywy mojego biura widaæ brak
konsekwentnej polityki prokuratury w zakresie
wystêpowania z wnioskami o zastosowanie are-
sztu tymczasowego. Nadu¿ywana jest te¿ pod-
stawa umorzenia postêpowania karnego z powo-
du znikomego stopnia spo³ecznej szkodliwoœci
czynu. Widoczny jest w niektórych sprawach
oportunizm prokuratorski, przewlek³oœæ w pro-
wadzonym postêpowaniu, w innych zaœ gorli-
woœæ we wszczêciu postêpowania i jego intensy-
wnoœæ budz¹ w¹tpliwoœci co do obiektywizmu
prowadz¹cego sprawê prokuratora.

Generalnego uregulowania wymaga sprawa
dostêpu do bezp³atnej pomocy prawnej. Na
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szczególne podkreœlenie zas³uguje tu rola stu-
denckich poradni prawnych, tak zwanych klinik
prawa, œwiadcz¹cych nieodp³atnie us³ugi dla
osób, którym kondycja materialna i najczêœciej
sprzêgniêta z ni¹ niezaradnoœæ nie pozwalaj¹ na
skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy pra-
wnego. Zagro¿enie dla poszerzenia takiej prospo-
³ecznej praktyki, bêd¹cej udzia³em nie tylko stu-
dentów, ale równie¿ w pe³ni wykwalifikowanych
prawników, stanowi¹ rozwi¹zania obecnej usta-
wy o VAT. Zgodnie z t¹ ustaw¹ nawet nieodp³atne
œwiadczenie us³ug prawniczych podlega opodat-
kowaniu. Wp³ywa to hamuj¹co na anga¿owanie
siê korporacji prawniczych w niesienie pomocy
prawnej osobom ubogim. Chcê wyraŸnie pod-
kreœliæ, tak jak to uczyni³em w piœmie do ministra
finansów, ¿e zadaniem pañstwa jest tworzenie
ram prawnych, w tym w zakresie podatków, pro-
muj¹cych niesienie takiej pomocy, a nie jak obe-
cnie wrêcz zniechêcaj¹cych do jej niesienia.

Na tym tle nie mogê nie wspomnieæ o proble-
mie dostêpu do zawodów prawniczych, które na-
le¿a³oby – moim zdaniem – potraktowaæ w sposób
bardziej kompleksowy w powi¹zaniu z reform¹
studiów prawniczych.

Wzmocnienia wymaga pozycja w procesie kar-
nym osób pokrzywdzonych oraz zapewnienie im
nale¿ytej ochrony i mo¿liwoœci uzyskania zadoœæ-
uczynienia. Nale¿a³oby przyspieszyæ prace nad
projektem ustawy o pañstwowym funduszu kom-
pensacyjnym. Niepokój musi budziæ tak¿e fakt, ¿e
– sygnalizowane przeze mnie ju¿ w ubieg³ym roku
– sprawy dotycz¹ce wypadków drogowych, w wy-
niku których pokrzywdzony poniós³ œmieræ lub
dozna³ ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, oraz
sprawy maj¹ce za przedmiot b³¹d w sztuce lekar-
skiej zbyt czêsto s¹ prowadzone przez prokurato-
rów bez nale¿ytego zwracania uwagi na prawa
osób pokrzywdzonych. W tym roku przyst¹piliœ-
my w moim biurze wspólnie z organizacjami oby-
watelskimi i przedstawicielami zainteresowanych
resortów do opracowania za³o¿eñ Narodowego
Programu Pomocy Ofiarom Przestêpstw.

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
W 2003 r. wp³ynê³o do mnie piêædziesi¹t piêæ ty-
siêcy dwieœcie osiemdziesi¹t szeœæ spraw, czyli
o trzy tysi¹ce sto osiemdziesi¹t siedem wiêcej ni¿
w 2002 r. Pragnê przypomnieæ, ¿e nie pe³niê wy-
³¹cznie roli „skrzynki na listy”, niektóre zaga-
dnienia podejmujê z w³asnej inicjatywy, wyko-
rzystuj¹c w tym szerok¹ gamê przys³uguj¹cych
mi œrodków prawnych, w tym miêdzy innymi wi-
zytacje przeprowadzane w terenie. Nie bêdê za-
prz¹ta³ cennej uwagi Wysokiej Izby danymi sta-
tystycznymi, zw³aszcza ¿e zosta³y one ujête w wy-
odrêbnionej formie w za³¹cznikach do informa-
cji. Skoncentrujê siê na prezentacji zagadnieñ
problemowych.

W informacji za 2003 r. podkreœlam w szcze-
gólnoœci, ¿e nadal musi wzrastaæ aktywnoœæ oby-
watelska traktowana jako najlepszy œrodek prze-
ciwdzia³ania bezradnoœci i marginalizacji spo³e-
cznej. Nieodmiennie deklarujê wielop³aszczyzno-
w¹ pomoc organizacjom obywatelskim w ramach
prowadzonych przeze mnie licznych programów
aktywizacyjnych, takich jak: „Ruch przeciw bez-
radnoœci spo³ecznej”, „Edukacja dla rozwoju”,
„Pro Publico Bono”, „Spo³eczeñstwo obywatel-
skie na rzecz prawa dostêpu do informacji publi-
cznej”, „Poradnictwo obywatelskie i prawne”.
W ramach tych dzia³añ jestem organizatorem lub
wspó³organizatorem wielu konferencji i spotkañ
s³u¿¹cych prowadzeniu debaty publicznej i for-
mu³owaniu wniosków do w³adz. Uwa¿am, ¿e za-
daniem rzecznika praw obywatelskich jest
wspieranie budowy spo³eczeñstwa obywatelskie-
go. Z wielk¹ uwag¹ obserwujê wdra¿anie ustawy
o organizacjach po¿ytku publicznego i wolonta-
riacie, staraj¹c siê tak¿e wspieraæ organizacje
obywatelskie w poznawaniu i stosowaniu tej
ustawy. Z satysfakcj¹ dostrzegam coraz czêstsze
zrozumienie organów samorz¹dowych dla ruchu
obywatelskiego i traktowanie organizacji obywa-
telskich jako partnera w wykonywaniu zadañ
publicznych, a nie jedynie jako klienta oczeku-
j¹cego na finansowe wsparcie.

W tym miejscu pozwalam sobie nawi¹zaæ do
szczególnie mi bliskiej inicjatywy stworzenia
w Oœwiêcimiu Centrum Praw Cz³owieka, na któ-
re ma siê sk³adaæ szereg szczegó³owych projek-
tów. Planuje siê miêdzy innymi utworzenie w Oœ-
wiêcimiu Wy¿szej Szko³y Humanistycznej, przy-
znawanie Miêdzynarodowej Nagrody Praw Cz³o-
wieka imienia Jana Paw³a II, w koñcu zbudowa-
nie „Parku Pojednania Narodów – Ogrodów Euro-
py w Oœwiêcimiu”. Popieram utworzenie na pra-
wym brzegu So³y, na wysokoœci by³ego obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau zespo³u
ogrodowego, który by³by zaaran¿owany w sposób
czytelny dla ludzi o ró¿nych wyznaniach, o ró¿nej
orientacji politycznej, o ró¿nych obyczajach. Ery-
gowanie parku o wysokich walorach kulturo-
wych, wpisanego w Program Oœwiêcimski, po-
zwoli postrzegaæ Oœwiêcim nie tylko jako symbol
zag³ady, miejsce skrzywdzone przez wci¹¿ jesz-
cze niedawn¹ historiê, lecz tak¿e jako miasto,
w którym dziej¹ siê rzeczy pozytywne o du¿ym
znaczeniu ogólnoludzkim. Nie mo¿na zapom-
nieæ, ¿e Oœwiêcim jest dzisiaj ¿ywym miastem,
w którym mieszkaj¹ ludzie z ich radoœciami
i smutkami, planami i marzeniami. Cieszê siê
bardzo z poparcia Rady Miasta Oœwiêcim dla rea-
lizacji tych projektów.

Problemem, który musia³ pozostawaæ w cen-
trum mojego zainteresowania jako rzecznika,
jest bezrobocie. Brak pracy traktujê jako kata-
strofê spo³eczn¹, i to nie tylko w aspekcie ekono-
micznym, ale przede wszystkim humanitarnym.
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Bezrobocie prowadzi do degradacji w d³u¿szym
czasie osobowoœci osób dotkniêtych t¹ katastro-
f¹. Nie s¹ rzadkie wypadki, ¿e bezrobotni w takiej
sytuacji nie zg³aszaj¹ siê do oferowanej im pracy.
Potrzebne s¹ nie tylko dzia³ania nastawione na
tworzenie miejsc pracy, ale równie¿ dzia³ania te-
rapeutyczne skierowane przeciwko postawie re-
zygnacji z poprawienia swojej sytuacji ¿yciowej.
Niezmiernie wa¿ne jest ochronienie dzieci osób
pozbawionych pracy przed przejêciem od swoich
rodziców postawy biernoœci. Niektórzy zastana-
wiaj¹ siê, jak wykorzystaæ korzyœci p³yn¹ce ze
wzrostu gospodarczego, jak zdyskontowaæ wiêk-
sze ni¿ planowano wp³ywy do bud¿etu pañstwa.
Uwa¿am, ¿e nale¿y zainwestowaæ w edukacjê
tych, którzy maj¹ najtrudniejszy do niej dostêp –
w edukacjê dzieci z rodzin dotkniêtych d³ugo-
trwa³ym bezrobociem. Potrzebne jest utworzenie
funduszu stypendialnego dla tej m³odzie¿y, da-
j¹cego szansê edukacji ka¿demu dziecku rodzi-
ców bezrobotnych.

Sytuacja na rynku pracy powoduje sk³onnoœæ
niektórych pracodawców do naruszania prawa
pracy. Mam tu na myœli wypadki nieterminowego
wyp³acania wynagrodzenia, nieprzestrzegania
warunków bhp, zmuszania pracowników do tak
zwanego samozatrudniania w celu odejœcia od
stosowania norm prawa pracy oraz przerzucania
na pracownika niektórych kosztów pracy. Zja-
wisko to jest wyj¹tkowo naganne. Ostatnio by-
³em wspó³organizatorem konferencji, której te-
matyka dotyczy³a miêdzy innymi tych proble-
mów.

Drugim, obok bezrobocia, zasadniczym pro-
blemem jest ochrona zdrowia. Nie ma powodu,
aby omawiaæ b³êdy zawarte w ustawie z 23 stycz-
nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia, wytkniête w wyro-
ku Trybuna³u Konstytucyjnego z 7 stycznia bie-
¿¹cego roku. Muszê jednak stwierdziæ, ¿e jeszcze
przed uchwaleniem tej ustawy kilkakrotnie wy-
stêpowa³em do premiera i ministra zdrowia
o wprowadzenie koniecznych zmian w obowi¹zu-
j¹cym wówczas systemie kas chorych, a nie o do-
konywanie – ryzykownej i cofaj¹cej reformê –
centralizacji systemu ochrony zdrowia. Dzisiaj
podstawowe znaczenie ma uchwalenie ustawy,
która zapobiegnie powstaniu chaosu gro¿¹cego
systemowi ochrony zdrowia po wejœciu w ¿ycie
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Zdaæ so-
bie trzeba sprawê z tego, ¿e projekt ustawy, który
znajduje siê obecnie w Sejmie, musi byæ uchwa-
lony w najbli¿szych tygodniach. Oznacza to brak
mo¿liwoœci przeprowadzenia pog³êbionej debaty
nad systemem ochrony zdrowia, debaty uwzglê-
dniaj¹cej zebrane dotychczas doœwiadczenia
Polski i innych pañstw. Ustawa, któr¹, jak mam
nadziejê, uchwali parlament, musi mieæ si³¹ rze-

czy charakter prowizoryczny. Wa¿ne jest, ¿eby
nie blokowa³a mo¿liwoœci dokonania gruntownej
reformy. Nale¿y ju¿ obecnie rozpocz¹æ debatê po-
œwiêcon¹ takiej reformie, debatê uwzglêdniaj¹c¹
spo³eczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowa-
nia reformy. W debacie tej powinni wzi¹æ udzia³
przedstawiciele wielu zainteresowanych reform¹
œrodowisk, trzeba mieæ bowiem na uwadze to, ¿e
reforma ta adresowana jest do ca³ego spo³eczeñ-
stwa. Zwrócono siê do mnie, jako rzecznika praw
obywatelskich, o pomoc w zorganizowaniu takiej
debaty, wolnej od walki politycznej. Podobnie jak
podczas mego sejmowego wyst¹pienia 2 lipca te-
go roku wyra¿am przed Wysokim Senatem goto-
woœæ daleko id¹cej pomocy mojego biura i mojej
przy ustalaniu za³o¿eñ reformy ochrony zdrowia.

Nie mogê podczas omawiania ochrony zdrowia
nie podkreœliæ stwierdzanego nadal przez moje
biuro stosunkowo czêstego naruszania praw pa-
cjentów. Mno¿¹ siê b³êdy lekarskie. W tym kon-
tekœcie niepokoj¹ce jest wstrzymanie prac nad
projektem ustawy o odpowiedzialnoœci zawodo-
wej lekarzy.

W dalszym ci¹gu otrzymujê bardzo wiele
skarg dotycz¹cych obszaru szeroko pojmowa-
nego prawa do zabezpieczenia spo³ecznego.
Spo³eczny sprzeciw budz¹ w szczególnoœci
dzia³ania zmierzaj¹ce do weryfikacji ju¿ przy-
znanych œwiadczeñ rentowych, ich odbiera-
nia, zawieszania lub zmniejszania ich wysoko-
œci, co jest traktowane jako zamach na prawa
s³usznie nabyte. Na rozwi¹zanie oczekuj¹
zg³aszane wczeœniej przeze mnie problemy
braku uregulowania tak zwanego wynagro-
dzenia zastêpczego – zastêpczej podstawy wy-
miaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne –
w wysokoœci najni¿szego wynagrodzenia. Do-
t y c z y t o p r a c o w n i k ó w z a t r u d n i o n y c h
w pe³nym wymiarze czasu pracy i okresów
ubezpieczenia, w których nie mo¿na wskazaæ
faktycznej podstawy wymiaru sk³adek z uwagi
na brak dokumentacji p³acowej.

Utrzymuj¹ siê trudnoœci z finansowaniem
œrodków pomocy spo³ecznej, które s¹ nadal nie-
wystarczaj¹ce w stosunku do istniej¹cych po-
trzeb. W kwietniu 2004 r. zaskar¿y³em do Trybu-
na³u Konstytucyjnego przepis art. 12 ustawy
z 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzin-
nych przewiduj¹cy uprawnienie do dodatku do
zasi³ku rodzinnego z tytu³u samotnego wycho-
wywania dziecka, rozwi¹zanie to mo¿e bowiem
stanowiæ zachêtê do ustalania swego statusu ja-
ko osoby formalnie samotnej, i to bez wzglêdu na
potrzeby dzieci. Podzielam stanowisko rzecznika
praw dziecka, który zarzuci³ tej regulacji prawne
i faktyczne dyskryminowanie dzieci rodziców po-
zostaj¹cych w zwi¹zkach formalnych oraz dzieci
rodziców niepozostaj¹cych w takich zwi¹zkach,
którzy zgodzili siê wychowywaæ swe dzieci razem.
Efektem wprowadzenia przepisów w kwestiono-
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wanym kszta³cie bêdzie zachwianie równowagi
finansów publicznych z uwagi na znaczn¹ liczbê
ma³¿eñstw, które wraz ze swoimi dzieæmi fun-
kcjonuj¹ na granicy lub poni¿ej progu okreœla-
j¹cego uprawnienie do wsparcia. Osoby te w sto-
sunkowo krótkim czasie mog¹ spe³niæ wymogi
przewidziane w ustawie, ustalaj¹c formalnie
swój status jako status osoby samotnie wycho-
wuj¹cej dziecko, wy³¹cznie w celu uzyskania up-
rawnieñ do dodatku. Znacz¹cy wzrost liczby po-
zwów rozwodowych œwiadczy, ¿e ten mechanizm
zacz¹³ ju¿ dzia³aæ.

Na osobn¹ wzmiankê zas³uguje, niestety, or-
ganizacja wyp³acania zasi³ków dla osób samo-
tnie wychowuj¹cych dzieci. Wiem od kobiet sa-
motnie wychowuj¹cych dzieci, z którymi spoty-
ka³em siê kilkakrotnie, ¿e urzêdy samorz¹dowe
przed wejœciem w ¿ycie ustawy najczêœciej nie
przyjmowa³y wniosków i dokumentów, argu-
mentuj¹c to tym, ¿e ustawa jeszcze nie obo-
wi¹zuje. Efektem by³y takie sceny, jakie mogliœ-
my obserwowaæ w Szczecinie i innych miastach.

W dalszym ci¹gu ponawiam swój postulat
zg³aszany przed Wysokim Senatem ju¿ dwukrot-
nie, ¿e jest potrzebne utworzenie resortu do
spraw rodziny i m³odzie¿y. Usytuowanie proble-
mów rodziny i m³odzie¿y w ró¿nych resortach, i to
przecie¿ nie w centrum ich zainteresowania, pro-
wadzi do marginalizacji tej podstawowej dla roz-
woju spo³eczeñstwa problematyki.

Sta³ego monitorowania wymaga problem prze-
mocy w rodzinie oraz ochrony dzieci i m³odzie¿y
przed promocj¹ przemocy, wulgarnoœci i przeka-
zami obscenicznymi w œrodkach masowego prze-
kazu.

W roku 2003 poœwiêci³em wiele uwagi proble-
matyce edukacji narodowej. Stan edukacji naro-
dowej musi budziæ troskê. Niekonsekwentnie
wprowadzana reforma edukacji, obrona za
wszelk¹ cenê skamieliny ustawodawczej, jak¹
jest niew¹tpliwie Karta Nauczyciela, powoduje,
¿e brakuje nam nowoczesnego systemu eduka-
cji. Nie mog¹ tego obrazu zmieniæ nieliczne elitar-
ne szko³y prowadzone rzeczywiœcie, wbrew wy-
stêpuj¹cym przeszkodom, na najwy¿szym pozio-
mie. Przeciêtny poziom jest jednak bardzo niski,
odbiega od standardów europejskich i, niestety,
co pokaza³y tegoroczne egzaminy gimnazjali-
stów, jest tu widoczna tendencja spadkowa.
Wspólnie z organizacjami obywatelskimi doko-
naliœmy diagnozy stanu edukacji i przedstawiliœ-
my wnioski dotycz¹ce sposobów jego poprawy.
Materia³y te zosta³y opublikowane. Panu prezy-
dentowi Kwaœniewskiemu przedstawi³em propo-
zycjê powo³ania Obywatelskiej Rady Edukacyj-
nej, której zadaniem by³oby opracowanie wizji
edukacji narodowej na najbli¿sze dwadzieœcia lat
oraz czuwanie nad realizacj¹ tej wizji, niezale¿nie

od aktualnie sprawuj¹cej w³adzê opcji politycz-
nej. Nie jest wa¿ny podzia³ szkó³ na publiczne
i niepubliczne. Wa¿ne jest to, aby polskie szko³y
by³y szko³ami obywatelskimi, wychowuj¹cymi
dobrych, aktywnych obywateli Polski i Europy.
Konieczne jest te¿ rozpoczêcie debaty narodowej
dotycz¹cej obywatelskiego wychowania.

Nie zosta³y wprowadzone w ¿ycie przepisy o ra-
dach szkolnych na szczeblach samorz¹dowych.
Brakuje tak¿e wypracowanej koncepcji doty-
cz¹cej w³¹czenia rodziców w ¿ycie szko³y.

Nie nale¿y ³atwo siê zgadzaæ na likwidacjê,
w zwi¹zku z ni¿em demograficznym, ma³ych
szkó³, szczególnie w obszarach wiejskich. S¹ to
przewa¿nie jedyne oœrodki kulturotwórcze, któ-
rych zachowanie ma zasadnicze znaczenie dla ja-
koœci ¿ycia mieszkañców.

W Polsce brakuje rozwi¹zañ systemowych
w zakresie budownictwa socjalnego, co uniemo¿-
liwia skuteczn¹ pomoc ze strony w³adz publicz-
nych osobom bezdomnym. Bardzo trudna staje
siê sytuacja lokatorów w prywatnych kamieni-
cach – by³a dzisiaj na tej sali o tym mowa. Nie
stworzono odpowiedniego systemu zamiany mie-
szkañ z zachowaniem praw chroni¹cych lokato-
rów. Zawi³e i niespójne s¹ przepisy dotycz¹ce
przyznawania dodatków mieszkaniowych, podo-
bnie niespójne s¹ przepisy odnosz¹ce siê do
spó³dzielni mieszkaniowych. Od wielu lat niska
jakoœæ jest charakterystyczn¹ cech¹ ustawicznie
modyfikowanych unormowañ kszta³tuj¹cych za-
spokajanie potrzeb mieszkaniowych ¿o³nierzy
zawodowych i funkcjonariuszy innych s³u¿b
mundurowych.

W ostatnim okresie z ca³¹ moc¹ powróci³ pro-
blem rekompensat dla tak zwanych zabu¿an
w zwi¹zku z szeroko nag³oœnionym w mediach
precedensowym wyrokiem Europejskiego Try-
buna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu z 22 czer-
wca 2004 r. Trybuna³ ten orzek³, ¿e Polska musi
zapewniæ realizacjê tak zwanego uprawnienia za-
bu¿añskiego nie tylko skar¿¹cemu, ale i pozosta-
³ym uprawnionym do ekwiwalentu za mienie za-
bu¿añskie. Orzek³ wiêc niew¹tpliwie co do zasa-
dy. Mój komentarz do tego wyroku jest bardzo
krótki: w³adze nie zrobi³y nic, aby skutecznie roz-
wi¹zaæ ten problem roszczeñ zabu¿an, a sprawê
mo¿na by³o za³atwiæ bez wydawania pieniêdzy,
przekazuj¹c uprawnionym rekompensatê w na-
turze, choæby w postaci nieruchomoœci Skarbu
Pañstwa. Ale uchwalono przepisy faktycznie
uniemo¿liwiaj¹ce takie rozwi¹zanie, przepisy,
które zreszt¹ na mój wniosek obali³ polski Trybu-
na³ Konstytucyjny. Problem ten bêdzie pozosta-
wa³ elementem mojego sta³ego zainteresowania,
bowiem jego ostateczne rozwi¹zanie mo¿e mieæ
wrêcz precedensowe znaczenie dla bardziej ogól-
nego zagadnienia reprywatyzacji.

Nadal, pomimo moich wczeœniejszych sygnali-
zacji, dzia³aj¹ bezkarnie ró¿ni przedsiêbiorcy,
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którzy wypracowanymi metodami doprowadzaj¹
do tego, ¿e liczni, czêsto niezamo¿ni obywatele
niekorzystnie rozporz¹dzaj¹ swoim mieniem. Po-
zostajê w przekonaniu, ¿e uchwalona ostatnio, to
jest 17 czerwca tego roku, ustawa zakazuj¹ca
dzia³alnoœci w systemie argentyñskim spe³ni
swoje zadanie, bez uszczerbku dla osób, które
z tego systemu mimo jego oczywistych wad ko-
rzystaj¹.

Skargi obywateli dotyczy³y te¿ pobierania
przez banki ró¿nego rodzaju dodatkowych op³at.
Wystêpuj¹ nadal w systemie bankowym niedo-
puszczalne przez prawo cywilne klauzule umo-
wne odnosz¹ce siê na przyk³ad do cesji wierzytel-
noœci bez zgody kredytobiorcy lub do zmiany op-
rocentowania kredytu. Muszê jednak podkreœliæ
bardzo dobr¹ wspó³pracê z zarz¹dem Zwi¹zku
Banków Polskich.

W niepokoj¹cy sposób odradza siê lichwa, bê-
d¹ca w istocie karalnym na podstawie art. 304
kodeksu karnego wyzyskiem. Jest uderzaj¹ce, ¿e
sprawy takie z regu³y nie skutkuj¹ wszczynania
postêpowania przez prokuraturê. Popieram pra-
ce parlamentarne nad ustaw¹ o zwalczaniu li-
chwy.

Otrzyma³em liczne sygnalizacje obywateli do-
tycz¹ce wadliwego prawnie, a ponadto bezwzglê-
dnego dzia³ania firm windykacyjnych.

Wiele zastrze¿eñ budzi te¿ funkcjonowanie za-
k³adów ubezpieczeñ, zw³aszcza co do zani¿ania
wyp³acanych przez nie odszkodowañ.

Do rangi problemu urasta ochrona odbiorców
us³ug telekomunikacyjnych, zw³aszcza korzy-
staj¹cych z mo¿liwoœci po³¹czeñ z numerami roz-
poczynaj¹cymi siê od oznaczeñ 0-700, ale obec-
nie równie¿ z innymi numerami.

Zg³asza³em liczne w¹tpliwoœci w zakresie na-
k³adania podatków, innych danin publicznych
i ró¿nych op³at, okreœlania podmiotów i przed-
miotów opodatkowania oraz stawek podatko-
wych, a tak¿e zasad i trybu przyznawania ulg
i umorzeñ, jak równie¿ kategorii podmiotów
zwolnionych od tych œwiadczeñ. Prawo daninowe
nadal cechuj¹, oprócz innych wad, niepewnoœæ
i nieprzewidywalnoœæ rozwi¹zañ. W kontekœcie
prawa podatkowego na szczególn¹ uwagê zas³u-
guje nielicz¹ce siê z konsekwencjami opodatko-
wanie podatkiem dochodowym stypendiów za-
granicznych, które otrzymuj¹ polscy naukowcy.
Fundatorzy tych stypendiów zagrozili wstrzyma-
niem ich przyznawania polskim uczonym. Cieszê
siê, ¿e interweniuj¹c w tej sprawie, otrzyma³em
wsparcie wielu instytucji takich jak Polska Aka-
demia Umiejêtnoœci czy Polska Akademia Nauk,
a przede wszystkim ¿e znalaz³em zrozumienie
u ministra finansów.

Jestem tak¿e zadowolony, ¿e 30 czerwca bie-
¿¹cego roku Naczelny S¹d Administracyjny wy-

da³ orzeczenie z pozytywnym skutkiem dla wno-
sz¹cej skargê kasacyjn¹ lubelskiej Fundacji „Go-
dne ¯ycie“ w skomplikowanej sprawie podatko-
wej. Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego
ma wrêcz precedensowe znaczenie dla wszyst-
kich fundacji, rozstrzygn¹³ on bowiem zagadnie-
nie istotne dla bytu fundacji prowadz¹cych dzia-
³alnoœæ charytatywn¹, to znaczy, ¿e nie musz¹
one p³aciæ podatku dochodowego od otrzymywa-
nych w nieodp³atne u¿ytkowanie budynków i ich
wyposa¿enia, jak te¿ od nieoprocentowanych po-
¿yczek.

Zagadnieniem, które musia³o pozostawaæ
w centrum zainteresowania pe³nionego przeze
mnie urzêdu, jest bezpieczeñstwo obywateli.
W spo³eczeñstwie wystêpuje poczucie zagro¿enia
przestêpczoœci¹. Dotyczy to zarówno pope³niania
przestêpstw stosunkowo drobnych, g³ównie kra-
dzie¿y, jak i tych najpowa¿niejszych: zabójstw,
gwa³tów, porwañ, wymuszeñ tak zwanych hara-
czy, dokonywanych z regu³y przez zorganizowa-
ne grupy przestêpcze. W ostatnim czasie powa¿-
nym problem sta³o siê zapewnienie bezpieczeñ-
stwa podczas imprez masowych, zw³aszcza w to-
ku i po zakoñczeniu spotkañ pi³karskich. Kryty-
kowana jest sprawnoœæ funkcjonowania orga-
nów œcigania. Przyczyn takiego stanu rzeczy na-
le¿y upatrywaæ nie tylko w niedostatkach mate-
rialnych i organizacyjnych, z jakimi od lat bory-
kaj¹ siê organy prokuratury i Policji, ale tak¿e
w braku upowszechnienia lokalnych inicjatyw
spo³ecznych wspieraj¹cych dzia³ania tych orga-
nów.

Pog³êbiaj¹ siê niedostatki polskiego systemu
penitencjarnego. Dzisiaj ju¿ rzadko s³yszy siê
pod adresem obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego
zarzuty, ¿e jest on zbyt liberalny. Rzeczywistoœæ
jest inna i na podstawie tego kodeksu polskie
s¹dy prowadziæ mog¹ racjonaln¹, tak¿e bardzo
surow¹ politykê karn¹. Od lata 2000 r. liczba
osób pozbawionych w Polsce wolnoœci wzros³a
z oko³o piêædziesiêciu szeœciu tysiêcy do oko³o
osiemdziesiêciu jeden tysiêcy, jak jest obecnie.
Przekroczone zosta³y w polskich zak³adach kar-
nych obowi¹zuje normy odnosz¹ce siê do powie-
rzchni celi przypadaj¹cej na jednego wiêŸnia. Te-
goroczne protesty w zak³adach karnych s¹ syg-
na³em, ¿e nie da siê w dalszym ci¹gu nie zauwa-
¿aæ tego problemu. Norma 3 m2 na jednego wiêŸ-
nia pozwala na osadzenie w Polsce do szeœædzie-
siêciu dziewiêciu tysiêcy osób. Znacznie wiêk-
szym problemem jest to, ¿e ponad trzydzieœci ty-
siêcy osób jest prawomocnie skazanych na karê
pozbawienia wolnoœci i nie ma gdzie ich ju¿ po-
mieœciæ. Te osoby nara¿one s¹ na najwiêksz¹ de-
moralizacjê, mog¹ sobie bowiem kpiæ z wymiaru
sprawiedliwoœci. Trzeba wiêc albo drastycznie
zwiêkszyæ liczbê miejsc w zak³adach karnych, co
jest przedsiêwziêciem niezwykle drogim, albo
przestawiæ politykê karn¹ na stosowanie w wiêk-
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szym zakresie kar bez pozbawienia wolnoœci
i oddzia³ywanie na skazanego systemem proba-
cyjnym przez kuratora. Ten drugi kierunek wy-
daje siê znacznie bardziej racjonalny. W tym sa-
mym kierunku zmierza rekomendacja konfe-
rencji zorganizowanej w grudniu 2003 r. przy
wspó³udziale mojego biura i pod patronatem pa-
na marsza³ka Longina Pastusiaka oraz podjêta
w dniu 3 czerwca bie¿¹cego roku uchwa³a Wyso-
kiej Izby. Z jej treœci¹ i konkluzjami zgadzam siê
w ca³ej rozci¹g³oœci. Realizacja tak zwanej spra-
wiedliwoœci naprawczej jako kierunku polityki
karnej, praca na cel spo³ecznie u¿yteczny osób
skazanych jako alternatywa dla kary pozbawie-
nia wolnoœci zdobywa coraz wiêcej zwolenni-
ków. Chodzi teraz o to, aby w sposób dostatecz-
ny zabezpieczyæ stronê organizacyjn¹ jej wyko-
nywania.

Co do problematyki si³ zbrojnych, to nasuwa
siê uwaga, ¿e byli ¿o³nierze zawodowi w wielu wy-
padkach nie mog¹ odnaleŸæ siê na cywilnym ryn-
ku pracy, a tak zwana pomoc rekonwersyjna ze
strony organów wojskowych najczêœciej okazuje
siê niewystarczaj¹ca. W niektórych jednostkach
wojskowych odrodzi³o siê, jakkolwiek w mniej-
szym nasileniu i najczêœciej w zmienionych for-
mach, naganne zjawisko tak zwanej fali. Nadal
krytykowane jest pobie¿ne badanie poborowych,
przeci¹¿enie dodatkowymi obowi¹zkami, pe³nie-
nie s³u¿by z dala od miejsca zamieszkania oraz
stan higieny osobistej ¿o³nierzy. Analiza skarg
policjantów i pozosta³ych funkcjonariuszy s³u¿b
mundurowych œwiadczy o tym, i¿ pog³êbia siê
problem nierespektowania przez prze³o¿onych
praw tej grupy zawodowej, zawartych w przepi-
sach pragmatycznych, w tym roli i uprawnieñ
dzia³aczy zwi¹zkowych.

Trafiaj¹c¹ do mnie korespondencjê trudno uz-
naæ za odzwierciedlaj¹c¹ problemy osób nale-
¿¹cych do grup mniejszoœci narodowych i etnicz-
nych, a tak¿e cudzoziemców. Pisz¹ do mnie bo-
wiem tylko ci, którzy wiedz¹ o moim urzêdzie
i oczekuj¹ pomocy. Zwraca uwagê wyj¹tkowo
ma³a, w stosunku do wszystkich przesy³anych
do mnie listów, liczba skarg dotycz¹cych przeja-
wów dyskryminacji ze wzglêdu na przynale¿noœæ
do innego narodu ni¿ polski. Nie znaczy to je-
dnak, ¿e nie odnotowuje siê w Polsce przejawów
braku tolerancji dla mniejszoœci. Wspomnê jedy-
nie o tragicznym zdarzeniu w Boles³awcu, gdzie
zosta³ zamordowany przez m³odych bandytów
dziewiêtnastoletni ch³opak, od dziecka ¿yj¹cy
w Polsce, którego jedyn¹ „win¹” by³ czarny kolor
skóry. Ju¿ w tym roku zorganizowa³em wspólnie
z organizacj¹ obywatelsk¹ „Otwarta Rzeczpo-
spolita” konferencjê poœwiêcon¹ tolerancji, na
któr¹ zaprosi³em przedstawicieli bardzo ró¿-
nych œrodowisk.

W 2003 r. o¿ywione by³y moje kontakty na fo-
rum miêdzynarodowym. Z najbardziej istotnych
przedsiêwziêæ nale¿y wskazaæ to, i¿ by³em inicja-
torem „Miêdzynarodowej Karty Skutecznego
Ombudsmana”, która spotka³a siê z ¿yczliwym
przyjêciem w instytucjach obroñców praw cz³o-
wieka. Chodzi tu o minimum warunków, które
musi spe³niaæ okreœlona instytucja, aby byæ uz-
nana za urz¹d ombudsmana. Ma to byæ równie¿
rodzaj wzorca s³u¿¹cego pañstwom dopiero two-
rz¹cym instytucje demokratyczne. W kwietniu
2003 r. bra³em udzia³, jako jedyny uczestnik je-
szcze spoza Unii, spotkania w Atenach i wyg³a-
sza³em referat na seminarium narodowych om-
budsmanów z pañstw nale¿¹cych do Unii Euro-
pejskiej. W dniach 29–30 maja 2003 r. odby³a siê
w Warszawie miêdzynarodowa konferencja pod
has³em „Ombudsman a prawo Unii Europej-
skiej”, na której omówiono zagadnienia praw cu-
dzoziemców, dostêpu do informacji oraz pozycji
ombudsmana w kontekœcie prac nad projektem
konstytucji europejskiej. Z kolei mój zastêpca,
profesor Jerzy Œwi¹tkiewicz, w dniach od
30 marca do 18 kwietnia 2003 r. wyst¹pi³ w roli
konsultanta w projekcie pomocy dla instytucji
ombudsmana Republiki Kirgistanu. W sumie ja
i moi zastêpcy czynnie uczestniczyliœmy w nie-
mal¿e piêædziesiêciu konferencjach, sympozjach
i spotkaniach przeprowadzonych w kraju
z udzia³em przedstawicieli pañstw obcych i za
granic¹. Nasuwa siê uwaga, ¿e integracja pañstw
Europy musi byæ oparta na wspólnym dla wszys-
tkich systemie wartoœci – systemie, w którym
cz³owiek jest zawsze celem dzia³ania w³adzy pub-
licznej i nigdy nie powinien byæ traktowany
przedmiotowo, jako œrodek do uzyskania okreœ-
lonych rezultatów. W cywilizacji europejskiej go-
dnoœæ ludzka to wartoœæ bêd¹ca Ÿród³em wolno-
œci i praw. Oddaje to znakomicie art. 30 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej. W swoich dzia³a-
niach w 2003 r. d¹¿y³em do tego, by w³adze publi-
czne przestrzega³y tej konstytucyjnej dyrektywy.

Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, koñcz¹c
sk³adanie dorocznej informacji, pragnê wyraziæ
paniom senator i panom senatorom, pani mar-
sza³ek, podziêkowanie za wspó³pracê i wsparcie
w wype³nianiu przeze mnie na³o¿onych konsty-
tucj¹ i ustaw¹ obowi¹zków. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo serdecznie, Panie Profesorze.
Jestem jednak zmuszona poprosiæ pana, aby

pozosta³ pan jeszcze przy mównicy, bowiem se-
natorowie w tym momencie maj¹ szansê na za-
dawanie pytañ panu profesorowi.

Bardzo proszê, pan senator Sztorc.
(G³os z sali: Szafraniec.)
Oj, przepraszam. Pan senator Szafraniec.
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Senator Jan Szafraniec:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Profesorze, chcê panu pogratulowaæ

wielkiej wra¿liwoœci spo³ecznej i adekwatnych
reakcji z pana strony na krzywdê obywateli. Chcê
podziêkowaæ tak¿e miêdzy innymi za propozycjê
utworzenia instytutu do spraw rodziny i dzieci –
tak to odebra³em, byæ mo¿e nazwa jest inna – co
by³oby powrotem do instytucji pe³nomocnika
rz¹du do spraw rodziny, który zosta³ zlikwidowa-
ny na rzecz urzêdu pe³nomocnika rz¹du do
spraw równego statusu kobiet i mê¿czyzn.

Ja jednak chcê powróciæ do mojego oœwiadcze-
nia, które z³o¿y³em na pana rêce w dniu 19 marca
2004 r. Dotyczy³o ono z pozoru sprawy akcyden-
talnej, niemniej jednak do tej pory nie uzyska³em
na nie odpowiedzi, a z³o¿y³em je, maj¹c œwiado-
moœæ, ¿e art. 80 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej obliguje pana urz¹d do interwencji w ra-
zie naruszenia wolnoœci lub praw cz³owieka
i obywatela przez organy w³adzy publicznej. Otó¿
taki incydent zdarzy³ siê w telewizji publicznej
w Krakowie, która zarejestrowa³a koncert sata-
nistycznej grupy norweskiej. Podczas tego kon-
certu mia³o miejsce zbezczeszczenie symboli reli-
gijnych poprzez ukazanie rozwieszonych na
krzy¿ach nagich aktorów, pomazanych sztuczn¹
krwi¹, w towarzystwie baranich ³bów wbitych na
pale i satanistycznych pentagramów. Telewizja
to rejestrowa³a, udostêpni³a zarówno sprzêt, jak
i ludzi w niej zatrudnionych. Wobec powy¿szego
ja w dalszym ci¹gu oczekujê na stanowisko pana
profesora w tej bulwersuj¹cej œrodowisko chrze-
œcijañskie – i nie tylko – sprawie. Wszak pana
urz¹d i, moim zdaniem, pan osobiœcie ma kom-
petencje do tego, ¿eby w myœl art. 80 konstytucji
zareagowaæ na tego rodzaju sprawy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Panie Profesorze.

Rzecznik
Praw Obywatelskich
Andrzej Zoll:

Pierwsza kwestia. Je¿eli chodzi o problem ro-
dziny i m³odzie¿y, to mnie nie chodzi o to, ¿eby to
by³ instytut, chodzi mi o to, ¿eby to by³ resort do
spraw rodziny i m³odzie¿y; ¿eby by³ to nie tyle
pe³nomocnik rz¹du, ile minister z uprawnienia-
mi cz³onka Rady Ministrów. Ta sprawa wydaje mi
siê niezmiernie wa¿na. Uwa¿am, ¿e problem ro-
dziny jest podstawowym problemem spo³ecz-
nym, a przysz³e pokolenie równie¿ zas³uguje na
to, ¿eby byæ w centrum zainteresowania konsty-
tucyjnego resortu.

Je¿eli zaœ chodzi o tê drug¹ sprawê, któr¹ pan
poruszy³, to chcia³bym podkreœliæ jedno: telewiz-
ja, nawet publiczna, nie jest organem w³adzy. Nie
jest to w³adza publiczna. W zwi¹zku z tym moja
interwencja w samej telewizji mo¿e byæ ma³o sku-
teczna, bo ja nie mam ¿adnych uprawnieñ w od-
niesieniu do telewizji publicznej. Zwraca³em siê
jednak w tej sprawie do Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z proœb¹ o wyjaœnienie. O ile pamiê-
tam, do tej pory takiej odpowiedzi z tego urzêdu
nie otrzyma³em. Ale by³em zainteresowany t¹
spraw¹, zreszt¹ by³a ona nag³oœniona równie¿
w mediach. Wiem, ¿e by³o t³umaczenie kierowni-
ctwa telewizji w tej sprawie i wyjaœnienie by³o
publikowane.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, pytanie zadaje pan senator
Matuszak.

Senator Grzegorz Matuszak:
Dziêkujê.
Panie Profesorze, proszê o ³askaw¹ odpowiedŸ

na dwa nastêpuj¹ce pytania.
Czy pañskim zdaniem mamy do czynienia

z naruszeniem prawa do dobrego imienia obywa-
tela, je¿eli pewna kategoria osób podejrzanych,
zw³aszcza znanych z ¿ycia publicznego, nie tylko
w kategoriach politycznych, jest jeszcze przed
orzeczeniem s¹du piêtnowana miêdzy innymi
w mediach poprzez ujawnianie ich personaliów
lub ob³udny kamufla¿? Jest to robione na przy-
k³ad tak: Jaros³aw W., syn by³ego prezydenta
Rzeczypospolitej. Nara¿enie na szwank dobrego
imienia dotyczy przecie¿ nie tylko osoby podej-
rzanej, ale tak¿e cz³onków rodziny – krewnych,
dzieci, wspó³ma³¿onków. To jeden aspekt tego
pytania.

Drugi jest taki, ¿e s¹ przypadki, gdy podejrzani
o pope³nienie czynów karalnych s¹ aresztowani
na czas œledztwa – i to jest oczywiste – ale w skraj-
nym znanym mi przypadku aresztowanie trwa³o
osiemnaœcie miesiêcy, nastêpnie ten cz³owiek zo-
sta³ zwolniony, procesu od dwóch lat nie ma i nie
wiadomo, kiedy siê odbêdzie, a dobre imiê tego
cz³owieka zosta³o zszargane. Jak¹ ma on szansê
na dochodzenie ochrony swych dóbr osobistych?

I drugie pytanie. Je¿eli wskazane przeze mnie
przypadki s¹, zdaniem pana profesora, narusze-
niem prawa obywatela, to jakie s¹ szanse i ewen-
tualne formy interwencji rzecznika praw obywa-
telskich? Chodzi mi o interwencje nie tyle w kon-
kretnych sprawach osób fizycznych, ile w obro-
nie zasad prawnych i dobrych obyczajów w pañ-
stwie, których przestrzeganie, moim zdaniem,
pozostawia wiele do ¿yczenia i zapewne wymaga
pilnej naprawy. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, Panie Profesorze.

Rzecznik
Praw Obywatelskich
Andrzej Zoll:
Panie Senatorze, ten pierwszy problem, który

pan poruszy³, to jest w du¿ej mierze problem pe-
wnych dobrych obyczajów i kultury prawnej obo-
wi¹zuj¹cej równie¿ œrodki masowego przekazu,
a w tej kwestii rzeczywiœcie bardzo trudno wpro-
wadziæ pewne regu³y. Przyjmujemy, ¿e je¿eli da-
na sprawa nie zakoñczy³a siê jeszcze wyrokiem,
to powinny byæ podane tylko inicja³y danych
osób, ale z drugiej strony bardzo ³atwo to obejœæ,
chocia¿by w taki sposób, jaki pan senator poda³.

Z drugiej strony trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e sfe-
ra prywatnoœci, dobrego imienia osób publicz-
nych jest chroniona na innych zasadach ni¿ sfe-
ra prywatnoœci obywatela, który nie pe³ni funkcji
publ iczne j . Ochrona prywatnoœc i osób
pe³ni¹cych funkcjê publiczn¹ jest ograniczona.
I my wszyscy, którzy pe³nimy funkcje publiczne,
musimy siê pogodziæ z tym, ¿e w tym wypadku
jest dopuszczalna krytyka w innym obszarze.
Przytoczê tutaj art. 14 prawa prasowego, który
zezwala na wchodzenie równie¿ w sferê prywat-
noœci, je¿eli ³¹czy siê ona z dzia³alnoœci¹ publicz-
n¹. Zatem je¿eli pisze siê o zarzutach stawianych
osobie publicznej, to, jak myœlê, pos³ugiwanie siê
tylko inicja³ami tej osoby jest czêsto po prostu
gorsze ni¿ napisanie imienia i nazwiska, bo i tak
doskonale wiadomo, o kim jest mowa. Tak wiêc
chyba od tej strony trzeba na to popatrzeæ.

Je¿eli zaœ chodzi o problem aresztów tymcza-
sowych, to, jak powiedzia³em w swoim dzisiej-
szym wyst¹pieniu, polityka prokuratury w od-
niesieniu do wystêpowania w sprawach aresztów
tymczasowych, jak równie¿ polityka s¹dów, któ-
re stosuj¹ areszty tymczasowe i przed³u¿aj¹ sto-
sowanie tych aresztów, budzi bardzo powa¿ne
zastrze¿enia. Przygotowaliœmy ju¿ wniosek do
Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie stosowa-
nia aresztów tymczasowych miêdzyinstancyj-
nych. Taki areszt mo¿e byæ przed³u¿any do bar-
dzo d³ugich okresów. Pan senator powiedzia³
o kilkunastu miesi¹cach, a ja znam wypadki,
w których areszt tymczasowy by³ stosowany
przez cztery lata! A wiêc rzeczywiœcie mamy tutaj
do czynienia z bardzo drastycznym naruszeniem
wolnoœci i praw cz³owieka. T³umaczeniem w kwe-
stii przed³u¿ania aresztu tymczasowego nie mo¿e
byæ to, ¿e organy œcigania czy s¹d nie by³y w sta-
nie uzyskaæ w terminie ekspertyz od bieg³ego, al-
bo to, ¿e biuro kryminalistyczne Komendy G³ó-
wnej Policji mia³o za du¿o pracy, w zwi¹zku
z czym obywatel siedzi w areszcie kilkanaœcie
miesiêcy. Takie t³umaczenia oczywiœcie nie mog¹

byæ przyjête. S¹ wprawdzie mo¿liwoœci docho-
dzenia swoich praw, ale dopiero póŸniej, i to w sy-
tuacji wyroku uniewinniaj¹cego.

Sprawa jest o tyle gorsza, ¿e je¿eli w wypadku
cz³owieka, który siedzi cztery lata w areszcie, za-
pada wyrok, to on brzmi – dajê du¿o, ¿e tak jest –
na przyk³ad w³aœnie cztery lata. Tylko proszê
zwróciæ uwagê, ¿e ten cz³owiek zosta³ pozbawiony
na przyk³ad mo¿liwoœci przedterminowego zwol-
nienia, bo on ju¿ odsiedzia³ pe³ny wyrok. A poza
tym okres jego tymczasowego aresztowania w ja-
kiœ sposób determinowa³ wymierzon¹ karê.

Tak wiêc oczywiœcie odnotowujemy takie wy-
padki. Bardzo czêsto interweniujê w takich spra-
wach, ale proszê pamiêtaæ o tym, ¿e nie jestem
organem w³adzy. Mogê tylko wskazywaæ proku-
raturze wadliwoœæ jej postêpowania czy zwracaæ
siê do s¹dów, prosz¹c prezesów s¹dów o wyjaœ-
nienie, dlaczego na przyk³ad przez rok nie jest
wyznaczany termin rozprawy. Nie mam mo¿liwo-
œci dalej id¹cej interwencji.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Proszê, pani senator Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam trzy pytania do pana profesora.
Pierwsze: czy uwa¿a pan, ¿e proporcje op³aty

w wypadku rozwodu do op³aty w wypadku sepa-
racji s¹ w³aœciwe? Bo w wypadku rozwodu op³ata
ta wynosi od 300 do 600 z³, a separacji – 500 z³.

Drugie pytanie dotyczy chorób zawodowych.
Czy w pañstwie prawa mog¹ obowi¹zywaæ dwa
ró¿ne wykazy chorób zawodowych dla ró¿nych
grup zawodowych?

Trzecie pytanie zwi¹zane jest ze sprawami do-
tycz¹cymi ZUS. Wspomina³ pan o tym, tak¿e
w sprawozdaniu du¿o miejsca poœwiêcono temu
tematowi i ró¿nym sprawom spornym. Czy nie
uwa¿a pan, ¿e odrzucanie przez s¹dy pracy roz-
patrywania spraw osób, które jeszcze nie naby³y
prawa do emerytury, a chcia³yby mieæ uporz¹d-
kowane swoje dokumenty, spowoduje, ¿e w przy-
sz³oœci tych spraw bêdzie po prostu znacznie wiê-
cej?

I mo¿e jeszcze jedno pytanie dotycz¹ce spraw
zwi¹zanych z ochron¹ konsumentów. Ta ochro-
na jest – tak jak zosta³o to zreszt¹ pokazane
w sprawozdaniu – pod wzglêdem prawnym mo¿e
ju¿ dobra, ale faktycznie ci¹gle jeszcze bardzo
ma³a. Czy jest wiêc jeszcze mo¿liwe – bowiem ta-
kie przyk³ady równie¿ siê zdarza³y – ¿e zamiast
osoby, która powinna ponosiæ odpowiedzialnoœæ
za oszukiwanie konsumenta, zostaje skazany
konsument? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, Panie Profesorze.

Rzecznik
Praw Obywatelskich
Andrzej Zoll:
W ogóle uwa¿am, ¿e op³aty s¹dowe s¹ za wyso-

kie. Nie widzê powodu, dla którego – jeœli chodzi
o rozprawy rozwodowe czy postêpowanie w spra-
wie separacji – op³aty maj¹ byæ ró¿nicowane na
przyk³ad nie w zale¿noœci od liczby wyznacza-
nych rozpraw, ale, jak czêsto bywa, w zale¿noœci
od sytuacji maj¹tkowej osoby, która wystêpuje
przed s¹dem. To s¹ przecie¿ sprawy ca³kowicie
niezale¿ne. S¹d nie jest instytucj¹, która ma za-
rabiaæ. Jest to instytucja, która ma rozstrzygaæ
i stanowiæ wymiar sprawiedliwoœci. Je¿eli chodzi
o postêpowanie rozwodowe, to jego koszt dla oso-
by z wysokimi zarobkami i dla osoby, która ma
niskie zarobki, jest naprawdê identyczny. Nie wi-
dzê wiêc tutaj w ogóle ¿adnego uzasadnienia…
Ca³a sprawa op³at s¹dowych wymaga, moim zda-
niem, bardzo radykalnego przejrzenia i radykal-
nej reformy.

Bardzo przepraszam pani¹ senator, ale nie jes-
tem w stanie odpowiedzieæ na pytanie dotycz¹ce
zró¿nicowania chorób zawodowych. Nie orientu-
jê siê w tym. Po prostu nie mieliœmy takich
spraw, a ja nie mam ¿adnej wiedzy w tym zakre-
sie, wiêc bardzo przepraszam, ¿e nie udzielê od-
powiedzi.

Je¿eli chodzi o sprawy zusowskie, to mamy
bardzo wiele zastrze¿eñ do postêpowania ZUS,
i to nie tylko w obszarze, który pani senator poru-
szy³a. Powiem przede wszystkim o bulwersuj¹cej
akcji z 2003 r., akcji wrêcz weryfikacji emerytur
i rent czêsto przyznawanych – muszê to przyznaæ
– mo¿e i lekk¹ rêk¹. Ale proszê zwróciæ uwagê, ¿e
skoro pr zyznano… By ³em na przyk ³ad
w Wa³brzychu i rozmawia³em z emerytami czy
rencistami górnikami, których na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych zachêcano, a¿eby przecho-
dzili na rentê, bo rozwi¹zywano w ten sposób pro-
blem restrukturyzacji górnictwa. A teraz, po
dziesiêciu latach, takiemu piêædziesiêcioletnie-
mu górnikowi odbiera siê rentê, bo nagle on jest
ju¿ zdolny do pracy. To s¹ tragedie, które s¹ na-
prawdê trudne do opisania. I teraz rzeczywiœcie
ci ludzie s¹ bezsilni.

By³y jeszcze sytuacje, w których w sposób ja-
wny ³amano prawo podczas weryfikacji rent, dla-
tego ¿e je cofano. Bardzo czêsto mia³o to miejsce
na przyk³ad w wypadku wczeœniejszych emery-
tur z uwagi na niepe³nosprawnoœæ dziecka. Od-
bierano emeryturê, inaczej oceniaj¹c zaœwiad-
czenie, na podstawie którego piêæ lat temu przy-
znano tê emeryturê, i mówiono, ¿e nie by³o pod-
staw do jej przyznania. Naruszono w tym wypad-

ku normy postêpowania administracyjnego, bo
nie by³o podstaw do wznowienia postêpowania.
Doprowadzi³em do uchwa³y S¹du Najwy¿szego
w tej sprawie, która uznaje tego typu procedurê
za niezgodn¹ z prawem. Musz¹ byæ przedstawio-
ne nowe fakty, nowe dowody, które pozwala³yby
na tak¹ weryfikacjê. Zgadzam siê wiêc z tymi
uwagami, które przedstawi³a pani senator, je¿eli
chodzi o problemy prawa pracy.

Nie jestem jednak w stanie odpowiedzieæ na
pytanie dotycz¹ce konsumentów, tym razem ju¿
z innego powodu: nie znam stanu faktycznego.
Sytuacja jest rzeczywiœcie taka, ¿e konsument
w Polsce, mimo z jednej strony urzêdu chro-
ni¹cego prawa konsumenckie, a z drugiej – rzecz-
ników praw konsumentów dzia³aj¹cych przy sta-
rostwach, jest czêsto na bardzo s³abej pozycji,
a to ze wzglêdu na dzia³aj¹ce na naszym rynku
bardzo ró¿ne instytucje, czêsto wrêcz oszukañ-
cze. Mam w domu ca³¹ kolekcjê pism, które do
mnie przysz³y i w których jest napisane, ¿e jes-
tem ju¿ dopuszczony do fina³u, wystarczy tylko,
¿e wp³acê 50 z³ i ju¿ niew¹tpliwie bêdê…

(G³os z sali: Bogaczem.)
...zdobywc¹ takiej czy innej nagrody. Ale mimo

¿e mamy doœwiadczenie, ¿e za tym stoj¹ naci¹ga-
cze, du¿o osób na to daje siê naci¹gn¹æ. I oczywi-
œcie, je¿eli chodzi o wystêpowanie w obronie tych
osób, nie mam takich mo¿liwoœci. Mogê wystêpo-
waæ jedynie o to, ¿eby ten proceder w ogóle zosta³
przerwany, tak jak w przypadku systemu argen-
tyñskiego – uwa¿am, ¿e dobrze, ¿e tak siê sta³o
z systemem argentyñskim, szkoda, ¿e dopiero po
tragicznych zdarzeniach w Katowicach. A trzeba
powiedzieæ, ¿e w sprawie zakazu systemu argen-
tyñskiego wystêpowali ju¿ moi poprzednicy.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, pan senator Pietrzak.

Senator Wies³aw Pietrzak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Profesorze, od pocz¹tku lat dziewiêæ-

dziesi¹tych ¿yje w Polsce grupa spo³eczna, która
jako pierwsza przesz³a prywatyzacjê sektora
pañstwowego w rolnictwie – s¹ to byli pracownicy
pañstwowych gospodarstw rolnych. Wówczas je-
szcze nie obowi¹zywa³a ustawa o akcjach dla
prywatyzowanych przedsiêbiorstw, wobec tego
nie otrzymali oni niczego. W tej chwili liczy siê, ¿e
z tych kilkuset tysiêcy osób, które pracowa³o
w tym sektorze, oko³o kilkudziesiêciu tysiêcy ¿yje
w bezwzglêdnej biedzie, nie potrafi sobie poradziæ
w ¿yciu. Ma³o tego, ta bieda jest ju¿ dziedziczona.
Jest wiele objawów patologii, a szczególnie rzuca
siê to na m³odzie¿. Pan profesor tak ³adnie mówi³
tutaj o m³odzie¿y, o dzieciach, o kszta³ceniu,
mam wiêc pytanie: czy rzecznik praw obywatel-
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skich wystêpowa³ w tej sprawie z w³asnej inicja-
tywy? A mo¿e by³y w tej sprawie wnioski tego œro-
dowiska? Wiem, ¿e by³y od Zwi¹zku By³ych Pra-
cowników Pañstwowych Gospodarstw Rolnych.
Czy rzecznik ma jakieœ propozycje? Czy wystêpo-
wa³ z jakimiœ interwencjami do strony rz¹dowej
w sprawie rozwi¹zania tego problemu? Ten pro-
blem istnieje ju¿ od oko³o dwunastu lat i nie jest
rozwi¹zany. Czy jest jakaœ szansa, ¿eby wspólny-
mi si³ami w jakiœ sposób go rozwi¹zaæ? Bo upo-
minamy siê o reprywatyzacjê, o zabu¿an, o inne
sprawy, a tu chodzi o nasz¹ bardzo blisk¹ histo-
riê, która bardzo nas mocno dotyczy.

I drugi problem mam taki. Mówi³ pan o bez-
wzglêdnoœci firm windykacyjnych, ¿e to jest na-
ganne. Ja siê z tym zgadzam, ale te firmy powsta-
³y równie¿ ze wzglêdu na zapotrzebowanie chwili.
Bo jest druga strona medalu, a mianowicie: ktoœ
nie p³aci nale¿nych sum, s³usznie naliczonych.
Wobec tego mam pytanie: czy rzecznik praw oby-
watelskich widzi mo¿liwoœæ wziêcia w opiekê ró-
wnie¿ tych pokrzywdzonych i, nie wiem, znalezie-
nia czy podpowiedzenia jakiegoœ rozs¹dnego roz-
wi¹zania w sprawie tych, którzy, powiedzmy, da-
j¹ materia³, a nie dostaj¹ pieniêdzy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, Panie Profesorze.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Czy mo¿na

ad vocem?)
Panie Senatorze, w tym momencie ad vocem?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Chcia³bym

po prostu uzupe³niæ wypowiedŸ pana senatora
Pietrzaka, bo w ten sposób pan profesor móg-
³by…)

Rozumiem, ¿e jako uzupe³nienie tych pytañ –
tak, Panie Senatorze?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Tak, tak.)
To bardzo proszê.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Kwestia tych udzia³ów, tych 15%, nie dotyczy
tylko pañstwowych gospodarstw rolnych, które
nie by³y objête t¹ ustaw¹. Mamy w tej chwili
w Warszawie problem Huty Warszawa, która na-
zywa siê obecnie hut¹ Lucchini. Zosta³a ona
sprywatyzowana ju¿ po ustawie, a do dnia dzi-
siejszego hutnicy nie dostali swoich udzia³ów
i nie maj¹ ¿adnych szans, ¿eby je dostaæ.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, Panie Profesorze.

Rzecznik
Praw Obywatelskich
Andrzej Zoll:

Wysoki Senacie, ja te¿ odnotowujê wiele ta-
kich przypadków, w których prywatyzacja zosta-
³a przeprowadzona wadliwie, w których mamy do
czynienia z niewywi¹zywaniem siê ze strony pañ-
stwa z zobowi¹zañ wynikaj¹cych z przeprowa-
dzenia prywatyzacji. To nie jest tylko problem
Lucchini, s¹ te¿ inne przedsiêbiorstwa, których
to dotyczy.

Ale wrócê do sprawy pegeerów. Rzeczywiœcie
otrzyma³em od by³ych pracowników pegeerów
wyst¹pienie w tej sprawie. Jedyn¹ mo¿liw¹ moj¹
reakcj¹ by³o wyst¹pienie do rz¹du, wiêc na rêce
premiera skierowa³em pismo postuluj¹ce roz-
wi¹zanie tego problemu. Muszê powiedzieæ, ¿e
reakcji nie by³o. Problem nie zosta³ rozwi¹zany.

Pan pyta, czy ja mam jakiœ pomys³. Nie jest tak
³atwo tê sprawê rozwi¹zaæ z uwagi na to, ¿e mamy
tutaj do czynienia z osobami o bardzo s³abym wy-
kszta³ceniu. Nawet je¿eli dzisiaj stwarza siê tym
ludziom miejsca pracy – a by³y takie próby – to oni
nie s¹ ju¿ zdolni do podjêcia pracy. Obserwowa-
³em takie przypadki, osobiœcie widzia³em takie sy-
tuacje, ¿e próbowano stworzyæ miejsca pracy dla
osób z takich wsi popegeerowskich, ale okazywa³o
siê, ¿e te osoby nie s¹ ju¿ zdolne do podjêcia pracy.
Tam trzeba nie tylko ekonomisty, który poprawi
sytuacjê gospodarcz¹, tam trzeba terapeuty, ko-
goœ, kto przeprowadzi pewn¹ terapiê, przede
wszystkim psychologiczn¹, w stosunku do tych
osób, bo one nie s¹ zdolne do podejmowania pra-
cy. Nast¹pi³o tam chyba najbardziej niebezpiecz-
ne zjawisko, jakie mo¿na sobie wyobraziæ: utrata
chêci poprawienia swojego stanu. Tak¹ sytuacjê
znam osobiœcie. S¹ jakieœ renty starych ciotek,
ktoœ otrzymuje pieni¹dze, wiêc idzie siê, za 2 z³ ku-
puje butelkê wina i to w³aœciwie wystarczy. Jedy-
n¹ rzecz¹, któr¹ mo¿emy tam teraz zrobiæ, jest ra-
towanie dzieci – ¿eby to siê nie powtarza³o.

I st¹d mój apel, bardzo usilnie go podkreœlam:
utwórzmy fundusz stypendialny. To musi byæ
program rz¹dowy, tego nie mo¿na zostawiæ tylko
organizacjom charytatywnym, które bardzo du-
¿o robi¹ na tych terenach. To musi byæ program
rz¹dowy, program utworzenia stypendiów dla
tych dzieci, aby je z tego wyrwaæ. One musz¹ tam
zostaæ i póŸniej pracowaæ dla tych regionów, ale
trzeba daæ im wykszta³cenie. To jest jedyna szan-
sa dla tych ludzi. Myœlê, ¿e znacznie lepiej daæ
pieni¹dze dzieciom na wykszta³cenie, ni¿ daæ je
tym ludziom, którzy te pieni¹dze bardzo szybko
zmarnuj¹. Pomagaj¹c dzieciom, pomagamy te¿
rodzinie. A dziecko uzyskuje wykszta³cenie. I to
jest, uwa¿am, koniecznoœæ, takie dzia³ania po-
winny byæ w najbli¿szym czasie podjête.

Ja siê w pe³ni zgadzam z panem senatorem, ¿e
firmy windykacyjne to wynalazek chwili zwi¹za-
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ny z tym, ¿e nie funkcjonuje egzekucja komorni-
cza, nie wykonuje siê wyroków s¹dowych i zbyt
d³ugo trwa postêpowanie s¹dowe. To jest, oczy-
wiœcie, proteza Ÿle funkcjonuj¹cego aparatu wy-
miaru sprawiedliwoœci i Ÿle funkcjonuj¹cej egze-
kucji komorniczej. No, z tym ¿e mamy do czynie-
nia z ³amaniem podstawowych zasad prawnych,
dlatego ¿e ju¿ nie obowi¹zuj¹ tutaj pewne regu³y,
które w cywilizowanym pañstwie s¹ przyjête, ró-
wnie¿ je¿eli chodzi o egzekucjê komornicz¹.

Co mog³em zrobiæ? Odby³a siê u mnie konfe-
rencja, zorganizowana wspólnie z urzêdem
ochrony konsumentów, poœwiêcona w³aœnie
windykacji. Rozmawialiœmy na ten temat, wnios-
ki z tej konferencji zosta³y przekazane urzêdowi
ochrony konsumentów i przez niego przyjête. I to
jest jedyny mo¿liwy sposób na poprawienie tej
sytuacji.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Pan senator Izdebski, proszê.

Senator S³awomir Izdebski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Profesorze, wp³ywa do pana bardzo wiele

skarg od w³aœcicieli lokalów, budynków miesz-
kalnych. A ja chcia³bym zapytaæ o ludzi, którzy
bardzo czêsto z przyczyn ekonomicznych stracili
pracê, póŸniej zostali eksmitowani na bruk
i otrzymali mieszkania socjalne. Z doœwiadczenia
wiem – poniewa¿ czêsto jestem na ró¿nych spot-
kaniach – ¿e bardzo czêsto warunki w tych mie-
szkaniach socjalnych s¹ niestety takie, ¿e niekie-
dy mówi siê, ¿e lepsze s¹ warunki w schronis-
kach dla psów czy w ogóle dla zwierz¹t ni¿ w tych
budynkach socjalnych. Ja oczywiœcie abstrahu-
jê od ludzi, którzy s¹, mówi¹c brutalnie, na mar-
ginesie, ale jest bardzo wiele takich osób, które,
jak wczeœniej powiedzia³em, straci³y pracê
z przyczyn ekonomicznych. A naprawdê tamte
warunki s¹ wrêcz tragiczne. Czy wp³ywaj¹ do
rzecznika praw obywatelskich jakieœ skargi,
wnioski w tej kwestii? To po pierwsze.

Po drugie, chcia³bym zapytaæ, jakie jest pañ-
skie zdanie, jako fachowca, w sprawie Funduszu
Alimentacyjnego, który zosta³ zlikwidowany. Czy
nie zaczynaj¹ ju¿ wp³ywaæ skargi? Z tego, co
wiem, wielu ludzi, a szczególnie kobiety samotnie
wychowuj¹ce dzieci, prze¿ywa wielki dramat.
Wiem, ¿e w tej chwili podejmowana jest próba
przygotowania obywatelskiego projektu ustawy
dotycz¹cej przywrócenia tego funduszu. Mo¿e je-
szcze w tej kwestii… Dziêkujê.

(Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll:
Jeœli chodzi o pierwsz¹ sprawê…)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê.

Rzecznik
Praw Obywatelskich
Andrzej Zoll:
Przepraszam bardzo.
Jeœli chodzi o pierwsz¹ sprawê, to oczywiœcie

otrzymujê skargi od osób, które zosta³y eksmito-
wane, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytua-
cji mieszkaniowej. I to by³o powodem, dla którego
w mojej informacji, równie¿ w dzisiejszym wy-
st¹pieniu, sformu³owa³em zarzut, ¿e brakuje
spójnej polityki mieszkaniowej pañstwa. Tak,
brakuje spójnej polityki mieszkaniowej pañstwa.
Moim zdaniem, rz¹d jest zobowi¹zany do tego,
¿eby przygotowaæ program rozwi¹zania kwestii
mieszkaniowej. Od piêtnastu lat nie mamy takie-
go programu. I uwa¿am, ¿e to obci¹¿a wszystkie
rz¹dy sprawuj¹ce do tej pory w³adzê – to, ¿e nie
pokusi³y siê o przygotowanie takiego programu.
Nie wystarczy tylko poprawienie warunków tam,
dok¹d kierowane s¹ osoby eksmitowane. My mu-
simy mieæ opracowan¹ pewn¹ koncepcjê. Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e reakcj¹ na problemy mieszkal-
nictwa by³a w³aœciwie likwidacja urzêdu do
spraw mieszkalnictwa. Nie wiem, czy to by³o naj-
szczêœliwsze rozwi¹zanie, bo powinien byæ jakiœ
organ, który koordynowa³by tego typu politykê.

Proszê te¿ zwróciæ uwagê na przyk³ad na tak¹
kwestiê. Jest dzisiaj stosunkowo du¿a liczba
mieszkañ o bardzo wysokim standardzie, które
stoj¹ puste, bo ludzi nie staæ na zakup tych mie-
szkañ. Nie wiem, czy nie mo¿na by by³o wprowa-
dziæ programu tanich kredytów udzielanych oso-
bom o œrednim statusie maj¹tkowym, a¿eby im
pomóc przenieœæ siê z bloku do takiego lepszego
mieszkania, o wy¿szym standardzie, pod warun-
kiem, ¿e odsprzedaj¹ gminie dotychczasowe mie-
szkanie po niewysokich, uregulowanych w jakiœ
sposób cenach. Dziêki temu gmina uzyska³aby
powierzchniê mieszkaniow¹ w³aœnie na cele ko-
munalne. Jest jeden du¿y atut takiego rozwi¹za-
nia w porównaniu z budownictwem socjalnym
prowadz¹cym do powstawania gett – w taki spo-
sób moglibyœmy, ¿e tak powiem, punktowo roz-
wi¹zywaæ ten problem, by³oby to znacznie korzy-
stniejsze.

Je¿eli chodzi o Fundusz Alimentacyjny, razem
z rzecznikiem praw dziecka od samego pocz¹tku
wystêpowaliœmy przeciwko tej ustawie, przeciw-
ko wprowadzaniu tej ustawy w ¿ycie, bo uwa¿a-
liœmy, ¿e nie nale¿y likwidowaæ Funduszu Ali-
mentacyjnego, tylko trzeba poprawiæ egzekucjê
alimentów. Rzeczywiœcie, jest to nienormalne, ¿e
Fundusz Alimentacyjny egzekwowa³ 11% ali-
mentów i nic z tym nie zrobi³. Ale w takim razie
mo¿e trzeba by³o uzbroiæ ten urz¹d w takie in-

66 posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2004 r.
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci za rok 2003,

z uwagami o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela 91

(rzecznik A. Zoll)



strumenty, dziêki którym poprawi³aby siê egze-
kucja.

A co zrobiono? Za 170 z³ pañstwo – przepra-
szam, ¿e powiem bardzo brutalnie – wykpi³o siê
z obowi¹zku pomocy kobietom w dochodzeniu
alimentów. Samotna matka dostaje 170 z³ i ma
sobie sama radziæ. A nie potrafi. Do tego nic nie
zrobiono w czasie vacatio legis ustawy, ¿eby zor-
ganizowaæ wyp³aty zasi³ków od 1 maja, kiedy
ustawa wchodzi³a w ¿ycie – a proszê zwróciæ uwa-
gê na to, ¿e to by³a ustawa, która mia³a stosunko-
wo d³ugie vacatio legis. Jak mówi³em, spotyka-
³em siê kilkakrotnie z tymi kobietami i one mi
mówi³y, w marcu, w kwietniu: nie przyjmuj¹ od
nas dokumentów, bo mówi¹, ¿e ustawa jeszcze
nie obowi¹zuje, wobec tego oni jeszcze nie dzia³a-
j¹. Jest to naprawdê skandaliczna sprawa. I teraz
w koñcu czerwca wyp³aca siê zasi³ki za dwa mie-
si¹ce. To s¹ naprawdê osoby, które czêsto nie
maj¹ co jeœæ. Pozbawienie ich tych 170 z³ miesiê-
cznie by³o skandalem.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, pan senator Anulewicz.

Senator Andrzej Anulewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Z uwag¹ s³ucha³em sprawozdania pana profe-

sora i zdecydowa³em siê zadaæ pytanie zwi¹zane
z tragiczn¹ histori¹ rodziny pana Wac³awa Pery-
cza. W okresie okupacji, 15 grudnia 1943 r., z po-
wodu dzia³alnoœci w Armii Krajowej oraz w odwe-
cie za zastrzelenie szefa gestapo w Siedlcach roz-
strzelani zostali w publicznej egzekucji w Sied-
lcach ojciec pana Wac³awa Perycza, Tadeusz,
oraz bracia, Jan i Zbigniew. Sam Wac³aw Perycz,
równie¿ cz³onek Armii Krajowej, cudem unikn¹³
egzekucji. Okupant zdecydowa³, ¿eby gospodar-
stwo rolne o powierzchni 44 ha – w tym równie¿
budynki, inwentarz, sprzêt rolniczy – po³o¿one
w miejscowoœci Ch³opki, powiat £osice, zosta³o
skonfiskowane i przejête przez Niemców. Ró¿ne
by³y losy i historia Polaków. Po wojnie pan Wac-
³aw Perycz, kawaler Krzy¿a Virtuti Militari, trafi³
na d³ugie lata do wiêzienia, a jego gospodarstwo
jako mienie poniemieckie zosta³o przejête przez
Skarb Pañstwa. Dzisiaj pan Wac³aw Perycz, s³u-
chaj¹c radia i czytaj¹c prasê, dowiaduje siê o sta-
nowisku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-
wieka w sprawie zabu¿an i próbuje kolejny raz
podj¹æ dzia³anie, inicjatywê w celu uzyskania od-
szkodowania z tytu³u straconego maj¹tku
w okresie okupacji niemieckiej.

Pan Wac³aw Perycz zwróci³ siê z tym do mnie,
do senatora Rzeczypospolitej, a ja dzisiaj zadajê
pytanie panu profesorowi: czy inaczej bêd¹ trak-

towani ci, którzy stracili swoje mienie poza grani-
cami kraju, ni¿ ci, którzy stracili mienie tutaj, na
terenie dzisiejszej Rzeczypospolitej? Wszystkie
urzêdy, do których zwraca³ siê pan Wac³aw Pe-
rycz, pisz¹ bowiem, i¿ nie maj¹ mo¿liwoœci uzna-
nia odszkodowania za zniszczenia i grabie¿e do-
konane przez niemieckiego okupanta podczas
drugiej wojny œwiatowej. Czy w tym przypadku
obywatele polscy bêd¹ nierówni wobec prawa?
Panie Profesorze, czy nie zechcia³by pan, jako
przedstawiciel tak wa¿nego urzêdu, podj¹æ ini-
cjatywy w tego typu sprawie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê.

Rzecznik
Praw Obywatelskich
Andrzej Zoll:
Panie Senatorze, bardzo bym prosi³ o dok³a-

dn¹ informacjê dotycz¹c¹ tej sprawy – wtedy
oczywiœcie siê ni¹ zainteresujê. Wiele jest tutaj
w¹tków, jest miêdzy innymi kwestia przebywa-
nia tej osoby w wiêzieniu po okupacji, o czym pan
mówi³. Te sprawy s¹ przecie¿ regulowane, a od-
szkodowania dla tych osób by³y przewidziane
w tak zwanej ustawie rehabilitacyjnej z 1991 r.
Muszê równie¿ dok³adnie zbadaæ sprawê tego
maj¹tku, który by³ zajêty przez Niemców. Bardzo
mo¿liwe, ¿e s¹ jakieœ mo¿liwoœci podjêcia tej
sprawy…

(Senator Andrzej Anulewicz: Dziêkujê.)
… i doprowadzenia do jej dobrego zakoñcze-

nia.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, pan marsza³ek Jarzembowski.

Senator Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Rzeczniku, podniós³ pan bardzo frapu-

j¹ce zagadnienie, mianowicie zestawi³ pan praw-
ne problemy ochrony dóbr osobistych z prawem
do krytyki informacji prasowej, mówi¹c, ¿e osoby
publiczne s³usznie nie s¹ pe³noprawne, gdy cho-
dzi o sferê ochrony prywatnoœci. Myœlê, ¿e teza
ta, w sytuacji, kiedy mo¿na odnieœæ wra¿enie, i¿
nie wszyscy sêdziowie, ³¹cznie z sêdziami S¹du
Najwy¿szego, na co mam dowody, uczêszczali so-
lennie na wszystkie wyk³ady z prawa prasowego,
jest bardzo ryzykowna. Zachêca do dyskrymino-
wania osób sprawuj¹cych funkcje publiczne
z wyboru – a sêdziowie przecie¿ nie s¹ z wyboru,
tylko z mianowania – do tego, aby traktowaæ ich
w sposób drugorzêdny.
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Czy wobec tego chcia³by pan szerzej i g³êbiej
uzasadniæ swoj¹ tezê o rzekomo s³usznie s³abszej
ochronie dóbr osobistych osób sprawuj¹cych
funkcje publiczne, zw³aszcza w sytuacji, kiedy
prawo mówi, ¿e wszyscy obywatele w Polsce maj¹
równe prawa, w tym tak¿e obywatele pe³ni¹cy
funkcje publiczne? Pan siê powo³uje na prawo
prasowe z 1984 r. Pamiêtam dok³adnie te zapisy
i okolicznoœci, w jakich powstawa³y. Wtedy inte-
resy osób publicznych chroni³a cenzura. Myœlê,
¿e dzisiaj pana teza o tej s³usznoœci i powo³anie
siê na stosowny artyku³ prawa prasowego s¹
z gruntu nieprawdziwe, z³e. Czy mo¿e zechcia³by
pan szerzej uzasadniæ swoj¹ tezê w tej sprawie?
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Kazimierz Kutz)

(Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll:
Jeœli mo¿na, Panie Marsza³ku…)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Bardzo proszê.

Rzecznik
Praw Obywatelskich
Andrzej Zoll:
Panie Marsza³ku, otó¿ to nie tylko prawo pra-

sowe w ten sposób stawia sprawê, ¿e ochrona…
Nie mówmy o dobrach osobistych, tylko o sferze
¿ycia prywatnego, bo trzeba te dwie sprawy roz-
ró¿niæ. Czymœ innym jest dobro osobiste,
a czymœ innym jest sfera ¿ycia prywatnego.
W sferze ¿ycia prywatnego ochrona osób sprawu-
j¹cych funkcjê publiczn¹ nie tylko jest s³absza na
podstawie art. 14 polskiego prawa prasowego,
ale przede wszystkim ta teza zosta³a bardzo jasno
sformu³owana w orzecznictwie Miêdzynarodo-
wego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu.
Ju¿ wielokrotnie Strasburg tê tezê potwierdza³.
Robi¹c wyj¹tek, mo¿na siê przy nim uœmiechn¹æ,
¿e nie dotyczy to sêdziów, mo¿e dlatego, ¿e rów-
nie¿ i w Strasburgu sêdziowie orzekaj¹. Ochrona
prywatnoœci sêdziów jest mo¿e bardziej szczelna
i wzmocniona. To jednak wcale nie oznacza, ¿e
ich dobra osobiste s¹ w mniejszym stopniu chro-
nione. Polityka te¿ nie mo¿na obra¿aæ, ochrona
przed obraz¹, przed naruszeniem jego godnoœci
osobistej jest oczywiœcie pe³na, ale ju¿ w przy-
padku znies³awienia, czyli w³aœnie tego, co byœ-
my nazwali szeroko rozumian¹ krytyk¹, ochrona
jest znacznie os³abiona. Myœlê, ¿e jest to s³uszne.
Nie ka¿dy musi byæ osob¹ publiczn¹, a je¿eli siê
na to decyduje, to bierze pod uwagê mo¿liwoœæ
krytykowania jego postêpowania na szerszym
polu ni¿ w przypadku innej osoby. Proszê zwróciæ
uwagê, ¿e jêzyk polski to bardzo dobrze oddaje:

osoba publiczna, czyli sfera jej ¿ycia prywatnego
jest bardzo zawê¿ona.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Czy s¹ jeszcze zapytania?
(Senator Zdzis³awa Janowska: Tak, s¹.)
Bardzo proszê, senator Janowska.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Panie Profesorze, ja mam kilka pytañ. Otó¿ ja

zawsze doszukujê siê w pana sprawozdaniu pro-
blemów dotycz¹cych równoœci – na rynku pracy,
równoœci bez wzglêdu na p³eæ, wiek i przekonania
polityczne, religijne. To ju¿ drugie czy trzecie pana
sprawozdanie i ci¹gle jakby w ogóle do pana profe-
sora nie wp³ywa³y tego typu skargi. A mamy zapi-
sy gwarantuj¹ce równoœæ. Z ¿ycia wiemy, ¿e przy-
padków dyskryminacji w zakresie równego dostê-
pu do pracy oraz jej wykonywania jest bardzo wie-
le.

Takie samo pytanie zada³am w ubieg³ym roku.
Powtarzam je dzisiaj, a jestem oœmielona tym
bardziej, ¿e znam stosunek i pogl¹dy pana profe-
sora w tej kwestii; wydaje mi siê, ¿e znam.
Ogromnie ucieszy³am siê, i¿ w ramach dzia³alno-
œci, studiów i wizyt studyjnych rzecznik praw
obywatelskich by³ w paŸdzierniku 2003 r. w Ko-
penhadze na wizycie studyjnej w ramach projek-
tu dotycz¹cego wzmocnienia polityki równego
traktowania kobiet i mê¿czyzn. Tak wiêc dosko-
nale zaczynamy siê ju¿ rozumieæ. I zwi¹zku z tym
chcia³abym zapytaæ, czy nast¹pi³o jakieœ wzmoc-
nienie przekonañ w urzêdzie odnoœnie do potrze-
by pomocy w tym wzglêdzie, bo jakby siê tego nie
dostrzega³o. To jest jedna kwestia. A wiêc co z
tymi skargami? Czy w dalszym ci¹gu ich nie ma?

Dalej, prawo pracowników do zrzeszania siê
w organizacjach – mam na myœli zwi¹zki zawodo-
we – broni¹cych ich praw. To te¿ jest znany w Pol-
sce problem, ale jakby do pana nie trafia³. Hiper-
markety nie maj¹ zwi¹zków zawodowych. S¹
wielkie utrudnienia, ¿eby powsta³y takie organi-
zacje. Ludzie, którzy siê zrzeszaj¹, s¹ prawie ¿e
natychmiast pozbawiani pracy. A wiêc jaki jest
stosunek do tej kwestii? I czy te problemy s¹ pa-
nu znane?

Trzecia kwestia – prawo do równego traktowa-
nia dzieci i m³odzie¿y w procesie edukacji. Jest to
nowa sytuacja, która w ostatnich dniach jest na-
œwietlana przez media. Chodzi mi o stosunek pa-
na profesora do tej kwestii. Segregacja dzieci pod
wzglêdem bogactwa: klasy dla biednych dzieci,
klasy dla bogatych dzieci.

I wreszcie czwarta kwestia. Tworzona jest ko-
lejna ustawa o ubezpieczeniach zdrowotnych.
Problemem ludzi najbiedniejszych, bezdom-
nych, m³odzie¿y, która siê nie uczy, jest ich pra-
wo do bezp³atnego korzystania ze œwiadczeñ. To
te¿ jest bardzo trudny problem. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Bardzo proszê, Profesorze.

Rzecznik
Praw Obywatelskich
Andrzej Zoll:
Pani Senator, muszê pani¹ zmartwiæ, bo mimo

¿e by³em w Kopenhadze, mimo ¿e wys³ucha³em
ró¿nych informacji na temat problemu równego
traktowania kobiet i mê¿czyzn w stosunkach
pracy i mimo ¿e specjalnie siê t¹ spraw¹ intereso-
wa³em, równie¿ id¹c tutaj i wiedz¹c, ¿e pewnie ta-
kie pytanie padnie, muszê powiedzieæ, ¿e nie ma-
my skarg dotycz¹cych nierównego traktowania
mê¿czyzn i kobiet w zakresie prawa pracy. Takie
skargi do mojego biura po prostu nie trafia³y.
Proszê zwróciæ uwagê na jeden bardzo istotny
problem, który zreszt¹ bêdzie te¿ dotyczy³ odpo-
wiedzi na drugie pytanie. Rola rzecznika praw
obywatelskich jest tu zupe³nie inna, dlatego ¿e
mamy do czynienia z prywatnym pracodawc¹,
wobec którego ja nie mam ¿adnych uprawnieñ.
Te sprawy pewnie trafiaj¹, i s³usznie, do Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy, a je¿eli my stwierdzamy
naruszenia prawa pracy – bo s¹ takie skargi, ale
niezale¿ne od p³ci; zaraz powiem o takiej skardze
zwi¹zanej z p³ci¹ – je¿eli takie sprawy trafiaj¹ do
nas, to ja w sytuacji, kiedy nie mogê siê zwróciæ
do pracodawcy, zwracam siê do Pañstwowej In-
spekcji Pracy, ¿¹daj¹c interwencji. Takie sytua-
cje maj¹ miejsce.

A je¿eli chodzi w³aœnie o pewn¹ skargê zwi¹za-
n¹ z p³ci¹, to zwróci³y siê do mnie nie zaintereso-
wane osoby, tylko prasa. Otó¿ zadzwoni³a do
mnie dziennikarka, mówi¹c, ¿e w sieci sklepów
pewnej szwajcarskiej firmy ekspedientki s¹ zmu-
szane do noszenia koszulek z hañbi¹cym napi-
sem. Ja interweniujê w tej sprawie, ale interwe-
niujê nie w firmie, tylko poprzez Pañstwow¹ In-
spekcjê Pracy.

Tak samo sprawa wygl¹da, je¿eli chodzi o two-
rzenie zwi¹zków zawodowych. Wiem o tym, ¿e s¹
z tym wielkie problemy. Rozmawia³em ostatnio
na ten temat z panem przewodnicz¹cym Œniad-
kiem. Oni te¿ o tym wiedz¹, ale s¹ w pewnym
stopniu bezsilni. Zmieni³a siê sytuacja na rynku
pracy. W czym jest niebezpieczeñstwo? W tym, ¿e
dopóki bêdziemy mieli takie bezrobocie, jakie
jest, dopóty pracownicy bêd¹ milczeæ.

Oczywiœcie, to jest problem naszej aktywno-
œci, tego, ¿ebyœmy wyci¹gali te problemy. Uzys-
kujê informacje o tym, je¿d¿¹c na przyk³ad w te-
ren, spotykaj¹c siê bezpoœrednio z pracownika-
mi. Takie skargi czasami trafiaj¹, ale ludzie siê
bardzo boj¹, ludzie s¹ bardzo zastraszeni. I to jest
oczywiœcie problem i dla mnie.

Je¿eli chodzi o równe traktowanie dzieci, to je-
stem tym przera¿ony. To jest sprawa, której nie

podejmowaliœmy do tej pory. Te informacje s¹
sprzed paru dni. Do tej pory informacje o tym zja-
wisku do nas nie trafia³y, ale musimy siê tym za-
interesowaæ. Szczególnie tam, gdzie chodzi
o szko³y publiczne, bêdziemy bardzo ostro inter-
weniowaæ w tej sprawie.

Je¿eli chodzi o problem bezdomnych, to zwra-
cam uwagê na to, ¿e jednym z powodów krytyki
obowi¹zuj¹cej ustawy by³o to, ¿e ustawa system
ubezpieczeñ, system samej dostêpnoœci œwiad-
czeñ, wi¹za³a z obywatelstwem, a to nie jest zu-
pe³nie… Wi¹za³a ten system z ubezpieczonymi –
tym terminem pos³ugiwa³a siê ustawa.

Zgodnie z art. 68 konstytucji ka¿dy ma prawo
do pomocy medycznej, do ochrony zdrowia. Wy-
stêpowa³em z kilkoma pismami do ministra zdro-
wia, a¿eby zorganizowaæ pomoc dla bezdom-
nych. I to zosta³o zrobione – bezdomni s¹ objêci
systemem pomocy zdrowotnej. Myœlê, ¿e w nowej
ustawie, która jest opracowywana, oczywiœcie
te¿ musz¹ byæ objêci tym œwiadczeniem. Pomoc
lekarska ma byæ zwi¹zana nie z ubezpieczeniem,
tylko po prostu z tym, ¿e ktoœ jest cz³owiekiem.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Czy s¹ jeszcze zapytania do pana rzecznika?
Bardzo proszê.

Senator Genowefa Ferenc:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Profesorze, odpowiedzia³ pan pani sena-

tor Janowskiej, ¿e sprawa koszulek z niew³aœci-
w¹ treœci¹ to sprawa Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy. Ja uwa¿am jednak, ¿e chyba bardziej rzeczni-
ka praw obywatelskich ni¿ Pañstwowej Inspekcji
Pracy, bo có¿ mo¿e inspekcja pracy w sprawie na-
pisu na odzie¿y roboczej?

Rzecznik
Praw Obywatelskich
Andrzej Zoll:
A co, przepraszam bardzo, mo¿e rzecznik w tej

sprawie? Ja nie mam ¿adnych kompetencji
w stosunku do prywatnego pracodawcy. Uwa-
¿am, ¿e w tym momencie naruszana jest godnoœæ
pracownika przez pracodawcê i w takim przy-
padku Pañstwowa Inspekcja Pracy ma okreœlone
kompetencje. Jest to urz¹d pañstwowy, który
mo¿e wkroczyæ w obronie konstytucyjnego pra-
wa pracownika do godnego traktowania w sto-
sunku pracy. Ja nie mam ¿adnego uprawnienia
wobec pracodawcy.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Czy s¹ jeszcze zapytania? Nie ma.
Panie Profesorze, na razie panu dziêkujê.
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Muszê otworzyæ dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e senator Jurgiel z³o¿y³ swoje

przemówienie do protoko³u* i zamykam dysku-
sjê…

(Senator Teresa Liszcz: Nie, jeszcze ja chcê siê
zg³osiæ.)

Nie mam pani w spisie, Pani Senator.
(Senator Teresa Liszcz: No to siê zapiszê.)
Nie…
(Senator S³awomir Izdebski: £apówkê przy-

j¹æ…)
Zapisujemy siê dwie godziny przed… Chce pa-

ni koniecznie przemówiæ?
(Senator Teresa Liszcz: Chcê.)
Bardzo proszê.

Senator Teresa Liszcz:
Panie Marsza³ku! Panie Profesorze! Szanowni

Pañstwo!
Uwa¿am, ¿e nie mo¿na nie skwitowaæ wy-

st¹pienia rzecznika praw obywatelskich. Co pra-
wda, mia³am okazjê z nim rozmawiaæ przed po³u-
dniem na posiedzeniu komisji, wymienialiœmy
pogl¹dy. By³am przekonana, ¿e tutaj rozwinie siê
dyskusja i nie bêdê musia³a zabieraæ g³osu. Wy-
daje mi siê jednak, ¿e sprawa jest zbyt wa¿na, ¿e-
by tylko tego wys³uchaæ.

Przede wszystkim chcê z³o¿yæ na rêce pana
rzecznika wyrazy najwy¿szego uznania dla pana
profesora, dla ca³ego zespo³u za ogromn¹ pracê.
Kolejne informacje – bo przecie¿ jest to dla mnie
ju¿ „nasta” informacja – by³y sk³adane przez ró¿-
ne osoby zajmuj¹ce ten urz¹d. Wszystkie te in-
formacje s¹ bardzo interesuj¹ce, s¹ obrazem
wielkiej pracy na rzecz cz³owieka, i to tego cz³o-
wieka najs³abszego.

Chcê powiedzieæ coœ, co nie jest odkrywcze,
a mianowicie, ¿e urz¹d rzecznika praw obywatel-
skich w Polsce ma ogromne szczêœcie do ludzi.
Obsada tego urzêdu w kolejnych kadencjach jest
znakomita, taka, ¿e trudno sobie lepsz¹ wyma-
rzyæ, i tylko ¿yczymy sobie, ¿eby tak by³o w dal-
szym ci¹gu.

Ale ta informacja jest dla mnie szczególnie in-
teresuj¹ca. W³aœciwie nie mam ¿adnego zastrze-
¿enia, ¿adnego zarzutu, z ka¿dym zdaniem mogê
siê tylko zgodziæ. W szczególny sposób chcê zaak-
centowaæ to, co dotyczy stosunków pracy, co
mnie najbardziej zawodowo interesuje. Jestem
bardzo wdziêczna za podjêcie tematu, który ja
bezskutecznie próbowa³am tutaj czasem podno-
siæ, a mianowicie sprawy nadu¿ywania instytucji
wygaszania stosunków pracy z mocy ustawy. Za-
czê³o siê to od ustawy z 1990 r. o pracownikach
samorz¹dowych. Wtedy by³o dla tego mocne uza-

sadnienie – transformacja, rewolucyjne zmiany.
No, ale w warunkach pokojowych, ¿e tak po-
wiem, kiedy nie ma ju¿ takich gwa³townych prze-
mian, u¿ywa siê tego dla wygody rz¹dz¹cych
w danym momencie. Zamiast zadawaæ sobie trud
ewentualnego rozwi¹zania stosunku pracy z ty-
mi, którzy nie siê nadaj¹, po prostu wygasza siê
wszystkie stosunki pracy i przyjmuje od nowa
tych, których chce siê zostawiæ, a swobodnie nie
przyjmuje siê tych, których z jakichœ powodów –
niekoniecznie z³ej pracy – nie chce siê zostawiæ.
Wielokrotnie zg³asza³am poprawki, ale to pozo-
stawa³o g³osem wo³aj¹cego na puszczy, nikt siê
tym nie przejmowa³. Ostatnio nawet przy zmia-
nie ustawy o ochronie przyrody wyp³ynê³a taka
kwestia. Cieszê siê, ¿e pan rzecznik to podniós³
i ¿e jest pytanie w tej sprawie, o czym siê dowie-
dzia³am, w Trybunale Konstytucyjnym. Tej in-
stytucji wygaszania stosunków pracy nadu¿y-
waæ nie mo¿na, bo to jest przekreœlenie wszelkiej
ochrony, nawet tak wa¿nej jak zwi¹zana z ci¹¿¹,
samotnym wychowywaniem dziecka itd. Za to je-
stem szczególnie wdziêczna.

Chcia³abym podnieœæ jeszcze jedn¹ kwestiê,
która nie znalaz³a siê z oczywistych powodów
w informacji, bo dotyczy najnowszych wydarzeñ.
Chodzi o zmiany w kodeksie postêpowania cywil-
nego, zw³aszcza w tej czêœci, której dotycz¹ zmia-
ny postêpowania odrêbnego w sprawach o rosz-
czenia ze stosunku pracy. To siê zdarzy³o nieda-
wno. Tu, w tej Izbie, tak¿e o tym debatowaliœmy
i niestety doprowadziliœmy do bardzo niekorzy-
stnych zmian dotycz¹cych najs³abszych. Zlikwi-
dowaliœmy wszystkie szczególne uprawnienia,
zw³aszcza prawo s¹du do zas¹dzania ponad ¿¹da-
nie i o roszczeniach nieobjêtych ¿¹daniem, gdy
chodzi³o o roszczenie ze stosunku pracy, o alimen-
ty, o odszkodowania z tytu³u szkody wyrz¹dzonej
czynem niedozwolonym. Zamiast mo¿liwoœci za-
s¹dzania ponad ¿¹danie rz¹d zaproponowa³,
a Sejm uchwali³ tylko prawo informowania stro-
ny przez s¹d. Jest zas³ug¹ Senatu – i uwa¿am, i¿
powinniœmy to podkreœliæ – ¿e przynajmniej zo-
bowi¹zaliœmy do czegoœ s¹d. Tyle wywalczyliœmy,
ale to wszystko to jest o wiele za ma³o.

Przy tym nie ma rzeczywistej szansy uzyska-
nia bezp³atnej pomocy prawnej. Dzisiaj ustana-
wianie adwokata z urzêdu zale¿y od uznania
s¹du, zw³aszcza w sprawach cywilnych. Rzadko
otrzymuje siê tak¹ pomoc, a do tego adwokat,
który dostaje wynagrodzenie wed³ug najni¿szej
stawki i z oko³o dwuletnim poœlizgiem, rzadko
anga¿uje siê w obronê tak, jak siê anga¿uje dob-
rze op³acany pe³nomocnik.

Uwa¿am, ¿e Ÿle siê sta³o. W tej Izbie, w tej ka-
dencji kilkakrotnie nastêpowa³y zmiany kodek-
su pracy, czyli materialnego prawa pracy – ca³y
czas na niekorzyœæ pracowników. W³aœciwie
umiera na moich oczach prawo pracy, nad czym
ogromnie bolejê. Teraz dope³niliœmy miary
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krzywdy zmianami w kodeksie postêpowania cy-
wilnego, wprowadzeniem czystego modelu postê-
powania kontradyktoryjnego, który zak³ada ró-
wnoœæ wadz¹cych siê przed s¹dem stron. A tej
rzeczywistej równoœci w Polsce nie ma, doskona-
le o tym wiemy. Nie ma te¿ protez w postaci bez-
p³atnej pomocy prawnej, a mimo to realizujemy
liberalny model prawa pracy i postêpowania,
choæ w konstytucji jest zapisana spo³eczna go-
spodarka rynkowa, a nie liberalna, i zasady spra-
wiedliwoœci spo³ecznej, które ma realizowaæ pañ-
stwo prawa, jakim jest Rzeczpospolita.

Dobrze, ¿e jest przynajmniej urz¹d rzecznika
praw obywatelskich, który o tych s³abszych, po-
krzywdzonych siê upomina. I za to panu profeso-
rowi i ca³emu zespo³owi ogromnie dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator, chocia¿ by³a to

bardziej laudacja ni¿ g³os w dyskusji.
Jeszcze pani senator Janowska, proszê.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Panie Marsza³ku! Panie Profesorze! Wysoki

Senacie!
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Troszkê g³oœ-

niej.)
Otó¿, ja chcia³abym w tym samym duchu wy-

raziæ swoje stanowisko, nawi¹zuj¹c do wyst¹pie-
nia pana profesora, do s³owa wstêpnego, w któ-
rym pan dokona³ diagnozy sytuacji w kraju. Ta
diagnoza jest niezwykle trafna. Zanim siê jednak
do niej odniosê, chcia³abym powiedzieæ tak: dia-
gnozuj¹c, pan jednoczeœnie proponuje, a w³aœci-
wie pan wyci¹ga rêkê do ró¿nego rodzaju instytu-
cji z pewnego rodzaju koncepcjami rozwi¹zania
problemów, koncepcjami, które wymagaj¹ jedy-
nie wprowadzenia w ¿ycie. Ta rêka by³a podana,
ale tak jakby nie zosta³a schwytana, te koncepcje
nie przerodzi³y siê w konkretne dzia³ania.

A diagnoza rzeczywiœcie dotyka bardzo wa¿nych
problemów natury spo³ecznej, wykazuje, ¿e s¹
wielkie nierównoœci spo³eczne – one siêgaj¹ okresu
transformacji, s¹ skutkiem spo³ecznym transfor-
macji, powsta³ego wówczas bezrobocia, ubóstwa
i si³¹ rzeczy zwi¹zanych z tym zjawisk patologicz-
nych. Diagnoza mówi o braku reakcji, ci¹g³ym t³u-
maczeniu, ¿e brakuje nam finansów. Ci¹gle mamy
pusty bud¿et, ci¹gle mamy inne, powa¿niejsze
sprawy, a te dotycz¹ce nierównoœci spo³ecznych,
które siêpowiêkszaj¹, zostaj¹nauboczu. I tennurt
jest coraz bardziej wyraŸny, coraz bardziej siê za-
znacza i coraz wiêkszy procent spo³eczeñstwa
znajduje siêw tymnurcie –nurciebiedy iubóstwa.

Dotyka pan te¿ bardzo trafnie zjawisk, które
wi¹¿¹ siê z patologi¹, ale patologi¹ niepolegaj¹c¹

na tym, ¿e ktoœ jest biedny i nie ma co ze sob¹ zro-
biæ, nie ma pracy, tylko patologi¹, która dotyczy
wszystkich sfer, ³¹cznie ze sfer¹ w³adzy. Dotyka
pan – pana wyst¹pienie koresponduje z wy-
st¹pieniem przedstawiciela S¹du Najwy¿szego –
patologii, która przejawia siê w korupcji ¿ycia
spo³ecznego, w ka¿dej sferze ¿ycia. I widoczne
jest te¿ to, co pan by³ uprzejmy powiedzieæ o S³u¿-
bie Cywilnej, o patologii w systemie funkcjono-
wania administracji publicznej, administracji
samorz¹dowej, o braku reakcji na te problemy,
o próbie – i to robi ka¿dy rz¹d przez ca³y okres
transformacji – zatrzymania dla siebie w³adzy.
Kiedy otrzymujemy dziêki wyborcom mo¿liwoœæ
objêcia w³adzy, bardzo chcemy, ¿eby ta w³adza
by³a tylko i wy³¹cznie delegowana do naszych
przedstawicieli. I to dotyka S³u¿by Cywilnej przez
wszystkie lata, od kiedy powsta³a ustawa o S³u¿-
bie Cywilnej: jedna grupa koñczy³a swoje rz¹dy,
wchodzi³a druga grupa, która chcia³a to uspra-
wniæ, ale robi³a to samo, w tej chwili wesz³a trze-
cia grupa, która równie¿ pragnê³a, a¿eby jak naj-
d³u¿ej nie by³a respektowana ustawa, a by³y uz-
nawane uprawnienia dyrektorów generalnych,
wrêcz chcia³a, ¿eby ci dyrektorzy byli z nadania
politycznego, a dopiero póŸniej zdawali egzami-
ny. Ku wielkiemu przera¿eniu ten czas siê skoñ-
czy³ i ci dyrektorzy bêd¹ teraz poddani okreœlo-
nym procedurom.

Dotyka pan równie¿ bardzo bolesnego proble-
mu, jakim jest brak polityki mieszkaniowej,
skutkuj¹cy brakiem poczucia bezpieczeñstwa
ludzi, którzy mieszkaj¹ w mieszkaniach komu-
nalnych, a ostatnio w mieszkaniach w³aœcicieli
domów. Mówiono o tym ju¿ wczeœniej, ale chcê
powiedzieæ – zg³aszam kolejny problem dla pana
profesora – ¿e staje siê to coraz bardziej wyraŸne,
a mo¿na domniemywaæ, ¿e to zjawisko siê jesz-
cze nasili, poniewa¿ coraz wiêcej ludzi w niewia-
domy sposób dochodzi do tego, ¿eby byæ w³aœci-
cielem prywatnego domu. Tych¿e kamieniczni-
ków, czyli w³aœcicieli, mo¿emy podzieliæ na gru-
py. Pierwsz¹ stanowi¹ ci, którym siê s³usznie na-
le¿y powrót do ich w³asnoœci, bo przechodzi³a ona
z pokolenia na pokolenie, i naturalne jest, ¿e jako
spadkobiercy pragn¹ wróciæ do swoich dóbr.
Ostatnio pojawi³a siê nowa grupa ludzi, którzy
w dziwny sposób staj¹ siê w³aœcicielami domów.
Czêsto gmina chêtnie im oddaje domy w posiada-
nie, poniewa¿ nie ma mo¿liwoœci ich wyremonto-
wania, podniesienia ich stanu technicznego,
a wiêc cieszy siê, ¿e znajduje siê cz³owiek, który
nagle siê wzbogaci³ i którego staæ na to, ¿eby ku-
piæ wielk¹ kamienicê na przyk³ad w moim mie-
œcie £odzi. Ale w tej¿e kamienicy mieszka kilka-
dziesi¹t rodzin, które przez ca³e ¿ycie tam miesz-
ka³y i nigdy nie s¹dzi³y, ¿e znajdzie siê w³aœciciel,
nowy w³aœciciel, nie ten, który przyjecha³ z Ame-
ryki czy z Izraela, tylko ten, który ¿yje w ich mie-
œcie i który przed rokiem kupi³ kamienicê. I to jest
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zupe³nie inny sposób traktowania cz³owieka, to
jest nowy problem wystêpuj¹cy wraz z brakiem
mo¿liwoœci budownictwa socjalnego. I trzecia
grupa, która jest coraz bardziej dostrzegana – s¹
to przyk³ady z Krakowa, przyk³ady z Warszawy,
a myœlê, ¿e i bardzo wiele takich przyk³adów zna-
laz³o by siê w £odzi – to osoby, które wchodz¹
w sposób podejrzany w posiadanie tych¿e domów.
I nale¿a³oby dokonaæ takiego przegl¹du… Jak
mówimy o korupcji, to mówimy o korupcji równie¿
w organach œcigania. Te domy trzeba uzyskaæ
w sposób prawny, trzeba zrobiæ zapis notarialny.
Niekiedy dochodzi do zmiany w ksiêdze wieczy-
stej, która nie zawsze wygl¹da czysto i prawid³o-
wo. I nagle okazuje siê, kiedy nic nigdy nie wska-
zywa³o na to, ¿e do danego domu móg³by wróciæ
jakiœ w³aœciciel, ¿e ten w³aœciciel siê znalaz³.
A wiêc s¹ to przestêpstwa polegaj¹ce na zapisach
notarialnych. I taka grupa w³aœcicieli domów po-
jawia siê coraz wyraŸniej w Polsce, przy jednoczes-
nym niedoborze mieszkañ i braku mo¿liwoœci wy-
prowadzenia siê z tego domu. Ci w³aœciciele na-
tychmiast podnosz¹ czynsz i natychmiast tworz¹
zagro¿enie poczucia bezpieczeñstwa u lokatorów.

Reasumuj¹c, pragnê powiedzieæ, ¿e cieszê siê,
i¿ pan profesor przedstawi³ tak dobrze tê diagno-
zê i ¿yczy³abymnam, a¿ebyœmy my, którzy tu jes-
teœmy, mogli to prze³o¿yæ na dokumenty prawne
i ¿ebyœmy mogli wdro¿yæ je w ¿ycie, a szczególnie
przepisy dotycz¹ce poprawy ¿ycia najubo¿szych.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Pytam pana rzecznika praw obywatelskich,

profesora Zolla, czy chcia³by zabraæ g³os w spra-
wie poruszanej przez panie senator.

Bardzo proszê, bardzo proszê.

Rzecznik
Praw Obywatelskich
Andrzej Zoll:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, bardzo dziê-

kujê wszystkim za tê wysok¹ ocenê, która nale¿y
siê w pierwszej kolejnoœci mojemu biuru, to biu-
ro rzeczywiœcie znakomicie pracuje.

Je¿eli chodzi o problem podniesiony przez pa-
ni¹ senator Liszcz, to powiem, ¿e w procedurze
cywilnej mo¿na wiele zmieniæ, mo¿na wyjœæ z za-
³o¿enia, ¿e prawo cywilne opiera siê na równoœci
stron i postêpowanie cywilne musi tê równoœæ
uwzglêdniæ. Ale w takim razie obok tak zreformo-
wanego postêpowania cywilnego konieczne jest
wprowadzenie do obiegu prawnego ustawy o po-
mocy prawnej. Nie mo¿na pozostawiaæ dzisiaj sa-
mym sobie obywateli, którzy prawnie, konstytu-

cyjnie s¹ równi, ale to jest fikcja, bo rzeczywistoœæ
jest zupe³nie inna: nie jest równy w³aœciciel ka-
mienicy w procesie z lokatorem, który jest czêsto
osob¹ bezrobotn¹, jest osob¹ czêsto o bardzo nis-
kim wykszta³ceniu. Je¿eli tê ostatni¹ osobê po-
zbawimy pomocy prawnej, to ona zawsze bêdzie
sta³a na przegranej pozycji. I taka ustawa o po-
mocy prawnej jest niezmiernie potrzebna i trzeba
j¹ opracowaæ.

Chcia³bym poinformowaæ pani¹ senator Ja-
nowsk¹, ¿e w dwóch sprawach dotycz¹cych do-
datków mieszkaniowych wyst¹pi³em do Trybu-
na³u Konstytucyjnego. W najbli¿szym czasie ma
byæ rozprawa, jest ju¿ wyznaczony termin w jed-
nej z tych spraw. Chodzi mi na przyk³ad o obli-
czanie dodatków mieszkaniowych w zale¿noœci
od czynszu przyznanego w mieszkaniach komu-
nalnych, bo nie uwzglêdnia siê w³aœnie tego, ¿e
dzisiaj czynsze w mieszkaniach prywatnych, ka-
mienicach, s¹ zupe³nie inne. W tych dodatkach
mieszkaniowych nie uwzglêdnia siê tej kwestii,
to prawda. Ja mieszkam w Krakowie i tam wiele
mieszkañ, kamienic, szczególnie na krakowskim
Kazimierzu, zosta³o w dziwny sposób nabytych,
odnaleŸli siê byli w³aœciciele. Znana jest sprawa,
kiedy w³aœciciel w chwili zawierania umowy mia³
sto trzydzieœci szeœæ lat, dlatego ¿e…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Mia³ na imiê
Matuzalem.)

Tacy te¿ s¹. To jest…
(G³os z sali: …szereg domys³ów.)
To jest bardzo istotny problem, rzeczywiœcie.

Ale to jest kwestia funkcjonowania pañstwa –
s³usznie pani senator podjê³a tê sprawê. To jest
i nieuczciwy notariusz, to jest i nieuczciwy sêdzia
w ksiêgach wieczystych, a czêsto te¿ i prokurator
jest w to zamieszany. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Zamykam dyskusjê.
Dziêkujê rzecznikowi praw obywatelskich, pa-

nu profesorowi Andrzejowi Zollowi, za przedsta-
wienie informacji o swojej dzia³alnoœci za 2003 r.
oraz o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³o-
wieka i obywatela.

Dziêkujê, Panie Profesorze.
Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z t¹ infor-

macj¹.
Teraz komunikaty. Proszê przeczytaæ komuni-

katy.

Senator Sekretarz
S³awomir Izdebski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Uprzejmie informujê, i¿ marsza³ek Senatu

zwo³uje posiedzenie Konwentu Seniorów na
dzieñ 8 lipca 2004 r. na godzinê 9.00. Oczywiœcie
bezpoœrednio po zakoñczeniu posiedzenia konwen-
tu odbêdzie siê posiedzenie Prezydium Senatu.
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(Wicemarsza³ekKazimierzKutz:Troszkêwolniej.)
Nastêpny komunikat: wspólne posiedzenie

Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Publicznego, dotycz¹ce rozpa-
trzenia wniosków zg³oszonych podczas obrad
plenarnych Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o bezpieczeñstwie imprez masowych, odbêdzie
siê w dniu 7 lipca bie¿¹cego roku bezpoœrednio
po zakoñczeniu obrad plenarnych Senatu w sali
nr 217.

Posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci, poœwiêcone rozpatrzeniu wniosków
zg³oszonych do ustawy o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpo-
waniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, od-
bêdzie siê w dniu dzisiejszym w sali nr 182 bezpo-
œredniopoog³oszeniuprzerwywobradachSenatu.

Posiedzenie Komisji Ochrony Œrodowiska, po-
œwiêcone rozpatrzeniu poprawek zg³oszonych do
ustawy – Prawo ³owieckie, odbêdzie siê po zakoñ-
czeniu obrad w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Skarbu Pañstwa i Infra-
struktury w sprawie rozpatrzenia wniosków
zg³oszonych do ustawy – Prawo telekomunika-

cyjne odbêdzie siê pó³ godziny po zakoñczeniu
obrad Senatu w dniu dzisiejszym w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia
wniosków zg³oszonych do ustawy – Karta Nau-
czyciela odbêdzie siê w sali nr 217 godzinê po og-
³oszeniu przerwy w obradach.

I ostatni komunikat: zaplanowane na 8 lipca
2004 r., czwartek, na godzinê 8.30 wspólne po-
siedzenie Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
w sprawie inicjatywy ustawodawczej – Projekt
ustawy o rejestrowanych zwi¹zkach partner-
skich nie odbêdzie siê. W dniu 8 lipca 2004 r.,
w czwartek, równie¿ o godzinie 8.30 w sali nr 217
odbêdzie siê natomiast posiedzenie Komisji Poli-
tyki Spo³ecznej i Zdrowia w sprawie prac nad
projektem ustawy o œwiadczeniach zdrowot-
nych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Og³aszam przerwê w obradach do godziny
11.00 dnia jutrzejszego. Dziêkujê. Dziêkujê pa-
nom.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 35)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
Ryszard Jarzembowski i Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dzieñ dobry pañstwu.
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy… Ju¿ s¹.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

piêtnastego porz¹dku obrad: zmiany w sk³a-
dach komisji senackich.

Przypominam, ¿e wnioski Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tych spra-
wach s¹ zawarte w drukach nr 742 i 744.

Bardzo proszê sprawozdawcê Komisji Regula-
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana se-
natora Gerarda Czajê, aby zechcia³ zabraæ g³os
i przedstawiæ wnioski komisji.

Senator Gerard Czaja:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Dwóch naszych kolegów senatorów skierowa-

³o pismo do marsza³ka Senatu z proœb¹ o zmianê
przynale¿noœci do poszczególnych komisji. Pis-
ma te skierowane zosta³y do Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która z uwa-
g¹ pochyli³a siê w dniu 24 czerwca nad tymi pro-
pozycjami.

Dotyczy to senatora Zbigniewa Kulaka, który
ze wzglêdu na to, ¿e przyj¹³ obowi¹zki przewodni-
cz¹cego Komisji Spraw Zagranicznych, prosi
o wykreœlenie go ze sk³adu Komisji Spraw Unii
Europejskiej. Z kolei senator Balicki zwróci³ siê
do marsza³ka z proœb¹, aby móg³ pracowaæ
w drugiej komisji, bo do tej pory pracowa³ w Ko-
misji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci. Poprosi³
o to, aby marsza³ek wyrazi³ zgodê na jego udzia³
w Komisji Spraw Zagranicznych.

Te wnioski, dotycz¹ce senatora Marka Balic-
k i e g o i s e n a t o r a Z b i g n i e w a K u l a k a ,
zamieszczone w drukach senackich nr 742 i 744
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senator-
skich rozpatrywa³a i przychyli³a siê do propozycji

w nich zawartych. St¹d komisja wnosi o ich przy-
jêcie. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by w tych

sprawach zabraæ g³os? Nie? Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-

wionymi przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektami uchwa³.

W pierwszej kolejnoœci bêdziemy g³osowali
nad projektem uchwa³y zawartym w druku se-
nackim nr 742, a nastêpnie nad projektem
uchwa³y z druku nr 744.

Przystêpujemy do g³osowania nad projektem
uchwa³y w sprawie zmiany w sk³adzie komisji se-
nackiej – druk nr 742.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tego projek-
tu?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyników.
Oddano 62 g³osy, wszystkie za. (G³osowanie

nr 1)
Jednog³oœnie – wobec tych wyników stwier-

dzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmiany
w sk³adzie komisji senackiej.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w spra-
wie zmiany w sk³adzie komisji senackiej. Jest to
druk nr 744.

Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Damy jeszcze szansê senatorom, którzy przy-

bywaj¹…
Dziêkujê bardzo. Wyœwietlamy wyniki.
66 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 2)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie zmiany w sk³adzie komisji senackiej.
Teraz mogê udzieliæ panu g³osu, Panie Senato-

rze.



Senator Jerzy Adamski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W imieniu
Klubu Senackiego SLD–UP „Lewica Razem” pro-
szê o przerwê.

(Senator Robert Smoktunowicz: Dlaczego prze-
rwa?)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dlatego, ¿e prosi o to klub.
Zarz¹dzam przerwê.
(G³os z sali: Kiedy mo¿emy g³osowaæ?)
W ci¹gu trzydziestu minut.
Proszê pana senatora sekretarza Andrzeja

Jaeschkego, ¿eby zechcia³ przeczytaæ komuni-
kat.

Senator Sekretarz
Andrzej Jaeschke:

Zebranie klubu senackiego SLD–UP odbêdzie
siê po og³oszeniu przerwy w sali nr 217. Proszê
o zabranie druków nr 744 i…

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: To
nr 745Z.)

Aha, przepraszam, nr 745Z i 734Z. Druki te
dotycz¹ Karty Nauczyciela i prawa telekomuni-
kacyjnego. Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Dziê-
kujê bardzo…)

Przepraszam, jeszcze jedno. Wczoraj w czasie
sprz¹tania sali znaleziono krzy¿yk na srebrnym
³añcuszku. On jest tutaj do odebrania.

(G³os z sali: To na pewno kogoœ z SLD.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Zarz¹dzam przerwê do godziny 11.45.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 07
do godziny 11 minut 50)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrzenia punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadmier-
nych zapasach produktów rolnych i produktów
cukrowych.

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.
Wniosek ten mamy w druku nr 749A. W³aœnie
ten projekt poddam pod g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem projektu

przedstawionego przez komisjê?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
Proszê filmowców, ¿eby g³osowali, a nie dysku-

towali.
Dziêkujê bardzo. Wyœwietlamy wyniki.
64 g³osowa³o za, 1 – przeciw. (G³osowanie

nr 3)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o nadmiernych za-
pasach produktów rolnych i produktów cukro-
wych.

Powracamy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury, która odnios³a siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³a
sprawozdanie.

Przypominam, ¿e…
No w³aœnie. To by³a chwila na wejœcie pana se-

natora Sztorca, sprawozdawcy komisji.
Proszê pana senatora Sztorca, ¿eby zechcia³

przybyæ na mównicê, zabraæ g³os i przedstawiæ
nam uzgodnione na posiedzeniu wnioski. Mam
nadziejê, ¿e tego, co jest w druku, nie musimy po-
wtarzaæ. Proszê tylko o ogólne konstatacje.

Senator Józef Sztorc:

Oczywiœcie, to wszystko, co w druku…
Panie i Panowie Senatorowie, Komisja Skarbu

Pañstwa i Infrastruktury przeanalizowa³a wczo-
raj z powrotem wszystkie wnioski, te wnioski,
które wszyscy pañstwo macie w druku.

Chcê tylko powiedzieæ, ¿e komisja wyra¿a zgo-
dê, ¿eby poprawki: pi¹t¹, jedenast¹, czternast¹,
piêtnast¹, dziewiêtnast¹, dwudziest¹ siódm¹,
trzydziest¹ pierwsz¹, trzydziest¹ trzeci¹, czter-
dziest¹ pi¹t¹, czterdziest¹ szóst¹, czterdziest¹
siódm¹ i piêædziesi¹t¹ pierwsz¹, przeg³osowaæ
³¹cznie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Wniosku nie przyjmujemy. Uzgodniliœmy

w czasie w czasie posiedzenia klubu SLD, ¿e bê-
dziemy g³osowali nad poprawkami detalicznie.
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G³os mo¿e zabraæ jeszcze pan senator Marian
Lewicki.

(Senator Marian Lewicki: Dziêkujê.)
Pan senator Jerzy Suchañski?
(Senator Jerzy Suchañski: Dziêkujê.)
Pan senator Stanis³aw Huskowski?
(Senator Stanis³aw Huskowski: Tak, Panie

Marsza³ku.)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Huskowski:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-
rowie!

Chcia³bym zabraæ g³os w sprawie poprawki
drugiej. Mianowicie by³em jedn¹ z osób zg³asza-
j¹cych tê poprawkê, która wy³¹cza pocztê inter-
netow¹ spod rygorów ustawy – Prawo telekomu-
nikacyjne, zreszt¹ zgodnie z interpretacj¹ do-
tychczas wyra¿an¹ przez ministra. Na posiedze-
niu komisji przesz³a jednak inna poprawka, zre-
szt¹ za moj¹ zgod¹, ¿e tak powiem, ale nie zdawa-
³em sobie sprawy z konsekwencji. Otó¿ zamiast
poprawki drugiej przesz³a poprawka dwudziesta
czwarta, poniewa¿ prawnicy twierdzili, ¿e w³aœci-
wie s¹ one to¿same. Okazuje siê jednak, ¿e po-
prawka druga zupe³nie nie jest to¿sama z po-
prawk¹ dwudziest¹ czwart¹. Co wiêcej, gdybyœ-
my przyjêli, tak jak chce komisja, poprawkê dwu-
dziest¹ czwart¹ zamiast poprawki, za któr¹ ja siê
opowiadam, to wówczas byœmy przyznali, ¿e ca³a
ustawa dotyczy poczty elektronicznej, tylko wy-
³¹cza spod tej ustawy koniecznoœæ zawierania pi-
semnych umów pomiêdzy dostarczycielami tej
us³ugi a klientami. Tylko wy³¹cza. Je¿eli przy-
jmiemy poprawkê dwudziest¹ czwart¹, to jedynie
wy³¹czymy koniecznoœæ zawierania pisemnej
umowy, a wszystkie inne negatywne strony wy-
nikaj¹ce z funkcjonowania poczty elektronicznej
pod rygorami ustawy – Prawo telekomunikacyj-
ne bêd¹ nadal. Inaczej mówi¹c, przyznamy, ¿e
us³uga poczty elektronicznej jest us³ug¹ teleko-
munikacyjn¹, tylko wy³¹czymy sprawê pisemne-
go zawierania umów. Bêdzie to bardzo szkodliwe,
poniewa¿ dostarczyciele tej us³ugi bêd¹ musieli,
po pierwsze, na przyk³ad wnosiæ ró¿ne op³aty na
rzecz URTiP, bêd¹ musieli partycypowaæ w op³a-
tach powszechnych, bêd¹ te¿ ponosili ró¿ne inne
negatywne konsekwencje. W moim przekonaniu,
komisja przyjê³a, zaakceptowa³a poprawkê dwu-
dziest¹ czwart¹, a nie drug¹, przez niewiedzê
o tym, o czym w tej chwili mówiê, i chyba trochê
wprowadzona w b³¹d przez prawników.

Bardzo bym prosi³ o przyjêcie poprawki dru-
giej, a nie dwudziestej czwartej, bo ona us³ugê
poczty elektronicznej w ogóle wy³¹cza spod rygo-
ru ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo. Pan senator jeszcze nie wie,
ale nasze biuro prawne nale¿y do najsprawniej-
szych w ca³ym parlamencie. Dziêkujê bardzo.

Pan senator Robert Smoktunowicz?
(Senator Robert Smoktunowicz: Dziêkujê.)
Pan senator Krzysztof Jurgiel?
Pan senator Gerard Czaja?
(Senator Gerard Czaja: Dziêkujê.)
Pan senator S³awomir Izdebski? Zaniemóg³,

niestety.
Pan senator Józef Sztorc?

Senator Józef Sztorc:
Panie Marsza³ku, ja i pan senator Szafraniec

z³o¿yliœmy trzy poprawki, które dotycz¹ drob-
nych korekt. Zwracamy siê do Senatu o ich przy-
jêcie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Jan Szafraniec?
(Senator Jan Szafraniec: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy – Prawo telekomunikacyjne.
Przypominam, ¿e w toku debaty komisja oraz

senatorowie wnioskodawcy przedstawili wnioski
o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Bêdziemy g³osowali wed³ug kolejnoœci przepi-
sów ustawy.

Poprawka pierwsza dostosowuje definicjê ope-
ratora do dyrektywy dostêpowej, zgodnie z któr¹
operatorem jest podmiot uprawniony do dostar-
czania publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
75 g³osów za. (G³osowanie nr 4)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu wykluczenie mo¿-

liwoœci zaliczenia us³ug poczty elektronicznej do
us³ug telekomunikacyjnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
68 senatorów g³osowa³o za, 5 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a przyjêta, co wyklucza g³oso-

wanie nad poprawk¹ dwudziest¹ czwart¹.
G³osujemy ³¹cznie nad poprawkami: trzeci¹,

szóst¹, ósm¹ i siedemnast¹. Powoduj¹ one wy-
kreœlenie nieprecyzyjnie okreœlonych kompeten-
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cji przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji i tym samym oznaczaj¹ powrót do obe-
cnie obowi¹zuj¹cego podzia³u funkcji pomiêdzy
prezesa URTiP i przewodnicz¹cego Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
17 senatorów g³osowa³o za, 55 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
Poprawki: trzecia, szósta, ósma i siedemnasta,

zosta³y odrzucone.
Poprawka czwarta uzupe³nia przepis doty-

cz¹cy rejestracji przedsiêbiorstw telekomunika-
cyjnych o niezbêdne wskazanie terminu, w jakim
organ musi dokonaæ wpisu do rejestru.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta nakazuje stosowanie odpo-

wiedniego przepisu kodeksu postêpowania ad-
ministracyjnego, reguluj¹cego postêpowanie or-
ganu w przypadku braków formalnych sk³ada-
nego wniosku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
74 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma jest konsekwencj¹ przyjêcia

w ustawie modelu finansowania dzia³alnoœci re-
gulatora poprzez op³atê telekomunikacyjn¹. Z te-
go te¿ wzglêdu nie ma potrzeby pobierania jesz-
cze op³aty skarbowej za czynnoœci, które bêd¹ fi-
nansowane w inny sposób.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
75 g³osów za. (G³osowanie nr 9)
A wiêc poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœ-

nie.
Poprawka dziewi¹ta ma zapobiec okreœleniu

krótszego terminu postêpowania konsultacyjne-
go ni¿ termin okreœlony w ustawie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
74 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 10)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta powoduje, ¿e organ regu-

lacyjny, w przypadku stwierdzenia przez Komisjê
Europejsk¹, ¿e proponowane rozstrzygniêcie
mo¿e utrudniæ rozwój jednolitego rynku lub
mog³oby naruszyæ prawo wspólnotowe, bêdzie
móg³ wstrzymaæ wykonanie decyzji dopiero po
up³ywie czasu przeznaczonego na przeprowadze-
nie postêpowania konsultacyjnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
75 g³osów za. (G³osowanie nr 11)
Jednog³oœne poparcie.
Poprawka jedenasta ma charakter doprecyzo-

wuj¹cy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
Jednemu senatorowi osunê³a siê rêka.
72 g³osy za, 1 senator nie g³osowa³. (G³osowa-

nie nr 12)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta nakazuje ministrowi jedynie

zasiêgaæ opinii przewodnicz¹cego Krajowej Rady Ra-
diofonii iTelewizjiwsprawierynkóww³aœciwych,anie
uzgadniaæztymorganemtreœci rozporz¹dzenia.Prze-
wodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie
posiada odpowiednich prerogatyw do wspó³uczestni-
czenia w wydawaniu aktu wykonawczego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
71 senatorów g³osowa³o za, 2 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta powoduje, i¿ przy definio-

waniu znacz¹cej pozycji rynkowej nie bêdzie siê
odwo³ywa³o do prawa wspólnotowego, lecz do
kryteriów oceny si³y pozycji ekonomicznej dane-
go przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
27 senatorów g³osowa³o za, 46 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 14)
Poprawka trzynasta zosta³a odrzucona.
Poprawka czternasta doprecyzowuje kryterium

dokonywanej przez prezesa URTiP oceny znacz¹cej
pozycji przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
75 g³osów i wszystkie za. (G³osowanie nr 15)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
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Poprawka piêtnasta jest poprawk¹ redakcyj-
n¹.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
74 g³osy i wszystkie za. (G³osowanie nr 16)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka szesnasta powoduje, i¿ na postanowie-

nia prezesa UOKiK, jako organu wspó³uczestnicz¹ce-
go w wydawaniu decyzji przez prezesa URTiP, nie bê-
dzie przys³ugiwa³o za¿alenie. Nie pozbawia to jednak
zainteresowanego podmiotu drogi odwo³awczej, po-
niewa¿ mo¿e on odwo³aæ siê od decyzji, której podsta-
wê wydania stanowi³o wspomniane postanowienie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
17 senatorów g³osowa³o za, 54 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemnasta ma na celu ogranicze-

nie obowi¹zku prowadzenia negocjacji przez ope-
ratora publicznej sieci telekomunikacyjnej tylko
do negocjacji w sprawie umowy o po³¹czeniu sie-
ci, a nie umów o szerszym charakterze, to jest
umów o dostêpie telekomunikacyjnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
I wyœwietlamy wyniki.
9 senatorów g³osowa³o za, 59 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewiêtnasta eliminuje zbêdne

okreœlenie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
74 senatorów g³osowa³o za, 1 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 19)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta powoduje, ¿e kryterium

zasadnoœci wniosku o zapewnienie dostêpu tele-
komunikacyjnego bêdzie techniczna wykonalnoœæ
dostêpu i brak zagro¿enia integralnoœci sieci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
12 senatorów g³osowa³o za, 58 – przeciw,

6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 20)
Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osujemy ³¹cznie nad poprawkami dwudzie-

st¹ pierwsz¹ i czterdziest¹ ósm¹. Maj¹ one na ce-
lu precyzyjniejsz¹ implementacjê dyrektywy do-

tycz¹cej us³ugi powszechnej i wprowadzaj¹ obo-
wi¹zek na³o¿enia na przedsiêbiorców telekomu-
nikacyjnych regulacji maj¹cych na celu ochronê
u¿ytkownika koñcowego oraz uwzglêdnienia ce-
lów, jakimi musz¹ kierowaæ siê organy admini-
stracji ³¹cznoœci, to jest miêdzy innymi wspiera-
nia konkurencji, tworzenia i rozwoju sieci oraz
ochrony interesów obywateli pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyników.
74 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 21)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwudziesta trzecia powoduje, i¿

prezes URTiP bêdzie musia³ powo³aæ bieg³ego re-
widenta do badania rocznego sprawozdania ra-
chunkowoœci regulacyjnej oraz kalkulacji kosz-
tów w uzgodnieniu z przedsiêbiorstwem, którego
badanie dotyczy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 senatorów g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki dwudziesta pi¹ta, piêædziesi¹ta trze-

cia i szeœædziesi¹ta pierwsza nak³adaj¹ na przed-
siêbiorców telekomunikacyjnych obowi¹zek
identyfikacji u¿ytkowników us³ugi przedp³aco-
nej. Obowi¹zek ten bêdzie dotyczy³ jedynie umów
i us³ug œwiadczonych na podstawie tych umów
po dniu wejœcia w ¿ycie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
25 senatorów g³osowa³o za, 51 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 23)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dwudziesta szósta pozwala na usta-

lenie harmonogramu dostosowania sieci do rea-
lizacji uprawnienia abonentów do przenoszenia
numeru.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
11 senatorów g³osowa³o za, 61 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta siódma ma charakter

porz¹dkowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
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75 senatorów g³osowa³o za, 1 – przeciw. (G³o-
sowanie nr 25)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta ósma zmniejsza udzia³

przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego w pokryciu
dop³aty do nierentownych us³ug powszechnych
z 1% do 0,5% przychodów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
10 senatorów g³osowa³o za, 61 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 26)
Wniosekoczywisty:poprawkazosta³aodrzucona.
G³osujemy ³¹cznie nad poprawkami dwudziest¹

dziewi¹t¹ i piêædziesi¹t¹ czwart¹. Przenosz¹ one do
ustawyopodatkudochodowymodosóbprawnychre-
gulacjê pozwalaj¹c¹ uznaæ za koszty pozyskania przy-
chodu kwoty dop³at i op³at telekomunikacyjnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 senatorów by³o za. (G³osowanie nr 27)
Jednog³oœne poparcie dla tej poprawki.
Poprawka trzydziesta pozwala okreœliæ w rezer-

wacji czêstotliwoœci obszar, na którym mog¹ byæ
wykorzystywane czêstotliwoœci oraz skreœla nie-
zdefiniowane sk³adniki rezerwacji czêstotliwoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
75 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 28)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta pierwsza ma charakter

porz¹dkowy, poniewa¿ konkurs w zakresie re-
zerwacji czêstotliwoœci przeprowadza jedynie
przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji, aktualnie mi³oœciwie nam panuj¹ca Da-
nuta Waniek, która nam siê przys³uchuje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
74 senatorów g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 29)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Trzydziesta druga…
(G³os z sali: Nie ma pani Danuty Waniek.)
Proszê? Nie ma pani minister? W wiadomym

mi pokoju ogl¹da nas w telewizji.
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Numer pokoju?)
(G³os z sali: Podejrzane.)
(Senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:

Nie wiadomo, czy podejrzana jest informacja

o tym, ¿e pani Waniek nas obserwuje, czy pode-
jrzane jest to, co powiedzia³ pan marsza³ek.)

Zbi³ mnie pan z panta³yku.
Poprawka trzydziesta druga precyzuje sposób

przeprowadzenia konkursu w sprawie rezerwacji
czêstotliwoœci. Zgodnie z ni¹, decyduj¹cym kry-
terium oceny ofert w przypadku konkursu jest
zachowanie warunków konkurencji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 senatorów by³o za. (G³osowanie nr 30)
Jednog³oœne poparcie.
Poprawka trzydziesta trzecia ma charakter re-

dakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 g³osów zosta³o oddanych, wszystkie za.

(G³osowanie nr 31)
Jednog³oœne poparcie.
Poprawka trzydziesta czwarta wprowadza wymóg

wyra¿enia zgody na przejêcie uprawnieñ i obowi¹zków
przez podmiot nabywaj¹cy rezerwacjê czêstotliwoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wynik identyczny z poprzednim: wszystkich

76 senatorów g³osowa³o za. (G³osowanie nr 32)
A wiêc jednog³oœne poparcie.
Poprawka trzydziesta pi¹ta wprowadza, ze

wzglêdu na koniecznoœæ zachowania warun-
ków konkurencji, wymóg zasiêgniêcia przez
prezesa URTiP opinii prezesa UOKiK przy wy-
dawaniu decyzji o zmianie rezerwacji czêstotli-
woœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
74 senatorów popar³o tê poprawkê, 1 wstrzy-

ma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 33).
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta szósta uœciœla postêpo-

wanie w przypadku naruszenia zasad wykorzy-
stywania czêstotliwoœci przeznaczonej do roz-
powszechniania lub rozprowadzania programów
radiowych lub telewizyjnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 senatorów g³osowa³o za, 3 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawkatrzydziestasiódmamanaceluzapobiec

tworzeniu wtórnego rynku spekulacji numeracj¹.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
74 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 35)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawkatrzydziestaósmaokreœlazasadypostêpo-

wania w wypadku przydzielenia numerów o wyj¹tko-
wej wartoœci gospodarczej. W takim wypadku prezes
URTiP bêdzie zobowi¹zany do przeprowadzenia kon-
sultacji i ewentualnego postêpowania przetargowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
No trudno, pani senator Alicja nie chce nam…

Poprawi³a siê.
Dziêkujê, wyœwietlamy wyniki.
Oddano 76 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 36)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka trzydziesta dziewi¹ta ma na celu za-

gwarantowanie rozpowszechniania programów
i us³ug szerokoekranowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 senatorów g³osowa³o za. (G³osowanie nr 37)
Jednog³oœne poparcie.
G³osujemy nad poprawkami czterdziest¹ i czter-

dziest¹ pierwsz¹, które powoduj¹, i¿ organem regula-
cyjnym w zakresie cyfrowych transmisji bêdzie, tak
jak obecnie, prezes URTiP, a nie przewodnicz¹cy Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ponadto poprawka
czterdziesta pierwsza usuwa wewnêtrzn¹ sprzecz-
noœæprzepisuwzakresiekompetencjiobuorganów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
17 senatorów g³osowa³o za, 56 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 38)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka czterdziesta druga pozwala wydaæ de-

cyzjê dotycz¹c¹ pozwolenia radiowego w terminie
póŸniejszym ni¿ przewidziane w ustawie szeœæ tygo-
dniwprzypadkukoniecznoœcidokonaniauzgodnieñ
miêdzynarodowych, do których Polska zobligowana
jest na mocy zawartych umów lub porozumieñ.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyniku.
75 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 39)
Poprawka czterdziesta trzecia dotyczy doprecy-

zowania przepisu reguluj¹cego zagadnienie in-

stalowania w urz¹dzeniach koñcowych abonenta
plików tekstowych b¹dŸ oprogramowania i wpro-
wadza mo¿liwoœæ wyra¿enia sprzeciwu wobec ta-
kich dzia³añ podmiotu œwiadcz¹cego us³ugi drog¹
elektroniczn¹ b¹dŸ wymogu uprzedniego uzyska-
nia zgody abonenta lub u¿ytkownika koñcowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 75 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 40)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka czterdziesta czwarta umo¿liwia or-

ganom odpowiedzialnym za œciganie przestêpstw
i bezpieczeñstwo publiczne wnoszenie do preze-
sa URTiP o wprowadzenie ograniczeñ w œwiad-
czeniu us³ug telekomunikacyjnych w sytuacji
szczególnego zagro¿enia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 senatorów g³osowa³o za. (G³osowanie nr 41)
Czyli wszyscy poparliœmy tê poprawkê.
Poprawka czterdziesta pi¹ta ma charakter po-

rz¹dkowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 senatorów g³osowa³o za, 1 pani senator nie

g³osowa³a. (G³osowanie nr 42)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czterdziesta szósta ma charakter

porz¹dkowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 76 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 43)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka czterdziesta siódma ma równie¿

charakter porz¹dkowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 76 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 44)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka czterdziesta dziewi¹ta powoduje, ¿e

decyzje w sprawach o ustalenie znacz¹cej pozycji
rynkowej oraz na³o¿enia obowi¹zków regulacyj-
nych bêd¹ podlega³y natychmiastowemu wyko-
naniu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Dziêkujê.
75 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 45)
Poprawka przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta powoduje, ¿e na po-

stanowienia prezesa UOKiK, jako organu
wspó³uczestnicz¹cego w trybie art. 106 kodeksu
postêpowania administracyjnego w wydaniu de-
cyzji przez prezesa URTiP, nie bêdzie przys³ugi-
wa³o odwo³anie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
65 senatorów g³osowa³o za, 2 – przeciw,

9 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta pierwsza ujednolica

terminologiê ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wszystkich 76 senatorów g³osowa³o za. (G³o-

sowanie nr 47)
Poprawka piêædziesi¹ta druga dotyczy kodek-

su wykroczeñ i powoduje, ¿e karalne bêdzie pro-
wadzenie dzia³alnoœci telekomunikacyjnej bez
uzyskania wpisu w rejestrze.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
10 senatorów g³osowa³o za, 57 – przeciw,

9 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 48)
Poprawka przyjêta… Przepraszam, poprawka

zosta³a odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta pi¹ta ma na celu ogra-

niczenie zakresu stosowania nowych obowi¹zków
wobec podmiotów uznanych na mocy starej regu-
lacji za operatorów o znacz¹cej pozycji rynkowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 senatorów by³o za. (G³osowanie nr 49)
Poprawka jednog³oœnie przyjêta.
Nad poprawkami piêædziesi¹t¹ szóst¹, piêæ-

dziesi¹t¹ siódm¹ i piêædziesi¹t¹ dziewi¹t¹ g³osu-
jemy ³¹cznie. Poprawka piêædziesi¹ta szósta ma
spowodowaæ, ¿e op³aty z tytu³u dostêpu do bu-
dynków infrastruktury bêd¹ ustalane na podsta-
wie przejrzystych i obiektywnych kryteriów zape-
wniaj¹cych równe traktowanie u¿ytkowników.
Poprawka piêædziesi¹ta siódma ma na celu do-
stosowanie przepisu przejœciowego do termino-
logii stosowanej w ustawie. Poprawka piêædzie-
si¹ta dziewi¹ta nakazuje stosowanie przejrzy-

stych i obiektywnych kryteriów zapewniaj¹cych
równe traktowanie u¿ytkowników przy ustalaniu
cen w zakresie dostêpu do sieci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
75 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 50)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta ósma nakazuje prezeso-

wi URTiP ustaliæ wysokoœæ op³at w przypadku bra-
kumo¿liwoœciustaleniakosztów, zgodnie zustawo-
wym obowi¹zkiem ci¹¿¹cym na przedsiêbiorcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
13 senatorów g³osowa³o za, 60 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Poprawka odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta pozwala na stosowa-

nie wobec przedsiêbiorców maj¹cych znacz¹c¹
pozycjê rynkow¹ dotychczasowych aktów wyko-
nawczych do momentu wydania nowych decyzji
na podstawie nowej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 senatorów g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz g³osujemy nad przyjêciem uchwa³y

w sprawie ustawy w ca³oœci, z poprawkami, które
przed chwil¹ przyjêliœmy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Stwierdzam, ¿e 75 senatorów by³o jednog³oœ-

nie za. (G³osowanie nr 53)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
Powracamy do rozpatrzenia punktu trzeciego

porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwa-
rzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych
oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e wyczerpaliœmy ju¿ odpowied-
nieprocedury imo¿emyprzyst¹piædog³osowania.

Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa
Publicznego przygotowa³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek. Projekt ten poddamy teraz pod g³oso-
wanie.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tego projektu
uchwa³y?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
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72 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od
g³osu. (G³osowanie nr 54)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpie-
czeñstwie imprez masowych.

Przypominam, ¿e w przerwie odby³o siê posiedze-
nie po³¹czonych Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Obrony
Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego, które
przygotowa³ywspólnesprawozdaniewtej sprawie.

Zapraszam sprawozdawcê, pani¹ senator Ma-
riê Berny.

Senator Maria Berny:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa

Publicznego oraz Komisja Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej obradowa³y
wczoraj nad poprawkami zg³oszonymi do ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez ma-
sowych. Na posiedzeniu komisji panowa³a atmo-
sfera pe³nego zrozumienia dla faktu, ¿e wszystkie
poprawki proponowane tutaj – mimo ¿e jak naj-
bardziej uzasadnione – nie zapewniaj¹ w ca³oœci
bezpieczeñstwa imprez. W zwi¹zku z tym bêdzie-
my musieli powróciæ do tej tematyki na nastêp-
nych posiedzeniach Senatu.

Chcia³abym powiedzieæ, ¿e komisja przyjê³a
wszystkie poprawki, które zosta³y zg³oszone za-
równo przez Komisjê Obrony Narodowej i Bezpie-
czeñstwa Publicznego, jak i przez Komisjê Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej. Poprawki zg³oszone w czasie debaty przeze
mnie i przez senatora Zychowicza zosta³y przez
nas wycofane. Nie zosta³y one wycofane dlatego,
¿e uznaliœmy je za merytorycznie nieuzasadnio-
ne, tylko dlatego, ¿e niestety porusza³y materiê,
której w ustawie matce nie nowelizowa³ Sejm.

Tak wiêc komisje proponuj¹, ¿eby Wysoki Se-
nat przyj¹³ poprawki: czwart¹, szóst¹, dziewi¹t¹,
jedenast¹, trzynast¹, czternast¹, piêtnast¹, sie-
demnast¹, osiemnast¹ i dziewiêtnast¹.

Wnoszê te¿, Panie Marsza³ku, ¿eby nad po-
prawkami: czwart¹, szóst¹, jedenast¹, trzyna-
st¹, czternast¹, siedemnast¹, osiemnast¹ i dzie-
wiêtnast¹, g³osowaæ ³¹cznie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator. Ale prosi³bym

mo¿e o przedstawienie wniosku na piœmie, bo
trzeba by byæ wybitnym i mieæ pamiêæ…

(Senator Maria Berny: Proszê bardzo. Nie
schodzê z trybuny, poniewa¿ za chwilê pan mar-
sza³ek zaproponuje mi, ¿ebym zabra³a g³os
w sprawie uzasadnienia mojego wniosku.)

Tak jest, mog¹ teraz zabraæ g³os wnioskodaw-
cy i sprawozdawcy.

Pani senator Maria Berny, proszê bardzo.

Senator Maria Berny:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym poprosiæ, ¿ebyœcie pañstwo – mi-

mo ¿e moja poprawka wydaje siê kontrowersyjna
– jeszcze przez moment zastanowili siê nad ni¹.
Jest to poprawka – w moim g³êbokim przekona-
niu – bardzo wa¿na…

(G³os z sali: Która poprawka?)
(Senator Teresa Liszcz: Trzecia.)
(G³os z sali: Druga i trzecia.)
Tak, chodzi o poprawki drug¹ i trzeci¹. Te dwie

poprawki dotycz¹ problemów partycypowania
przez organizatora imprezy w kosztach ponoszo-
nych przez Policjê w trakcie zabezpieczania im-
prez. Chcia³abym siê tutaj pos³u¿yæ liczbami.
Otó¿ w roku dwudziestym trzecim Policja zabez-
piecza³a osiem tysiêcy siedemset trzynaœcie im-
prez. To jest ogromna kwota…

(G³os z sali: Kiedy?)
(G³os z sali: Sto lat temu?)
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski:

W 1923?)
W 2003 r.
(G³os z sali: Aaaaa!)
(Rozmowy na sali)
Nie tak powiedzia³am? Przepraszam bardzo.

Oczywiœcie, pomyli³am siê: w 2003 r. Mo¿e do tej
pomy³ki dosz³o dlatego, ¿e na sali jest wielki ruch
i jestem troszkê zdezorientowana, bo nie wiem,
czy pañstwo chc¹ tego s³uchaæ, czy nie.

(G³os z sali: Chc¹!)
(G³os z sali: Bardzo, bardzo.)
Wobec tego jeszcze raz… (Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski:

Chc¹, ale nie wiemy czy do tego stopnia, ¿eby je-
szcze raz… Proœby o bis nie by³o.) (Weso³oœæ na
sali)

Panie Marsza³ku, chcê zwróciæ uwagê, ¿e usta-
wa, o której mówimy, jest naprawdê szalenie
wa¿na, a poprawka, o której chcê powiedzieæ, ma
nies³ychany wp³yw na nasze poczucie bezpie-
czeñstwa. Otó¿ proszê zwróciæ uwagê, ¿e w roku
2003, czyli w minionym roku, Policja zabezpie-
cza³a osiem tysiêcy siedemset trzynaœcie imprez
– to jest ogromna liczba, wymagaj¹ca ogromnego
zaanga¿owania Policji – i ¿e w tym roku odnoto-
wano dwieœcie dwadzieœcia osiem chuligañskich
ekscesów, w tym czterdzieœci jeden przed impre-
zami, co jest bardzo wa¿ne, sto siedemnaœcie
w ich trakcie, czterdzieœci piêæ po ich zakoñcze-
niu, a dwadzieœcia piêæ incydentów mia³o miej-
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sce na trasach przejazdu kibiców. Z tego powo-
du, Panie Senatorze Bu³ka, koszty poniesione
przez Policjê z tytu³u zabezpieczania imprez
sportowych w 2003 r. wynios³y 15 milionów
500 tysiêcy z³.

Nie jestem pewna, czy kwota 15 milionów
500 tysiêcy z³, pochodz¹ca z kieszeni podatnika,
nie powinna byæ w rzeczywistoœci, przynajmniej
czêœciowo, pokryta przez organizatorów imprez.
Wiem, ¿e pañstwo jesteœcie dzisiaj w jakimœ ta-
kim nieskoordynowanym nastroju, ale bardzo
proszê, ¿ebyœcie poparli te poprawki. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo. Pragnê zapewniæ pani¹ sena-

tor, ¿e przynajmniej nasz klub jest ca³kowicie
skoordynowany.

Pan senator Zbigniew Zychowicz mo¿e zabraæ
g³os, proszê bardzo.

(Senator Zbigniew Zychowicz: Dziêkujê up-
rzejmie.)

Pan senator Krzysztof Jurgiel? Nie ma go.
Pan senator Józef Sztorc?

Senator Józef Sztorc:
Panie Marsza³ku, Pañstwo Senatorowie, proszê

o wykreœlenie pktu 2a z art. 21. Jest w nim napi-
sane, ¿e obserwator z ramienia w³aœciwego zwi¹z-
ku sportowego niewykonuj¹cy poleceñ porz¹dko-
wych wydawanych przez policjê podlega karze.

Chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e obserwa-
tor jest na meczu tylko po to, ¿eby oceniaæ sê-
dziów. Nie odgrywa tam ¿adnej roli, ¿e tak po-
wiem, funkcyjnej, trudno wiêc karaæ obserwato-
ra. On mo¿e tylko uciekaæ, kiedy kibice rzucaj¹
kamieniami, albo policja powie: wiejemy wszys-
cy. Dziêkujê bardzo.

(Senator Jerzy Adamski: Mo¿e przerwaæ
mecz…)

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Pan
senator Józef Sztorc wie, co mówi, bo sam jest ob-
serwatorem.)

Oczywiœcie, jestem obserwatorem od dwudzie-
stu lat i wiem, co mówiê.

(Senator Jerzy Adamski: Ile razy ucieka³?)
(G³os z sali: My nie wiejemy.) (Rozmowy na sali)
Oczywiœcie, jestem obserwatorem meczów

pi³ki no¿nej.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Stanis³aw Huskowski

mo¿e zabraæ g³os, ale nie chce.

Przypominam, ¿e pani senator Maria Berny
i pan senator Zbigniew Zychowicz wycofali swoje
poprawki: pierwsz¹, pi¹t¹, siódm¹, ósm¹, dwu-
nast¹ i dwudziest¹, druk nr 735.

Czy ktoœ z pañstwa chce te poprawki podtrzy-
maæ? Nie widzê chêtnych.

Przystêpujemy zatem do g³osowania.
Czy jest zgoda na ³¹czne g³osowanie nad po-

prawkami: czwart¹, szóst¹, jedenast¹, trzynast¹,
czternast¹, siedemnast¹, osiemnast¹ i dziewiêt-
nast¹, o co prosi³a pani senator sprawozdawca?

(G³os z sali: Jest.)
Dobrze. Przepraszam bardzo, ale musimy zrobiæ

troszkê buchalterii, bo tych zmian jest tyle, ¿e…
G³osujemy ³¹cznie nad poprawkami drug¹

i trzeci¹. Poprawki te nak³adaj¹ na organizato-
rów imprez masowych o podwy¿szonym ryzyku
obowi¹zek pokrywania czêœci kosztów udzia³u
Policji w zapewnianiu bezpieczeñstwa i porz¹dku
w zwi¹zku z dan¹ imprez¹.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Rezultat g³osowania: 20 g³osów za, 46 – prze-

ciw, 7 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 55)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Teraz g³osujemy ³¹cznie nad poprawkami:

czwart¹, szóst¹, jedenast¹, trzynast¹, czterna-
st¹, siedemnast¹, osiemnast¹ i dziewiêtnast¹.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tych popra-
wek?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 g³osy za. (G³osowanie nr 56)
Poprawki przyjêliœmy jednog³oœnie.
Poprawka dziewi¹ta ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 g³osy za. (G³osowanie nr 57)
Ta poprawka równie¿ zosta³a przyjêta jedno-

g³oœnie.
Poprawka dziesi¹ta zmierza do na³o¿enia na

instytucje zagraniczne obowi¹zku przekazywa-
nia komendantowi informacji dotycz¹cych bez-
pieczeñstwa imprez masowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
16 g³osów za, 54 – przeciw, 3 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêtnasta ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73:0. (G³osowanie nr 59)
Ta poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka szesnasta wy³¹cza mo¿liwoœæ kara-

nia obserwatora z ramienia w³aœciwego zwi¹zku
sportowego za niewykonanie poleceñ policji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
24 g³osy za, 41 – przeciw, 8 senatorów wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 60)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a odrzucona.

W ten sposób uchwaliliœmy nierealizowalny
przepis tej ustawy.

Teraz g³osujemy nad przyjêciem uchwa³y
w sprawie ustawy w ca³oœci, wraz ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 senatorów by³o jednog³oœnie za. (G³osowa-

nie nr 61)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie
imprez masowych.

Powracamy do rozpatrzenia punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o skardze na naruszenie prawa stro-
ny do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹do-
wym bez nieuzasadnionej zw³oki.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci, która ustosunkowa³a siê do
wniosków przedstawionych w toku debaty.

Zapraszam do mównicy pani¹ senator Ewê Se-
rock¹, sprawozdawczyniê.

Senator Ewa Serocka:
Dziêkujê bardzo.
Wczoraj odby³o siê posiedzenie komisji, na

którym zg³oszono dodatkow¹ poprawkê. Po-
prawka pierwsza zosta³a przyjêta przez komisjê,
poprawka druga zosta³a odrzucona. Komisja re-
komenduje wiêc przyjêcie poprawki pierwszej,
czyli wnosi o jej pozytywne przeg³osowanie. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurgiel móg³by jeszcze zabraæ

g³os, ale go nie ma.
Przystêpujemy zatem do g³osowania.

Poprawka pierwsza skraca z dwóch miesiêcy
do jednego miesi¹ca termin rozpoznania skargi
na przewlek³oœæ postêpowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
71 g³osów za, 2 – przeciw. (G³osowanie nr 62)
Ta poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga obni¿a ze 100 z³ do 50 z³ wy-

sokoœæ op³aty, jakiej podlega skarga na prze-
wlek³oœæ postêpowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
16 g³osów za, 55 – przeciw, 2 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 63)
Poprawka odrzucona.
Przystêpujemy zatem do g³osowania nad przy-

jêciem uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, z po-
prawk¹, któr¹ przyjêliœmy przed chwil¹.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wszystkich 72 senatorów g³osowa³o za. (G³o-

sowanie nr 64)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o skardze na naruszenie prawa stro-
ny do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹do-
wym bez nieuzasadnionej zw³oki.

Wybi³a 12.30, dziêkujê pañstwu i zapra-
szam…

(Senator Jolanta Danielak: Przepraszam bar-
dzo, ale tym razem to bêdzie marsza³ek Kutz.)

A, przepraszam bardzo. Nie ukrywam, ¿e moje
spojrzenie zawsze kieruje siê w lew¹ stronê i pada
na pani¹ senator Danielak.

Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

³ek Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Mam nadziejê, ¿e ten nawyk patrzenia w lew¹

stronê zostanie panu do koñca ¿ycia, Panie Mar-
sza³ku. (Weso³oœæ na sali)

Powracamy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ³owieckie.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Ochrony Œrodowis-
ka, która ustosunkowa³a siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³a sprawo-
zdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, g³os mog¹
zabraæ jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
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Proszê sprawozdawcê Komisji Ochrony Œrodo-
wiska, pana senatora W³odzimierza £êckiego,
o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych
na posiedzeniu wniosków.

Senator W³odzimierz £êcki:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Ochrony Œrodowiska w dniu wczoraj-

szym przeanalizowa³a wnioski zg³oszone wczeœ-
niej na forum komisji i zg³oszone w toku obrad
plenarnych. Po dyskusji komisja rekomenduje
przyjêcie wniosków, które wyliczone s¹ w druku
nr 732Z.

Pragnê zwróciæ uwagê na dwa wnioski, które
wywo³a³yniecoszersz¹dyskusjêna forumkomisji.

Pierwszy z nich to wniosek trzynasty, który
przewiduje skreœlenie pktu 21, czyli nastêpu-
j¹cego zapisu: „cieszy siê pozytywn¹ opini¹ wy-
dan¹ przez komendanta wojewódzkiego Policji
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania
osoby zainteresowanej". Komisja uznaje, ¿e jest
to nadmierna ingerencja Policji w nominowanie
stra¿ników ³owieckich, jako ¿e stra¿nik ³owiecki,
który posiada broñ, a musi j¹ posiadaæ, ju¿ na
etapie starania siê o zezwolenie na posiadanie
broni uzyska³ zgodê komendanta Policji. Zapis,
którego wprowadzenie sugeruje komisja, czyli
zapis stanowi¹cy powrót do pierwotnego zapisu
ustawowego o treœci: „cieszy siê nienagann¹ opi-
ni¹”, oznacza, i¿ ta nienaganna opinia powinna
byæ stwierdzona przez wojewodê, jako ¿e wojewo-
da jest organem powo³uj¹cym stra¿ ³owieck¹.
Dlatego proszê Wysoki Senat o wykazanie czuj-
noœci i w³aœciwe g³osowanie nad t¹ poprawk¹,
mimo i¿ mo¿e to oznaczaæ nara¿enie siê przed-
stawicielom Policji.

Drug¹ poprawk¹ budz¹c¹ kontrowersje by³a
poprawka dwudziesta, w której Senat proponuje
wprowadzenie zapisu: „zabrania siê w czasie po-
lowania u¿ywania alkoholu, œrodków odurza-
j¹cych, substancji psychotropowych lub œrod-
ków zastêpczych”. Co prawda w innych przepi-
sach jest mowa o tym, ¿e posiadacz broni musi
byæ zawsze trzeŸwy, ale w polowaniu bior¹ udzia³
nie tylko posiadacze broni, lecz równie¿ osoby to-
warzysz¹ce, jak równie¿ nagonka, w niektórych
czêœciach kraju nazywana nagank¹, i jednak
w trosce o trzeŸwoœæ…

(Rozmowy na sali)
Widzê, ¿e senatorowie z prawej strony s¹ rozo-

choceni. Nie wiem, czy nie nale¿a³oby takiego
przepisu wprowadziæ…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Po prostu s¹
typowymi abstynentami.)

Widocznie nie s¹ abstynentami, Panie Mar-
sza³ku.

Tak wiêc bardzo proszê Wysoki Senat o uw-
zglêdnienie szczególnie tych poprawek.

W ramach rekompensaty proponujê, aby po-
prawki: trzecia, siódma, ósma, dziewi¹ta, jede-
nasta, dwunasta, czternasta, dwudziesta pier-
wsza i dwudziesta druga, by³y przeg³osowane
³¹cznie. Przedk³adam panu marsza³kowi stoso-
wny dokument w tej sprawie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Pan senator Wies³aw Pietrzak?
(Senator Wies³aw Pietrzak: Tak.)
Bardzo proszê.

Senator Wies³aw Pietrzak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja z³o¿y³em wniosek o przyjêcie ustawy bez po-

prawek i proszê o rozwa¿enie takiej mo¿liwoœci.
Gdyby jednak ten wniosek nie zosta³ przyjêty,

to proszê o zastanowienie siê nad poprawk¹ trzy-
nast¹. Pan senator sprawozdawca mówi³ ju¿
o emocjach jej dotycz¹cych. Komisja Obrony
i Bezpieczeñstwa Publicznego dba o bezpieczeñ-
stwo. Myœlê, ¿e pozostawienie wersji sejmowej
by ³ oby korzys tne d la bezp i ec zeñs twa .
Chcia³bym, ¿eby to zosta³o, bo mo¿e groziæ coœ
takiego, ¿e po wykreœleniu pktu 21 bêdzie luka
i mo¿e nie byæ w ogóle powrotu do ustawy matki.
Uwa¿am, ¿e to powinno pozostaæ, nie powinno
byæ skreœlenia, powinno byæ tak jak w wersji sej-
mowej. A wiêc chcia³bym, ¿eby nie przyjmowano
poprawki trzynastej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Pani senator Apolonia Klepacz?
(Senator Apolonia Klepacz: Dziêkujê bardzo.)
I pan senator January Bieñ?
(Senator January Bieñ: Dziêkujê, Panie Mar-

sza³ku.)
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e nastêpuj¹cy wnioskodawcy

wycofali swoje wnioski zawarte w druku nr 732
w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹: pani
senator Klepacz – drugi i szósty, a Komisja
Ochrony Œrodowiska – dwudziesty czwarty.

Zgodnie z art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu
ka¿dy senator mo¿e podtrzymaæ wycofany wnio-
sek, przejmuj¹c uprawnienia dotychczasowego
wnioskodawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wycofane wnioski? Nie widzê chêtnych.

Czy jest zgoda na ³¹czne g³osowanie? Czy ktoœ
jest przeciwko? Nikt. Dziêkujê.

66 posiedzenie Senatu w dniu 8 lipca 2004 r.
110 G³osowania

(wicemarsza³ek K. Kutz)



Wobec tego przystêpujemy do g³osowania
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ³o-
wieckie.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
zosta³y przedstawione nastêpuj¹ce wnioski: se-
nator Wies³aw Pietrzak wnosi o przyjêcie ustawy
bez poprawek – punkt oznaczony rzymsk¹ jedyn-
k¹ w druku nr 732Z, zaœ Komisja Ochrony Œro-
dowiska oraz senatorowie wnioskodawcy przed-
stawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy – punkt oznaczony rzymsk¹ dwójk¹
w tym druku.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regula-
minu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad wnioskiem
o przyjêcie ustawy bez poprawek, a nastêpnie,
w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przed-
stawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci
przepisów ustawy.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad
wnioskiem senatora Wies³awa Pietrzaka o przy-
jêcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ³owieckie
bez poprawek.

Kto z pañstwa jest za?
Kto siê jemu sprzeciwi³?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 73 obecnych senatorów 46 g³osowa³o za, 19

– przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 65)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo ³owieckie.

Powracamy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie uchwa³y Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w sprawie usuniêcia niezgodnoœci w usta-
wie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy
o portach i przystaniach morskich.

Przypominam, ¿e debata zosta³a zakoñczona
i obecnie mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.

Przypominam te¿, ¿e Komisja Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci oraz Komisja Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury przedstawi³y projekt uchwa³y,
w którym wnosz¹ o przyjêcie uchwa³y Sejmu
w sprawie usuniêcia niezgodnoœci w ustawie
z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy
o portach i przystaniach morskich bez popra-
wek.

Projekt ten zostanie poddany pod g³osowanie.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-

wionym przez komisje projektem uchwa³y
w sprawie usuniêcia niezgodnoœci w ustawie
z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy
o portach i przystaniach morskich.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem tego projek-

tu?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 71 obecnych senatorów 70 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 66)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie usuniêcia nie-
zgodnoœci w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy o portach i przystaniach mor-
skich.

Powracamy do rozpatrzenia punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Miêdzyna-
rodowej konwencji o bezpieczeñstwie ¿ycia na
morzu, 1974, uchwalonych przez Miêdzynarodo-
w¹ Organizacjê Morsk¹ w Londynie w dniu
13 grudnia 2002 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 Skarbu Pañstwa i Infra-
struktury przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek. Projekt ten zostanie poddany pod
g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y
w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Miê-
dzynarodowej konwencji o bezpieczeñstwie ¿ycia
na morzu, 1974, uchwalonych przez Miêdzyna-
rodow¹ Organizacjê Morsk¹ w Londynie w dniu
13 grudnia 2002 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem projektu

uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
70 senatorów g³osowa³o za, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 67)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Poprawek do Miêdzynarodowej konwencji
o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu, 1974,
uchwalonych przez Miêdzynarodow¹ Organiza-
cjê Morsk¹ w Londynie w dniu 13 grudnia
2002 r.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u zmie-
niaj¹cego do Europejskiej konwencji o zwalcza-
niu terroryzmu, sporz¹dzonego w Strasburgu
dnia 15 maja 2003 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 Obrony Narodowej i Bezpie-
czeñstwa Publicznego przedstawi³y projekt
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uchwa³y, w którym wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek. Projekt ten zostanie poddany pod
g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u zmie-
niaj¹cego do Europejskiej konwencji o zwalcza-
niu terroryzmu, sporz¹dzonego w Strasburgu
dnia 15 maja 2003 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
70senatorówg³osowa³oza. (G³osowanienr68)
Uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o raty-
fikacji Protoko³u zmieniaj¹cego do Europej-
skiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, spo-
rz¹dzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

Przypominam, ¿e w dniu wczorajszym zosta³o
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie
ustawy oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja.
Obecnie, zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu Se-
natu, mo¿emy przyst¹piæ do trzeciego czytania
projektu ustawy.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1 Regula-
minu Senatu trzecie czytanie projektu ustawy
obejmuje jedynie g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wnosz¹ o jego przyjêcie bez poprawek.
Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upowa¿-
ni³ senatora Zbyszka Piwoñskiego do reprezento-
wania stanowiska Senatu podczas dalszych prac
nad tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o systemie oœ-
wiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
wraz z projektem uchwa³y w sprawie wniesienia
do Sejmu tego projektu ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawio-

nych projektów?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.

Wszystkich 69 obecnych senatorów g³osowa³o
za. (G³osowanie nr 69)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat przyj¹³ projekt ustawy zmieniaj¹cej usta-
wê o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw i podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Zbyszka Piwoñskiego do reprezentowa-
nia stanowiska Senatu podczas dalszych prac
nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrzenia punktu jedena-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu Wy¿szej Szkole Pe-
dagogicznej w Czêstochowie nazwy „Akademia
im. Jana D³ugosza w Czêstochowie”.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w tej sprawie.

Przypominam te¿, ¿e Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Pro-
jekt ten zostanie poddany pod g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y
w sprawie ustawy o nadaniu Wy¿szej Szkole Pe-
dagogicznej w Czêstochowie nazwy „Akademia
im. Jana D³ugosza w Czêstochowie”.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
61 senatorów g³osowa³o za, 7 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 70)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o nada-
niu Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Czêstocho-
wie nazwy „Akademia im. Jana D³ugosza w Czê-
stochowie”.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dwuna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nau-
czyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Nauki, Edukacji i Sportu, które ustosunko-
wa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie.

Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatrywa-
n¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, g³os mog¹ za-
braæ jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Nauki, Edukacji i Sportu, pani¹ senator
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Irenê Kurzêpê, o zabranie g³osu i przedstawienie
uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Proszê bardzo.

Senator Irena Kurzêpa:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej oraz Komisja Nauki, Eduka-
cji i Sportu w dniu 7 lipca rozpatrzy³y wnioski
zg³oszone w czasie debaty nad ustaw¹ o zmianie
ustawy – Karta Nauczyciela. Sprawozdanie ko-
misji maj¹ pañstwo senatorowie w druku
nr 745Z.

Pragnê jednoczeœnie poinformowaæ, ¿e wœród
poprawek, które zawiera sprawozdanie, s¹ i takie
poprawki, które nie budzi³y ¿adnych kontrower-
sji – s¹ to poprawki doprecyzowuj¹ce i uœciœla-
j¹ce. W zwi¹zku z tym proszê o poddanie tych po-
prawek pod ³¹czne g³osowanie, a s¹ to poprawki:
trzecia, czwarta, jedenasta, czternasta, piêtna-
sta, szesnasta, osiemnasta, dziewiêtnasta, dwu-
dziesta, dwudziesta pierwsza, dwudziesta druga,
dwudziesta trzecia i dwudziesta czwarta. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Senator Huskowski?
(Senator Stanis³aw Huskowski: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Senator Piwoñski?
(Senator Zbyszko Piwoñski: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Ponadto sprawozdawc¹ mniejszoœci Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
by³ senator Huskowski.

(Senator Stanis³aw Huskowski: Dziêkujê.)
Przypominam, ¿e Komisja Samorz¹du Teryto-

rialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sja Nauki, Edukacji i Sportu wycofa³y swoje
wnioski – poprawkê dwudziest¹ pi¹t¹ w druku
nr 745Z i poprawkê drug¹, te¿ w druku nr 745Z,
przy czym ta poprawka sta³a siê bezprzedmioto-
wa w zwi¹zku ze sprostowaniem marsza³ka Se-
jmu co do tekstu ustawy.

Zgodnie z art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu
ka¿dy senator mo¿e podtrzymaæ wycofany wnio-
sek, przejmuj¹c uprawnienia dotychczasowego
wnioskodawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcê podtrzy-
maæ wycofany wniosek? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê.

Czy jest g³os sprzeciwu w sprawie g³osowania
³¹cznego? Nie.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nau-
czyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisje, mniejszoœci komisji oraz senatorowie
wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowa-
dzenie 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, senatora Huskowskiego,
zmierza do zmiany kryteriów, na podstawie któ-
rych komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny
pracy nauczyciela ubiegaj¹cego siê o awans na
stopieñ nauczyciela dyplomowanego.

G³osujemy.
Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
12 senatorów g³osowa³o za, 51 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 71)
Stwierdzam, ¿e poprawka ta nie zosta³a przy-

jêta.
Teraz przystêpujemy do ³¹cznego g³osowania

nad poprawkami: trzeci¹, czwart¹, jedenast¹,
czternast¹, piêtnast¹, szesnast¹, osiemnast¹,
dziewiêtnast¹, dwudziest¹, dwudziest¹ pier-
wsz¹, dwudziest¹ drug¹, dwudziest¹ trzeci¹
i dwudziest¹ czwart¹.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za przyjêciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Stwierdzam, ¿e wszystkie te poprawki zosta³y

przyjête jednog³oœnie przez 70 senatorów. (G³o-
sowanie nr 72)

Teraz przystêpujemy do g³osowania nad po-
prawk¹ pi¹t¹. Jest to poprawka komisji. Popraw-
ka pi¹ta zmierza do zachowania w dotychczaso-
wym brzmieniu przepisu okreœlaj¹cego wyso-
koœæ œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
¿ysty.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
18 senatorów g³osowa³o za, 47 – przeciw,

5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 73)
Stwierdzam, ¿e poprawka ta zosta³a odrzuco-

na.
Poprawka szósta jest równie¿ poprawk¹ po-

³¹czonych komisji. Zobowi¹zuje ona ministra
w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania do
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zasiêgniêcia opinii Komisji Wspólnej Rz¹du i Sa-
morz¹du Terytorialnego przy wydawaniu rozpo-
rz¹dzenia dotycz¹cego wynagrodzeñ nauczycieli.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
62 senatorów g³osowa³o za, 2 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³o-
sowanie nr 74)

Stwierdzam, ¿e poprawka ta zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

siódm¹. Jest to poprawka, która znosi obowi¹zek
corocznego wydawania rozporz¹dzenia doty-
cz¹cego wynagrodzeñ nauczycieli.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
5 senatorów g³osowa³o za jej przyjêciem, 52 –

przeciw*, 9 wstrzyma³o siê od g³osu, 3 nie g³oso-
wa³o. (G³osowanie nr 75)

Stwierdzam, ¿e poprawka nie zosta³a przyjêta.
Teraz bêdziemy g³osowaæ nad poprawk¹ ós-

m¹…
(G³os z sali: I dziesi¹t¹.)
Tak, ³¹cznie. S¹ to poprawki po³¹czonych ko-

misji. Uchylaj¹ one obowi¹zek corocznego okreœ-
lania regulaminu wynagradzania nauczycieli
przez jednostki samorz¹du terytorialnego pro-
wadz¹ce szko³y.

Kto jest za przyjêciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
11 senatorów g³osowa³o za, 51 – przeciw,

8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 76)
Stwierdzam, ¿e Senat odrzuci³ te poprawki.
Przystêpujemy do g³osowania nad popraw-

k¹ dziewi¹t¹. Jest to poprawka po³¹czonych
komisji. Uchyla ona przepis nak³adaj¹cy na je-
dnostki samorz¹du terytorialnego obowi¹zek
uzgadniania regulaminu wynagradzania ze
zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nau-
czycieli.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
58 senatorów g³osowa³o za, 10 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 77)
Stwierdzam, ¿e poprawka ta zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwunast¹. Jest to poprawka wprowadzaj¹ca roz-
wi¹zanie, zgodnie z którym wynagrodzenie za go-
dziny doraŸnych zastêpstw mo¿e ulec obni¿eniu

o nie wiêcej ni¿ 25%, je¿eli w ramach godzin do-
raŸnego zastêpstwa nauczyciel ma jedynie obo-
wi¹zek zapewniæ uczniom bezpieczeñstwo.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
12 senatorów g³osowa³o za, 50 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 78)
Stwierdzam, ¿e poprawka ta nie zosta³a przy-

jêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

trzynast¹, która zmierza do skreœlenia przepisów
budz¹cych w¹tpliwoœci natury konstytucyjnej ze
wzglêdu na ewentualne naruszenie zasady roz-
patrywania ustawy w trzech czytaniach.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
6 senatorów g³osowa³o za, 51 – przeciw, 13

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 79)
Stwierdzam, ¿e poprawka ta nie zosta³a przy-

jêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

siedemnast¹. Jest to poprawka po³¹czonych ko-
misji. Wyd³u¿a ona o rok termin, w jakim nau-
czyciele wpisani na listê ekspertów na zasadach
obowi¹zuj¹cych przed dniem wejœcia w ¿ycie ni-
niejszej ustawy maj¹ obowi¹zek ukoñczenia
szkolenia dla kandydatów na ekspertów, oraz
stanowi, ¿e niedotrzymanie powy¿szego terminu
powoduje wygaœniêcie wpisu z mocy prawa.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
58 senatorów g³osowa³o za, 3 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 80)

Stwierdzam, ¿e poprawka ta zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ szóst¹. Jest to poprawka pana sena-
tora Piwoñskiego, poparta przez komisje. Po-
prawka ta wyd³u¿a vacatio legis ustawy, przewi-
duj¹c jej wejœcie w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2005 r., z wyj¹tkiem przepisów dotycz¹cych nau-
czycieli skierowanych do pracy w szko³ach euro-
pejskich i przepisów doprecyzowuj¹cych roz-
wi¹zania ju¿ obowi¹zuj¹ce w ustawie, które we-
jd¹ w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia og-
³oszenia.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
67 senatorów g³osowa³o za jej przyjêciem,

1 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 81)
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Stwierdzam, ¿e poprawka ta zosta³a przyjêta.
W tym stanie rzeczy przystêpujemy do g³oso-

wania nad podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz
o zmianie niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za podjêciem tej uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
65 senatorów g³osowa³o za podjêciem uchwa-

³y, 4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 82)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Informujê te¿, ¿e porz¹dek obrad szeœædzie-
si¹tego szóstego posiedzenia Senatu zosta³ wy-
czerpany.

A teraz przystêpujemy do oœwiadczeñ…
(G³os z sali: Jeszcze komunikaty.)
Zanim jednak przyst¹pimy do oœwiadczeñ, po-

damy komunikaty.
Proszê.

Senator Sekretarz
Andrzej Jaeschke:
Pierwszy komunikat. Nastêpne posiedzenie

Senatu odbêdzie siê w dniach 28, 29 i 30 lipca.
I drugi komunikat. W dniu 27 lipca o godzinie

15.00 w sali nr 217 odbêdzie siê wspólne posie-
dzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza

porz¹dkiem obrad.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 49 ust. 2 Regu-

laminu Senatu oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ
d³u¿ej ni¿ piêæ minut. Przedmiotem oœwiadcze-
nia mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem
mandatu, przy czym nie mo¿e ono dotyczyæ
spraw bêd¹cych przedmiotem porz¹dku obrad
bie¿¹cego posiedzenia Senatu. Nad oœwiadcze-

niem senatorskim nie przeprowadza siê dysku-
sji.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o opuszczenie sali w celu prze-

prowadzenia dyskusji poza obradami.
Przypominam pañstwu senatorom, ¿e zgodnie

z art. 49 ust. 2 Regulaminu Senatu marsza³ek
Senatu odmówi przyjêcia niewyg³oszonych oœ-
wiadczeñ, których treœci nie mo¿na ustaliæ lub
których wyg³oszenie przez senatora nie by³oby
mo¿liwe w przys³uguj¹cym mu na to czasie, czyli
w ci¹gu piêciu minut.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os?

Pani senator Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:
Chcia³abym siê zwróciæ z tej trybuny z pew-

nym zapytaniem do ministra finansów.
Otó¿ do mojego biura senatorskiego zg³osi³y siê

osoby utrzymuj¹ce siê z alimentów, którym odli-
cza siê podatek od alimentów. Uzyska³y one
z urzêdu skarbowego informacje, ¿e od tej samej
kwoty podatek jest pobierany od zobowi¹zanego
do p³acenia alimentów. Wynika³oby z tego, ¿e ta
sama kwota jest opodatkowana podwójnie.
Chcia³abym prosiæ o ustosunkowanie siê do tego.
Oczywiœcie sprawa nie dotyczy tylko alimentów
otrzymywanych na dzieci, ale tak¿e na osoby do-
ros³e, w szczególnoœci na ma³¿onków. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Informujê, ¿e do g³osu zapisa³ siê równie¿ se-

nator Rzemykowski, ale go nie ma.
A teraz odczytam listê senatorów sk³adaj¹cych

swe oœwiadczenia do protoko³u. S¹ to pañstwo se-
natorowie: Graczyñski, Sztorc, Kruszewski, Le-
wicki, £êcki, Szafraniec, Jurgiel, Bu³ka, Serocka,
G³adkowski, Sadowska i Kurzêpa*. To wszystko.

Informujê, ¿e protokó³ szeœædziesi¹tego szó-
stego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej pi¹tej kadencji, zgodnie z art. 39 ust. 3 Re-
gulaminu Senatu, zostanie udostêpniony sena-
torom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu
Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam szeœædziesi¹te szóste posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê. Do widzenia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 07)
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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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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 62 67 65 75 75 75 74 75 75 75 75 73 75 75 75 74 75 75 75 76
Za 62 66 64 75 68 17 73 74 75 74 75 72 71 27 75 74 17 9 74 12
Przeciw 0 0 1 0 5 55 0 0 0 0 0 0 2 46 0 0 54 59 1 58
Wstrzyma³o siê 0 1 0 0 2 3 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 4 7 0 6
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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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 + + + - + - + + + + + + + + + + + - + +

66 posiedzenie Senatu w dniach 7 i 8 lipca 2004 r.
120 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 76 75 76 76 76 75 76 76 76 76 76 76 75 76 75 76 76 76 76 75
Za 74 73 25 11 75 10 76 75 74 76 76 76 74 73 74 76 76 17 75 75
Przeciw 0 1 51 61 1 61 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0
Wstrzyma³o siê 1 1 0 4 0 4 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 3 1 0
Nie g³osowa³o 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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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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 76 74 76 76 76 76 76 76 76 76 75 75 75 73 73 73 73 73 73 73
Za 76 73 76 76 75 65 76 10 76 75 13 73 75 72 20 73 73 16 73 24
Przeciw 0 0 0 0 0 2 0 57 0 0 60 0 0 0 46 0 0 54 0 41
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 1 9 0 9 0 1 2 2 0 1 7 0 0 3 0 8
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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 73 73 73 72 73 71 71 70 69 68 70 70 70 69 69 70 69 69 70 69
Za 73 71 16 72 46 70 70 70 69 61 12 70 18 62 5 11 58 12 6 58
Przeciw 0 2 55 0 19 0 0 0 0 0 51 0 47 2 52 51 10 50 51 3
Wstrzyma³o siê 0 0 2 0 8 1 0 0 0 7 7 0 5 3 9 8 1 7 13 7
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1
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81 82
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 - +

81 82
52 M. Lubiñski + +
53 W. £êcki + #
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 70 70
Za 67 65
Przeciw 1 0
Wstrzyma³o siê 2 4
Nie g³osowa³o 0 1
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 66. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Witolda G³adkowskiego
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Zmiana ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych jest konieczn¹ reakcj¹ na przemoc, która
pojawia siê na krajowych stadionach.

Rozpatruj¹c ten projekt ustawy, za priorytet nale¿y uznaæ wprowadzenie przepisów
zabezpieczaj¹cych prawa prawdziwych sympatyków sportu. Organizatorzy oczekuj¹, ¿e na stadiony
bêd¹ przychodziæ ca³e rodziny, tworz¹c przyjazn¹ atmosferê i oprawê imprez sportowych, tymczasem
okazuje siê, ¿e brak poczucia bezpieczeñstwa skutecznie powstrzymuje wiele osób od uczestnictwa
w masowych imprezach. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której chuligani poprzez swoje negatywne
zachowanie zniechêcaj¹ prawdziwych kibiców do uczestnictwa w imprezach sportowych. Mo¿na
zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e pseudokibice nie s¹ zainteresowani przebiegiem imprezy sportowej, a ich
prawdziwe d¹¿enie skupia siê na zak³óceniu lub uniemo¿liwieniu imprezy.

Jeœli siê przyjmie, ¿e to za³o¿enie jest s³uszne, to uzasadniona jest koncepcja noweli, która zmierza do
identyfikacji i ca³kowitego wyeliminowania niepo¿¹danych uczestników imprez. Projekt najwiêksze
wyzwanie stawia przed organizatorami masowych imprez sportowych jako odpowiedzialnymi za ich
przebieg, przy tym zasadnie tworzy siê solidne podstawy ich wspó³pracy z innymi podmiotami, miêdzy
innymi organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz zwi¹zkami sportowymi.

Gwarancj¹ realizacji wspomnianych postulatów powinno byæ skuteczne egzekwowanie przepisów,
szczególnie wobec osób maj¹cych zakaz wstêpu na masowe imprezy sportowe, czyli tak zwany zakaz
stadionowy. Z tego wzglêdu zasadne s¹ przepisy projektu, które skupiaj¹ siê na umo¿liwieniu
prawid³owej identyfikacji osób uczestnicz¹cych w masowej imprezie.

Propozycja zawarta w art. 15 ust. 8 zapewni utrwalenie przebiegu imprezy w sposób umo¿liwiaj¹cy
wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dŸwiêku w postêpowaniu dowodowym. Przywo³any przepis
zapobiegnie sytuacjom, gdy przeprowadzano monitoring, ale okazywa³o siê, ¿e zapis obrazu by³
nieczytelny. Zdarza³y siê przypadki odrzucenia wskazanego œrodka dowodowego, a w konsekwencji
osoby odpowiedzialne za zak³ócenie porz¹dku mog³y czuæ siê bezkarne.

Istotne znaczenie dla zagadnienia bezpieczeñstwa ma propozycja dodania art. 17a, który umo¿liwi
za¿¹danie dokumentu to¿samoœci od osoby kupuj¹cej bilet, oraz przyznaje organizatorowi prawo
odmowy wstêpu na imprezê osobom, które mog¹ stanowiæ potencjalne zagro¿enie, miêdzy innymi
uczestnikom nieposiadaj¹cym dokumentu to¿samoœci, posiadaj¹cym niebezpieczne przedmioty,
zachowuj¹cym siê agresywnie lub których wygl¹d uniemo¿liwia identyfikacjê. Osoby spe³niaj¹ce
wskazane kryteria stanowi¹ niebezpieczeñstwo dla innych uczestników imprezy sportowej i z tego
powodu ich udzia³ w niej nale¿y skutecznie wykluczyæ.

Proponowane zmiany stanowi¹ solidne podstawy prawne do skutecznego dzia³ania organizatorów.
Oceniaj¹c ca³okszta³t noweli, nale¿y j¹ uznaæ za s³uszn¹ i godn¹ pe³nego poparcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Bartosa
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Wysoka Izbo!
W dniu 24 czerwca 2004 r. odby³o siê posiedzenie Komisji Ochrony Œrodowiska Senatu RP.

Przedmiotem obrad by³a uchwalona w dniu 17 czerwca bie¿¹cego roku ustawa o zmianie ustawy –
Prawo ³owieckie. Komisja przyjê³a kilka zmian – s¹ to w wiêkszoœci zmiany porz¹dkuj¹ce i uzupe³niaj¹ce
dotychczasowe przepisy. Najistotniejsz¹ z przyjêtych zmian jest uznanie, i¿ zasady selekcji
populacyjnej zwierz¹t ³ownych, których ustalenie le¿y w kompetencji PZ£, bêd¹ opiniowane przez Pañ-
stwowe Gospodarstwo Leœne „Lasy Pañstwowe”.

Pragnê dodaæ, i¿ wszystkie przyjête przez komisjê senack¹ poprawki zosta³y pozytywnie ocenione
przez Polski Zwi¹zek £owiecki, który reprezentuje pogl¹d, ¿e wszystkie inne poprawki, które mog¹ byæ
zg³aszane w trakcie prac Senatu, w szczególnoœci te, które nie zyska³y uznania w trakcie uchwalania
ustawy przez Sejm, nale¿y zaopiniowaæ negatywnie. W szczególnoœci nale¿y zwróciæ uwagê na
nastêpuj¹ce propozycje.

Po pierwsze, negatywnie nale¿y oceniæ propozycjê, aby roczne plany ³owieckie dla obwodów
granicz¹cych z parkami narodowymi uzgadniane by³y dodatkowo z dyrektorem parku narodowego.
Nale¿y uznaæ, i¿ wystarczaj¹cy jest zapis ustawy mówi¹cy o opiniowaniu takich planów.

Po drugie, nie nale¿y przychylaæ siê do propozycji, i¿ zasady selekcji populacyjnej i osobniczej
zwierz¹t ³ownych maj¹ byæ ustalane przez PZ£ w uzgodnieniu z PGL „Lasy Pañstwowe”. Za
wystarczaj¹cy nale¿y uznaæ przyjêty przez komisjê senack¹ zapis mówi¹cy o opiniowaniu zasad
selekcji.

Po trzecie, stanowczy sprzeciw musi budziæ propozycja, jaka zosta³a zg³oszona jeszcze w Sejmie, aby
w ramach nadzoru minister œrodowiska móg³ stwierdzaæ niewa¿noœæ uchwa³ organów Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego. Instytucja ta uwa¿a, i¿ obowi¹zuj¹cy od roku 1995 przepis mówi¹cy, ¿e do nadzo-
ru ministra nad PZ£ stosuje siê przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, jest w zupe³noœci
wystarczaj¹cy.

Po czwarte, negatywnie nale¿y równie¿ oceniæ propozycjê, aby ksi¹¿ka pobytu myœliwych na
polowaniu indywidualnym wyk³adana by³a w miejscu wskazanym przez nadleœniczego. Nale¿y uznaæ,
i¿ jest to materia rozporz¹dzenia dotycz¹cego zasad wykonywania polowania i dotychczasowe
rozwi¹zania siê sprawdzi³y.

Po pi¹te, tak¿e negatywnie nale¿y oceniæ zg³aszan¹ poprawkê zmierzaj¹c¹ do zmiany ustalonej przez
Sejm w art. 42d zasady oceny zgodnoœci odstrza³u z zasadami selekcji osobniczej. Winny tego
dokonywaæ komisje powo³ane przez Polski Zwi¹zek £owiecki, jeœli chodzi o ko³a ³owieckie, oraz zarz¹dcy
obwodów wy³¹czonych z wydzier¿awienia.

66 posiedzenie Senatu w dniach 7 i 8 lipca 2004 r.
130 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 66. posiedzenia Senatu



Przemówienie senatora Witolda G³adkowskiego
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Projekt ustawy – Prawo ³owieckie niesie propozycjê zmian zakresu organizacyjnego

i kompetencyjnego Polskiego Zwi¹zku £owieckiego. Zak³adaj¹c, ¿e modyfikacja systemu funkcjonowa-
nia PZ£ powoduje koniecznoœæ wprowadzenia odpowiednich zmian w systemie dzia³alnoœci podmiotów
wspó³pracuj¹cych, pokusi³em siê o zebranie przedmiotowych opinii Polskiego Zwi¹zku £owieckiego –
Zarz¹du Okrêgowego w Koszalinie oraz Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego „Lasy Pañstwowe” –
Nadleœnictwo Czarnobór ko³o Szczecinka. Uzyskane przeze mnie opinie oceniam jako bardzo
wartoœciowe. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w du¿ej czêœci s¹ odzwierciedleniem stanu rzeczy w skali kraju. Ze
wzglêdu na dyskusyjnoœæ niektórych przepisów noweli pozwolê sobie przybli¿yæ wspomniane opinie,
próbuj¹c jednoczeœnie w oparciu o rozpatrywany projekt ustawy wskazaæ mo¿liwoœæ wypracowania
wspólnego stanowiska.

Zgodnie z propozycj¹ zawart¹ w art. 8 ust. 3a w³aœciwy nadleœniczy Pañstwowego Gospodarstwa
Leœnego „Lasy Pañstwowe” bêdzie zatwierdza³ w uzgodnieniu z Polskim Zwi¹zkiem £owieckim roczne
plany ³owieckie sporz¹dzane przez dzier¿awców obwodów ³owieckich. Nadleœnictwo, twierdz¹c, ¿e
posiada wystarczaj¹c¹ znajomoœæ stanu populacji zwierz¹t ³ownych z uwzglêdnieniem jej wp³ywu na
ci¹g³oœæ leœn¹, proponuje pozostanie przy koncepcji wy³¹czenia udzia³u PZ£. Polemizuj¹c ze
stanowiskiem Lasów Pañstwowych, mo¿na wskazaæ, ¿e celem propozycji zawartej w projekcie jest
zahamowanie sporów dotycz¹cych populacji zwierzyny ³ownej. Przy tym, ze wzglêdu na trudn¹ drogê do
uzyskania zgody obu stron, warto zastanowiæ siê nad s³usznoœci¹ koncepcji opartej jedynie na
opiniowaniu planów ³owieckich przez Polski Zwi¹zek £owiecki. Analogiczne za³o¿enia przyœwiecaj¹
negatywnej ocenie przez Polski Zwi¹zek £owiecki propozycji uzgadniania z dyrektorem parku
narodowego planów ³owieckich dla obwodów granicz¹cych z parkami narodowymi. Jednak w tym
przypadku ostatecznie opowiedziano siê za koncepcj¹ opiniowania.

Jeœli chodzi o nadzór sprawowany nad PZ£ przez ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska, to
uwa¿am, ¿e Zarz¹d Okrêgowy Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w Koszalinie s³usznie uznaje za w pe³ni
wystarczaj¹cy dotychczasowy nadzór sprawowany w oparciu o odpowiednie przepisy ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach. W projekcie, id¹c w tym kierunku, odrzucono niefortunn¹ inicjatywê zmierzaj¹c¹
do niewspó³miernego wzmocnienia pozycji ministra poprzez przyznanie mu uprawnienia do
stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³ organów Polskiego Zwi¹zku £owieckiego.

Skrajnie odmienne stanowiska, reprezentowane przez nadleœnictwo i Zarz¹d Okrêgowy PZ£
w Koszalinie, dotycz¹ propozycji dodania art. 42d. Ka¿da ze stron wola³aby samodzielnie uczestniczyæ
w ocenie zgodnoœci odstrza³u samców z zasadami selekcji osobniczej. Lasy Pañstwowe uznaj¹, ¿e to
nadleœniczy powinien powo³ywaæ komisje, o których mowa w ustawie. Podzielam pogl¹d
projektodawcy, ¿e nie by³oby celowe przyznanie jednej lub drugiej stronie wy³¹cznoœci w zakresie oceny
odstrza³u, dlatego uwa¿am, ¿e poprzez umo¿liwienie powo³ania wspólnych komisji nowela w nale¿yty
sposób zabezpiecza interesy zarówno Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, jak i Pañstwowego
Gospodarstwa Leœnego „Lasy Pañstwowe”. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Bartosa
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Szanowni Pañstwo!
Cztery lata temu, w 2000 r., wprowadzono gruntown¹, systemow¹ zmianê przepisów reguluj¹cych

status zawodowy nauczycieli. Podstaw¹ tych zmian by³a koniecznoœæ dostosowania przepisów ustawy –
Karta Nauczyciela do obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ ustrojowych pañstwa, jak równie¿ wdro¿enie nowej
koncepcji statusu zawodowego nauczyciela. Na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów wynagrodzenie
zasadnicze nauczyciela powi¹zane by³o z poziomem wykszta³cenia i sta¿em pracy, przy czym wzrasta³o
automatycznie o niewielk¹ kwotê co dwa lata, bez wzglêdu na jego aktywnoœæ zawodow¹. Maksymalne
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciel móg³ uzyskaæ dopiero po trzydziestu latach pracy. Dziêki wdro¿eniu
nowego systemu awansu nauczyciele zyskali szansê szybszego awansu zawodowego i p³acowego.
Konsekwencj¹ przyjêcia takich priorytetów by³o wprowadzenie kwalifikacyjno-motywacyjnej œcie¿ki
awansu zawodowego. Przyjête wówczas rozwi¹zania uzale¿ni³y awans zawodowy i finansowy od
indywidualnej aktywnoœci, zaanga¿owania oraz zewnêtrznie ocenianych efektów pracy nauczyciela.
Odpowiednio do obci¹¿eñ zwi¹zanych z powo³aniem szczególnego systemu awansu zawodowego w trybie
aktu prawnego najwy¿szej rangi, ustawy, zosta³y zagwarantowane równolegle œrednie wynagrodzenia
nauczycieli na ka¿dym stopniu awansu i w ka¿dej z jednostek samorz¹du terytorialnego odrêbnie.
W latach 2000–2003 corocznie mniej wiêcej czterdzieœci piêæ tysiêcy nauczycieli ubiega³o siê o stopieñ
nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, przedstawiaj¹c swe osi¹gniêcia zawodowe do oceny
komisjom zewnêtrznym.

Ustawa rozpatrywana dziœ przez Wysok¹ Izbê jest przede wszystkim naturaln¹ i niezbêdn¹ korekt¹
wprowadzonych w 2000 r. znacz¹cych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, stanowi¹c¹
integralny element oœwiaty. Ustawa jest potwierdzeniem prowadzenia przez pañstwo œwiadomej,
konsekwentnej i nowoczesnej polityki w tej dziedzinie. Wprowadzone zmiany maj¹ na celu
wyeliminowanie dostrze¿onych niespójnoœci przy zachowaniu jednak rozstrzygniêæ prawnych, które
stanowi¹ o szczególnej roli nauczyciela w Polsce. Ustawa rezygnuje z „sesyjnoœci” prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz ustala jednolity termin przeszeregowania p³acowego
nauczycieli w zwi¹zku z uzyskaniem wy¿szego stopnia awansu zawodowego na pocz¹tek kolejnego roku
szkolnego, wyd³u¿a œcie¿kê awansu zawodowego nauczyciela, powoduje umo¿liwienie nauczycielowi
mianowanemu ubiegaj¹cemu siê o stopieñ nauczyciela dyplomowanego zaprezentowania swojego
dorobku zawodowego komisji kwalifikacyjnej.

Szanowni Pañstwo! Do wa¿nych zmian o charakterze systemowym wprowadzonych ustaw¹ nale¿¹
miêdzy innymi: wprowadzenie obligatoryjnej, corocznej nowelizacji regulaminów wynagradzania
stanowionych przez JST i okreœlaj¹cych wysokoœæ dodatków do wynagrodzeñ zasadniczych
nauczycieli, ustalenie odrêbnego trybu dla podwy¿szania wynagrodzenia zasadniczego na poziomie
lokalnym powy¿ej stawek gwarantowanych przez pañstwo. Ustawa znosi ustawowy nakaz okreœlenia
standardów zatrudnienia nauczycieli jako formy kszta³towania czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla
poszczególnych samorz¹dów.

Szanowna Izbo! Uwa¿am, ¿e z tych wzglêdów ustawa winna byæ poparta przez Wysok¹ Izbê.
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Przemówienie senatora Krzysztofa Jurgiela
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rzecznik praw obywatelskich to instytucja kluczowa dla systemu gwarancji swobód i wolnoœci

obywateli naszego kraju. Przypomnieæ trzeba, ¿e utworzenie tego stanowiska poprzedzi³o niejako
pocz¹tek przemian demokratycznych w naszym kraju. Ustawa z 1987 r. by³a pierwszym krokiem
w kierunku zapewnienia obywatelom wymiernych œrodków gwarantuj¹cych wolnoœæ i prawa cz³owieka
i obywatela.

Konstytucja z 1997 r. powierza rzecznikowi stra¿ nad wolnoœciami i prawami cz³owieka i obywatela,
jednoczeœnie obliguj¹c go w art. 212 do corocznego sk³adania informacji ze swej dzia³alnoœci Sejmowi
i Senatowi.

Instytucja rzecznika jest niezwykle potrzebna z kilku powodów. Po pierwsze, chodzi o niski stopieñ
uœwiadomienia spo³eczeñstwa co do zakresu jego praw i obowi¹zków, a tak¿e niski stopieñ
œwiadomoœci prawnej, czyli brak wiedzy o procedurach i kompetencjach odpowiednich organów.
Trzeba te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e us³ugi i pomoc prawna s¹ w Polsce praktycznie niedostêpne dla szerokich
rzesz ludnoœci. Oczywiœcie, rzecznik praw obywatelskich nie mo¿e zast¹piæ dzia³aj¹cych na rynku
radców prawnych i adwokatów. Dla udostêpnienia ich us³ug szerszemu gronu odbiorców potrzebne s¹
okreœlone dzia³ania antykorporacyjne. „Prawo i Sprawiedliwoœæ” ju¿ podjê³o takie dzia³ania i mamy
nadziejê, ¿e wraz ze sprawnie dzia³aj¹cym rzecznikiem praw obywatelskich doprowadz¹ one do
sytuacji, w której obywatele Polski bêd¹ mieli pe³n¹ wiedzê o przys³uguj¹cych im prawach wraz z pe³n¹
mo¿liwoœci¹ realizacji i obrony tych praw.

Trzeba jednak przyznaæ, ¿e w historii funkcjonowania instytucji rzecznika nie wszystkie osoby
zajmuj¹ce to stanowisko potrafi³y pamiêtaæ o obowi¹zku bezstronnoœci i zapomnieæ o ideologicznych
opiniach, które czêsto decydowa³y o podejmowanych przez nie sprawach.

Sprawozdanie dokumentuj¹ce dzia³alnoœæ rzecznika praw obywatelskich w 2003 r. jest
dokumentem niezwykle drobiazgowym. Zapoznaj¹c siê z poszczególnymi zakresami dzia³alnoœci
rzecznika, mog³em porównaæ je, oczywiœcie przy zachowaniu wszelkich proporcji, do skali problemów
przedstawianych przez interesantów mojego biura poselskiego, a potem senatorskiego. Analogie s¹
³atwe do wskazania. Zarówno z mojej dzia³alnoœci jako parlamentarzysty, jak i z informacji rzecznika
praw obywatelskich wynika, ¿e obywatele najczêœciej skar¿¹ siê w sprawach zabezpieczeñ spo³ecznych,
gospodarki mieszkaniowej i ogólnie gospodarki gruntami, w sprawach danin publicznych. Do tego
nale¿y dodaæ jeszcze sprawy zwi¹zane z opiesza³oœci¹ postêpowania s¹dowego i sprawy zwi¹zane
z prawem karnym, gdzie rzecznik stara³ siê w pewien sposób wywa¿yæ swe zaanga¿owanie poœwiêcone
ofiarom przestêpstw i pracy na rzecz praw podejrzanych i oskar¿onych.

Z pewnoœci¹ niektóre krêgi ideowe wola³yby widzieæ sedno pracy rzecznika praw obywatelskich
w rozpatrywaniu spraw z zakresu rzekomego gwa³cenia praw wszelkich mniejszoœci, od etnicznych
poprzez religijne a¿ do seksualnych. Z informacji rzecznika wynika jasno, ¿e tak nie jest. Stwierdza siê
w niej wprost, ¿e znaczna czêœæ i tak nielicznych skarg na naruszenie praw mniejszoœci etnicznych to
skargi niepoparte ¿adn¹ argumentacj¹, a ich wnioskodawcy nie s¹ zainteresowani nadaniem sprawie
dalszego biegu. Jasne jest wiêc, ¿e obywatele gdzie indziej widz¹ swe problemy, ni¿ widzieæ by je chcieli
przedstawiciele tak zwanego postêpu. W tym zakresie nale¿y jednak zwróciæ uwagê na pewn¹ drobn¹,
ale wymown¹ dysproporcjê. O ile kilka niewielkich ustêpów poœwiêcono naruszeniom praw mniejszoœci
wyznaniowych, o ile zarzucono Koœcio³owi katolickiemu brak dostatecznych dzia³añ w sprawie
szerzenia literatury antysemickiej, o tyle nie widaæ podobnych dzia³añ skierowanych przeciwko aktom
wrogoœci wobec Koœcio³a katolickiego, widocznych go³ym okiem w naszym kraju, brak jest te¿ dzia³añ
przeciwko obra¿aj¹cej narodowe tradycje propagandzie grup skrajnej lewicy. Jako ¿e rzecznik praw
obywatelskich dzia³a przede wszystkim na podstawie wniosku, œwiadczy to g³ównie o skali ideologicznej
ofensywy skierowanej przeciwko Koœcio³owi katolickiemu i przeciw tradycjom narodowym. Fakt, ¿e
czêœæ tych aktów przedosta³a siê poprzez barierê obiektywnoœci rzecznika, o której wspomina³em
wczeœniej, jest wielce niepokoj¹cy.

Pomimo tego drobnego zastrze¿enia wnoszê, aby Wysoka Izba przyjê³a informacjê rzecznika praw
obywatelskich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Bielawskiego

oraz senatora Zbigniewa Kruszewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Czakañskiego

W zwi¹zku z wprowadzeniem lekarskiego egzaminu pañstwowego jako warunku otrzymania prawa
wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty œrodowisko lekarzy sta¿ystów zg³asza zastrze¿enia do-
tycz¹ce terminu przeprowadzenia egzaminu.

W rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 24 marca bie¿¹cego roku o sta¿u podyplomowym lekarza
i lekarza dentysty termin egzaminu dla obecnego rocznika sta¿ystów zosta³ wyznaczony na 4 grudnia
2004 r. Termin ten wypada ponad miesi¹c po zakoñczeniu sta¿u. Ca³a procedura otrzymania prawa wy-
konywania zawodu zajmie oko³o dwóch, trzech miesiêcy. Ci m³odzi ludzie, wchodz¹cy w swoje ¿ycie za-
wodow,e przez ten okres nie mog¹ wykonywaæ pracy w wyuczonym przez siebie zawodzie.

W zwi¹zku z tym chcia³bym uzyskaæ odpowiedŸ na poni¿sze pytania:
Z jakiego powodu egzamin odbywa siê miesi¹c po sta¿u, a nie w trakcie jego trwania?
Co proponuje ministerstwo lekarzom sta¿ystom, by w okresie pomiêdzy sta¿em a otrzymaniem pra-

wa wykonywania zawodu, mieli œrodki do utrzymania i byli objêci ubezpieczeniem zdrowotnym?
Ustawa o zawodzie lekarza wprowadza obowi¹zek zdania egzaminu koñcz¹cego sta¿ podyplomowy

jako warunek otrzymania prawa wykonywania zawodu. Obowi¹zek ten dotyczy lekarzy, którzy koñcz¹
wy¿sze studia medyczne na kierunku lekarskim w Polsce oraz krajach niebêd¹cych cz³onkami Unii Eu-
ropejskiej. A obywatele pañstw Unii Europejskiej posiadaj¹cy prawo wykonywania zawodu w swoim
kraju na mocy traktatu akcesyjnego w Polsce otrzymuj¹ je automatycznie. W wielu krajach nie istnieje
sta¿ podyplomowy, nie istnieje te¿ egzamin posta¿owy, a lekarze otrzymuj¹ prawo wykonywania zawo-
du na podstawie dyplomu uczelni.

W zwi¹zku z tym chcia³bym uzyskaæ odpowiedŸ na poni¿sze pytania:
Czy obecny system nie dyskryminuje obywateli polskich koñcz¹cych studia w Polsce w stosunku do

obywateli innych pañstw Unii Europejskiej, którym stawiane s¹ znacznie ni¿sze wymagania w celu uzy-
skania prawa wykonywania zawodu?

Czy istniej¹ sposoby weryfikacji wiedzy lekarzy przyje¿d¿aj¹cych z Unii Europejskiej i lecz¹cych pa-
cjentów w Polsce, tak jak ma to miejsce w przypadku polskich lekarzy?

Skoro takowe systemy nie istniej¹, to jak Ministerstwo Zdrowia zamierza zapewniæ bezpieczeñstwo
leczenia polskim pacjentom?

Janusz Bielawski
Zbigniew Kruszewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Bu³kê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Marka Belki

Jako senator ziemi ¿ywieckiej zwracam siê do Pana Premiera o podjêcie skutecznej i jednoznacznej
decyzji w sprawie budowy drogi szybkiego ruchu na trasie Bielsko-Bia³a – ¯ywiec – Zwardoñ. Na tej tra-
sie znajduje siê przejœcie graniczne Skalite – Zwardoñ i terminal odpraw celnych. Jest to czêœæ miêdzy-
narodowego korytarza europejskiego pó³noc – po³udnie, który ma przebiegaæ przez Warszawê, Zwar-
doñ, Skalite, ¯ylinê, Trenczyn i Bratys³awê, a dalej rozwidlaæ siê na Wiedeñ, Monachium, Triest, Koper
i Szeged. Wynika to z uchwa³y Komisji Europejskiej.

Jako przewodnicz¹cy Polsko-S³owackiej Grupy Parlamentarnej na ró¿nych spotkaniach spotykam
siê z tym problemem, bulwersuj¹cym mieszkañców pogranicza. Spo³eczeñstwo ¯ywiecczyzny najbar-
dziej denerwuje budowa ogromnego, zaplanowanego wczeœniej terminala odpraw celnych dla ciê¿kich
samochodów. Taki terminal by³ potrzebny, kiedy Polska i S³owacja nie nale¿a³y do Unii Europejskiej,
ale po 1 maja 2004 r. sytuacja diametralnie siê zmieni³a. Obecnie taki terminal jest, w opinii wielu osób,
nikomu niepotrzebny.

Jest to najwiêksza inwestycja drogowa na po³udniu kraju, tymczasem nikt nad ni¹ nie panuje. Inwe-
stuje siê w coœ, co mo¿e byæ w ogóle nieprzydatne. Najsmutniejsze jest to, ¿e bêdzie to co prawda nowo-
czesny terminal, ale nie bêdzie do niego nawet dojazdu z Polski i wyjazdu na po³udnie Europy, bo opóŸ-
nia siê modernizacja dróg dojazdowych, w szczególnoœci trasy E 75. Grozi nam zatem taki scenariusz,
¿e terminal przeznaczony do ruchu ciê¿kiego zostanie oddany do u¿ytku znacznie wczeœniej ni¿ drogi
dojazdowe. Si³¹ rzeczy ruch ciê¿ki bêdzie odbywa³ siê na dotychczasowych trasach, nieprzygotowanych
do takich obci¹¿eñ i ju¿ teraz mocno zniszczonych.

Szanowny Panie Premierze, zdajê sobie sprawê z tego, ¿e ma Pan wiele trudnych i odpowiedzialnych
spraw do za³atwienia. Niemniej jednak b³agam pana o powo³anie zespo³u kontrolnego i podjêcie gospo-
darskich decyzji w sprawie lekkomyœlnego wydawania pieniêdzy, których przecie¿ tak brakuje w na-
szym kraju. Uwa¿am, ¿e jest to przyk³ad lekcewa¿enia obowi¹zków przez ludzi odpowiedzialnych za bu-
dowê dróg i autostrad w naszym kraju.

Zwracam siê wiêc do Pana Premiera o wyci¹gniêcie konsekwencji s³u¿bowych wobec osób winnych
zaniedbañ w tym zakresie i udzielenie mi odpowiedzi na moje w¹tpliwoœci.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Bu³ka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda G³adkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Czakañskiego oraz do prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia Les³awa Abramowicza

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na przedstawione ni¿ej zapytania dotycz¹ce

kontraktowania jednodniowych stacjonarnych œwiadczeñ leczniczych.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e lecznictwo zabiegowe jednego dnia jest elementem wy³¹cznie lecznictwa

szpitalnego, przeznaczonym do realizacji tylko w jednostkach zajmuj¹cych siê lecznictwem stacjonar-
nym. To twierdzenie wynika z koniecznoœci spe³nienia wielu rygorystycznych wymogów niezbêdnych do
prowadzenia takiej dzia³alnoœci. Mog¹ je spe³niæ jedynie kompleksowo wyposa¿one i zorganizowane je-
dnostki. Aby w³aœciwie zabezpieczyæ przedmiotowe œwiadczenia zdrowotne, nale¿y posiadaæ odpowied-
nie zaplecze kadrowe, lokalowe i sprzêtowe. Zabiegowe œwiadczenie jednodniowe w rzeczywistoœci mo¿e
trwaæ nawet do siedemdziesiêciu dwóch godzin, dlatego œwiadczeniodawca powinien zapewniæ
wspó³pracê lekarzy kilku specjalnoœci, prowadziæ stacjonarne dy¿ury lekarskie, w tym an-
estezjologiczne, a tak¿e posiadaæ miejsca intensywnego nadzoru medycznego.

Narodowy Fundusz Zdrowia podpisa³ umowy na wykonywanie œwiadczeñ jednodniowych nie tyl-
ko ze szpitalami, ale równie¿ z podmiotami w ¿adnej mierze niespe³niaj¹cymi wymogów stawianych
jednostkom œwiadcz¹cym us³ugi w zakresie lecznictwa stacjonarnego. W zwi¹zku z wykonywaniem
œwiadczeñ szpitalnych moje powa¿ne w¹tpliwoœci budzi spe³nianie przez te jednostki wymagañ wy-
nikaj¹cych z ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (DzU nr 91 poz. 408),
rozporz¹dzenia ministra zdrowia i opieki spo³ecznej z dnia 21 wrzeœnia 1992 r. w sprawie wymagañ,
jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia za-
k³adu opieki zdrowotnej (DzU nr 74 poz. 366) oraz rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 30 sier-
pnia 2000 r. w sprawie rejestru zak³adów opieki zdrowotnej (DzU nr 74 poz. 864).

Czy wojewodowie mog¹ rejestrowaæ tak zwane oddzia³y chirurgii jednego dnia lub sale operacyjne je-
dnego dnia? Jaka jest podstawa prawna takich wpisów? Czy dokonuj¹c takich rejestracji, nie stworzo-
no sztucznych tworów w celu umo¿liwienia pewnym podmiotom gospodarczym udzia³u w konkursie
ofert organizowanym przez NFZ? Czy z³o¿enie oœwiadczenia stanowi¹cego za³¹cznik do oferty by³o dla
NFZ wystarczaj¹cym dowodem na spe³nienie rygorystycznych wymogów? Powstaje obawa, ¿e œwiadcze-
nia szpitalne mog¹ byæ wykonywane nawet w prywatnych mieszkaniach. Czy sk³adane oœwiadczenia
by³y sprawdzane? Proszê o udzielenie informacji, ile oœwiadczeñ sprawdzono na terenie kraju – z wyod-
rêbnieniem województwa zachodniopomorskiego – ile stwierdzono nieprawid³owoœci i jakie zastosowa-
no sankcje.

Mój niepokój budzi sposób funkcjonowania tych jednostek. Z powodu braku organizacyjnych mo¿li-
woœci leczenia pacjentów obci¹¿onych powa¿nymi chorobami wspó³istniej¹cymi jednostki te, w celu
zmniejszenia kosztów w³asnych, wykonuj¹ œwiadczenia tylko w przypadku pacjentów, którzy nie s¹ ob-
ci¹¿eni dodatkowymi powa¿nymi chorobami. Nie mog¹c lub nie chc¹c zapewniæ odpowiednich warun-
ków organizacyjnych, przyjmuj¹ one jedynie tak zwanych pacjentów zdrowych, z intencj¹ wypisania ich
jeszcze w dniu wykonania œwiadczenia. Uzyskuj¹ one dziêki temu tyle samo refundacji, ile otrzymuje
szpital za pacjentów znacznie „dro¿szych”, leczonych z powodu tej samej g³ównej jednostki chorobowej.

Dochodzê w ten sposób do konkluzji, ¿e w zakresie kontraktowania lecznictwa zabiegowego jednego
dnia polityka NFZ dzia³a zarówno przeciwko interesom pacjentów, jak i szpitali.

Pacjent ma prawo wyboru miejsca wykonania œwiadczenia. Ale czy poziom us³ug œwiadczonych przez
Ÿle wyposa¿one sprzêtowo, ubogie organizacyjnie jednostki mo¿e dorównaæ us³ugom œwiadczonym
przez kompleksowo przygotowane szpitale? Czy pacjent jest w tej kwestii uœwiadamiany? Jak rozwi¹za-
no problem leczenia powik³añ wczesnych i póŸnych, zwi¹zanych z udzielonym œwiadczeniem? Czy je-
dnostki te maj¹ odpowiednie warunki do prowadzenia intensywnego nadzoru medycznego nad pacjen-
tem do chwili przekazania go do oœrodka o wy¿szym stopniu referencyjnoœci? OdpowiedŸ brzmi: nie. Je-
dnostki te funkcjonuj¹ dziêki wykorzystywaniu potencja³u organizacyjnego najbli¿ej po³o¿onych szpi-
tali publicznych, najczêœciej powiatowych. To w³aœnie te szpitale utrzymuj¹ sta³¹ gotowoœæ i ponosz¹
koszty leczenia powik³añ powsta³ych z ró¿nych przyczyn we wspomnianych salach operacyjnych jedne-
go dnia. Najczêœciej, wbrew tak zwanej zasadzie transportu od siebie, zmuszone s¹ wysy³aæ w³asny
transport sanitarny, zabezpieczaæ chorego w trakcie transportu i przewieŸæ pacjenta do w³asnego szpi-
tala lub szpitala o wy¿szym stopniu referencyjnoœci. Wszystkie te czynnoœci obci¹¿aj¹ finansowo jedno-
stki publiczne i nie s¹ refundowane.
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Problemem jest brak œrodków finansowych koniecznych do pe³nego zaspokojenia zapotrzebowania
spo³eczeñstwa na œwiadczenia w zakresie lecznictwa stacjonarnego.

Proszê o wziêcie pod uwagê przytoczonych przeze mnie informacji i o udzielenie odpowiedzi na pyta-
nie: czy uzasadnione s¹ moje w¹tpliwoœci dotycz¹ce bezpodstawnego kontraktowania œwiadczeñ zabie-
gowych jednodniowych przez jednostki nieprzygotowane do dzia³alnoœci w zakresie lecznictwa stacjo-
narnego? Czy przedmiotem ich dzia³alnoœci nie powinny byæ wy³¹cznie procedury kontraktowane w ra-
mach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? Czy w prowadzonych przez wojewodów rejestrach zak³a-
dów opieki zdrowotnej nie wystêpuj¹ nieprawid³owoœci? Czy uzasadnione jest wyodrêbnianie jednostek
wykonuj¹cych œwiadczenia wy³¹cznie w trybie jednodniowym w sytuacji braku œrodków finansowych
w NFZ na pe³ne zabezpieczenie wykonywania procedur ratuj¹cych ¿ycie i zdrowie?

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 exposé wyg³oszonym 24 czerwca 2004 r. pan premier poinformowa³ o koniecznoœci opracowania
do wrzeœnia 2004 r. strategii energetycznej Polski. Bardzo gor¹co popieram ten zamiar. S¹dzê bowiem,
¿e zostanie rozpatrzone zadanie zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia w 2010 r. w bilansie energetycznym udzia³u
7,5% energii odnawialnej. Osi¹gniêcie tego celu, wynikaj¹cego z dyrektywy Unii Europejskiej, jest za-
gro¿one, a nieosi¹gniêcie grozi powa¿nymi sankcjami finansowymi dla naszego kraju.

Osi¹gniêcie 7,5% udzia³u energii odnawialnej w bilansie wymaga, jak s¹dzê, zwiêkszenia udzia³u
biomasy w bilansie energetycznym. Aktualnie w Polsce wystêpuje jednak du¿e napiêcie w bilansie do-
staw biomasy, drewna, na cele produkcyjne i energetyczne. Kwestia ta wymaga starannego i pilnego
przeanalizowania, poniewa¿ ograniczone mog¹ zostaæ zarówno zdolnoœci przemys³u meblowego i pa-
pierniczego, jak i zabezpieczenie potrzeb energetycznych pañstwa. S¹dzê wiêc, ¿e opracowanie strategii
energetycznej pozwoli na rozstrzygniêcie wielu w¹tpliwoœci.

Z powa¿aniem
Adam Graczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Graczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jerzego Swatonia

Rozwój krajowej energetyki w kierunku ograniczania zu¿ycia paliw kopalnych na rzecz odnawial-
nych noœników energii jest zdeterminowany dokumentami politycznymi i rozwi¹zaniami prawnymi wy-
pracowanymi w szerokiej debacie spo³ecznej i przyjêtymi w ostatnich latach. „Strategia rozwoju energe-
tyki odnawialnej”, zatwierdzona uchwa³¹ Sejmu RP w 2001 r., szczegó³owe rozporz¹dzenie ministra go-
spodarki z 2003 r. w sprawie obowi¹zku zakupu energii elektrycznej i ciep³a z odnawialnych Ÿróde³
energii oraz traktat o przyst¹pieniu do Unii Europejskiej z 2003 r. wyra¿aj¹ nasze zobowi¹zania do zwiê-
kszenia udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5%
w 2010 r. i do 14% w 2020 r.

Jak wiadomo, krajowa energetyka zdominowana jest przez procesy oparte na wykorzystaniu wêglo-
wych paliw sta³ych. Produkcja energii elektrycznej w 90% oparta jest na procesach spalania wêgla –
56,4% wêgla kamiennego i 33,9% wêgla brunatnego – a jedynie niewielka iloœæ energii produkowana
jest ze Ÿróde³ odnawialnych. Przy tym zasadniczy udzia³ stanowi biomasa, poniewa¿ w 95% energia pro-
dukowana jest w Ÿród³ach spalaj¹cych drewno, wzglêdnie s³omê.

Prognoza udzia³u produkcji energii elektrycznej z poszczególnych Ÿróde³ odnawialnych w Polsce
w roku 2010, wykonana w 2001 r. przez EC BREC, uwzglêdniaj¹ca charakter krajowej bazy noœników
energii, przewiduje udzia³ 4% biomasy u¿ytkowanej w procesach spalania i wspó³spalania z wêglem,
1,5% energii wodnej, 1,5% energii wiatrowej, 0,5% biogazu.

Obserwowane dzia³ania producentów energii œwiadcz¹ o tym, ¿e scenariusz rozwoju oparty na domi-
nuj¹cym udziale biomasy jest realny, przy czym w pocz¹tkowym okresie udzia³ biomasy mo¿e byæ na-
wet wiêkszy.

Drewno opa³owe pozyskiwane z gospodarki leœnej mo¿e jednak pokryæ docelowo jedynie oko³o 1/3
zapotrzebowania na biomasê konieczn¹ do realizacji wspomnianego scenariusza. Rozwój energetyki
w kierunku wykorzystania biomasy musi byæ zatem zwi¹zany z rozwojem intensywnych upraw wysoko
wydajnych roœlin energetycznych, przede wszystkim wierzby krzewiastej, bazuj¹cych na licz¹cych blis-
ko 2 mln ha terenach rolniczych niewykorzystywanych gospodarczo w wyniku wzrostu wydajnoœci pro-
dukcji rolnej i braku zbytu na produkty rolne.

Uzyskanie prognozowanego na rok 2010 4% udzia³u biomasy wymaga oko³o 300 tysiêcy ha area³u
upraw wysoko wydajnych roœlin energetycznych. Pozyskiwanie równowa¿nych iloœci biomasy drzewnej
z gospodarki leœnej wymaga³oby zaœ ponad 4 milionów ha area³u upraw leœnych, ze wzglêdu na kilkuna-
stokrotnie mniejszy roczny przyrost biomasy z ekstensywnych upraw leœnych w porównaniu z intensy-
wnymi uprawami rolnymi roœlin energetycznych.

Tempo rozwoju upraw energetycznych jest jednak wysoce niewystarczaj¹ce z perspektywy zabezpie-
czenia wype³nienia przyjêtych zobowi¹zañ. Obecnie area³y upraw energetycznych mog¹ byæ liczone je-
dynie w setkach hektarów, a ich rozwój hamowany jest przez niespójnoœæ dokumentów politycznych
i prawnych oraz brak odpowiednich programów wykonawczych. Najpowa¿niejsz¹ barierê rozwoju sta-
nowi zaklasyfikowanie upraw wierzby energetycznej do dzia³alnoœci leœnej w Polskiej Klasyfikacji Dzia-
³alnoœci – PKD DzU Nr 128 poz. 829 z dnia 22 paŸdziernika 1997 r., z póŸniejszymi zmianami – oraz nie-
ujêcie plantacji wierzby w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów ornych do zalesie-
nia. Ustalenia takie skutkuj¹ brakiem mo¿liwoœci uzyskania dop³aty bezpoœredniej do upraw energety-
cznych oraz przekreœlaj¹ mo¿liwoœci wykorzystania przez rolników œrodków unijnych w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjnego i przez to spowalniaj¹ rozwój plantacji energetycznych.

Taki stan stwarza z kolei potencjalne zagro¿enie destabilizacji zabezpieczenia surowcowego prze-
mys³u tworzyw drzewnych i przemys³u celulozowego. Brak niezbêdnych iloœci biomasy z upraw rolnych
skieruje wysi³ki energetyki na zabezpieczenie na³o¿onego obowi¹zku produkcji energii ze Ÿróde³ odna-
wialnych poprzez pozyskanie biomasy leœnej, czego skutkiem bêdzie drena¿ rynku tego surowca i ostra
rywalizacja cenowa, która, jak pokaza³y przyk³ady innych pañstw europejskich, szczególnie Niemiec
i Szwecji, mo¿e prowadziæ do przymusowej redukcji mocy produkcyjnych przedsiêbiorstw przetwór-
stwa drewna.

Krajowy przemys³ materia³ów drewnopochodnych, który osi¹gn¹³ wysoki poziom rozwoju i sta³ siê
w Europie liderem w produkcji p³yt pilœniowych porowatych – zajmuje trzecie miejsce w produkcji p³yt
pilœniowych z MDF, czwarte w produkcji p³yt wiórowych z OSB i jest pi¹tym co do wielkoœci producen-
tem wszystkich p³yt drewnopochodnych – mo¿e utraciæ wypracowan¹ wielkim wysi³kiem pozycjê na
rynku miêdzynarodowym.
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Zabezpieczenie potrzeb surowcowych rozwoju energetyki odnawialnej, a równoczeœnie wyelimino-
wanie mo¿liwoœci powa¿nego kryzysu przemys³u przetwórstwa drewna, wymaga podjêcia niezw³ocz-
nych dzia³añ, tak¿e na najwy¿szych szczeblach decyzyjnych, w celu stworzenia uregulowañ prawnych
dynamizuj¹cych rozwój plantacji energetycznych, przede wszystkim poprzez zakwalifikowanie ich do
dzia³alnoœci rolnej, co zaktywizuje potencjalnych plantatorów roœlin energetycznych, a tak¿e w celu ut-
worzenia systemów motywacyjnych wspieraj¹cych inicjatywy zmierzaj¹ce do uaktywnienia krajowych
programów upraw roœlin energetycznych, wykorzystania regionalnych zasobów biomasy z upraw rolni-
czych oraz zorganizowania rynku wtórnego obrotu drewnem pou¿ytkowym.

Uprawa szybko rosn¹cych gatunków wierzb krzewiastych w krótkich, jednorocznych, dwu–, trzylet-
nich rotacjach, na gruntach rolniczych, w celu produkcji biomasy jako odnawialnego noœnika energii,
jest intensywn¹ upraw¹ roln¹, za czym przemawia agrotechnika identyczna z wykorzystywan¹ w przy-
padku tradycyjnych roœlin rolniczych. Wieloletni charakter uprawy przy cyklicznoœci zbiorów jest podo-
bny do charakteru upraw sadowniczych. Zabiegi pielêgnacyjne, nawo¿enie i ochrona roœlin s¹ analogi-
czne do stosowanych w intensywnej uprawie zbó¿. W eksploatacji wykorzystuje siê równie¿ typowy
sprzêt rolniczy.

Globalny wymiar efektywnoœci ekologicznej biomasy – zerowy bilans emisji dwutlenku wêgla, kilka-
krotnie ni¿sza ni¿ w wêglu zawartoœæ popio³u i siarki – w po³¹czeniu z jej odnawialnym charakterem, eli-
minuj¹cym zagro¿enie wyczerpywania siê zasobów, jest najpowa¿niejszym argumentem przemawia-
j¹cym za wprowadzaniem jej jako paliwa zastêpuj¹cego wêgiel w procesach energetycznych. Zmiana
struktury surowcowej produkcji energii w kierunku zastêpowania paliw kopalnych odnawialnymi noœ-
nikami energii, przede wszystkim wêgla – biomas¹ sta³¹, oprócz niezaprzeczalnie wa¿nych efektów eko-
logicznych w skali globalnej, ma ogromne znaczenie w wymiarze spo³ecznym, szczególnie istotne w wa-
runkach polskich. Wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii skutkuje tworzeniem dodatkowych
miejsc pracy, gdy¿ zatrudnienie przy produkcji oraz obs³udze urz¹dzeñ i linii technologicznych, przy
produkcji, przygotowaniu i transporcie biomasy, przy obs³udze przedsiêbiorstw inwestuj¹cych w odna-
wialne Ÿród³a energii daje od dwu do piêciu razy wiêcej miejsc pracy ni¿ w energetyce tradycyjnej, opar-
tej na spalaniu paliw kopalnych. Przy spalaniu biomasy tworzy siê najwiêcej miejsc pracy w porówna-
niu z innymi technologiami O�E – 2 osoby/MW. A wiêc nale¿y oczekiwaæ, ¿e wskutek realizacji za³o¿o-
nych celów w energetyce odnawialnej do roku 2010 mo¿e przybyæ kilkadziesi¹t tysiêcy miejsc pracy.

W myœl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska polityka ekologiczna powinna
byæ elementem równowa¿enia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony œrodowiska celów go-
spodarczych i spo³ecznych.

Realizacja polityki ekologicznej pañstwa powinna dokonywaæ siê przede wszystkim poprzez zmiany
modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materia³och³onnoœci, wodoch³onnoœci i energoch³onno-
œci gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostêpnych technik i dobrych praktyk gospodarowania.
Rozwój iloœciowy energetyki odnawialnej bez tworzenia i powiêkszania nowych zasobów biomasy roœ-
linnej by³by w powa¿nej sprzecznoœci z tymi celami i w stosunkowo krótkim czasie móg³by wywo³aæ zna-
czne szkody w krajowej gospodarce. Nale¿y podkreœliæ, ¿e intensywny rozwój energetyki odnawialnej
opartej na spalaniu biomasy pochodz¹cej z upraw roœlin „energetycznych” jest zdecydowanie kierun-
kiem przyœpieszaj¹cym rozwój obszarów wiejskich.

Proszê Pana Ministra o zajêcie stanowiska w tej sprawie.

Adam Graczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Jurgiela

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Czakañskiego

Dotyczy ono krzywdz¹cego dla województwa podlaskiego podzia³u dodatkowych œrodków na opiekê
zdrowotn¹ oraz zabezpieczenia funkcjonowania szpitali w województwie podlaskim.

Na podstawie art. 49 Regulaminu Senatu, w zwi¹zku z art. 16 i 20 ustawy o wykonywaniu obowi¹z-
ków pos³a i senatora kierujê do pana Mariana Czakañskiego, ministra zdrowia, to oœwiadczenie.

Województwo podlaskie zawsze otrzymywa³o niekorzystne decyzje w sprawie œrodków finansowych
przeznaczonych na opiekê medyczn¹. W ostatnim czasie Narodowy Fundusz Zdrowia uzyska³ dodatko-
we œrodki finansowe z tytu³u wiêkszego od zak³adowego nap³ywu œrodków ze sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne. Ju¿ przyjêty w czerwcu algorytm podzia³u pierwszej transzy tych œrodków w wysokoœci
170 milionów z³ by³ dla województwa podlaskiego szczególnie krzywdz¹cy. W wyniku zastosowania ta-
kiego, a nie innego algorytmu otrzyma³o ono tylko 4 miliony 700 tysiêcy z³, w porównaniu do 25 milio-
nów z³, jakie otrzyma³o województwo ³ódzkie, i 20 milionów z³, jakie otrzyma³o województwo lubelskie
dysponuj¹ce zbli¿onym do Podlasia potencja³em ludnoœciowym i poziomem infrastruktury medycznej.
Dosz³o do takiej sytuacji, ¿e zdecydowanie wiêcej œrodków ni¿ Podlasie otrzyma³y regiony, w których nie
ma szpitali klinicznych ani szpitali psychiatrycznych, wskutek czego pacjenci z tych regionów musz¹
korzystaæ z placówek na terenie województwa podlaskiego. Podzia³ drugiej transzy œrodków z tego sa-
mego Ÿród³a ma nast¹piæ w tym miesi¹cu, po zatwierdzeniu zmian planu finansowego NFZ przez Pana
Ministra. Algorytm, który przy tym przyjêto, jest jeszcze bardziej krzywdz¹cy dla województwa podlas-
kiego ni¿ poprzednio, choæ jednoczeœnie zwiêkszono udzia³ innych województw. Co wiêcej, nie mo¿na
otrzymaæ informacji, na czym konkretnie ten algorytm polega. Dalsze zmniejszanie œrodków przezna-
czonych na opiekê medyczn¹ w województwie podlaskim grozi prawdziw¹ zapaœci¹ w tym regionie. Or-
ganizacje zwi¹zkowe reprezentuj¹ce œrodowiska lekarskie w województwie podjê³y w dniu 7 lipca akcjê
protestacyjn¹ w postaci demonstracji i zbierania podpisów pod apelem, przy czym odzew mieszkañców
ju¿ pierwszego dnia by³ bardzo du¿y.

Wzwi¹zkuzpowy¿szymzwracamsiêdopanaMarianaCzakañskiego,ministra zdrowia, zwnioskamio:
— niezatwierdzanie krzywdz¹cych dla województwa podlaskiego zmian w planie finansowym Naro-

dowego Funduszu Zdrowia;
— okreœlenie i zastosowanie obiektywnych kryteriów podzia³u dodatkowych œrodków kierowanych

do systemu opieki zdrowotnej;
— przyznanie województwu podlaskiemu takiej iloœci œrodków, która zapewni w³aœciwe funkcjono-

wanie placówek szpitalnych;
— ostateczne zaniechanie dzia³añ krzywdz¹cych województwo podlaskie pod wzglêdem opieki zdro-

wotnej.

Krzysztof Jurgiel
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Irenê Kurzêpê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Oœwiadczenie moje dotyczy zaliczenia do kategorii dróg krajowych drogi wojewódzkiej nr 835 na od-
cinku: Lublin – Wysokie – Bi³goraj – Sieniawa – Przeworsk – Grabownica Starzeñska – Sanok. W tej
sprawie zwrócili siê do Pana Ministra marsza³kowie województw lubelskiego i podkarpackiego. Zmiana
kategorii drogi ma istotne znaczenie dla sprawnoœci komunikacyjnej i rozwoju gospodarczego obszarów
do niej przyleg³ych.

Obecna sytuacja spo³eczno-gospodarcza województw lubelskiego i podkarpackiego wynika z wielo-
letnich zapóŸnieñ w rozwoju inwestycji, w tym tak¿e infrastrukturalnych. Wa¿nym instrumentem po-
budzenia rozwoju ekonomicznego, równie¿ wymienionych województw, jest rozwój infrastruktury,
a zw³aszcza dróg o znaczeniu ponadregionalnym.

Poprawê po³¹czeñ drogowych o znaczeniu zarówno miêdzyregionalnym, jak i miêdzynarodowym
osi¹gn¹æ mo¿na miêdzy innymi poprzez zmianê kategorii drogi wojewódzkiej nr 835, Lublin – Wysokie –
Bi³goraj – Sieniawa – Przeworsk – Grabownica Starzeñska, oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 886,
Grabownica Starzeñska – Sanok.

Dlatego zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o zaliczenie do kategorii dróg krajowych
wymienionych odcinków dróg. £¹czna d³ugoœæ tych dróg wynosi 230 km 200 m.

Trasa ta ma zasadniczy wp³yw na sprawne funkcjonowanie uk³adu komunikacyjnego w po³¹cze-
niach województwa lubelskiego z terenami Polski po³udniowo-wschodniej. Ze wzglêdu na pe³nion¹ fun-
kcjê w po³¹czeniach komunikacyjnych droga ta stanowi alternatywê dla innych dróg i jest czêsto wyko-
rzystywanym po³¹czeniem Lublina z Rzeszowem – i dalej w kierunku do przejœcia granicznego w Kro-
œcienku, Radoszycach, Barwinku oraz do przejœcia granicznego w Medyce, a poprzez odcinek drogi kra-
jowej nr 4, E 40, ³¹czy siê z przejœciem granicznym w Korczowej. Droga ta bêdzie stanowiæ najkrótsze po-
³¹czenie województwa lubelskiego z turystycznym obszarem Bieszczadów i Beskidu Niskiego.

Z uwagi na pe³nion¹ funkcjê w uk³adzie komunikacyjnym obydwu województw droga ta jest w sposób
znacz¹cy obci¹¿ona ruchem. Ponadto na wiêkszoœci tej drogi zosta³ przekroczony tak zwany próg prze-
pustowoœci, wynosz¹cy szeœæ pojazdów na dobê. Istniej¹ce i ci¹gle narastaj¹ce natê¿enie ruchu w kie-
runku po³udniowo-wschodnim potwierdza koniecznoœæ zaliczenia tej drogi do kategorii krajowej, a na-
stêpnie podniesienia jej parametrów techniczno-u¿ytkowych na ca³ym odcinku drogi.

Przedstawiaj¹c powy¿sze argumenty, wyra¿am przekonanie, ¿e Pan Minister uwzglêdni starania
marsza³ków województw i dokona zmiany kategorii przedmiotowych odcinków dróg wojewódzkich i za-
liczy je do kategorii krajowych – co w pe³ni popieram.

Z wyrazami szacunku
Irena Kurzêpa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mariana Lewickiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Andrzeja Raczki

Szanowny Panie Ministrze!
Po wprowadzeniu w ¿ycie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug, jak pokazuje

codziennoœæ, pojawi³o siê wiele, zwykle towarzysz¹cych w takich sytuacjach, kwestii interpretacyjnych.
Z jedn¹ z nich zwróci³a siê do mnie spo³ecznoœæ komornicza.

Otó¿ do dnia 1 maja 2004 r. obowi¹zywa³o zwolnienie od podatku od towarów i us³ug „us³ug komorni-
ków s¹dowych, œwiadczonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych
i egzekucji” (§67 ust. 1 pkt 18 rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wy-
konania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (DzU
nr 27 poz. 267).

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug nie ma ¿adnego przepisu, który by
wyraŸnie postanawia³, ¿e komornik s¹dowy jest podatnikiem podatku od towarów i us³ug, natomiast
art. 15 ust. 6 ustawy postanawia, ¿e „nie uznaje siê za podatnika organów w³adzy publicznej oraz urzê-
dów obs³uguj¹cych te organy w zakresie realizowanych zadañ na³o¿onych odrêbnymi przepisami pra-
wa, dla realizacji których zosta³y one powo³ane, z wy³¹czeniem czynnoœci wykonywanych na podstawie
zawartych umów cywilnoprawnych”. Na podstawie analizy statusu komornika s¹dowego mo¿na
stwierdziæ, ¿e art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i us³ug obejmuje komorników s¹dowych.

Z wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00 (OTK ZU nr 8\2001
poz. 256), z dnia 3 grudnia 2003 r. K 5\02 i z dnia 20 stycznia 2004 r. SK 26\03 (OTK-A 2004 nr 1) oraz
uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 22 paŸdziernika 2002 r. III CZP 65\02 wynika, ¿e komornik s¹dowy
jest organem w³adzy publicznej. W ich œwietle s³uszna wydaje siê byæ zatem konkluzja, ¿e komornik
s¹dowy jako organ w³adzy publicznej nie jest podatnikiem podatku od towarów i us³ug. Brak uregulo-
wania przedstawionego problemu w ustawie o podatku od towarów i us³ug powoduje istotne zak³ócenia
w egzekucji s¹dowej.

Jednoczeœnie proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi w mo¿liwie najkrótszym czasie ze wzglê-
du na fakt, i¿ w chwili obecnej urzêdy skarbowe w ró¿ny sposób interpretuj¹ przywo³any przepis.

Konkluduj¹c proszê o interpretacjê w fundamentalnej dla œrodowiska kwestii: czy komornicy s¹dowi
s¹ podatnikami w myœl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug?

Z powa¿aniem
Marian Lewicki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³odzimierza £êckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jerzego Swatonia

Szanowny Panie Ministrze!
Od paru lat narasta konflikt spo³eczno-przyrodniczy, problem szkód wyrz¹dzanych w gospodarce ry-

backiej przez chronione gatunki zwierz¹t. Chodzi o znacz¹ce ubytki ryb w wyniku spo¿ywania ich przez
wydry, kormorany i czaple. O ile szkody wyrz¹dzane przez czaple zosta³y ograniczone dziêki zezwoleniu
na p³oszenie i odstrza³ tych ptaków na stawach hodowlanych, o tyle szybko wzrastaj¹ce populacje kor-
moranów i – choæ w mniejszym stopniu, ale te¿ znacz¹cym – wydr powoduj¹ wielkie straty w pog³owiu
ryb w stawach i jeziorach.

Brak szybkiej reakcji Ministerstwa Œrodowiska na te zjawiska powoduje coraz g³oœniejsze protesty
poszkodowanych, niejednokrotnie kierowane przeciwko innym formom ochrony przyrody, czego wyra-
zem jest na przyk³ad domaganie siê likwidacji rezerwatów i parków krajobrazowych. Reakcje takie s¹
bardzo niebezpieczne jako godz¹ce w podstawowe idee ochrony przyrody.

Problem szkód wyrz¹dzanych miêdzy innymi przez kormorany, czaple, wydry i bobry sta³ siê bardzo
znacz¹cy na Pojezierzu Miêdzychodzko-Sierakowskim, gdzie w³aœciciele gospodarstw rybackich zapo-
wiadaj¹ rych³e bankructwa. Obwiniaj¹ oni zarówno w³adze wojewódzkie – za utworzenie Sierakowskie-
go Parku Krajobrazowego, jak i Warszawê, parlament, ministra, za brak przeciwdzia³ania „szkodni-
kom”.

Nasila siê te¿ zjawisko wzrostu populacji kruków i ¿urawi, a ze zwierz¹t nie podlegaj¹cych ochronie li-
sów, jenotów i norek amerykañskich.

Œrodkiem ograniczaj¹cym wzrost liczebnoœci zwierz¹t chronionych ponad pewne wielkoœci winny
byæ zezwolenia na redukcjê pog³owia na przyk³ad przez odstrza³ na stawach hodowlanych i wybranych
jeziorach.

Bardzo proszê o przeanalizowanie zaistnia³ego zjawiska i poinformowanie mnie o zajêtym stanowisku.

Z powa¿aniem
W³odzimierz £êcki

66 posiedzenie Senatu w dniach 7 i 8 lipca 2004 r.
144 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 66. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³odzimierza £êckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Andrzeja Raczki

Szanowny Panie Ministrze!
W ustawie bud¿etowej na rok 2004 znalaz³ siê bardzo rygorystyczny zapis nakazuj¹cy przekazanie

40% wp³ywów osi¹ganych przez pañstwowe jednostki bud¿etowe Ministerstwu Finansów. Przychody te
maj¹ byæ gromadzone na wyodrêbnionym rachunku œrodków specjalnych. Sprawa wysokoœci tego „po-
datku” by³a przedmiotem o¿ywionej dyskusji na forum Senatu, ale to dziœ przesz³oœæ – ustawa bud¿eto-
wa zosta³a uchwalona.

Moje oœwiadczenie dotyczy pozaustawowego rozszerzenia obszaru przychodów gromadzonych na ra-
chunku œrodków specjalnych.

Ministerstwo Finansów w piœmie z dnia 19 marca 2004 r. – L.dz. FB3-066-AK/04/551PELS – okreœli-
³o sposób przekazywania przez jednostki samorz¹du terytorialnego œrodków finansowych na pokrycie
czêœci kosztów funkcjonowania Policji. Z pisma tego wynika, ¿e „jednostki samorz¹du terytorialnego
mog¹ uczestniczyæ w pokrywaniu czêœci kosztów funkcjonowania Policji, w formie przekazywania œrod-
ków finansowych na rachunek œrodków specjalnych prowadzony przez komendy wojewódzkie Policji”.
Ale te przekazywane œrodki bêd¹ obci¹¿one podatkiem w wysokoœci 40%, odprowadzanym do bud¿etu
pañstwa. W tej sytuacji wiele samorz¹dów rezygnuje z dotowania bardzo potrzebuj¹cej wsparcia Policji.

W piœmie z dnia 20 maja 2005 r., sic! – powinno byæ 2004 r., L.dz. ST 1-4800-171-2004/856 minister-
stwo wyjaœnia, ¿e „ustawa o finansach publicznych nie wprowadza zakazu przyjmowania przez Policjê
darowizn w postaci rzeczowej”. Ale w takiej formie tylko czêœæ darowizn mo¿e byæ przekazywana. Nie
mo¿na jej praktykowaæ w przypadkach na przyk³ad dofinansowania remontów, dofinansowania dodat-
kowych patroli czy te¿ akcji prewencyjnych.

Maj¹c na uwadze nadrzêdny cel, jakim jest zarówno zapewnienie odpowiedniego bezpieczeñstwa
publicznego, jak i stworzenie mo¿liwoœci racjonalnego wsparcia Policji przez jednostki samorz¹du,
wnoszê o zmianê trybu wp³at darowizn samorz¹dowych na rzecz Policji – nie na rachunek œrodków spe-
cjalnych. Rachunek ten w myœl ustawy bud¿etowej s³u¿y gromadzeniu przychodów uzyskiwanych
przez jednostki bud¿etowe z tytu³u dzia³alnoœci pomocniczej, a nie darowizn.

Zmiana przepisów w tej materii przyczyni siê do znacz¹cego wsparcia dzia³alnoœci Policji w sposób
satysfakcjonuj¹cy samorz¹dy i ogó³ spo³eczeñstwa.

Z powa¿aniem
W³odzimierz £êcki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Wies³awê Sadowsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Andrzeja Raczki

Zgodnie z ustaw¹ o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœ-
nienie rozbie¿noœci interpretacyjnych w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizy-
cznych odszkodowañ z tytu³u niedotrzymania trzyletniego gwarantowanego okresu umowy o pracê,
przyznanych w latach 1999–2000.

Zwrócili siê do mnie z proœb¹ o pomoc przedstawiciele by³ych pracowników Browarów Warka. W ich
ocenie ponosz¹ oni dotkliwe skutki zmiennej interpretacji przepisów prawa podatkowego, a dorêczane
im kolejne decyzje urzêdu skarbowego i izby skarbowej s¹ dla nich niezrozumia³e i krzywdz¹ce. Ich roz-
goryczenie budzi fakt, i¿ w majestacie prawa zmieniane s¹ decyzje administracyjne, co rodzi dla nich zo-
bowi¹zania podatkowe, których nie s¹ w stanie wype³niæ z uwagi na sytuacjê materialn¹ i rodzinn¹.

W latach 1999–2000 Browary Warka sp. z o.o. dokona³y grupowych zwolnieñ, w wyniku czego sto sie-
demdziesi¹t siedem osób straci³o pracê. Osoby te otrzyma³y odszkodowania, które – jak stwierdzi³
Urz¹d Skarbowy w Grójcu na podstawie interpretacji sto³ecznej Izby Skarbowej z 1999 r. – nie podlega³y
opodatkowaniu, gdy¿ wed³ug wymienionej interpretacji wyp³acane by³y one na podstawie prawa cywil-
nego. Urz¹d Skarbowy w Grójcu zwróci³ tym osobom pobrany przez p³atnika, czyli Browary Warka sp.
z o.o., nienale¿ny podatek od tych¿e odszkodowañ.

W roku 2003, a wiêc po trzech latach, osoby te otrzyma³y z Urzêdu Skarbowego w Grójcu decyzje
okreœlaj¹ce nale¿ne zobowi¹zania podatkowe za lata 1999–2000. Uzasadniano je interpretacj¹ mini-
stra finansów z dnia 6 lipca 2001 r. dotycz¹c¹ opodatkowania odszkodowañ. W piœmie informuj¹cym
o tej¿e interpretacji, skierowanym do urzêdów i izb skarbowych, zawarty jest ustêp, który pozwolê sobie
zacytowaæ: „(...) zwracam siê z proœb¹ o sprostowanie wszelkich wczeœniej udzielonych przez izby i urzê-
dy skarbowe odpowiedzi, w których organy podatkowe w sposób odmienny interpretowa³y wy¿ej oma-
wiany przepis (...)”.

Wynika z tego, ¿e prawo w Polsce, bêd¹cej demokratycznym pañstwem prawa, o czym mówi art. 2
konstytucji, i gdzie wed³ug art. 7 konstytucji organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w grani-
cach prawa, prawo to mo¿e dzia³aæ wstecz, a odpowiedzialnoœæ za b³êdy urzêdników ponosz¹ podatnicy
rozliczaj¹cy siê zgodnie ze wskazówkami urzêdu skarbowego.

Dzia³ania urzêdu skarbowego wobec tych stu siedemdziesiêciu siedmiu ludzi s¹ jawn¹ niesprawied-
liwoœci¹, w wyniku której osoby te po tak d³ugim okresie maj¹ uiœciæ podatek wraz z wysokimi odsetka-
mi. Tymczasem ludzie ci przeznaczyli pobrane pieni¹dze na w³asne, niezbêdne potrzeby, a teraz nie s¹
w stanie zwróciæ ich ze wzglêdu na sw¹ sytuacjê maj¹tkow¹. S¹ to bardzo du¿e kwoty, a wielu z tych lu-
dzi utrzymuje rodziny z niewielkiego dochodu w postaci emerytury czy zasi³ku przedemerytalnego.

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ do Pana Ministra o osobiste zainteresowanie siê t¹ spraw¹ i o podjê-
cie stosownych dzia³añ maj¹cych na celu rozwi¹zanie tak wa¿nego spo³eczne problemu.

Z powa¿aniem
Wies³awa Sadowska

66 posiedzenie Senatu w dniach 7 i 8 lipca 2004 r.
146 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 66. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ewê Serock¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Marka Sadowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie art. 49 Regulaminu Senatu RP pozwalam sobie skierowaæ do Pana niniejsze oœwiadcze-

nie z zapytaniem: czy komornik s¹dowy, dzia³aj¹cy przy s¹dzie rejonowym, bêd¹cy organem egzekucyj-
nym pañstwa, jest organem w³adzy publicznej?

Jako sprawozdawca ustawy komorniczej nie otrzyma³am informacji dotycz¹cej stosowania podatku
VAT od czynnoœci komorniczych, mimo sk³adania stosownych zapytañ w tej sprawie w Ministerstwie Fi-
nansów. Niektóre urzêdy skarbowe traktuj¹ kancelarie komornicze jako podmioty gospodarcze, a wiêc
inaczej, ni¿ orzek³ Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie K 5/02. Urzêdy
te interpretuj¹ status komornika s¹dowego zgodnie z wyrokiem Trybuna³u Europejskiego, mimo ¿e wy-
rok ten dotyczy³ komornika holenderskiego, którego status jest ca³kowicie odmienny od statusu ko-
mornika polskiego. Z prawa polskiego oraz z orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego wynika, ¿e ko-
mornik jest organem w³adzy publicznej, o którym mowa równie¿ w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od
towarów i us³ug.

Z powa¿aniem
Ewa Serocka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Telewizji Polskiej SA Jana Dworaka

Szanowny Panie Prezesie!
W zwi¹zku z interwencjami moich wyborców dotycz¹cymi niedostatecznych informacji o tradycji

oraz ¿yciu naszych rodaków na Kresach uprzejmie proszê Pana Prezesa o zainteresowanie siê t¹ spra-
w¹.

Na Ukrainie dzia³a wiele polskich instytucji, jednak¿e, zdaniem moich wyborców, w Polsce niewiele
wiemy na temat ich dzia³alnoœci. Na ogó³ dominuj¹ przekazy telewizyjne z oddalonych stron œwiata, re-
porta¿e o ludziach, zabytkach i przyrodzie, zaœ o ziemiach kresowych – ludziach tam ¿yj¹cych, zabyt-
kach, cmentarzach, s³awnych ludziach, instytucjach kulturalnych i spo³ecznych – nie mówi siê w kraju
prawie nic. Nawet wielkie przedsiêwziêcia czy te¿ konferencje naukowe przygotowywane miêdzy inny-
mi, jak wynika z relacji moich wyborców, przez Zwi¹zek Polaków na Ukrainie – nie by³y udokumentowa-
ne przez nasz¹ telewizjê.

Okazj¹ do zmiany tego stanu rzeczy mog³oby byæ przekazanie informacji o dwóch konferencjach nau-
kowych – pierwsza odbêdzie siê we wrzeœniu 2004 r. w Winnicy, druga zaœ w paŸdzierniku bie¿¹cego ro-
ku w ¯ytomierzu. G³ównymi tematami obu konferencji bêd¹ miêdzy innymi dwory polskie oraz cmenta-
rze kresowe, które wymagaj¹ opieki, mimo obowi¹zuj¹cych obustronnych umów o ich ochronie.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Prezesa o wziêcie pod uwagê interwencji moich wybor-
ców oraz przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Jan Szafraniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Czakañskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 19 kwietnia 2004 r. wp³ynê³o do mojego biura pismo Stowarzyszenia Przyjació³ i Rodzin Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost” w Bia³ymstoku z proœb¹ o poparcie memoria³u – przes³ania
skierowanego do w³adz lokalnego samorz¹du Podlasia i miasta Bia³egostoku.

Przedstawiona w memoriale sytuacja organizacji opieki psychiatrycznej w województwie podlaskim
wzbudzi³a moje zaniepokojenie. Chc¹c bli¿ej zapoznaæ siê z tym problemem, skierowa³em pisma z pro-
œb¹ o stanowisko do marsza³ka województwa podlaskiego i prezydenta miasta Bia³egostoku.

Wicemarsza³ek województwa podlaskiego, pan Krzysztof To³wiñski, w odpowiedzi na moje pismo
przes³a³ bogat¹ korespondencjê dotycz¹c¹ finansowania œwiadczeñ z zakresu opieki psychiatrycznej na
terenie naszego województwa. Obecnie obowi¹zuj¹ca umowa o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych, do-
tyczy to leczenia psychiatrycznego i leczenia uzale¿nieñ, na rok 2004 zawiera ra¿¹co niskie ceny punktu
za œwiadczenia zdrowotne w tym zakresie: 7 z³ 10 gr za punkt w oddzia³ach ogólnopsychiatrycznych
i 6 z³ za punkt w zakresie psychiatrycznych i odwykowych œwiadczeñ ambulatoryjnych.

Na podstawie tak zawartych umów szpitale nie udzielaj¹ œwiadczeñ, których rzeczywista wartoœæ
przewy¿sza cenê oferowan¹ przez p³atnika, albo œwiadomie siê zad³u¿aj¹.

G³ównym celem wprowadzenia systemu wyceny punktowej œwiadczeñ by³o równe traktowanie zozów
podczas kontraktowania œwiadczeñ. Niestety, w rzeczywistoœci sytuacja przedstawia siê inaczej. W wiê-
kszoœci wojewódzkich oddzia³ów Narodowego Funduszu Zdrowia œwiadczenia psychiatryczne oddzia-
³ów ogólnych kontraktowano na poziomie 8 z³, 8 z³ 50 gr – jest to maksymalna cena przewidziana
w uchwale zarz¹du NFZ nr 227 z dnia 13 listopada 2003 r. Podobn¹ cenê punktu, przy odmiennej pun-
ktacji, stosowano w przypadku œwiadczeñ oddzia³ów leczenia uzale¿nieñ. W odniesieniu do psychiatry-
cznych i odwykowych œwiadczeñ ambulatoryjnych dziewiêæ oddzia³ów wojewódzkich NFZ tak¿e zasto-
sowa³o maksymaln¹ cenê punktu.

Stawka przyjêta przez podlaski oddzia³ NFZ nale¿y zaœ do dwóch najni¿szych w kraju.
W opinii Instytutu Psychiatrii i Neurologii ceny punktu przyjête we wspomnianej uchwale s¹ stanow-

czo zani¿one w stosunku do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez zak³ady udzielaj¹ce tych œwiad-
czeñ.

Jeœli chodzi o podlaski oddzia³ NFZ, który kontraktuje œwiadczenia przy jeszcze ni¿szej wartoœci pun-
ktu, nastêpstwem jest wymuszenie obni¿ania jakoœci œwiadczenia, a w dalszej kolejnoœci – ograniczenie
ich dostêpnoœci.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra o stanowisko w przedmiotowej sprawie, jak
równie¿ o podjêcie odpowiednich dzia³añ zmierzaj¹cych do renegocjacji niekorzystnych umów zawar-
tych przez szpitale psychiatryczne województwa podlaskiego.

Jan Szafraniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych W³odzimierza Cimoszewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Rokrocznie Tatry odwiedzane s¹ przez dziesi¹tki tysiêcy turystów, pasjonatów i mi³oœników aktywnej

formy wypoczynku uprawiaj¹cych turystykê górsk¹.
Grzbietem Tatr przebiega granica miêdzy Polsk¹ a S³owacj¹, której przekraczanie nie jest w Tatrach

dozwolone, choæ innowacja taka jest zapowiadana. W okresie przedwojennym konwencja z 1925 r. ze-
zwala³a na swobodne przekraczanie granicy wszystkimi œcie¿kami i penetracjê Tatr s³owackich. Obec-
nie przekraczanie granicy mimo akcesji Polski i S³owacji do Unii Europejskiej mo¿liwe jest jedynie na
przejœciach granicznych £ysa Polana, Chocho³ów – Suchá Hora, Chy¿ne – Trstená.

Zwracam siê wobec powy¿szego z zapytaniem: czy przewiduje siê mo¿liwoœæ wznowienia konwencji
turystycznej w jej przedwojennej formie, umo¿liwiaj¹cej swobodne przekraczanie granicy w górach?

Z wyrazami szacunku
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Andrzeja Raczki

Szanowny Panie Ministrze!
Wprowadzona 1 maja 2004 r. ustawa o podatku VAT przyczynia siê do wielu niejasnoœci w pracach

samorz¹dów prowadz¹cych ró¿nego typu inwestycje, a tym samym komplikuje sytuacjê w bud¿etach
gmin.

Oœwiadczenie sk³adam w imieniu gminy D¹browa Tarnowska, która w lutym 2004 r. podpisa³a wielo-
letni¹ umowê na budowê krytej p³ywalni, przy stawce VAT 7%, z terminem ukoñczenia budowy wyzna-
czonym na sierpieñ 2006 r. Po wejœciu w ¿ycie z dniem 1 maja 2004 r. nowelizacji ustawy o VAT wyko-
nawca domaga siê aneksu do umowy, poniewa¿ musi wystawiæ faktury i p³aciæ VAT 22%, co daje kwotê
oko³o 1 miliona 200 tysiêcy z³.

Pragnê zapytaæ Pana Ministra i prosiæ o jednoznaczn¹ odpowiedŸ, w jaki sposób ma post¹piæ samo-
rz¹d i wykonawca przedmiotu budowy, poniewa¿ podwy¿szenie kosztów inwestycji spowoduje powa¿ne
komplikacje w bud¿ecie gminy i mo¿e doprowadziæ wykonawcê do bankructwa.

Moim zdaniem, spraw takich jak przedstawiona wy¿ej jest bardzo wiele i w zwi¹zku z tym nie wiem,
czy nie nale¿a³oby znowelizowaæ wy¿ej wymienionej ustawy o podatku VAT poprzez dodanie zapisu, ¿e
do przetargów rozstrzygniêtych do 30 kwietnia 2004 r. lub do podpisanych przed tym dniem umów na-
le¿y stosowaæ stawki sprzed 1 maja 2004 r.

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 66. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany w sk³adzie komisji senackiej

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, powo³uje senatora
Marka Balickiego do Komisji Spraw Zagranicznych.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany w sk³adzie komisji senackiej

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Zbigniewa Kulaka z Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych
i produktów cukrowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2004 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004 r. ustawy –
Prawo telekomunikacyjne, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w pkt 27 w lit. b po wyrazie „dostarczania” dodaje siê wyraz „publicznych”;
2) w art. 2 w pkt 48 na koñcu dodaje siê zdanie „nie stanowi tej us³ugi us³uga poczty elektronicznej;”;
3) w art. 10:

a) dodaje siê ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Organ, do którego z³o¿ono wniosek o wpis do rejestru dokona wpisu przedsiêbiorcy lub in-

nego podmiotu uprawnionego do wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej na podstawie od-
rêbnych przepisów do rejestru w terminie do 7 dni od dnia wp³ywu tego wniosku wraz z
oœwiadczeniem, o którym mowa w ust. 5.”,

b) w ust. 8 trzykrotnie u¿yte w ró¿nym przypadku wyrazy „Prezes URTiP” zastêpuje siê u¿ytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami „organ, do którego z³o¿ono wniosek o wpis do rejestru”
oraz wyrazy „w ust. 7” zastêpuje siê wyrazami „w ust. 7a”;

4) w art. 10 dodaje siê ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Do wniosku o wpis do rejestru stosuje siê odpowiednio art. 64 Kodeksu postêpowania admini-

stracyjnego.”;
5) w art. 11 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wydanie zaœwiadczenia nie podlega op³acie skarbowej.”;
6) w art. 16 w ust. 2 wyrazy „innego terminu” zastêpuje siê wyrazami „d³u¿szego terminu”;
7) w art. 19 w ust. 2 przed wyrazami „wstrzymuje wydanie decyzji” dodaje siê wyrazy „po up³ywie

terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2,”;
8) w art. 21 w ust. 5 w pkt 4 po wyrazach „je¿eli rynek w³aœciwy” dodaje siê wyrazy „nie posiada b¹dŸ”;
9) w art. 22 w ust. 2 wyrazy „w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym KRRiT” zastêpuje siê wyrazami „po

zasiêgniêciu opinii Przewodnicz¹cego KRRiT”;
10) w art. 24 w ust. 3 w pkt 2 wyraz „powielania” zastêpuje siê wyrazem „budowy”;
11) w art. 24 w ust. 5 w pkt 13 wyraz „konkurencyjnoœci” zastêpuje siê wyrazem „konkurencji”;
12) w art. 34 w ust. 2 w pkt 11 skreœla siê wyrazy „i po³¹czeñ sieci”;
13) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je¿eli w wyniku analizy przeprowadzonej zgodnie z art. 23 Prezes URTiP stwierdzi, ¿e:

1) dany rynek detaliczny nie jest skutecznie konkurencyjny;
2) obowi¹zki, o których mowa w art. 34-40, art. 42, art. 44 i art. 45 nie doprowadzi³yby do

osi¹gniêcia celów, o których mowa w art. 188 ust. 2;
3) realizacja uprawnienia abonenta, o którym mowa w art. 72 ust. 1, nie doprowadzi³aby do

osi¹gniêcia celu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i nie spe³nia celów, o których mowa
w art. 188 ust. 2
– nak³ada co najmniej jeden z obowi¹zków, o których mowa w ust. 2, na przedsiêbiorcê
telekomunikacyjnego o znacz¹cej pozycji rynkowej na danym rynku detalicznym.”'

b) w ust. 3 w zdaniu wstêpnym wyraz „dodatkowo” zastêpuje siê wyrazami „w szczególnoœci”;
14) w art. 53 w ust. 6 po wyrazach „powo³uje Prezes URTiP” dodaje siê wyrazy „w uzgodnieniu

z przedsiêbiorc¹ telekomunikacyjnym, którego badanie dotyczy”;
15) w art. 83 skreœla siê ust. 3 oraz dodaje siê art. 83a w brzmieniu:

„Art. 83a. Prezes URTiP sporz¹dza listê przedsiêbiorców wyznaczonych oraz publikuje j¹ w Biulety-
nie URTiP i zamieszcza na stronach internetowych URTiP, podaj¹c zakres œwiadczonych przez
tych przedsiêbiorców us³ug i obszar, na jakim maj¹ obowi¹zek ich œwiadczenia.”;

16) w art. 97 w ust. 4 skreœla siê wyrazy „stanowi koszt uzyskania przychodu i”;
17) w art. 114:

a) w ust. 1:
- dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:

„2a) obszar, zgodnie z administracyjnym podzia³em kraju, na którym mog¹ byæ wykorzysty-
wane czêstotliwoœci;”,

- w pkt 8 po wyrazach „postêpowania przetargowego” dodaje siê wyrazy „albo konkursu”,
b) w ust. 3 skreœla siê pkt 6 i 7;



18) w art. 115:
a) w ust. 2 i 3 skreœla siê wyrazy „oraz konkursu”,
b) w ust. 4 skreœla siê wyrazy „albo konkursie”,
c) w ust. 5 wyrazy „, a w przypadku postêpowania przetargowego równie¿” zastêpuje siê wyrazem

„oraz”;
19) w art. 116:

a) w ust. 3 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Og³oszenie o konkursie publikuje siê w prasie codziennej o zasiêgu ogólnokrajowym oraz w Biu-

letynie URTiP, a je¿eli rezerwacja czêstotliwoœci ma dotyczyæ jedynie okreœlonych obszarów -
tak¿e w codziennej prasie lokalnej ukazuj¹cej siê na obszarach, których konkurs dotyczy.”,

b) dodaje siê ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Decyduj¹cym kryterium oceny ofert w przypadku konkursu jest zachowanie warunków

konkurencji.
3b. W sprawie zachowania warunków konkurencji, o których mowa w ust. 3a, Przewodnicz¹cy

KRRiT zasiêga opinii Prezesa UOKiK.”;
20) w art. 119 w zdaniu wstêpnym wyrazy „o których mowa” zastêpuje siê wyrazami „o którym mowa”;
21) w art. 121 w ust. 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a) podmiot, który bêdzie uprawniony w wyniku zmiany rezerwacji, wyrazi pisemn¹ zgodê na prze-
jêcie uprawnieñ i obowi¹zków wynikaj¹cych ze zmiany tej rezerwacji;”;

22) w art. 121 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zmiany rezerwacji czêstotliwoœci dokonanej w drodze postêpowania przetargowego Prezes

URTiP dokonuje po zasiêgniêciu opinii Prezesa UOKiK.”;
23) w art. 122:

a) w ust. 1:
w pkt 4 œrednik zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy „a w przypadku czêstotliwoœci

przeznaczonych do rozpowszechniania i rozprowadzania programów radiofonicznych i tele-
wizyjnych - w terminie 6 miesiêcy;”,

w pkt 5 œrednik zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy „a w przypadku czêstotliwoœci
przeznaczonych do rozpowszechniania i rozprowadzania programów radiofonicznych i tele-
wizyjnych – przez co najmniej 6 miesiêcy;”,

b) dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Decyzjê o cofniêciu rezerwacji czêstotliwoœci przeznaczonej do rozpowszechniania lub roz-

prowadzania programów radiowych lub telewizyjnych Przewodnicz¹cy KRRiT podejmuje
niezw³ocznie po otrzymaniu od Prezesa URTiP zawiadomienia o naruszeniu zasad wykorzy-
stania tej czêstotliwoœci wynikaj¹cych z przepisów ustawy lub decyzji w sprawie rezerwacji.”;

24) w art. 125 w ust. 1 po wyrazie „przedsiêbiorcom” dodaje siê wyraz „telekomunikacyjnym”;
25) w art. 125:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes URTiP przydziela numeracjê, o przydzia³ której wp³yn¹³ wiêcej ni¿ jeden wniosek:

1) po przeprowadzeniu postêpowania konsultacyjnego,
2) w drodze postêpowania przetargowego, je¿eli w postêpowaniu konsultacyjnym stwierdzo-

no koniecznoœæ przeprowadzenia takiego postêpowania,
- w terminie nie d³u¿szym ni¿ 6 tygodni od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.”,
b) dodaje siê ust. 3a-3c w brzmieniu:

„3a. Postêpowanie przetargowe przeprowadza Prezes URTiP. Og³oszenie o przetargu publikuje
w prasie codziennej o zasiêgu ogólnokrajowym oraz w Biuletynie URTiP.

3b. Do postêpowania przetargowego stosuje siê odpowiednio przepisy art. 117 ust. 1, 2, 4, 8, 9
i 11.

3c. Decyduj¹cym kryterium oceny ofert jest wysokoœæ kwoty zadeklarowanej przez podmiot
wnioskuj¹cy o dokonanie przydzia³u numeracji.”;

26) w art. 131 w ust. 2 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Przedsiêbiorcy telekomunikacyjni, którzy odbieraj¹ programy i us³ugi w formacie szerokiego ekra-

nu rozpowszechniaj¹ je bez zmiany formatu szerokoekranowego na inny.”;
27) w art. 142 w ust. 7 po wyrazach „w przypadkach” dodaje siê wyrazy „wymagaj¹cych uzgodnieñ

miêdzynarodowych lub”;
28) art. 172 otrzymuje brzmienie:

„Art. 172. 1. Podmioty œwiadcz¹ce us³ugi drog¹ elektroniczn¹ mog¹ przechowywaæ dane informa-
tyczne, a w szczególnoœci pliki tekstowe, w urz¹dzeniach koñcowych abonenta lub u¿ytkownika
koñcowego przeznaczonych do korzystania z tych us³ug, pod warunkiem, ¿e:
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1) abonent lub u¿ytkownik koñcowy zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób ³atwy
i zrozumia³y o celu przechowywania danych oraz sposobach korzystania z ich zawartoœci;

2) abonent lub u¿ytkownik koñcowy zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób ³atwy
i zrozumia³y o sposobie wyra¿enia sprzeciwu, który w przysz³oœci uniemo¿liwi przechowywa-
nie danych us³ugodawcy w urz¹dzeniu koñcowym abonenta lub u¿ytkownika koñcowego;

3) przechowywane dane nie powoduj¹ zmian konfiguracyjnych w urz¹dzeniu koñcowym abo-
nenta lub u¿ytkownika koñcowego lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz¹dzeniu.

2. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje siê, je¿eli:
1) przechowywanie oraz dostêp do danych, o których mowa w ust. 1, s¹ konieczne do wykonania

lub u³atwienia transmisji komunikatu za poœrednictwem publicznej sieci;
2) przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1, jest niezbêdne w celu dostarczania us³ugi

œwiadczonej drog¹ elektroniczn¹, ¿¹danej przez abonenta lub u¿ytkownika koñcowego.
3. Podmioty œwiadcz¹ce us³ugi drog¹ elektroniczn¹ mog¹ instalowaæ oprogramowanie w

urz¹dzeniach koñcowych abonenta lub u¿ytkownika koñcowego przeznaczonych do korzy-
stania z tych us³ug lub korzystaæ z tego oprogramowania pod warunkiem, ¿e abonent lub
u¿ytkownik koñcowy:
1) przed instalacj¹ oprogramowania zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób ³atwy

i zrozumia³y o celu w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie oraz sposobach ko-
rzystania przez podmiot œwiadcz¹cy us³ugi z tego oprogramowania;

2) zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób ³atwy i zrozumia³y o sposobie usuniêcia
oprogramowania z urz¹dzenia koñcowego u¿ytkownika lub abonenta;

3) przed instalacj¹ oprogramowania wyrazi zgodê na jego instalacjê i u¿ywanie.”;
29) w art. 177:

a) w pkt 3 po wyrazie „zakresu” dodaje siê wyrazy „lub obszaru”,
b) dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Decyzja Prezesa URTiP nak³adaj¹ca na przedsiêbiorców telekomunikacyjnych ograniczenia,
o których mowa w ust. 1, wydawana jest z urzêdu lub na wniosek prokuratora, Komendanta
G³ównego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej, Komendanta G³ównego ¯andarmerii Wojskowej, Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wew-
nêtrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Wojskowych S³u¿b Informacyjnych lub Szefa Biura
Ochrony Rz¹du.

3. W sytuacji wyst¹pienia szczególnego zagro¿enia organy, o których mowa w ust. 2, mog¹
podj¹æ decyzjê o zastosowaniu urz¹dzeñ uniemo¿liwiaj¹cych wykonywanie na okreœlonym
obszarze po³¹czeñ telefonicznych za poœrednictwem ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
informuj¹c Prezesa URTiP o podjêtych dzia³aniach.”;

30) w art. 182 w ust. 7 w pkt 3 wyrazy „ust. 5” zastêpuje siê wyrazami „ust. 6”;
31) w art. 183 w ust. 4 wyrazy „wykorzystania zasobów numeracji przez te podmioty” zastêpuje siê

wyrazami „wykorzystywania zasobów numeracji”;
32) w art. 184 w ust. 11 wyraz „potrzeb¹” zastêpuje siê wyrazem „potrzebê”;
33) w art. 188 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Organy administracji ³¹cznoœci prowadz¹ politykê regulacyjn¹ maj¹c na celu w szczególnoœci:
1) wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnieñ to-

warzysz¹cych lub œwiadczenia us³ug telekomunikacyjnych, w tym:
a) zapewnienie u¿ytkownikom, tak¿e u¿ytkownikom niepe³nosprawnym, osi¹gania maksy-

malnych korzyœci, w zakresie cen oraz ró¿norodnoœci i jakoœci us³ug,
b) zapobieganie zniekszta³caniu lub ograniczaniu konkurencji (na rynku telekomunikacyj-

nym),
c) efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocjê technologii innowacyj-

nych,
d) wspieranie skutecznego wykorzystania oraz zarz¹dzania czêstotliwoœciami i numeracj¹;

2) wspieranie rozwoju rynku wewnêtrznego, w tym:
a) usuwanie istniej¹cych barier rynkowych w zakresie dzia³alnoœci telekomunikacyjnej,
b) wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjnoœci us³ug ogól-

noeuropejskich,
c) zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsiêbiorców tele-

komunikacyjnych,
d) wspó³pracê z innymi organami regulacyjnymi pañstw cz³onkowskich i Komisj¹ Euro-

pejsk¹, w celu spójnego wdra¿ania i stosowania przepisów;
3) promocjê interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym:

a) zapewnienie wszystkim obywatelom dostêpu do us³ugi powszechnej,
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b) zapewnienie ochrony konsumenta w ich relacjach z przedsiêbiorc¹ telekomunikacyjnym,
w szczególnoœci ustanawiaj¹c proste i niedrogie procedury rozwi¹zywania sporów przed
organem niezale¿nym od stron wystêpuj¹cych w danym sporze,

c) przyczynianie siê do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,
d) udostêpnianie informacji dotycz¹cych ustanawiania cen i warunków u¿ytkowania pu-

blicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych,
e) identyfikacjê potrzeb okreœlonych grup spo³ecznych, w szczególnoœci u¿ytkowników nie-

pe³nosprawnych,
f) zapewnienie integralnoœci i bezpieczeñstwa publicznej sieci telekomunikacyjnej;

4) realizacjê polityki w zakresie promowania ró¿norodnoœci kulturowej i jêzykowej, jak równie¿
pluralizmu mediów;

5) zagwarantowanie neutralnoœci technologicznej przyjmowanych norm prawnych.”;
34) w art. 205 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Decyzje, o których mowa w ust. 2, z wy³¹czeniem decyzji w sprawie na³o¿enia kar, podlegaj¹ na-
tychmiastowemu wykonaniu.”;

35) w art. 205 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. Na postanowienie wydane przez organ wspó³dzia³aj¹cy z Prezesem URTiP w trybie art. 106 Ko-

deksu postêpowania administracyjnego za¿alenie nie przys³uguje.”;
36) w art. 208 w ust. 1:

a) w pkt 25 po wyrazie „zgody” dodaje siê wyrazy „abonenta lub”,
b) w pkt 26 po wyrazie „telekomunikacyjn¹” dodaje siê wyrazy „, dane abonentów”;

37) dodaje siê art. 213a w brzmieniu:
„Art. 213a. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.

z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póŸn. zm.) w art. 15 po ust. 1o dodaje siê ust. 1p w brzmieniu:
„1p. U przedsiêbiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów s¹ koszty ustalo-

ne zgodnie z ust. 1, a tak¿e:
1) kwota dop³aty, o której mowa w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia ...- Prawo telekomunikacyjne

(Dz. U. Nr ..., poz. ...),
2)kwotarocznejop³aty telekomunikacyjnej, októrejmowawart.182ustawywymienionejwpkt1.”.”;

38) w art. 219 w ust. 1:
a) w pkt 1 w lit. a po wyrazach „art. 33”,w lit. f po wyrazach „art. 36”,w lit. h po wyrazach „art. 38”

oraz w lit. i po u¿ytych po raz pierwszy wyrazach „art. 39”,
b) w pkt 2 w lit. a po wyrazach „art. 33” oraz w lit. e po wyrazach „art. 36”,
c) w pkt 3 w lit. a po wyrazach „art. 33”,w lit. e po wyrazach „art. 36”,w lit. g po wyrazach „art. 38”

oraz w lit. h po u¿ytych po raz pierwszy wyrazach „art. 39”,
d) w pkt 4 w lit. a po wyrazach „art. 33”,w lit. e po wyrazach „art. 36”,w lit. g po wyrazach „art. 38”

oraz w lit. h po u¿ytych po raz pierwszy wyrazach „art. 39”
– dodaje siê wyrazy „- w zakresie po³¹czenia sieci”;

39) w art. 219 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) art. 34 ust. 2 pkt 5 w zakresie dostêpu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, przy

czym op³aty z tytu³u dostêpu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej powinny byæ
ustalane na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów zapewniaj¹cych równe traktowa-
nie u¿ytkowników,”;

40) art. 219 w ust. 1 w pkt 1 w lit. j i k, w pkt 2 w lit. b, w pkt 3 w lit. b, i i j oraz w pkt 4 w lit. b wyrazy
„wspólnego korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej oraz budynków” zastêpuje siê
wyrazami „dostêpu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej”;

41) w art. 219 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) art. 34 ust. 2 pkt 10 w zakresie spe³niania wszystkich uzasadnionych ¿¹dañ zwi¹zanych z dostêpem

do jego sieci, w³¹cznie z ¿¹daniem zapewnienia dostêpu do swojej sieci w ka¿dym technicznie uza-
sadnionym jej punkcie nie bêd¹cym zakoñczeniem sieci, jeœli sieæ przy³¹czana zosta³a wybudowana
zgodnie z przepisami prawa, przy czym op³aty z tego tytu³u powinny byæ ustalane na podstawie
przejrzystych i obiektywnych kryteriów zapewniaj¹cych równe traktowanie u¿ytkowników,”;

42) w art. 219 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. W okresie stosowania ust. 1 lub w okresie, o którym mowa w ust. 4, przedsiêbiorcy telekomuni-

kacyjni wykonuj¹ obowi¹zki wymienione w tych przepisach stosuj¹c akty wykonawcze wydane
na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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UZASADNIENIE

Senat po rozpatrzeniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne, postanowi³ wprowadziæ do jej treœci 42
poprawki.

Czêœæ poprawek Senat przyj¹³ w przekonaniu, i¿ we w³aœciwszy sposób dostosowuj¹ przepisy pol-
skiego prawa do wymogów prawa wspólnotowego. Tak¹ motywacja Senat kierowa³ siê przyjmuj¹c po-
prawki nr 1, 7, 13, 26 i 33.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2, Senat uzna³ za konieczne rozstrzygniêcie w¹tpliwoœci co do charakteru
poczty elektronicznej i postanowi³ wyraŸnie wy³¹czyæ us³ugi poczty elektronicznej z definicji us³ugi tele-
komunikacyjnej.

Poprawka nr 3 uzupe³nia przepisy dotycz¹ce rejestracji przedsiêbiorców telekomunikacyjnych
o wskazanie terminu w jakim organ regulacyjny ma dokonaæ rejestracji przedsiêbiorców. Doprecyzo-
waniu przepisów rejestracyjnych s³u¿y tak¿e poprawka nr 4, zgodnie z któr¹ do braków formalnych
wniosku o wpis bêdzie mia³ zastosowanie odpowiedni przepis Kodeksu postêpowania administracyjne-
go.

Zdaniem Senatu, ustawodawca powinien konsekwentnie stosowaæ przyjêty w ustawie model finan-
sowania dzia³alnoœci regulatora i z tego powodu nie ma potrzeby pobierania op³aty skarbowej za czyn-
noœci, które bêd¹ finansowane w inny sposób (poprawka nr 5).

Przyjmuj¹c poprawkê nr 6, Senat postanowi³, i¿ postêpowanie konsultacyjne nie mo¿e byæ dowolnie
skracane przez regulatora rynku. Zdaniem Senatu nale¿y wyraŸnie wskazaæ jedynie mo¿liwoœæ
przed³u¿enia tego postêpowania.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 9 Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ Przewodnicz¹cy KRRiT bêd¹cy jedynie or-
ganem wewnêtrznym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie posiada niezbêdnych prerogatyw do
uzgadniania treœci, które s¹ przedmiotem rozporz¹dzenia.

W zwi¹zku z tym, ¿e koszty badania rocznego sprawozdania rachunkowoœci regulacyjnej oraz kalku-
lacji kosztów bêd¹ pokrywane przez przedsiêbiorców nale¿y zapewniæ im mo¿liwoœæ wp³ywu na dokony-
wany przez Prezesa URTiP wybór bieg³ego rewidenta (poprawka nr 14).

Przyjmuj¹c poprawkê nr 17, Senat uzna³ za konieczne wskazanie, i¿ rezerwacja czêstotliwoœci mo¿e
byæ ograniczona obszarowo.

Poprawki nr 19 i 25, mimo, i¿ dotycz¹ ró¿nych zagadnieñ, pierwsza - konkursu w sprawie rezerwacji
czêstotliwoœci, druga - przetargu w sprawie numerów o wyj¹tkowej wartoœci gospodarczej, zosta³y przy-
jête, poniewa¿ Senat uzna³ za niezbêdne, ograniczenie swobody dzia³ania organów regulacyjnych. Z tej
przyczyny doprecyzowano sposób og³aszania wspomnianych postêpowañ i wskazano kryteria jakimi
bêd¹ pos³ugiwa³y siê te organy w ocenie ofert.

Powodem przyjêcia poprawki nr 24, polegaj¹cej na wskazaniu, i¿ tylko przedsiêbiorcy telekomunika-
cyjni mog¹ staraæ siê o przydzielenie numeracji, by³a chêæ zapobie¿enia powstawaniu firm stworzonych
wy³¹cznie w celu spekulacji przydzielonymi numeracjami.

Poprawka nr 26 ma na celu zagwarantowanie rozpowszechniania programów i us³ug szerokoekrano-
wych.

Poprawka nr 28 dotyczy doprecyzowania przepisu reguluj¹cego zagadnienie instalowania w
urz¹dzeniach koñcowych abonenta plików tekstowych b¹dŸ oprogramowania. Senat uzna³ za koniecz-
ne wprowadzenie mo¿liwoœæ wyra¿enia sprzeciwu wobec takich dzia³añ podmiotu œwiadcz¹cego us³ugi
drog¹ elektroniczn¹ lub koniecznoœci uzyskania uprzedniej zgody abonenta lub u¿ytkownika koñcowe-
go.

Senat uzna³, i¿ wymogi bezpieczeñstwa uzasadniaj¹, w wyj¹tkowych wypadkach, na³o¿enie na
przedsiêbiorców telekomunikacyjnych ograniczeñ dotycz¹cych m.in. publicznie dostêpnych us³ug te-
lekomunikacyjnych lub na³o¿enia obowi¹zków w postaci realizacji preferencyjnych po³¹czeñ telefonicz-
nych. W zwi¹zku z tym postanowiono, i¿ wspomniane ograniczenia lub obowi¹zki, bêd¹ nak³adane z
urzêdu przez Prezesa URTiP lub na wniosek organów odpowiedzialnych za œciganie przestêpstw lub za-
pewnienie bezpieczeñstwa publicznego. Ponadto Senat uzna³ za konieczne uregulowanie mo¿liwoœci
zastosowania urz¹dzeñ uniemo¿liwiaj¹cych wykonywanie na okreœlonym obszarze po³¹czeñ telefonicz-
nych za poœrednictwem ruchomej sieci telefonicznej (poprawka nr 29).

Zapewnieniu rzeczywistej skutecznoœci dzia³añ organów regulacyjnych wobec podmiotów o
znacz¹cej pozycji rynkowej s³u¿yæ bêd¹ poprawki nr 34 i 35. Poprawka nr 34 powoduje, i¿ decyzje w
sprawach o ustalenie znacz¹cej pozycji rynkowej oraz na³o¿enia obowi¹zków regulacyjnych bêd¹ podle-
ga³y natychmiastowemu wykonaniu, natomiast poprawka nr 35 powoduje, i¿ na postanowienia Preze-
sa UOKiK, jako organu wspó³uczestnicz¹cego, w trybie art. 106 K.p.a., w wydawaniu decyzji przez Pre-
zesa URTiP, nie bêdzie przys³ugiwa³o za¿alenie. Ta ostatnia poprawka, zdaniem Senatu, nie stanowi
istotnego naruszenia gwarancji procesowych, bowiem zainteresowany podmiot zachowuje prawo do
zaskar¿enia decyzji, której podstaw¹ s¹ wspomniane postanowienia.
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Poprawka nr 38 ma na celu ograniczenie zakresu stosowania nowych obowi¹zków wobec podmiotów
uznanych pod rz¹dami starej regulacji za operatorów o znacz¹cej pozycji rynkowej. Pozostawienie prze-
pisu w dotychczasowym brzmieniu, oznacza³oby na³o¿enie na te podmioty nowych obowi¹zków bez
przeprowadzenia, wymaganych przez now¹ ustawê, analiz i postêpowañ.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 42, Senat uzna³ za niezbêdne wyraŸne wskazanie, i¿ do momentu wydania
nowych decyzji na podstawie nowej ustawy, przedsiêbiorcy maj¹cy znacz¹c¹ pozycje rynkow¹, do reali-
zacji na³o¿onych na nich obowi¹zków regulacyjnych musz¹ stosowaæ dotychczasowe akty wykonaw-
cze.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter uzupe³niaj¹cy, redakcyjny lub porz¹dkowy i maj¹ na celu popra-
wiæ czytelnoœæ ustawy.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r. ustawy
o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektó-
rych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004 r. ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 7, pkt 4b otrzymuje brzmienie:

„4b) stosowania si³y fizycznej w postaci chwytów obezw³adniaj¹cych oraz podobnych technik obro-
ny w przypadku zagro¿enia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na cz³onka s³u¿by
porz¹dkowej lub inn¹ osobê, na zasadach okreœlonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997
r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z póŸn. zm.),”;

2) w art. 1 w pkt 8, w art. 17a w ust. 1 wyraz „okreœlaj¹cego” zastêpuje siê wyrazem „potwierdzaj¹cego”;
3) w art. 1 w pkt 9:

a) w lit. a wyrazy „Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, stra¿ gminna (miejska)” zastêpuje siê wyrazami „stra¿
gminna (miejska), Pañstwowa Stra¿ Po¿arna”,

b) w lit. b wyrazy „Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹, stra¿ gminn¹ (miejsk¹)” zastêpuje siê wyrazami „stra¿
gminn¹ (miejsk¹), Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹”;

4) w art. 1 w pkt 10, w art. 20e w pkt 2 w lit. c wyraz „identyfikuj¹cego” zastêpuje siê wyrazem
„potwierdzaj¹cego”;

5) w art. 1 w pkt 10, w art. 20e w pkt 3 w lit. e wyraz „lub” zastêpuje siê wyrazem „albo”;
6) w art. 1 w pkt 10, w art. 20e w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) nazwê lub imiê i nazwisko organizatora wraz z jego siedzib¹ oraz adresem,”;
7) w art. 1 w pkt 10, w art. 20e w pkt 10 wyrazy „i adres ich siedziby” zastêpuje siê wyrazami „, ich

siedzibê oraz adres”;
8) w art. 1 w pkt 11 w lit. c wyrazy „imprezy masowej” zastêpuje siê wyrazami „masowej imprezy

sportowej”;
9) w art. 1 w pkt 11 w lit. c wyraz „grzywnie” zastêpuje siê wyrazem „grzywny”;

10) w art. 1 w pkt 12, w art. 22 w ust. 1 wyrazy „do 6” zastêpuje siê wyrazami „do lat 6”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ



UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2004 r. Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie
imprez masowych.

Senat zadecydowa³ o wprowadzeniu do ustawy 10 poprawek.
Najistotniejsz¹ zmian¹ jest poprawka oznaczona nr 1. Si³y porz¹dkowe organizatora imprezy zosta³y

uprawnione ustaw¹ do stosowania si³y fizycznej wobec uczestników imprez. Senat zadecydowa³ o do-
precyzowaniu odpowiedniego przepisu i potrzebie okreœlenia zasad stosowania si³y fizycznej przez
odes³anie do zasad stosowania si³y fizycznej okreœlonych w art. 38 ustawy o ochronie osób i mienia.

Poprawki nr 2 i 4 uœciœlaj¹ terminologiê ustawy, dostosowuj¹c j¹ do brzmienia innych ustaw i stano-
wi¹, ¿e dokumenty nale¿¹ce do danej osoby nie „okreœlaj¹” ani nie „identyfikuj¹” osoby, a jedynie po-
twierdzaj¹ to¿samoœæ tej osoby.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 8 Senat mia³ na celu doprecyzowanie przepisu i wskazanie, ¿e skoro
przepis materialny ustalaj¹cy obowi¹zek przekazywania informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa im-
prez masowych dotyczy jedynie masowych imprez sportowych to wykroczenie polegaj¹ce na nieprzeka-
zywaniu albo przekazywaniu nieprawdziwej informacji mo¿e dotyczyæ jedynie informacji zwi¹zanych z
masowymi imprezami sportowymi.

Wszystkie pozosta³e zaproponowane przez Senat zmiany maj¹ charakter zmian redakcyjnych.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r. ustawy
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuza-
sadnionej zw³oki, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 11 wyrazy „dwóch miesiêcy” zastêpuje siê wyrazem „miesi¹ca”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ



UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowa-
niu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki Senat wprowadzi³ do jej tekstu jedn¹ poprawkê polegaj¹c¹ na
skróceniu do miesi¹ca terminu na wydanie orzeczenia w sprawie skargi na przewlek³oœæ postêpowania.
Proponuj¹c tê zmianê Senat mia³ na wzglêdzie koniecznoœæ zapewnienia, by rozpoznawanie skargi nie
skutkowa³o dalszym przed³u¿aniem postêpowania co do istoty sprawy. Wprowadzenie jako regu³y mie-
siêcznego terminu na rozpoznanie skargi przyczyni siê, zdaniem Senatu, do maksymalnego skracania
czasu prowadzenia tych postêpowañ, nie uniemo¿liwiaj¹c w uzasadnionych przypadkach odpowied-
niego przed³u¿enia tego terminu.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ³owieckie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ³owieckie, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie usuniêcia niezgodnoœci w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2004 r. uchwa³y w spra-
wie usuniêcia niezgodnoœci w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przysta-
niach morskich, przyjmuje tê uchwa³ê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Miêdzynarodowej konwencji o bezpieczeñstwie
¿ycia na morzu, 1974, uchwalonych przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Morsk¹ w Londynie

w dniu 13 grudnia 2002 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r. ustawy o ra-
tyfikacji Poprawek do Miêdzynarodowej konwencji o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu, 1974, uchwalo-
nych przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Morsk¹ w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r., przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u zmieniaj¹cego do Europejskiej konwencji
o zwalczaniu terroryzmu, sporz¹dzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2004 r. ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u zmieniaj¹cego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporz¹dzonego
w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o syste-
mie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Zbyszka Piwoñskiego do reprezentowania stanowiska Senatu
w dalszych pracach nad projektem.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ

projekt
USTAWA

z dnia

zmieniaj¹ca ustawê o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. samorz¹d województwa przejmuje prowadzenie szkó³

i placówek maj¹cych znaczenie co najmniej regionalne, przejêtych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez
samorz¹d powiatowy, je¿eli rada powiatu podejmie uchwa³ê o przekazaniu tych szkó³ i placówek
samorz¹dowi województwa wraz z mieniem powiatowym, bêd¹cym we w³adaniu przekazywanych
szkó³ i placówek, z zastrze¿eniem ust. 2.“.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.



UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca b.r. Senat podj¹³ uchwa³ê o odrzuceniu uchwalonej przez Sejm w dniu 14 maja 2004
r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, która by³a nastêpstwem inicjatywy grupy pos³ów do-
tycz¹cej stworzenia mo¿liwoœci przejêcia prowadzenia szkó³ rolnych i leœnych przez w³aœciwych mini-
strów. Jednoczeœnie Senat uznaje za zasadne ustanowienie podstaw prawnych przejmowania szkó³ rol-
nych i leœnych maj¹cych charakter co najmniej regionalny przez samorz¹dy wojewódzkie. Jest to w
pe³ni zasadne z uwagi na to, ¿e szko³y te kszta³c¹ specjalistów ze znacznie wiêkszych regionów ni¿ po-
wiat. W skali województwa mo¿na te¿ znacznie lepiej bilansowaæ potrzeby w zakresie kadr rolniczych
i leœnych i œciœlej powi¹zaæ funkcjonowanie tych szkó³ z oœrodkami doradztwa rolniczego i centrami
kszta³cenia rolniczego.

W art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) stworzona zosta³a mo¿liwoœæ przejmowania szkó³ i pla-
cówek maj¹cych znaczenie co najmniej regionalne, przejêtych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez sa-
morz¹d powiatowy, je¿eli rada powiatu podejmie uchwa³ê o przekazaniu tych szkó³ i placówek sa-
morz¹dowi województwa wraz z mieniem powiatowym, bêd¹cym we w³adaniu przekazywanych szkó³ i
placówek przez samorz¹d wojewódzki, jednak okreœlony tam termin 31 grudnia 2004 r. up³ywa ju¿ za
kilka miesiêcy. St¹d zachodzi potrzeba nowelizacji tej ustawy w zakresie dotycz¹cym w/w terminu –
tak, aby zosta³ on wyd³u¿ony do dnia 31 grudnia 2006 r. Te dodatkowe dwa lata bêd¹ wystarczaj¹ce do
tego, aby zachêciæ obie strony do zawarcia stosownych porozumieñ, na mocy których dokonana zosta-
nie zmiana podporz¹dkowania tych szkó³.

Projekt spowoduje skutki finansowe dla bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego z jednej stro-
ny poprzez obci¹¿enie bud¿etów tych samorz¹dów województw, które przejm¹ w/w szko³y i placówki,
z drugiej zaœ – poprzez odci¹¿enie bud¿etów samorz¹dowych powiatowych z koniecznoœci wydatkowa-
nia odpowiednich œrodków na ich utrzymanie. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ skutkiem finansowym za-
wartego porozumienia miêdzy zainteresowanymi stronami bêdzie przejêcie przez samorz¹d wojewódz-
twa mienia powiatowego, bêd¹cego we w³adaniu przekazywanych szkó³ i placówek. Globalne oszacowa-
nie tych skutków nie wydaje siê jednak mo¿liwe z uwagi na nieznan¹ skalê tego przedsiêwziêcia.

Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o nadaniu Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Czêstochowie nazwy
„Akademia im. Jana D³ugosza w Czêstochowie“

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2004 r. ustawy o nada-
niu Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Czêstochowie nazwy „Akademia im. Jana D³ugosza w Czêstocho-
wie”, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2004 r. ustawy
o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 9 w lit. e, w ust. 11a w pkt 8 wyraz „placówka” zastêpuje siê wyrazem „placówkach”;
2) w art. 1 w pkt 12, w art. 11a:

a) dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dyrektor szko³y mo¿e pobieraæ op³aty za wydanie legitymacji w wysokoœci nieprzekra-

czaj¹cej kosztów wytworzenia dokumentu.”,
b) w ust. 2 wyrazy „mo¿liwoœæ pobierania op³aty za wydanie legitymacji w wysokoœci nieprzekra-

czaj¹cej kosztów wytworzenia dokumentu” zastêpuje siê wyrazami „termin, w jakim dyrektor
szko³y zobowi¹zany jest do wydania legitymacji”;

3) w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 5 w zdaniu wstêpnym po wyrazie „pracy” dodaje siê wyrazy „oraz po
zasiêgniêciu opinii Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego”;

4) w art. 1 w pkt 17 w lit. d w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „6a i” oraz skreœla siê ust. 6a;
5) w art. 1 w pkt 18, w art. 32 w ust. 2 wyrazy „oraz w organach sprawuj¹cych nadzór pedagogiczny nad

zak³adami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz rodzinnymi oœrodkami
diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szko³ami przy zak³adach karnych” zastêpuje siê wyrazami
„w organach sprawuj¹cych nadzór pedagogiczny nad zak³adami poprawczymi, schroniskami dla
nieletnich, rodzinnymi oœrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szko³ami przy zak³adach
karnych”;

6) w art. 1 w pkt 30, w art. 73 w ust. 10 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przys³uguje odwo³anie do organu

odwo³awczego okreœlonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 oraz w trybie okreœlo-
nym w tych przepisach.”;

7) w art. 2, w art. 92a:
a) dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rektor mo¿e pobieraæ op³aty za wydanie legitymacji w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej kosz-
tów wytworzenia dokumentu.”,

b) w ust. 2 wyrazy „mo¿liwoœæ pobierania op³aty za wydanie legitymacji w wysokoœci nieprzekra-
czaj¹cej kosztów wytworzenia dokumentu” zastêpuje siê wyrazami „termin, w jakim rektor zo-
bowi¹zany jest do wydania legitymacji”;

8) w art. 5 po wyrazie „zawodowego” dodaje siê wyrazy „w trybie art. 9c ust. 2 ustawy wymienionej w
art. 1,”;

9) w art. 6:
a) w ust. 1 wyrazy „31 grudnia 2006 r.” zastêpuje siê wyrazami „31 grudnia 2007 r.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku niez³o¿enia przez nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, dokumentów potwier-
dzaj¹cych ukoñczenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów, wpis na listê ekspertów wy-
gasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

10) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „art. 9g ust. 11a” zastêpuje siê wyrazami „art. 9g ust. 11a pkt 3”;
11) w art. 6 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Postêpowania o wpis na listê ekspertów wszczête i niezakoñczone przed dniem wejœcia w ¿ycie ni-
niejszej ustawy prowadzone s¹ na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych przed dniem jej wejœcia
w ¿ycie.”;

12) w art. 7:
a) w ust. 1 wyrazy „w terminie do dnia 31 sierpnia 2004 r.” zastêpuje siê wyrazami „w terminie 30

dni od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy”,
b) w ust. 2 wyrazy „z dniem 31 sierpnia 2004 r.” zastêpuje siê wyrazami „z up³ywem 30 dni od dnia

wejœcia w ¿ycie ustawy”;
13) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Nauczyciele, którzy w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy przebywaj¹ na urlopach dla poratowania
zdrowia lub pozostaj¹ w stanie nieczynnym, otrzymuj¹ wynagrodzenie przys³uguj¹ce w dniu



rozpoczêcia urlopu dla poratowania zdrowia lub w dniu przejœcia w stan nieczynny do czasu za-
koñczenia tego urlopu lub wygaœniêcia stosunku pracy.”;

14) w art. 10 po wyrazie „Nauczycielowi” dodaje siê wyraz „kontraktowemu”;
15) w art. 12 wyrazy „art. 9g ust. 10 i 12” zastêpuje siê wyrazami “art. 9g ust. 10”;
16) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Organy prowadz¹ce szko³y, w terminie dwóch miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej
ustawy:
1) dostosuj¹ do jej przepisów kryteria i tryb przyznawania nagród okreœlonych w art. 49 ust. 1

pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia wejœcia w ¿ycie ni-
niejszej ustawy,

2) okreœl¹ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ logopedów oraz doradców zawodowych
prowadz¹cych zajêcia zwi¹zane z wyborem kierunku kszta³cenia i zawodu w celu wspomaga-
nia uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póŸn. zm.).”;

17) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyj¹tkiem art. 1 ust. 2 pkt 4, art. 3 pkt

1-3, art. 6a ust. 6 i ust. 9 pkt 2, art. 17 ust. 2-3, art. 28 ust. 1, art. 42b ust. 2 i art. 91b ust. 4-6
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹ oraz art. 7, które
wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.“.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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UZASADNIENIE

Senat proponuje wprowadzenie 17 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Zasadniczym przedmiotem zainteresowania Senatu, maj¹cym swoje prze³o¿enie w poprawkach pro-
ponowanych Sejmowi do rozpatrzenia, by³y zmiany dotycz¹ce kszta³towania wynagrodzeñ nauczycieli.
W tym zakresie Senat proponuje wprowadzenie dwóch poprawek (nr 3 i 4). Pierwsza z nich zobowi¹zuje
ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania do zasiêgniêcia opinii Komisji Wspólnej Rz¹du i
Samorz¹du Terytorialnego przy wydawaniu rozporz¹dzenia dotycz¹cego wynagrodzeñ nauczycieli.
Konsekwencj¹ drugiej poprawki jest zniesienie obowi¹zku uzgadniania regulaminu wynagradzania ze
zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli, który zosta³ na³o¿ony na jednostki samorz¹du tery-
torialnego. W przekonaniu Senatu, przyjêty przez Sejm tryb konsultacji regulaminów wynagradzania
nauczycieli ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli, polegaj¹cy na obowi¹zku ich uzgod-
nienia (bior¹c dodatkowo pod uwagê, i¿ te uzgodnienia przeprowadzane by³yby corocznie), mo¿e znacz-
nie utrudniaæ terminowe podejmowanie uchwa³ w tych sprawach przez jednostki samorz¹du terytorial-
nego, co bêdzie siê wi¹zaæ z opóŸnieniami w wyp³acaniu wynagrodzeñ i ponoszeniem przez samorz¹dy
odpowiedzialnoœci za te opóŸnienia.

Senat przyj¹³ równie¿ poprawki modyfikuj¹ce przepisy dotycz¹ce wydawania legitymacji s³u¿bowych
nauczycielom, uznaj¹c i¿ nie wyra¿aj¹ one wystarczaj¹co precyzyjnie woli ustawodawcy. Poprawkami
nr 2 i 7 Senat wprowadzi³ w ustawie normê, na podstawie której mo¿liwe jest pobieranie op³aty za wyda-
nie legitymacji s³u¿bowej nauczycielowi, natomiast rozporz¹dzenie ministra w³aœciwego do spraw
oœwiaty i wychowania okreœlaæ bêdzie jedynie wzór i tryb wystawiania tej legitymacji.

Poprawk¹ nr 6 dodano w ustawie normê uprawniaj¹c¹ nauczyciela do z³o¿enia odwo³ania od orzecze-
nia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, uznaj¹c i¿ ustawodawca za-
mierza³ przyznaæ nauczycielom takie prawo, przewiduj¹c w delegacji ustawowej zawartej w art. 73 ust.
11 koniecznoœæ okreœlenia organu odwo³awczego od tych orzeczeñ.

Senat opowiedzia³ siê za przyjêciem 9 poprawek do przepisów przejœciowych. Na uwagê zas³uguj¹ po-
prawki nr 9, 12 i 16. Poprawka nr 9 wyd³u¿a o rok termin, w jakim nauczyciele wpisani na listê eksper-
tów na zasadach obowi¹zuj¹cych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, maj¹ obowi¹zek uko-
ñczenia szkolenia dla kandydatów na ekspertów oraz stanowi, ¿e niedotrzymanie powy¿szego terminu
powoduje wygaœniêcie wpisu z mocy prawa. Poprawka nr 12 zmienia termin, w jakim nauczyciel, które-
mu udzielono urlopu bezp³atnego w zwi¹zku z nawi¹zaniem stosunku pracy na podstawie wyboru, ma
z³o¿yæ rezygnacjê z zajmowanego stanowiska dyrektora szko³y. Przyjmuj¹c t¹ poprawkê senatorowie
rozwa¿ali dalszy tryb prac nad ustaw¹ i uznali, i¿ dotrzymanie terminu okreœlonego w tym przepisie
mo¿e byæ zagro¿one (31 sierpnia 2004 r.). Poprawka nr 16 uzupe³nia przepis przejœciowy, zobowi¹zuj¹c
organy prowadz¹ce szko³y do okreœlenia, w terminie 2 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, tygo-
dniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla logopedów oraz doradców zawodowych.

Izba uzna³a, i¿ nie jest konieczne zachowywanie w mocy, do czasu wydania nowych przepisów wyko-
nawczych, rozporz¹dzenia wydanego na podstawie art. 9g ust. 12 w jego obecnie obowi¹zuj¹cym
brzmieniu. Rozporz¹dzenie to okreœla bowiem wymagania, jakim powinni odpowiadaæ eksperci oraz
warunki wpisywania ekspertów na listê i skreœlania z niej, natomiast omawiana nowelizacja reguluje t¹
materiê w ustawie (poprawka nr 15).

Senat proponuje równie¿ zmianê terminu wejœcia w ¿ycie ustawy. Poprawka nr 17 wyd³u¿a vacatio
legis ustawy, przewiduj¹c jej wejœcie w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r., za wyj¹tkiem przepisów do-
tycz¹cych nauczycieli skierowanych do pracy w szko³ach europejskich i przepisów doprecyzowuj¹cych
rozwi¹zania ju¿ obowi¹zuj¹ce w ustawie, które wejd¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Poprawki nr 8, 11, 13 i 14 maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy, poprawka nr 10 dokonuje korekty w za-
kresie odes³ania, poprawka nr 1 naprawia b³¹d jêzykowy, natomiast poprawka nr 5 ma charakter re-
dakcyjny.
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