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w dniach 2 i 3 lutego 2005 r.
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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poœrednictwie
ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw.

3. Informacja rz¹du o realizacji programu na rzecz przyspieszenia i ujednoli-
cenia dzia³añ maj¹cych na celu wykorzystanie prac naukowo-badawczych
i zintensyfikowanie wdro¿eñ w gospodarce.

4. Informacja rz¹du na temat oceny postanowieñ Traktatu ustanawiaj¹cego
Konstytucjê dla Europy z punktu widzenia interesów Polski.

5. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wi¹zaniach prawnych zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca
i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

6. Drugie czytanie projektu uchwa³y w szeœædziesi¹t¹ rocznicê oswobodzenia
KL Auschwitz.

7. Drugie czytanie projektu uchwa³y w 85. rocznicê uroczystoœci zaœlubin
Polski z morzem.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych i usta-
wê o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

9. Zmiany w sk³adzie 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:

Agencja Rynku Rolnego – zastêpca prezesa Stanis³aw Stañko

Pañstwowy Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych – wiceprezes Marian Leszczyñski

Ministerstwo Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu, pe³nomocnik rz¹du do spraw osób
niepe³nosprawnych Leszek Zieliñski

Polska Akademia Nauk – prezes Andrzej Legocki

Rada G³ówna Jednostek Badawczo-Rozwojowych – przewodnicz¹cy Zbigniew Œmieszek
– sekretarz Marek Daszkiewicz

Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego – wiceprzewodnicz¹cy Boles³aw Ginter

Naczelna Organizacja Techniczna – prezes Wojciech Ratyñski

Ministerstwo Finansów – sekretarz stanu Stanis³aw Stec

Ministerstwo Gospodarki i Pracy – podsekretarz stanu Krzysztof Krystowski

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji – sekretarz stanu Marek Bartosik

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – sekretarz stanu Jan Truszczyñski

Porz¹dek obrad

76. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 2 i 3 lutego 2005 r.



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Longin
Pastusiak oraz wicemarsza³kowie Ryszard Ja-
rzembowski, Kazimierz Kutz i Jolanta Danielak)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Proszê pañstwa senatorów o zajmowanie

miejsc.
Otwieram siedemdziesi¹te szóste posiedzenie

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana

senatora Andrzeja Jaeschkego oraz pana senato-
ra Mariana Lewickiego. Listê mówców bêdzie
prowadzi³ pan senator Andrzej Jaeschke.

Proszê panów senatorów sekretarzy o zajêcie
miejsc przy stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie! W dniu 31 stycz-
nia bie¿¹cego roku zmar³ senator Jan Mulak,
marsza³ek senior Senatu trzeciej kadencji, prze-
wodnicz¹cy Komisji Kultury, Œrodków Przekazu,
Wychowania Fizycznego i Sportu, cz³onek Komi-
sji Obrony Narodowej oraz Komisji Konstytucyj-
nej Zgromadzenia Narodowego, twórca sukce-
sów polskiej lekkoatletyki.

Proszê pañstwa senatorów o powstanie i uczcze-
nie minut¹ ciszy pamiêæ zmar³ego senatora.

(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
Dziêkujê.
Wysoki Senacie! Przypominam, ¿e w wyborach

uzupe³niaj¹cych do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej przeprowadzonych w dniu 16 stycznia bie-
¿¹cego roku w województwie wielkopolskim
w okrêgu nr 36 zosta³a wybrana pani El¿bieta
Streker-Dembiñska.

Informujê, ¿e przed przyst¹pieniem do obrad
pani senator El¿bieta Streker-Dembiñska z³o¿y
œlubowanie senatorskie.

Rota œlubowania senatorskiego zawarta jest
w art. 104 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.

Przypominam, ¿e stosownie do art. 30 ust. 5
Regulaminu Senatu senatorowie sk³adaj¹ œlubo-
wanie w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty œlubo-
wania wypowiadaj¹ s³owo „œlubujê”. Œlubowanie

mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem s³ów „tak mi dopo-
mó¿ Bóg”.

Proszê nowo wybran¹ senator, pani¹ El¿bietê
Streker-Dembiñsk¹, o podejœcie do sto³u prezy-
dialnego w celu z³o¿enia œlubowania senator-
skiego.

Wszystkich pañstwa proszê o powstanie.
(Wszyscy wstaj¹)
Odczytujê rotê œlubowania: „Uroczyœcie œlu-

bujê rzetelnie i sumiennie wykonywaæ obowi¹zki
wobec Narodu, strzec suwerennoœci i interesów
pañstwa, czyniæ wszystko dla pomyœlnoœci oj-
czyzny i dobra obywateli, przestrzegaæ Konstytu-
cji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Proszê pani¹ senator El¿bietê Streker-Dem-
biñsk¹ o z³o¿enie œlubowania.

Senator
El¿bieta Streker-Dembiñska:
Œlubujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê bardzo.
Stwierdzam, ¿e senator El¿bieta Streker-

-Dembiñska z³o¿y³a œlubowanie. Gratulujê, Pani
Senator. (Oklaski)

Chcê poinformowaæ pañstwa senatorów, ¿e
w³aœnie dziêki temu, ¿e mamy now¹ kole¿ankê,
która jest doœwiadczonym samorz¹dowcem, wo-
bec czego wzmocni nasz¹ komisjê zajmuj¹c¹ siê
administracj¹ pañstwow¹ i samorz¹dem, utrzy-
mamy nadal bardzo wysoki, najwy¿szy w historii
parlamentaryzmu polskiego, odsetek pañ: 23%.
Jesteœmy z tego dumni, a ja czêsto publicznie
podkreœlam…

(G³osy z sali: 25%.)
Ile?
(G³osy z sali: 25%.)
(Senator Grzegorz Matuszak: 1/4.)
A, to wobec tego proszê powiedzieæ pani prze-

wodnicz¹cej Parlamentarnej Grupy Kobiet, ¿e
pomyli³a siê, mówi¹c o 23%. Jest 25%, 1/4. Tak
wysokiego odsetka kobiet nigdy nie by³o w piêæ-
set kilkunastoletniej historii parlamentu pol-



skiego. I dlatego ja czêsto powtarzam, ¿e Senat
Rzeczypospolitej jest nie tylko izb¹ wy¿sz¹, lecz
równie¿ piêkniejsz¹. Ale nie jest to ¿adne mole-
stowanie, to jest komplement.

Panie i Panowie Senatorowie! W dniu 20 stycz-
nia 2005 r. zmar³ Jan Nowak-Jeziorañski,
¿o³nierz Armii Krajowej, legendarny kurier
z Warszawy, twórca Rozg³oœni Polskiej Radia
Wolna Europa, pisarz, publicysta, dziennikarz,
cz³owiek, który bez reszty poœwiêci³ swoje ¿ycie
sprawom ojczyzny i by³ wzorem postaw patrioty-
cznych dla kilku pokoleñ Polaków, odznaczony
miêdzy innymi Orderem Or³a Bia³ego i krzy¿em
Virtuti Militari.

Proszê pañstwa senatorów o powstanie
i uczczenie minut¹ ciszy pamiêci Jana Nowa-
ka-Jeziorañskiego.

(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
Dziêkujê.
Panie i Panowie Senatorowie! 17 stycznia bie-

¿¹cego roku minê³a szeœædziesi¹ta rocznica wy-
zwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej.
Szczególne s³owa uznania kierujemy do ¿o³nierzy
wyzwolicieli Warszawy oraz do dzisiejszy komba-
tantów i inwalidów wojennych 1. Armii Wojska
Polskiego, Armii Krajowej, Armii Ludowej i Bata-
lionów Ch³opskich.

Z³ó¿my ho³d poleg³ym ¿o³nierzom, cz³onkom
ruchu oporu i mieszkañcom stolicy. Proszê o po-
wstanie i uczczenie ich minut¹ ciszy.

(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
Dziêkujê.
Wysoka Izbo! Chcia³bym poinformowaæ, i¿

Trybuna³ Konstytucyjny w dniu 12 stycznia bie-
¿¹cego roku przychyli³ siê do stanowiska Senatu
i orzek³ co nastêpuje: „Art. 9 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów
z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych
z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej w zakresie, w jakim pomija obo-
wi¹zek zasiêgania opinii organu w³aœciwego na
podstawie Regulaminu Senatu, jest niezgodny
z art. 10 ust. 2 i z art. 95 ust. 1 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej”. Zdaniem Trybuna³u Kon-
stytucyjnego Senat jest odrêbn¹ i równorzêdn¹
izb¹ ustawodawcz¹, która musi mieæ takie samo
jak Sejm prawo do udzia³u w stanowieniu prawa
Unii Europejskiej.

Chcia³bym w imieniu Wysokiej Izby podziêko-
waæ pani senator Teresie Liszcz – nie widzê jej, ale
i tak jej podziêkujemy – oraz panu senatorowi
Andrzejowi Jaeschkemu za tak skuteczne repre-
zentowanie Senatu przed Trybuna³em Konstytu-
cyjnym w tej sprawie, wbrew stanowisku rz¹du
i wbrew stanowisku Sejmu. (Oklaski)

Dziêkujemy.
Chcê równie¿ poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e

odby³em ju¿ rozmowy w tej sprawie i z premie-

rem, i z marsza³kiem Sejmu, ¿eby umieœciæ w po-
rz¹dku dziennym jednego z najbli¿szych posie-
dzeñ Sejmu tê ustawê, któr¹ Wysoka Izba raczy³a
uchwaliæ. Dotyczy to, pamiêtajmy, art. 9 tej usta-
wy. S³usznoœæ tej ustawy, naszej ustawy, uzna³
w³aœnie Trybuna³ Konstytucyjny.

Informujê równie¿ Wysok¹ Izbê, ¿e na dzie-
wiêædziesi¹tym czwartym posiedzeniu 22 gru-
dnia 2004 r. Sejm przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek
Senatu: do ustawy bud¿etowej na rok 2005, do
ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do po-
wietrza gazów cieplarnianych i innych substan-
cji, do ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz
ustawy o porêczeniach i gwarancjach udziela-
nych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby
prawne, i jedn¹ z dwóch zg³oszonych przez Senat
poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków
rolnych oraz o zmianie innych ustaw. Sejm przy-
j¹³ tak¿e wszystkie poprawki Senatu zg³oszone
do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych, a tak¿e do ustawy o zmia-
nie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawie-
raj¹cych azbest.

Informujê równie¿ Wysok¹ Izbê, ¿e Sejm na
dziewiêædziesi¹tym pi¹tym posiedzeniu 6
i 7 stycznia bie¿¹cego roku przyj¹³ wszystkie po-
prawki Senatu: do ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu
chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz o zmianie nie-
których innych ustaw. Sejm przyj¹³ tak¿e wiêk-
szoœæ poprawek Senatu do nastêpuj¹cych
ustaw: ustawy o mniejszoœciach narodowych
i etnicznych oraz jêzyku regionalnym; ustawy
o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym, usta-
wy o wy¿szych szko³ach zawodowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, i jedyn¹ po-
prawkê zg³oszon¹ przez Senat do ustawy o zmia-
nie ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi.

Ponadto pragnê poinformowaæ Wysok¹ Izbê,
¿e Sejm na dziewiêædziesi¹tym szóstym posie-
dzeniu 20 i 21 stycznia bie¿¹cego roku przyj¹³
czêœæ poprawek Senatu do ustawy o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op³acie produktowej i op³acie depozytowej,
a tak¿e przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu do
ustawy o doœwiadczeniach na zwierzêtach, do
ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwatero-
waniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej oraz nie-
których innych ustaw. Sejm odrzuci³ wszystkie
poprawki zg³oszone przez Senat do ustawy
o zmianie ustawy o samorz¹dowych kolegiach
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odwo³awczych, ustawy o dzia³ach administracji
rz¹dowej oraz ustawy o administracji rz¹dowej
w województwie.

Panie i Panowie Senatorowie! Wobec niewnie-
sienia zastrze¿eñ do protoko³u siedemdziesi¹te-
go drugiego posiedzenia stwierdzam, ¿e protokó³
tego posiedzenia zosta³ przyjêty.

Informujê, ¿e protoko³y siedemdziesi¹tego
trzeciego, siedemdziesi¹tego czwartego i siedem-
dziesi¹tego pi¹tego posiedzenia Senatu, zgodnie
z odpowiednim artyku³em naszego regulaminu,
s¹ przygotowane do udostêpnienia pañstwu se-
natorom.

Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi do
nich zastrze¿eñ, zostan¹ one przyjête na kolej-
nym posiedzeniu Senatu.

Wysoka Izbo! Dorêczony pañstwu senatorom
projekt porz¹dku obrad obecnego, siedemdzie-
si¹tego szóstego, posiedzenia Senatu obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o poœrednictwie ubezpiecze-
niowym oraz niektórych innych ustaw.

3. Informacja Rz¹du o realizacji programu na
rzecz przyspieszenia i ujednolicenia dzia³añ ma-
j¹cych na celu wykorzystanie prac naukowo-ba-
dawczych i zintensyfikowanie wdro¿eñ w gospo-
darce.

4. Informacja Rz¹du na temat oceny postano-
wieñ Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla
Europy z punktu widzenia interesów Polski.

5. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach prawnych
zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z lip-
ca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych
ustaw.

Informujê, ¿e zgodnie z postanowieniem Kon-
wentu Seniorów nad informacj¹ Rz¹du o realiza-
cji programu na rzecz przyspieszenia i ujednoli-
cenia dzia³añ maj¹cych na celu wykorzystanie
prac naukowo-badawczych i zintensyfikowanie
wdro¿eñ w gospodarce nie bêdzie przeprowadzo-
na dyskusja, ale senatorowie bêd¹ mieli mo¿li-
woœæ zadawania pytañ przedstawicielom rz¹du.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?

Pan senator Jaeschke, bardzo proszê.

Senator Andrzej Jaeschke:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Se-

natu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: drugie czytanie projektu uchwa³y
w szeœædziesi¹t¹ rocznicê oswobodzenia KL
Auschwitz. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma odmienne

zdanie w tej sprawie? Nie widzê zg³oszeñ. Dziê-
kujê.

Stwierdzam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a propozy-
cjê uzupe³nienia porz¹dku obrad o punkt: drugie
czytanie projektu uchwa³y w szeœædziesi¹t¹ rocz-
nicê oswobodzenia KL Auschwitz.

(Senator Marian Lewicki: Panie Marsza³ku…)
Pan senator Lewicki, bardzo proszê.

Senator Marian Lewicki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zgodnie

z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu wnoszê
o uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt: drugie
czytanie projektu uchwa³y w 85. rocznicê uro-
czystoœci zaœlubin Polski z morzem.

Chcia³bym dodaæ, i¿ wczoraj na wspólnym po-
siedzeniu Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci oraz Komisji Skarbu Pañstwa i Infra-
struktury zosta³a uzgodniona treœæ projektu
przedmiotowej uchwa³y, która zawarta jest
w druku nr 880S.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Przypominam, ¿e rocznica przypada dok³a-

dnie 10 lutego.
Czy s¹ inne opinie w tej sprawie? Nie s³yszê

g³osu sprzeciwu.
Stwierdzam, ¿e Wysoka Izba zaaprobowa³a

propozycjê uzupe³nienia porz¹dku dziennego
o punkt: drugie czytanie projektu uchwa³y w 85.
rocznicê uroczystoœci zaœlubin Polski z morzem.

Pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu senatorów Komisji Polityki Spo³ecz-

nej i Zdrowia, a tak¿e zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8
Regulaminu Senatu, proszê Wysok¹ Izbê o uzu-
pe³nienie porz¹dku obrad o rozpatrzenie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatru-
dnianiu osób niepe³nosprawnych, zawartej
w druku nr 878.

Mimo ¿e sprawozdanie z druku nr 878A zosta-
³o dorêczone pañstwu niedawno, to dobroczynne
skutki tej ustawy, a raczej oczekiwany jej wp³yw
na fundusze powiatów sk³ania nas do tego, by
skróciæ proces legislacyjny. Komisja nie zg³asza
¿adnych poprawek do tej ustawy i gdyby Wysoka
Izba podzieli³a nasz pogl¹d w tej sprawie, to wów-
czas pozosta³by ju¿ tylko czas oczekiwania na
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podpis pana prezydenta. Ustawa, przypomnê,
dzia³a³aby z moc¹ od 1 stycznia. Tak wiêc, ¿eby
tej jazdy na wstecznym biegu nie przed³u¿aæ o je-
szcze dodatkowe dwa tygodnie, proszê Wysok¹
Izbê o mo¿e niezbyt rygorystyczne potraktowanie
Regulaminu Senatu, wzglêdy wy¿sze przemawia-
j¹ bowiem za tym. Dziêkujê.

(Marsza³ek Longin Pastusiak: Dziêkujê. Rozu-
miem, Pani Senator, ¿e sprawozdanie jest do-
stêpne wszystkim pañstwu senatorom?)

Tak, sprawozdanie jest dostêpne w druku
nr 878A.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Z informacji pani senator wynika, ¿e raczej
jest to, powiedzia³bym, techniczna sprawa, ¿e
chodzi o to, ¿eby ten termin wejœcia…

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak, Panie
Marsza³ku.)

…w ¿ycie ustawy troszeczkê przyspieszyæ.
Czy s¹ inne zdania w tej sprawie? Nie widzê,

nie s³yszê zg³oszeñ.
Wobec tego uznajê, ¿e Wysoka Izba zgodzi³a siê

uzupe³niæ porz¹dek obrad siedemdziesi¹tego
szóstego posiedzenia Senatu o punkt, który
brzmi tak: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³no-
sprawnych i ustawê o zmianie ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw – bardzo d³uga nazwa ustawy.

Czy pani senator zg³asza jak¹œ propozycjê,
w którym punkcie porz¹dku dziennego ma to byæ?

Senator Krystyna Sienkiewicz:

Panie Marsza³ku, te historyczne uchwa³y,
a szczególnie uchwa³a dotycz¹ca Auschwitz-
-Birkenau… Waga tamtych zdarzeñ historycz-
nych sk³ania mnie do tego, by byæ ukontentowa-
n¹ pozycj¹ ósm¹ w porz¹dku obrad.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dobrze.
Poniewa¿ obaj panowie senatorowie sekreta-

rze, którzy siedz¹ po obu moich stronach, nie
wnosili, w których punktach to ma byæ, rozu-
miem, ¿e jest konsensus i zgoda na to, ¿eby umie-
œciæ to w koñcowej czêœci naszego porz¹dku ob-
rad. Wszystko wskazuje, ¿e je¿eli obrady potocz¹
siê sprawnie, rozpatrzymy wszystkie punkty po-
rz¹dku obrad w dniu dzisiejszym, natomiast g³o-

sowania odbêd¹ siê jutro o godzinie 11.00. Jutro
rano spotka siê Konwent Seniorów, póŸniej pre-
zydium, a g³osowania rozpoczn¹ siê o godzinie
11.00.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad siedemdziesi¹tego szóstego posiedzenia Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysoka Izbo, przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wy-
konywaniu mandatu pos³a i senatora.

Przypominam, ¿e ustawa ta zosta³a uchwalo-
na przez Sejm na dziewiêædziesi¹tym pi¹tym po-
siedzeniu 6 stycznia bie¿¹cego roku…

(Rozmowy na sali)
Ale je¿eli ktoœ musi opuœciæ salê, to proszê, ¿e-

by czyni³ to w ciszy.
No, zakoñczy³ siê exodus pañstwa senatorów.

Ci, którzy pozostali, pracuj¹. Cieszê siê, ¿e wiêk-
szoœæ zosta³a na sali.

A wiêc przystêpujemy do rozpatrzenia pun-
ktu pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyko-
nywaniu mandatu pos³a i senatora.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm
6 stycznia i 7 stycznia zosta³a przekazana naszej
Izbie. Nastêpnego dnia, 7 stycznia, zgodnie z Re-
gulaminem Senatu skierowa³em j¹ do Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
a tak¿e do Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci. Obie komisje przygotowa³y swoje
sprawozdania, które macie pañstwo w drukach
nr 872A i 872B. Sam tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 872.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Aleksan-
drê Koszadê, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Aleksandra Koszada:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ, w imieniu Komisji

Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, stanowisko
komisji w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu
6 stycznia 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o wy-
konywaniu mandatu pos³a i senatora – druk se-
nacki nr 872.

Ustawa jest projektem poselskim. Celem usta-
wy jest regulacja kwestii zwi¹zanych z wykony-
waniem mandatu przez pos³a i senatora w sytua-
cji pozbawienia wolnoœci. Zgodnie z nowelizacj¹
w czasie pozbawienia wolnoœci pose³ lub senator
nie wykonuje praw i obowi¹zków wynikaj¹cych
z ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i sena-
tora, natomiast obowi¹zki parlamentarzysty,
wynikaj¹ce z funkcjonowania i znoszenia fun-
kcjonowania jego biura, przechodz¹ na mar-
sza³ka Izby.
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Podczas prac komisji, tak¿e w rezultacie za-
poznania siê z ekspertyzami i opini¹ Biura Legis-
lacyjnego, w¹tpliwoœci wzbudzi³ wskazany
w ustawie zakres praw i obowi¹zków, których
parlamentarzysta nie wykonuje w czasie pozba-
wienia wolnoœci. Zaistnia³a sytuacja, w której
sprawowanie mandatu parlamentarnego przez
pos³a lub senatora sta³o siê utrudnione ze wzglê-
du na tymczasowe aresztowanie. Ustawa o wyko-
nywaniu mandatu pos³a i senatora nie zawiera
¿adnych wyraŸnych unormowañ rozstrzyga-
j¹cych tego typu przypadki. Wykonywanie zna-
cznej czêœci uprawnieñ lub obowi¹zków parla-
mentarnych ³¹czy siê z koniecznoœci¹ osobistego
udzia³u w poszczególnych czynnoœciach. Inne je-
dnak uprawnienia i obowi¹zki mog¹ byæ wykony-
wane na przyk³ad w formie pisemnej.

Zaproponowany przepis ustawy nowelizu-
j¹cej, nowy art. 5a, budzi³ w¹tpliwoœci co do jego
zgodnoœci z konstytucj¹. Równie¿ okreœlenie
„w czasie pozbawienia wolnoœci” jest z karnopra-
wnego punktu widzenia nieprecyzyjne.

Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
w zaproponowanej poprawce doprecyzowa³a
art. 5a: „Pose³ i senator w czasie tymczasowego
aresztowania oraz w czasie odbywania kary po-
zbawienia wolnoœci nie wykonuje praw i obo-
wi¹zków okreœlonych w przepisach rozdzia³ów 1,
3 i 4 niniejszej ustawy”. Takie rozwi¹zanie po-
winno zlikwidowaæ w¹tpliwoœci dotycz¹ce zgod-
noœci z konstytucj¹.

Komisja wprowadzi³a równie¿ poprawkê doty-
cz¹c¹ diety i uposa¿enia parlamentarzysty.
W trakcie dyskusji pada³y stwierdzenia, i¿ are-
sztowanie jest usprawiedliwion¹ nieobecnoœci¹.
W zwi¹zku z tym pojawi³y siê w¹tpliwoœci, czym
bêdzie kierowa³ siê marsza³ek w kwestii ograni-
czenia uposa¿enia.

W przypadku tymczasowego aresztowania
obowi¹zuje równie¿ zasada domniemania nie-
winnoœci. W odniesieniu do nowego art. 23
ust. 10a jest logiczn¹ konsekwencj¹ przyjêcia za-
³o¿enia o niewykonywaniu obowi¹zków pos³a
i senatora w przypadku ograniczenia wolnoœci:
„Prawa i obowi¹zki pos³a i senatora przechodz¹
bezpoœrednio na marsza³ka”. Zapis ten roz-
wi¹zuje wiele problemów zwi¹zanych z funkcjo-
nowaniem biura.

Wysoka Izbo, Komisja Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci jednomyœlnie wnosi o przyjêcie
ustawy wraz z zaproponowan¹ poprawk¹ – zgod-
nie z drukiem nr 872A. Dziêkujê bardo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Pani Senator.
I proszê teraz pana senatora Gerarda Czajê,

sprawozdawcê Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich, o zabranie g³osu i przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Gerard Czaja:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Panie i Panowie Senatorowie!
Wydarzenia ostatnich tygodni wywo³a³y swoi-

st¹ reakcjê na uchylenie, po raz pierwszy od
1989 r., immunitetu poselskiego i jednoczesne
aresztowanie pos³a. St¹d koniecznoœæ przyœpie-
szonego opracowania projektu zmiany ustawy
o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Sena-
torskich, pochylaj¹c siê nad zmian¹ zapropono-
wan¹ przez Sejm, mia³a do dyspozycji kilka opinii
opracowanych przez znawców zarówno prawa
konstytucyjnego, jak i innych dziedzin prawa.
To, co wynika z dok³adnej lektury tych opraco-
wañ, sta³o siê punktem wyjœcia do szczegó³owej,
przeprowadzonej przez cz³onków Komisji Regu-
laminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, analizy
ustawy, któr¹ Sejm uchwali³ w dniu 6 stycznia
2005 r.

I chcê powiedzieæ na pocz¹tku, ¿e pewne kon-
trowersje budzi³y bardzo du¿e jednak rozbie¿no-
œci w otrzymanych od profesorów opiniach: od je-
dnej opinii skrajnej, która w sposób jednoznacz-
ny stwierdza³a, i¿ rozwi¹zanie zaproponowane
w art. 5a jest niezgodne z konstytucj¹, do kolejnej
skrajnej opinii uznaj¹cej, ¿e zmiany zapropono-
wane w ustawie o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora s¹ zgodne z konstytucj¹, ale wymagaj¹
doprecyzowania.

Projekt zmiany ustawy, który trafia dzisiaj pod
obrady Wysokiej Izby, zwalnia pos³a, senatora
równie¿, z obowi¹zku wykonywania tych czynno-
œci, które sk³adaj¹ siê na aktywne spe³nianie roli
parlamentarzysty, a zawarte to zosta³o, jak ju¿
wspomnia³em, w art. 5a proponowanym przez
Sejm. Jeœli zatem zwalnia siê pos³a, zwalnia siê
senatora, z koniecznoœci wype³niania praw i obo-
wi¹zków parlamentarnych, to rodzi siê kolejna
w¹tpliwoœæ co do uposa¿enia, i to uposa¿enia za-
sadniczego, co do diety parlamentarnej czy
ewentualnych odpraw. Sejm przyj¹³ w drugim
czytaniu tak¹ oto interpretacjê, ¿e ustawa ta nie
powinna dotyczyæ uposa¿enia i diety parlamen-
tarnej, bowiem o tych sprawach decydowaæ bêd¹
marsza³ek Sejmu czy marsza³ek Senatu, po-
si³kuj¹c siê rozwi¹zaniami okreœlonymi w regu-
laminach Sejmu i Senatu.

Zdaniem Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich nie ma w tych przepisach –
mówiê tutaj o art. 5a – wyraŸnego ograniczenia
w zakresie praw i obowi¹zków wynikaj¹cych za-
równo z rozdzia³u 1, z rozdzia³u 3, jak i z rozdzia-
³u 4 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i se-
natora, a pozostawienie ogólnego odniesienia za-
proponowanego w nowym art. 5a spowoduje ko-
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niecznoœæ podejmowania ka¿dorazowo przez
prezydia Sejmu czy Senatu oddzielnych decyzji.

Posi³kowaliœmy siê równie¿ zdaniem Biura Le-
gislacyjnego Kancelarii Senatu, z którego opini¹
komisja, jak zwykle, siê zgadza, ¿e powinno byæ
rozgraniczenie uposa¿eñ parlamentarzysty, któ-
ry zosta³ pozbawiony wolnoœci – a to rozgranicze-
nie powinno byæ zwi¹zane z tym, czy jest pozba-
wiony wolnoœci na podstawie tymczasowego are-
sztowania, czy na podstawie odbywania kary
aresztu. Wyszliœmy bowiem z za³o¿enia, ¿e winno
byæ w sposób precyzyjny okreœlone uposa¿enie
parlamentarzysty zarówno w momencie odbywa-
nia kary, jak i w momencie tymczasowego are-
sztowania. St¹d proponujemy, aby art. 5 by³ roz-
budowany tak, jak to okreœlone zosta³o w druku
senackim nr 872B. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu senatorowi.
Przechodzimy do zadawania pytañ pañstwu

senatorom sprawozdawcom.
Ja mam pytanie, Panie Senatorze.
(Senator Gerard Czaja: Tak.)
W wypadku pozbawienia wolnoœci pos³a czy

senatora obowi¹zki pos³a i senatora wynikaj¹ce
z funkcjonowania biura przechodz¹ na mar-
sza³ka. Czy to znaczy, ¿e ja mam odbywaæ na
przyk³ad dy¿ury zamiast aresztowanego senato-
ra? Na czym maj¹ polegaæ te obowi¹zki mar-
sza³ka Sejmu czy Senatu? Czy zastanawialiœcie
siê nad tym? Bo ja bym chcia³ wiedzieæ, co mnie
czeka. Mam nadziejê, ¿e do takiej sytuacji nie
dojdzie, ale chcia³bym wiedzieæ, na czym ma po-
legaæ to, ¿e obowi¹zki przejmuje marsza³ek Se-
natu.

(Senator Gerard Czaja: Ale w zakresie ust. 10?)
Tak, ust. 10a.

Senator Gerard Czaja:

To znaczy, przyznam szczerze, ¿e na temat
ust. 10a by³o najmniej dyskusji, bowiem wy-
szliœmy z za³o¿enia, ¿e funkcjonowanie biura, bo
to dotyczy funkcjonowania biura parlamentar-
nego…

(Marsza³ek Longin Pastusiak: Przepraszam, co
to jest funkcjonowanie biura?)

Chodzi o to, jak biuro ma funkcjonowaæ w sy-
tuacji, kiedy pose³ nie sprawuje obowi¹zków par-
lamentarzysty. Od pana marsza³ka bêdzie zale-
¿a³o, czy biuro to ma funkcjonowaæ na zasadach
takich jak do tej pory, kiedy parlamentarzysta
spe³nia³ swoje funkcje. Albo zawiesi pan funkcjo-
nowanie biura, pana decyzj¹ zawieszone zosta-
nie jego funkcjonowanie. I tylko o to chodzi.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Bardzo proszê, pani senator Koszada… prze-
praszam, Kurzêpa.

Senator Irena Kurzêpa:

Panie Senatorze, biuro w³aœciwie pomaga po-
s³owi czy senatorowi w jego pracy. Pose³ czy sena-
tor zatrudnia osoby w tym biurze, wiêc jak to bê-
dzie? Czy roszczenia pracownicze bêd¹ skiero-
wane do marsza³ka w tej sytuacji? I czy to ma byæ
unormowane, czy nie ma byæ unormowane?
Dziêkujê.

Senator Gerard Czaja:

Nie wiem, czy pani senator dok³adnie przeczy-
ta³a ten przepis i propozycje zmian do ust. 10a.
W przypadku, kiedy pose³ i senator nie wykonuje
obowi¹zków, decyzje o znoszeniu czy ogranicza-
niu funkcjonowania nale¿¹ wy³¹cznie i œciœle do
marsza³ków Sejmu i Senatu. I to oni bêd¹ decy-
dowaæ, to bêdzie ich suwerenna decyzja, czy to
biuro ma funkcjonowaæ, i na jakich zasadach,
czy te¿ nie.

Pragnê wyjaœniæ, ¿e mówimy tutaj o niewyko-
nywaniu mandatu przez pos³a i senatora
w okreœlonych sytuacjach. Tymczasowe areszto-
wanie mo¿e trwaæ na przyk³ad trzy miesi¹ce. Po
trzech miesi¹cach biuro wznowi funkcjonowa-
nie, dlatego ¿e pose³ czy senator podejmie swoj¹
funkcjê parlamentarzysty. I na ten okres decyzj¹
marsza³ka funkcjonowanie mo¿e zostaæ zawie-
szone, bo z tym siê wi¹¿¹ koszty, ale po odbyciu
kary pozbawienia wolnoœci czy tymczasowego
aresztowania to biuro nadal bêdzie funkcjono-
wa³o. Chodzi o to, ¿eby na ten czas marsza³ek
móg³ suwerenn¹ decyzj¹ to rozstrzygn¹æ, suwe-
rennie podj¹æ tak¹ decyzjê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pan senator Dzido, póŸniej pan senator Sztorc

i pani senator Serocka. Ale najpierw pan senator
Dzido.

Senator Henryk Dzido:
Panie Senatorze, mam dwa pytania.
Co siê dzieje z mandatem i z reprezentowa-

niem wyborców przez tego¿ pos³a – pos³a, nie se-
natora, bo to nie wchodzi, myœlê, w ogóle w grê,
je¿eli chodzi o Senat – je¿eli pose³ jest zawieszo-
ny, zgodnie z t¹ ustaw¹, w prawach i obowi¹z-
kach, czyli nie funkcjonuje.
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Drugie pytanie. Czy pañstwo rozwa¿aliœcie
fakt, ¿e art. 106 konstytucji nie dopuszcza w ogó-
le ¿adnych ograniczeñ w wykonywaniu mandatu
nawet w wypadku skazania, odbywania kary,
mówi natomiast o skutecznym jego wype³nianiu?
Dziêkujê.

Senator Gerard Czaja:

Chcê wyjaœniæ jednoznacznie, ¿e pos³a czy se-
natora nie mo¿na pozbawiæ mandatu. Rozwi¹za-
nie zaproponowane w art. 5a jedynie zawiesza na
pewien okres jego dzia³ania. I taka jest intencja…
Ja na wstêpie powiedzia³em, ¿e posi³kowaliœmy
siê wieloma opiniami. Miêdzy innymi opini¹, któ-
ra przewa¿y³a, zadecydowa³a o takim, a nie in-
nym naszym zachowaniu – opini¹ profesora Win-
czorka, który przedstawi³ tak¹ propozycjê, wska-
zuj¹c jednoczeœnie, ¿e nie narusza to art. 106
konstytucji, na co pan senator zwróci³ uwagê.
Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Pan senator Sztorc…
(Senator Gerard Czaja: Pani, zdaje siê, chcia³a-

by uzupe³niæ jeszcze, tak?)

Senator Aleksandra Koszada:
Tak, chcia³abym uzupe³niæ. Konstytucja prze-

widuje mo¿liwoœæ pozbawienia wolnoœci pos³a
lub senatora i zrodzi³y siê obawy o zgodnoœæ
z konstytucj¹, ale w konstytucji jest tu luka. Nie
by³o przewidywane, ¿e kiedykolwiek parlamenta-
rzysta zostanie aresztowany. Tak jednak jak ka¿-
dy pozbawiony wolnoœci obywatel, tak¿e pozba-
wiony wolnoœci parlamentarzysta nie mo¿e byæ
traktowany inaczej, nie mo¿e mieæ na przyk³ad
mo¿liwoœci uczestniczenia w posiedzeniach, bo
musi byæ równoœæ traktowania. W zwi¹zku z tym
ograniczeniem pewnej czêœci wykonywania obo-
wi¹zków jest tutaj doprecyzowanie, które myœmy
zrobili w swojej poprawce. I to powoduje, ¿e ten
zapis bêdzie zgodny w³aœnie z art. 106 konstytu-
cji. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê…

Senator Gerard Czaja:
Chcê jeszcze dopowiedzieæ, bo nasuwa siê ró-

wnie¿ pytanie, czy w momencie tymczasowego
aresztowania czy pozbawienia wolnoœci parla-
mentarzysta mo¿e spe³niaæ wszystkie funkcje

wynikaj¹ce z jego mandatu. Pewnych funkcji
spe³niaæ nie mo¿e, dlatego ¿e nie mo¿e uczestni-
czyæ w posiedzeniach parlamentu, ale na przy-
k³ad mo¿e otrzymywaæ druki, mo¿e wystêpowaæ
z interpelacj¹ poselsk¹. To znaczy pewne czynno-
œci s¹ mo¿liwe, a innych wykonywaæ siê jednak
nie da ze wzglêdu na to, ¿e siê po prostu jest po-
zbawionym wolnoœci.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Pan senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:
Panie Marsza³ku, ja mam do pana senatora

sprawozdawcy pytanie: a co z ubezpieczeniem
czy ze sk³adk¹ emerytaln¹ pos³a lub senatora,
któremu siê przytrafi byæ w areszcie? Jak to zo-
sta³o rozwi¹zane? Mo¿e by³by pan ³askaw powie-
dzieæ dwa s³owa.

Senator Gerard Czaja:
Ja mam obowi¹zek poinformowaæ Wysok¹ Iz-

bê o tym, co siê dzia³o na posiedzeniu komisji re-
gulaminowej i komisji ustawodawstwa, bo jes-
tem cz³onkiem jednej i drugiej, i mogê powiedzieæ
jedynie, ¿e te tematy nie by³y poruszane.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Pani senator Serocka.

Senator Ewa Serocka:
Dziêkujê bardzo.
Chcia³abym zapytaæ, czy przewiduje siê wyda-

nie aktu wykonawczego do tej ustawy, szczegól-
nie w³aœnie w zakresie ust. 10a, poniewa¿ praco-
wnicy, o których tu by³a mowa, s¹ zatrudnieni na
czas trwania mandatu. Jest to umowa na czas
œciœle okreœlony, to jest szczególny rodzaj umo-
wy, i ta umowa nie mo¿e byæ wypowiedziana. Mo-
¿e byæ ewentualnie przez s¹d rozwi¹zana tylko
w szczególnych przypadkach. Dlatego ten pro-
blem, który zreszt¹ podniós³ pan marsza³ek, jest
bardzo istotny. Niektórzy parlamentarzyœci za-
trudniaj¹ parê osób, ale to obojêtne, nawet je¿eli
zatrudniaj¹ jedn¹ osobê, jest to problem. I wyda-
je mi siê, ¿e ten problem powinien byæ w jakiœ
sposób, mo¿e w³aœnie w akcie wykonawczym,
którego wydania w ogóle siê w tej ustawie nie
przewiduje, rozwi¹zany, bo to jest sprawa praco-
wników biura. Dziêkujê.

Senator Gerard Czaja:
Pani Senator, nie patrzy³a mi pani w oczy, tyl-

ko patrzy³a pani w oczy pana marsza³ka, w zwi¹z-
ku z tym nie wiem, do kogo pani kierowa³a pyta-
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nie: do pana marsza³ka czy do mnie? Dziêkujê
bardzo. (Weso³oœæ na sali)

(Senator Ewa Serocka: Do pana.)
Chcê pani wyjaœniæ, ¿e umowê z pracownikiem

biura podpisuje nie marsza³ek, ale pose³ czy se-
nator. I w zwi¹zku z tym tylko pose³ lub senator
mo¿e tê umowê albo wypowiedzieæ, albo j¹ nadal
podtrzymywaæ. Wszystko to bêdzie zale¿a³o od
pana marsza³ka. Dyskusja na ten temat siê
u nas, na posiedzeniu komisji, odby³a w tym du-
chu, ¿e w zasadzie nie powinny byæ zamykane
biura na ten czas. Wszystkie umowy dotychczas
zawarte przez parlamentarzystê powinny byæ re-
spektowane.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Cybulski.

Senator Zygmunt Cybulski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Kole¿anka, pani senator Serocka, czêœciowo

poruszy³a tê sprawê. Skoro marsza³ek bêdzie de-
cydowa³ o funkcjonowaniu biura, to czy to ozna-
cza, ¿e marsza³ek bêdzie wypowiada³ ludziom
pracê?

(Senator Gerard Czaja: Nie.)
Nie. O czym w takim razie ma decydowaæ mar-

sza³ek? O zamkniêciu biura, czyli likwidacji
wszystkiego, a wiêc o wypowiadaniu ludziom
pracy.

Senator Gerard Czaja:
Pan marsza³ek mo¿e ewentualnie ograniczyæ

wydatki na biuro.
(Senator Zygmunt Cybulski: W jakim zakre-

sie?)
Ja nie mówiê o wydatkach osobowych, ale…

Jak to w jakim? Na przyk³ad wydatki zwi¹zane
z poruszaniem siê pos³a czy senatora samocho-
dem to s¹ wydatki, które mo¿na przecie¿ ograni-
czyæ.

(Senator Zygmunt Cybulski: Tak, ale ci ludzie
tam pracuj¹, bêd¹ pracowali, bêd¹ jeŸdzili rów-
nie¿ po terenie i w imieniu…)

Panie Senatorze, dlatego powiedzia³em o tym,
¿e umowy nie zostan¹ zerwane. Takie jest moje…

(Senator Zygmunt Cybulski: To jest sprawa zu-
pe³nie niejasna, wymaga ona wyjaœnienia. Dziê-
kujê.)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Panie Senatorze, ja w ogóle nie wiem, sk¹d siê

wzi¹³ pomys³ obci¹¿enia marsza³ków Sejmu i Se-
natu takimi obowi¹zkami. Przecie¿ to kancelarie

obu izb technicznie kontroluj¹ funkcjonowanie,
zatem nag³e przerzucenie obowi¹zków na mar-
sza³ka wydaje mi siê pewnego rodzaju ucieczk¹,
jest to przerzucenie niejako lekk¹ r¹czk¹ bez zda-
nia sobie sprawy z konsekwencji, które pañstwo
senatorowie…

Senator Gerard Czaja:
Ale¿, Panie Marsza³ku, my nad tym dyskuto-

waliœmy. Jest to stwierdzenie zgodne z regulami-
nem, gdy¿ to marsza³ek decyduje, ale ma od tego
s³u¿by, swoj¹ kancelariê, która niejako technicz-
nie bêdzie zajmowa³a siê spraw¹ funkcjonowania
biur. Nie bêdzie tego robi³ sam pan marsza³ek,
lecz on bêdzie decydowa³ i wykonywa³ te decyzje
za pomoc¹ swoich s³u¿b.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Nie wiedzia³em, ¿e mam nawet s³u¿bê.
(Senator Gerard Czaja: Panie Marsza³ku, ma

pan s³u¿by i to rozbudowane.)
Pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam nastêpuj¹ce pytanie. Czy i jak tego ro-

dzaju kwestie s¹ regulowane poza Polsk¹? Czy
w ogóle wystêpuje ten problem?

Senator Gerard Czaja:
Panie Senatorze, przyznam szczerze, ¿e nie

dyskutowaliœmy o tym. Œmiem twierdziæ, wypo-
wiadam tu swoje zdanie, ¿e byæ mo¿e w innych
parlamentach nie ma takich sytuacji, w których
aresztuje siê pos³a.

(Marsza³ek Longin Pastusiak: S¹, Panie Sena-
torze, przyk³ady z Kongresu amerykañskiego
czy…)

Je¿eli s¹ takie sytuacje, to nie znamy, ja nie
znam tych rozwi¹zañ, Panie Senatorze.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Tak, s¹, w takich przypadkach dzieje siê to za

zgod¹, decyduje o tym w g³osowaniu Izba Repre-
zentantów albo Senat.

Pani senator Doktorowicz.

Senator Krystyna Doktorowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pozwolê sobie wróciæ do owych obowi¹zków

marsza³ka, poniewa¿ te sprawy wydaj¹ siê nie-
zbyt klarowne. Co na przyk³ad bêdzie siê dzia³o
z takimi sprawami, jak interwencje pos³a albo se-
natora czy sprawy obywatelskie, które s¹ w toku,
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gdy¿ je prowadzimy, pomagamy ludziom w wielu
kwestiach prawnych? To zostaje zawieszone, ur-
wane. Czy ma to dalej prowadziæ pan marsza³ek,
czy biuro? Istnieje przecie¿ ca³a paleta spraw,
które pose³ czy senator i jego biuro organizuj¹ dla
obywateli. Dziêkujê.

Senator Gerard Czaja:

Wydaje mi siê, ¿e trzeba jednak dok³adnie
przeczytaæ art. 5a. Niezale¿nie od tego, czy jakieœ
sprawy, dotycz¹ce choæby kontaktów z obywate-
lem, zosta³y wszczête, czy te¿ nie, na ten czas je
siê jednak zawiesza. Artyku³ ten wyraŸnie mówi
o tym, ¿e w czasie niepe³nienia obowi¹zków pos³a
czy senatora… W tym czasie nie pe³ni on obo-
wi¹zków. Bez wzglêdu na to, czy s¹ to sprawy ju¿
rozpoczête, czy te¿ sprawy, które w³aœnie wyp³y-
nê³y, on w tym czasie nie korzysta ze swoich praw
i nie wykonuje obowi¹zków, w zwi¹zku z tym nie
mo¿e spe³niaæ czynnoœci, które móg³ spe³niaæ
wówczas, kiedy by³ pos³em czy senatorem nieob-
ci¹¿onym wyrokiem.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:
Mnie siê wydaje, ¿e praktycznie rzecz ujmuj¹c,

wygl¹da³oby to tak, i¿ pan marsza³ek podejmuje
decyzjê dotycz¹c¹ tego, czy biuro ma funkcjono-
waæ, czy te¿ ma byæ zawieszone, w zale¿noœci od
panuj¹cej tam sytuacji. Wyobra¿am to sobie na
przyk³ad tak. Prowadzona jest wzmo¿ona kon-
trola biura przez Kancelariê Senatu, ale jeœli pra-
cuje tam sprawny dyrektor, to za³atwia on ró¿ne
sprawy, rozpatruje podania, interwencje, odpi-
suje, po prostu wie, co ma robiæ. Dlatego wyobra-
¿am sobie, ¿e pan marsza³ek nie bêdzie tak bar-
dzo obci¹¿ony jakimikolwiek szczegó³ami, lecz
jedynie podjêciem decyzji dotycz¹cej tego, czy
zlikwidowaæ biuro, czy zawiesiæ jego dzia³alnoœæ
i na jaki czas. Dziêkujê.

Senator Gerard Czaja:

Na to pytanie w³aœciwie pani odpowiedzia³a
w moim imieniu. Chcia³bym jednak powiedzieæ,
przyznam siê pañstwu szczerze, to jest moja oce-
na, ¿e najwiêcej kontrowersji zarówno na posie-
dzeniu Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dno-
œci, jak i Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich wywo³a³ art. 5, a jednoczeœnie mu-
szê powiedzieæ, ¿e prawie nie by³o dyskusji na te-

mat art. 10a, a w tej chwili mamy odwrotn¹ sy-
tuacjê.

(Marsza³ek Longin Pastusiak: Gdy¿ nie by³o na
tym posiedzeniu marsza³ka.)

Wydaje mi siê, ¿e istot¹ zmiany tej ustawy jest
kwestiastatusupos³a i senatora, jakimaj¹oniwsy-
tuacji, gdy nie mog¹ wykonywaæ swoich obowi¹z-
ków, a sprawa biura jest niejako tego pochodn¹.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Proszê bardzo, jeszcze pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:
Mam jeszcze jedno pytanie, a w³aœciwie proœbê

do pana marsza³ka, aby pan marsza³ek powie-
dzia³, jak to wygl¹da w Stanach Zjednoczonych…
(weso³oœæ na sali) …gdy¿ wspomnia³ pan o tym, i¿
s¹ tam tego typu przypadki.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Jeœli jest aresztowany, odbywaj¹ siê wybory

uzupe³niaj¹ce.
Proszê bardzo, pan senator…
(G³os z sali: Przepraszam, czy to znaczy, ¿e tra-

ci immunitet?)
(Senator Anna Kurska: Mandat.)
(G³os z sali: Traci mandat?)
Oczywiœcie, ¿e tak.
(Senator Anna Kurska: Automatycznie traci

mandat, tak?)

Senator Gerard Czaja:

Tak, ale twórcy naszej konstytucji z 1997 r.
oraz ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i se-
natora z 1996 r. nie przewidzieli tego, ¿e kiedy-
kolwiek mo¿e siê u nas zdarzyæ sytuacja areszto-
wania pos³a.

(Senator Marian ¯enkiewicz: Nie bêdzie nam
Amerykanin wzorem.)

Plu³ nam w gêbê.
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Andrzej Jaeschke: Mo¿na, Panie Mar-

sza³ku?)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Tak, bardzo proszê.

Senator Andrzej Jaeschke:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Wyra¿aj¹c na pocz¹tku najg³êbsze ubolewanie

z tego powodu, ¿e obradujemy nad przypadkiem
pos³a, który nale¿y do mojego klubu parlamen-
tarnego, chcia³bym zadaæ nastêpuj¹ce pytanie.
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Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy Komisja Regula-
minowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrywa-
³a kwestiê zwi¹zan¹ z tym, ¿e areszt tymczasowy
mo¿e zostaæ uchylony na skutek bezzasadnoœci
zarzutów lub w s¹dzie przez wydanie wyroku
uniewinniaj¹cego, a mianowicie kwestiê ekwiwa-
lentu finansowego. Pytam o to i byæ mo¿e dobrze
by by³o, aby zosta³o to nag³oœnione w takiej sy-
tuacji po to, by nikomu nie przysz³o do g³owy do-
konywanie na przyk³ad rozgrywek politycznych
przed lub podczas kadencji parlamentu, polega-
j¹cych na wykorzystywaniu wymiaru sprawiedli-
woœci czy aparatu œcigania do nacisków politycz-
nych na ugrupowania polityczne. Dziêkujê.

Senator Gerard Czaja:

Tak, przyznam szczerze, ¿e na posiedzeniu Ko-
misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich by³a na ten temat prowadzona dyskusja i to
dosyæ gor¹ca, wyszliœmy bowiem z za³o¿enia, ¿e
trzeba jednak rozró¿niæ dwie sytuacje, sytuacjê,
w której pose³ pozbawiony jest wolnoœci na sku-
tek prawomocnego wyroku, to jedna sprawa,
a druga to sytuacja, w której pose³ zosta³ tymcza-
sowo aresztowany. Z tego powodu nasza propo-
zycja zawarta w art. 5a pkt 3 jest bardzo mocno
rozszerzona, mówi o tym, ¿e dieta nie nale¿y siê
ani w jednym, ani w drugim przypadku, ale w sy-
tuacji umorzenia postêpowania karnego lub wy-
dania wyroku uniewinniaj¹cego pos³owi i sena-
torowi nale¿y wyp³aciæ pozosta³¹ czêœæ uposa¿e-
nia, czyli proponujemy, aby w sytuacji tymczaso-
wego aresztowania pose³ otrzymywa³ 50% swego
uposa¿enia. Chcê powiedzieæ, ¿e nie jest to nowe
rozwi¹zanie, bowiem stosuje siê je w Polsce wo-
bec pracowników korpusu i s³u¿b cywilnych,
i zaproponowaliœmy zastosowanie podobnego
rozwi¹zania w odniesieniu do parlamentarzy-
stów. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Nie widzê wiêcej chêtnych do zadania pytañ
pañstwu senatorom sprawozdawcom.

(Senator Gerard Czaja: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo pani senator i panu senatoro-

wi, a pañstwu dziêkujê za to, ¿e z tak¹ trosk¹ mó-
wiliœcie o niezwiêkszaniu liczby obowi¹zków mar-
sza³ków… (weso³oœæ na sali) …Sejmu i Senatu.

Chcê przypomnieæ, ¿e ustawa bed¹ca teraz
przedmiotem naszej debaty by³a projektem po-
selskim i nikt nie zosta³ wyznaczony do reprezen-
towania stanowiska rz¹du, choæ w bardzo wielu
przypadkach rozpatrywania projektów posel-
skich rz¹d jest reprezentowany. Widocznie rz¹d
optymistycznie za³o¿y³, ¿e cz³onkowie Rady Mini-

strów, którzy s¹ parlamentarzystami, jakoœ
unikn¹ konsekwencji tej ustawy.

Otwieram dyskusjê.
Dwoje senatorów zapisa³o siê do dyskusji. Ja-

ko pierwszy zabierze g³os pan senator Dzido,
a nastêpnie pani senator Zdzis³awa Janowska.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Henryk Dzido:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W pytaniach kierowanych do senatorów spra-

wozdawców dominowa³y kwestie funkcjonowa-
nia biur i sytuacji materialnej aresztowanego po-
s³a, nie senatora, gdy¿ s¹dzê, ¿e to w ogóle nie
wchodzi w rachubê. Myœlê, ¿e w tym jest ca³y pro-
blem, ale jednoczeœnie wydaje mi siê, ¿e tej dzie-
dziny, czyli kwestii funkcjonowania biur oraz wy-
nagrodzenia aresztowanych pos³ów, nie trzeba
regulowaæ ustaw¹. Obecnie obowi¹zuj¹ce prze-
pisy daj¹ wystarczaj¹ce mo¿liwoœci, aby marsza-
³ek Sejmu, a je¿eli dojdzie do tego, to i marsza³ek
Senatu, regulowa³ te sprawy, bo pozostaj¹ one
w jego gestii. Myœlê, ¿e nie trzeba w tym celu
zmieniaæ ustawy.

Problem dotyczy jednak samej ustawy. Czy
rzeczywiœcie trzeba wprowadziæ tak¹ ustawê i jak
traktowaæ ustawê Sejmu? Ustawa Sejmu, która
stwierdza, ¿e pose³ lub senator w czasie pozba-
wienia wolnoœci nie wykonuje praw i obowi¹zków
wynikaj¹cych z niniejszej ustawy, czyli nie wyko-
nuje swojego mandatu, jest wprost sprzeczna
z konstytucj¹. Rozumiem to, ¿e jest ona zgodna
z nasz¹ wol¹, z naszym duchem i z poczuciem
sprawiedliwoœci, ale poza tym poczuciem, poza
intencj¹ jest jeszcze prawo, s¹ pewne kryteria
stosowania prawa.

Je¿eli mamy akt podstawowy, jakim jest kon-
stytucja, to nie mo¿emy tego aktu nie dostrzegaæ.
Art. 106 wyraŸnie mówi o tym, ¿e warunki nie-
zbêdne do skutecznego wype³nienia obowi¹zków
poselskich reguluje ustawa. Artyku³ ten nie mó-
wi o tym, jak ograniczaæ te mo¿liwoœci, warunki
wype³niania mandatu, mówi on o skutecznym
wykonywaniu, a nie pozbawianiu mandatu.
Art. 106 umieszczony jest po art. 105, który prze-
widuje w konstytucji mo¿liwoœæ aresztowania
pos³a, pozbawienia pos³a wolnoœci. Mówi on, ¿e
je¿eli pose³… Przecie¿ czytamy… Nie wiem, dla-
czego profesor Winczorek tego nie czyta³, mo¿e
mia³ stary tekst… Je¿eli czytamy konstytucjê
tak, jak jest ona napisana, to dowiadujemy siê, ¿e
po aresztowaniu pos³a, po jego osadzeniu w wiê-
zieniu nale¿y mu stworzyæ warunki niezbêdne do
skutecznego pe³nienia mandatu. Te mo¿liwoœci
s¹ teraz ogromne i proszê nie mówiæ, ¿e areszto-
wany pose³ nie mo¿e braæ udzia³u w posiedze-
niach Sejmu. Mo¿e. Jest porz¹dek wykonywania
kary pozbawienia wolnoœci, wykonywania kary
aresztu i s¹ tak zwane przepustki, na mocy któ-
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rych aresztowany pan pose³, odbywaj¹cy karê
pozbawienia wolnoœci, mo¿e przyjechaæ do War-
szawy i wykonywaæ swoje obowi¹zki.

To, co siê dzieje, to jest tworzenie prawa, nowe-
go prawa sprzecznego z konstytucj¹. To burzy
porz¹dek prawny i nie mo¿na mówiæ, i¿ wype³nia
siê lukê prawn¹. Nie ma luki prawnej, bo konsty-
tucja, która mo¿e byæ oceniana jako dobra lub
niedobra, zak³ada, ¿e nawet w przypadku osa-
dzenia pos³a w wiêzieniu jest on pos³em. Nie mo-
¿e zatem dojœæ do sytuacji, w której na mocy tej
ustawy pozbawiamy pos³a jego uprawnieñ i man-
dat nie jest wykonywany, choæ ¿aden przepis nie
przewiduje zniesienia tego mandatu. Chyba ¿e
ustawa bêdzie przewidywa³a, tak jak ju¿ dokona-
liœmy niektórych unormowañ, ¿e na czas nieobe-
cnoœci pos³a z przyczyn, które zosta³y wskazane,
wybierzemy zastêpcê pe³ni¹cego jego obowi¹zki.
Nie mo¿e byæ tak, ¿e jest okreœlona sytuacja, po-
wiedzmy, tworzy siê ustawê „lex Pêczak” i wobec
tego szukamy mo¿liwoœci dopasowania do rea-
liów. Je¿eli nie ma przepisów, trzeba siê zgodziæ
z tym, ¿e poniesiemy pewne konsekwencje, ale
nie mo¿na robiæ czegoœ, co jest zabronione usta-
w¹. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê panu senatorowi.
Bardzo proszê pani¹ senator Janowsk¹ o za-

branie g³osu.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dyskutujemy nad spraw¹ bardzo trudn¹, po-

wiem nawet, haniebn¹. Do tej pory nie zdarzy³o
siê, aby pose³ czy senator zostali tymczasowo
aresztowani. Taki przypadek zdarzy³ siê po raz
pierwszy. Dotyczy to okreœlonej osoby, o której
wszyscy wiemy, reprezentuj¹cej moje wojewódz-
two, województwo ³ódzkie. Pragnê powiedzieæ, ¿e
prawdopodobnie przez kolejne miesi¹ce z ró¿-
nych powodów ta osoba nadal nie zosta³aby are-
sztowana. Na szczêœcie tak siê nie sta³o. Bojê siê,
¿e kolejka do tymczasowego aresztowania mo¿e
nam siê odrobinê powiêkszaæ. Nie bêdê mówi³a,
¿e dotyczy to tylko osób reprezentuj¹cych Sojusz
Lewicy Demokratycznej, bo mo¿e to dotyczyæ
wielu opcji politycznych. Dobrze siê sta³o, ¿e na-
reszcie dzisiaj debatujemy na ten temat.

Jestem za ograniczeniem w tym przypadku
wszelkich wzglêdów humanitarnych. Osoby,
które doprowadzaj¹ do tego, ¿e o parlamencie
mówi siê coraz gorzej… Choæ Senat cieszy siê od-
robinê wiêkszym zaufaniem ani¿eli Sejm, ale jest
to zaufanie niestety bardzo niewielkie, nie twier-
dzê, ¿e zerowe, ale bardzo niewielkie, w przypad-

ku Senatu na poziomie 16%, a Sejmu – 8%…Cze-
goœ takiego jeszcze nie by³o i na pewno tego ro-
dzaju przypadki, sytuacja, jaka jest obecnie
w kraju, powoduj¹ to, co powoduj¹. My jesteœmy
cz³onkami tego parlamentu, ta kadencja jest nie-
zwykle znacz¹ca, choæ nie mówiê, ¿e uprzednio
tego rodzaju dzia³ania nie mia³y miejsca i byæ mo-
¿e te¿ powinny zakoñczyæ siê w ten sposób. Z tych
powodów nie mogê zgodziæ siê z humanitarnym
zapisem zawartym w art. 1 w pkcie 1 w art. 5a,
w którym mówi siê o mo¿liwoœci pobierania po³o-
wy uposa¿enia – likwiduje siê diety, a przyznaje
siê po³owê uposa¿enia. Pañstwo byli to uprzejmi
wprowadziæ podczas rozpatrywania ustawy
w komisji. Ja jestem za zlikwidowaniem tego
punktu.

Proszê Wysoki Senat o zgodê na to, aby art. 1
pkt 1 art. 5a, mia³ brzmienie nastêpuj¹ce: „1. Po-
se³ i senator w czasie tymczasowego aresztowa-
nia oraz w czasie odbywania kary pozbawienia
wolnoœci nie wykonuje praw i obowi¹zków okreœ-
lonych w przepisach rozdzia³ów 1, 3 i 4 niniejszej
ustawy. 2. W czasie tymczasowego aresztowania
lub odbywania kary pozbawienia wolnoœci pose³
i senator nie ma prawa do uposa¿enia oraz diety
parlamentarnej.” Pkt 3 uwa¿am za bezzasadny.

Pragnê równie¿ powiedzieæ, a w³aœciwie odpo-
wiedzieæ panu marsza³kowi, który obawia siê
o to, co by by³o, gdyby przej¹³ obowi¹zki doty-
cz¹ce prowadzenia biura. Z tego, co rozumiem,
pan marsza³ek Sejmu czy Senatu po prostu po-
dejmuje decyzjê, ¿e biuro przestaje funkcjono-
waæ. Koniec. Zawiesza siê dzia³alnoœæ biura, zaœ
pracuj¹ce w nim osoby otrzymuj¹ odprawy i rów-
nie¿ przestaj¹ byæ tam zatrudnione. Myœlê, ¿e na
tym etapie tak mo¿emy to sobie wyjaœniæ. Sk³a-
dam poprawkê i gor¹co proszê o jej poparcie.
Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê pani senator.
Teraz zabierze g³os pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W³aœciwie chcia³bym siê ustosunkowaæ w pe-

wien sposób do wyst¹pienia pana senatora Dzi-
dy. Proszê pañstwa, twierdzê, ¿e niezale¿nie od
tego, co powiedzia³ pan senator Dzido, w przy-
padku pozbawienia wolnoœci nie jest spe³niony
podstawowy warunek pe³nienia mandatu i jest
spraw¹ zupe³nie obojêtn¹, czy mamy do czynie-
nia z pozbawieniem wolnoœci, aresztem tymcza-
sowym czy w ogóle dzia³aniem bezprawnym, któ-
re pozbawia pos³a lub senatora wolnoœci. Proszê
pañstwa, podstaw¹ funkcjonowania pos³a czy
senatora jest jego niezale¿noœæ i po prostu nie da-
je siê pe³niæ mandatu, kiedy dzia³alnoœæ czy de-
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cyzje podlegaj¹ jakiejœ kontroli. To jest podsta-
wowa, tak to nazwê, cecha dzia³ania pos³a czy se-
natora jako reprezentanta. Je¿eli jest wywierana
na to jakakolwiek presja, odbywa siê jakakolwiek
kontrola, to nie mo¿emy mówiæ o wype³nieniu
podstawowego obowi¹zku niezale¿noœci, który
ci¹¿y na poœle i senatorze. Na to chcia³bym zwró-
ciæ pañstwa uwagê. To po prostu nie mo¿e ist-
nieæ, nie mo¿e funkcjonowaæ.

W odniesieniu do wyst¹pienia pani senator
Janowskiej muszê powiedzieæ o jednej sprawie.
Wydaje mi siê, ja nie znam dok³adnie obecnych
rozwi¹zañ prawa pracy, o ile jednak pamiêtam,
to ka¿dy normalny cz³owiek, który zostaje are-
sztowany, chyba przez okres trzech miesiêcy
otrzymuje po³owê wynagrodzenia i s¹dzê, ¿e jest
to w³aœciwe rozwi¹zanie. Nie ma ¿adnego powo-
du, aby czyniæ tu jakieœ zró¿nicowania. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na. W toku dyskusji…
Jeszcze pani senator?
(Senator Anna Kurska: Mogê?)
No to rzutem na taœmê, pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³abym zwróciæ uwagê na inny aspekt

tej sprawy. Mianowicie, poza przepisami prawa
s¹ jeszcze tak zwane dobre obyczaje. I teraz wy-
obraŸmy sobie sytuacjê, ¿e areszt siê przed³u¿a,
bo mamy do czynienia z jakimœ, powiedzmy, ma-
fijnym dzia³aniem lub te¿ chodzi o dzia³ania ja-
kiejœ wiêkszej grupy ludzi, w które, nie daj Bo¿e,
no sta³o siê, zamieszany jest pose³ czy senator.
Sprawa wówczas siê przed³u¿a, areszt siê prze-
d³u¿a i trwa nawet ponad kadencjê, a w tym cza-
sie ludzie trac¹ do takiej osoby zaufanie. No bo
nie wyobra¿am sobie, ¿eby pisano do pos³a,
o którym jest g³oœno w gazetach, poniewa¿ jest
aresztowany pod takim i takim zarzutem. Mo¿e
to byæ krzywdz¹ce, mo¿e siê okazaæ, ¿e pose³ zo-
stanie uniewinniony, wszystkie te sprawy zosta-
n¹ wyjaœnione i potem otrzyma on uposa¿enie
oraz wszystko, czego by³ pozbawiony. Ale mnie
siê wydaje, ¿e podstawowym problemem jest to,
¿e takie biuro w³aœciwie bêdzie funkcjonowa³o
na zasadzie zwolnionych obrotów, je¿eli w ogóle
bêd¹ jeszcze jakiekolwiek oczekiwania ze strony
ludzi, którzy typowali tego cz³owieka na pos³a.
Prosi³abym, ¿eby równie¿ to mieæ na uwadze.
Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê pani senator.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Przypominam, ¿e w toku dyskusji poprawkê

o charakterze legislacyjnym z³o¿y³a na piœmie
pani senator Janowska.

(Senator Andrzej Jaeschke: I senator Roma-
szewski.)

I pan senator Romaszewski, te¿ rzutem na
taœmê.

W tej sytuacji proszê obie komisje, Komisjê Re-
gulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich oraz
Komisjê Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci,
o ustosunkowanie siê do przedstawionych
w czasie debaty wniosków i przygotowanie spra-
wozdania w tej sprawie.

A g³osowanie w sprawie tego projektu ustawy
odbêdziemy w dniu jutrzejszym o godzinie 11.00.

Wysoka Izbo! Przystêpujemy zatem do roz-
patrzenia punktu drugiego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym oraz
niektórych innych ustaw.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm
w dniu 7 stycznia bie¿¹cego roku i 10 stycznia
przekazana zosta³a do Senatu. Tego samego dnia
skierowa³em j¹ zgodnie z naszym regulaminem
do Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.
Komisja przygotowa³a swoje sprawozdanie.

Sprawozdanie komisji zawarte jest w druku
nr 873A, a sam tekst ustawy w druku nr 873.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych, pani¹ senator Genowefê
Ferenc, o zabranie g³osu i przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Genowefa Ferenc:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Z upowa¿nienia Komisji Gospodarki i Finan-

sów Publicznych mam zaszczyt przedstawiæ
sprawozdanie z posiedzenia komisji, która roz-
patrywa³a ustawê o zmianie ustawy o poœredni-
ctwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych
ustaw.

Komisja rozpatrzy³a ustawê na posiedzeniu
w dniu 26 stycznia bie¿¹cego roku. Stanowisko
komisji zosta³o przedstawione Wysokiej Izbie,
jak ju¿ poda³ pan marsza³ek, w druku nr 873A.
Komisja proponuje wprowadziæ do tekstu usta-
wy dwadzieœcia poprawek.

Panie, Panowie Senatorowie, ustawa o poœre-
dnictwie ubezpieczeniowym reguluje zasady wy-
konywania dzia³alnoœci przez agentów i broke-
rów ubezpieczeniowych oraz zasady prowadze-
nia rejestru poœredników ubezpieczeniowych.
Pragnê zaznaczyæ, i¿ mimo ¿e ustawa ta wesz³a
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r., wyst¹pi³a ko-
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niecznoœæ jej nowelizacji wynikaj¹ca z wprowa-
dzenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej w sprawie poœrednictwa
ubezpieczeniowego. Zgodnie z art. 16 ust. 1 dy-
rektywy kraje cz³onkowskie powinny dostosowaæ
swoje ustawodawstwo do dnia 15 stycznia
2005 r. I dlatego w projekcie rz¹dowym ustawy
znalaz³ siê w³aœnie taki termin wejœcia jej w ¿ycie.

Ponadto proponuje siê w tych zmianach, co wy-
nika z doœwiadczeñ zebranych w okresie stosowa-
nia ustawy, doprecyzowanie niektórych przepi-
sów ustawy w zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w¹tpli-
woœciami interpretacyjnymi przy ich stosowaniu.

Do najwa¿niejszych zmian wprowadzanych
nowelizacj¹ mo¿na zaliczyæ wy³¹czenie spod za-
kresu dzia³ania ustawy poœrednictwa ubezpie-
czeniowego, je¿eli prowadzenie takiej dzia³alno-
œci jest uwzglêdniane do podstawy dzia³alnoœci
gospodarczej i spe³nione s¹ inne warunki – miê-
dzy innymi umowa ubezpieczenia zawierana jest
jako uzupe³nienie dostarczanych przez przedsiê-
biorcê towarów lub us³ug czy roczna sk³adka nie
przekracza 500 euro, a czas trwania umowy nie
jest d³u¿szy ni¿ piêæ lat – oraz wprowadzenie wy-
mogu odbywania raz na trzy lata szkolenia zawo-
dowego przez osoby wykonuj¹ce czynnoœci agen-
cyjne lub brokerskie.

Kolejna nowelizacja dotyczy rozszerzenia
ochrony klienta poprzez wprowadzenie zasady
uznawania za wp³acone zak³adowi ubezpieczeñ
sum pieniê¿nych przekazywanych poœrednikowi
oraz nieuznawanie za przekazane uprawnione-
mu z umowy ubezpieczenia kwot, które zak³ad
ubezpieczeñ przekaza³ poœrednikowi, do czasu
ich faktycznego otrzymania przez uprawnionego.

Wprowadza siê zakaz prowadzenia poœredni-
ctwa ubezpieczeniowego przez przedsiêbiorców
pozbawionych prawa prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej na podstawie ustawy – Prawo
upad³oœciowe i naprawcze.

Wprowadza siê objêcie agentów ubezpiecze-
niowych bêd¹cych osobami fizycznymi, wspólni-
ków w przypadku agentów ubezpieczeniowych
spó³ki niemaj¹cej osobowoœci prawnej i co naj-
mniej po³owê cz³onków zarz¹du agenta bêd¹cego
osob¹ prawn¹ obowi¹zkiem spe³niania warun-
ków do tej pory wymaganych od osób bezpoœre-
dnio wykonuj¹cych czynnoœci agencyjne, to zna-
czy wymogu posiadania pe³nej zdolnoœci do czyn-
noœci prawnych.

Ostatnia z wa¿niejszych spraw to skorygowa-
nie zasad podejmowania dzia³alnoœci w Polsce
przez poœredników ubezpieczeniowych z innych
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz
podejmowania w tych pañstwach dzia³alnoœci
przez polskich poœredników ubezpieczeniowych.

Komisja po wys³uchaniu stanowiska rz¹du
w sprawie omawianej ustawy, zapoznaniu siê

z uwagami Biura Legislacyjnego Senatu i wys³u-
chaniu uwag zg³oszonych do proponowanych
zmian przez przedstawiciela Polskiej Izby Broke-
rów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych pro-
ponuje wprowadziæ do ustawy dwadzieœcia popra-
wek. Czêœæ z tych poprawek ma charakter uzu-
pe³niaj¹cy, koryguj¹cy, usuwaj¹cy nieœcis³oœci.

Chcia³abym zwróciæ uwagê pañ i panów sena-
torów na poprawkê trzeci¹ uwzglêdniaj¹c¹ sy-
tuacjê, w której wspólnikami spó³ek nieposiada-
j¹cych osobowoœci prawnej s¹ osoby prawne. Ko-
misja proponuje poprawkê, która umo¿liwia wy-
konanie zapisów tej ustawy.

W poprawce czwartej proponujemy rozszerze-
nie zmiany delegacji do wydania rozporz¹dzenia
okreœlaj¹cego zakres szkolenia osób wykonu-
j¹cych czynnoœci agencyjne.

Poprawka piêtnasta zmierza do przywrócenia
stanu prawnego sprzed nowelizacji, to jest umo¿li-
wia brokerom zawi¹zywanie spó³ek partnerskich.

Panie, Panowie Senatorowie, wszystkie zapro-
ponowane poprawki znalaz³y poparcie ze strony
rz¹du.

W imieniu Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych proponujê Wysokiej Izbie przyjêcie
ustawy wraz z poprawkami zaproponowanymi
przez komisjê, a zawartymi w druku senackim
nr 873A. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Pani Senator.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ

pytanie pani senator sprawozdawcy?
Tak, bardzo proszê, pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam dwa pytania. Jedno dotyczy zmiany

trzeciej pkt 3. Chodzi tutaj o to, ¿e poœrednik
ubezpieczeniowy przekazuje informacjê itd. w jê-
zyku urzêdowym pañstwa, w którym umowa
ubezpieczenia jest zawierana, lub w innym. A py-
tanie jest takie: jak to w ogóle siê ma do ustawy
o jêzyku polskim? Na produktach itd. musi byæ
informacja w jêzyku polskim, a z tego by wynika-
³o, ¿e tutaj nie.

I drugie pytanie dotyczy tego szkolenia – sposób
prowadzenia szkoleñ zawodowych itd. okreœla mi-
nister w³aœciwy do spraw instytucji finansowych.
Kto te szkolenia brokerów w ogóle prowadzi?

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Genowefa Ferenc:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, nie by³o to

przedmiotem obrad komisji. Jeœli chodzi o szko-
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lenia, ustawa okreœla, kto jest upowa¿niony do
przeprowadzania szkoleñ.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pani senator? Nie ma.
Dziêkujê bardzo pani senator Ferenc za spra-

wozdanie.
(Senator Genowefa Ferenc: Dziêkujê.)
Informujê, ¿e ustawa, któr¹ rozpatrujemy, jest

rz¹dowym projektem ustawy i do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych upowa¿niony zosta³ minister finansów.

Witam w naszej Izbie sekretarza stanu w tym
resorcie, pana ministra Stanis³awa Steca.

I chcia³bym zapytaæ, czy pan minister chcia³by
przedstawiæ stanowisko rz¹du?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Stanis³aw Stec: Panie Marsza³ku…)

Je¿eli tak, to prosimy tutaj, na trybunê se-
nack¹.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Stanis³aw Stec:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pani senator sprawozdawca szczegó³owo omó-

wi³a ustawê. Rz¹d popiera wszystkie poprawki
zaproponowane przez Komisjê Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych. Chcia³bym podziêkowaæ
cz³onkom komisji za szczegó³ow¹ analizê projek-
tu i wychwycenie wszystkich uchybieñ, którymi
zosta³a ta ustawa obarczona.

W zwi¹zku z tym proszê o uchwalenie ustawy
wraz z przedstawionymi poprawkami przedsta-
wionymi przez pani¹ sprawozdawcê. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Chwileczkê, Panie Ministrze, proszê pozostaæ,

bo my w tej Izbie tak lekko nie traktujemy cz³on-
ków rz¹du.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
panu ministrowi pytanie?

Nie widzê chêtnych. To jednak ulgowo pana
potraktowaliœmy.

Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Stanis³aw Stec: Dziêkujê.)
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie

zg³osi³ siê do dyskusji. Nikt te¿ nie zg³osi³ na piœ-
mie ¿adnej poprawki legislacyjnej.

W tej sytuacji zamykam dyskusjê.
G³osowanie nad t¹ ustaw¹ odbêdziemy jutro

o godzinie 11.00.

No i bardzo sprawnie przechodzimy do roz-
patrzenia punktu trzeciego porz¹dku obrad:
informacja rz¹du o realizacji programu na rzecz
przyspieszenia i ujednolicenia dzia³añ maj¹cych
na celu wykorzystanie prac naukowo-badaw-
czych i zintensyfikowanie wdro¿eñ w gospodarce.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki
i Informatyzacji, pana ministra Marka Bartosi-
ka, oraz innych zaproszonych goœci.

Przypominam, ¿e Konwent Seniorów postano-
wi³, ¿e nad t¹ informacj¹ nie bêdzie przeprowa-
dzana dyskusja, ale pañstwo senatorowie bêd¹
mogli zadawaæ pytania.

Wobec tego proszê sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Nauki i Informatyzacji, pana ministra
Marka Bartosika, o przedstawienie informacji
rz¹du na temat realizacji programu na rzecz
przyspieszenia i ujednolicenia dzia³añ maj¹cych
na celu wykorzystanie prac naukowo-badaw-
czych i zintensyfikowanie wdro¿eñ w gospodarce.

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji
Marek Bartosik:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Uchwa³a Senatu, która sta³a siê impulsem do

dzisiejszej debaty na temat problemów wa¿nych
dla naszego rozwoju spo³ecznego, dla rozwoju go-
spodarki, trafia bardzo precyzyjnie w najczulsze
punkty systemu realizacji polityki naukowej.
Dotyczy ona bowiem stworzenia mechanizmów
i warunków finansowo-ekonomicznych, które
zapewni¹ niezawodny transfer wiedzy oraz te-
chnologii do przemys³u, a tak¿e stworzenia
w Polsce obszarów innowacyjnoœci oraz zaawan-
sowanych technik i technologii. G³ównym pro-
blemem zawartym w uchwale jest wykorzystanie
prac naukowo-badawczych i zintensyfikowanie
wdro¿eñ w gospodarce.

Materia³y podstawowe, które zawieraj¹ zaró-
wno diagnozê, jak i propozycje rozwi¹zania tych
problemów, zosta³y pañstwu senatorom przes³a-
ne wczeœniej. Dokumentem podstawowym s¹ tu-
taj za³o¿enia polityki naukowej, naukowo-tech-
nicznej i innowacyjnej pañstwa oraz strategia
zwiêkszenia nak³adów na dzia³alnoœæ B+R w celu
osi¹gniêcia za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej. Pozwo-
li³em sobie przes³aæ na pañstwa rêce dokumen-
tacjê maj¹c¹ charakter prezentacji dostêpnej po
dzisiejszej debacie, a wiêc praktycznie od jutra,
na stronach Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
pod adresem, który tutaj jest podany.

Cele rozwojowe Polski po wst¹pieniu do Unii
Europejskiej s¹ znane. Chodzi tutaj o rozwój go-
spodarki opartej na wiedzy i jej g³ównych noœni-
ków, rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego, inte-
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gracjê z Uni¹ Europejsk¹. Te szczegó³owe cele s¹
wyspecyfikowane w za³¹czonych materia³ach.

Znany jest tak¿e powszechnie i niestety jesz-
cze w Polsce nierealizowany cel Strategii Lizboñ-
skiej, czyli osi¹gniêcie w ci¹gu najbli¿szych lat,
do roku 2010, najbardziej na œwiecie konkuren-
cyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wie-
dzy, do czego g³ównym narzêdziem ma byæ prze-
znaczanie 3% PKB na badania naukowe.

Polska po wejœciu do Unii Europejskiej dyspo-
nuje potencja³em wartym zainteresowania ze
strony œrodowisk gospodarczych, a tak¿e œrodo-
wisk miêdzynarodowych, bowiem jest osiemset
trzydzieœci osiem jednostek naukowych i w su-
mie ponad piêædziesi¹t szeœæ, prawie piêædziesi¹t
siedem tysiêcy badaczy, z tego 66% zgrupowa-
nych jest w wy¿szych uczelniach, bo jest to œro-
dowisko dominuj¹ce, a pozosta³e dwa sektory,
czyli jednostki badawczo-rozwojowe i Polska
Akademia Nauk, s¹ znacznie mniejsze.

Polska nauka z punktu widzenia prezentowane-
go w uchwale Senatu ma niedobre ukierunkowa-
nie. Jest to wynik systemu ocen zarówno indywi-
dualnych karier naukowych, jak i jednostek nau-
kowych ukszta³towanego na przestrzeni kilkuna-
stu lat, licz¹c okres od transformacji ustrojowej,
choæ na dobr¹ sprawê mo¿na by braæ pod uwagê
okres znacznie wczeœniejszy. Mówi o tym podsta-
wowa proporcja. Je¿eli bowiem ca³y dorobek nauki
polskiej podzieliæ na dwie grupy, dorobek niemate-
rialny, czyli literatura i tytulatura, oraz to wszyst-
ko, co stanowi wynik przydatny do celów praktycz-
nych, oka¿e siê, ¿e jest to proporcja 86:14, a jest to
stosunek na œwiecie nieodnotowywany.

Drug¹ kwesti¹ jest niski poziom innowacyjno-
œci w Polsce. G³ówne przyczyny niskiego poziomu
innowacyjnoœci to: niskie nak³ady bud¿etowe na
naukê i niew³aœciwa ich struktura, brak jasnej
identyfikacji rzeczywistych potrzeb gospodarki
w zakresie B+R oraz skoordynowanych z nimi
priorytetów badawczych, niedostateczne ukie-
runkowanie œrodowisk naukowych na prowa-
dzenie badañ na rzecz rozwoju gospodarki i wy-
pracowywanie wyników w takiej formie, która
jest dla gospodarki przyswajalna. I wreszcie
sprawa niezwykle wa¿na: brak mechanizmów
ekonomicznych, po prostu stymulatorów syste-
mowych zachêcaj¹cych sektor prywatny do
wspierania prac badawczo-rozwojowych. Przed-
siêbiorcom to siê po prostu musi op³acaæ, inaczej
wzrostu finansowania przez gospodarkê sfery
B+R nie bêdzie. Pi¹tym wa¿nym czynnikiem, któ-
ry w³aœciwie jest konsekwencj¹ czterech ju¿ wy-
mienionych, jest wysoki koszt opracowywania
i wdra¿ania innowacji, niejednokrotnie przekra-
czaj¹cy mo¿liwoœci kapita³owe wiêkszoœci przed-
siêbiorców, i niedostatki systemu finansowego,
szczególnie w zakresie venture capital.

Dowody na poparcie tej tezy zawarte s¹ na ar-
kuszach siódmym, ósmym i dziewi¹tym. One
mówi¹ same za siebie, dotycz¹ bowiem niskiego
indeksu nowej gospodarki, niskiego udzia³u
osób z odpowiednim wykszta³ceniem w gospo-
darce, niskiej autooceny przedsiêbiorstw, jeœli
chodzi o zaanga¿owanie w dzia³ania innowacyj-
ne, i wreszcie niskiego udzia³u przedsiêbiorstw
stosuj¹cych innowacje w procesach produkcyj-
nych w porównaniu z innymi krajami.

Mamy tak¿e niedobr¹ strukturê finansowania
badañ. Polska w najwiêkszym stopniu przezna-
cza nak³ady na badania podstawowe – to jest
36%; na stosowane – 26%, a na prace rozwojowe
– 36%.

Czo³owy pod tym wzglêdem kraj, Japonia, ma
nastêpuj¹ce proporcje: 13% – badania podsta-
wowe, 23% – stosowane i 64% prace rozwojowe.
Podobnie Stany Zjednoczone, podobnie Republi-
ka Korei i pozosta³e kraje pokazane tutaj jako
przyk³adowe. Macie to pañstwo w materia³ach na
rysunku 10.

Pozostawiam bez komentarza strukturê woje-
wódzk¹ tych nak³adów. Warto wszak¿e zwróciæ
uwagê, ¿e strukturê nak³adów na B+R najbar-
dziej zbli¿on¹ do tej w czo³owych krajach œwiata
maj¹ ma³e województwa: lubuskie, œwiêtokrzys-
kie, podkarpackie. Jest to tam spowodowane
brakiem silnych oœrodków akademickich, bra-
kiem wy¿szych uczelni. Œwiadczy to zarazem
o ukierunkowaniu œrodowiska wy¿szych uczelni
na prace na rzecz gospodarki. W wiêkszych woje-
wództwach, tam, gdzie s¹ du¿e oœrodki akade-
mickie, te wskaŸniki bardziej odpowiadaj¹ temu,
co jest w Polsce.

Warto tak¿e odnotowaæ, jaka jest ocena mo¿li-
woœci dzia³ania œrodowisk naukowych na rzecz
gospodarki. To jest na zestawieniu danych na ry-
sunku 13, gdzie zestawiono bariery dzia³alnoœci
gospodarczej. Proszê zwróciæ uwagê na jedn¹
charakterystyczn¹ rzecz: ¿e przedsiêbiorcy po
prostu nie dostrzegaj¹ s³aboœci wspó³pracy ze
sfer¹ B+R jako istotnej bariery rozwojowej.
A przecie¿ z doœwiadczeñ œwiatowych, a tak¿e
z doœwiadczeñ polskich wiemy, ¿e nauka mo¿e
byæ jednym z najbardziej istotnych czynników
rozwojowych.

Rekapituluj¹c to uzupe³nienie czêœci diagno-
stycznej, mo¿na powiedzieæ, ¿e: po pierwsze, go-
spodarka nie postrzega nauki jako atrakcyjnego
partnera; po drugie, brak jest stymulatorów sys-
temowych zwiêkszaj¹cych innowacyjnoch³on-
noœæ gospodarki; po trzecie, innowacyjnoœæ
polskiej gospodarki staje siê coraz bardziej za-
le¿na od importowanych patentów, licencji i te-
chnologii.

Finansowanie nauki jest obecnie g³êboko pod-
krytyczne. Poprzez próg krytyczny rozumiem zja-
wisko zilustrowane na rysunku 16. Tam krytycz-
ny poziom finansowania jest przyjmowany na
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podstawie doœwiadczeñ z innych krajów w grani-
cach 0,4–0,6% PKB, przy czym poni¿ej tego pro-
gu… My jesteœmy, przypominam – co jest poka-
zane na rysynku 15 – na poziomie 0,3% PKB
w roku 2005, czyli mniej wiêcej w po³owie pozio-
mu krytycznego, a wiêc to finansowanie jest g³ê-
boko podkrytyczne. W zasadzie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e œrodowiska naukowe nie stwarzaj¹ war-
toœci dodanej, mo¿liwej do wykorzystania w pro-
cesach rozwojowych. Jest to realizacja programu
na przetrwanie.

Ogromne niedoinwestowanie œrodowisk nau-
kowych stanowi niezwykle wa¿ne zagro¿enie dla
mo¿liwoœci nawi¹zywania kontaktów z czo³ówk¹
œwiatow¹.

Proporcje finansów bud¿etowych i pozabud¿e-
towych przeznaczanych na B+R s¹ równie¿ od-
wrócone w stosunku do tego, co jest w rozwiniê-
tych krajach œwiata. Proszê popatrzeæ na œrodki
pozabud¿etowe oczekiwane w 2010 r. – to s¹ pro-
porcje mniej wiêcej 2:1, a obecnie mamy przewa-
gê finansowania bud¿etowego, co jest cech¹ kra-
jów s³abo rozwiniêtych pod wzglêdem uczestni-
ctwa œrodowisk naukowych w procesach rozwo-
ju gospodarczego.

Wysokoœæ wszystkich œrodków pozabud¿eto-
wych, które obecnie s¹ do dyspozycji, z uwzglê-
dnieniem œrodków poakcesyjnych Unii Europej-
skiej, zawartych w Narodowym Planie Rozwoju
na lata 2004–2006, Ÿróde³ gospodarczych, które
s¹ mniej wiêcej œredniorocznie w ci¹gu ostatnich
10 lat na poziomie 0,3 PKB, Ÿróde³ offsetowych,
które s¹ bardzo ograniczone, poniewa¿ jest to su-
ma œrodków adresowana œciœle, pozwala na
stwierdzenie, ¿e ju¿ obecnie, po naszym wejœciu
do Unii Europejskiej, mo¿na ³¹cznie uzyskaæ fi-
nansowanie œrodków bud¿etowych na poziomie
oko³o 0,55% PKB.

To pozwala nam stwierdziæ, ¿e dziêki wejœciu
do Unii Europejskiej mamy niejako w sposób sa-
moistny odwrócone dotychczasowe negatywne
proporcje, o czym mówi³em, i uzyskujemy pro-
porcje prawid³owe, ale na bardzo niskim pozio-
mie. ¯ebyœmy do roku 2010 zrealizowali za³o¿e-
nia Strategii Lizboñskiej, to œrodki pozabud¿eto-
we musia³yby wzrosn¹æ siedmiokrotnie. Nie jest
to mo¿liwe bez spe³nienia pewnych warunków,
o których…

(Marsza³ek Longin Pastusiak: O jaki procent?)
Musia³yby wzrosn¹æ siedmiokrotnie. Obecnie

³¹cznie, Panie Marsza³ku, œrodki pozabud¿etowe
mo¿na oceniæ na 0,55% PKB w ci¹gu ostatnich
2–3 lat.

Te warunki, które trzeba spe³niæ, to: wdro¿e-
nie do praktyki gospodarczej systemowych in-
strumentów ekonomiczno- f inansowych
i organizacyjno-prawnych, stymuluj¹cych
wzrost udzia³u sektora prywatnego w kosztach

badañ naukowych, wzrost nak³adów bud¿eto-
wych na B+R powy¿ej progu krytycznego i pe³ne
wykorzystanie œrodków pomocowych Unii Euro-
pejskiej ze wszystkich innych zewnêtrznych Ÿró-
de³ pozabud¿etowych.

Na rysunku 20 pokazany jest pewien prosty
model symulacyjny, przedstawiaj¹cy, co trzeba
zrobiæ, ¿eby mo¿na by³o w ogóle mówiæ o d¹¿eniu
w Polsce do realizacji zamierzeñ Strategii Lizboñ-
skiej. S¹ tam dwie linie ci¹g³e, które wskazuj¹,
jak bêd¹ siê zmieniaæ przy dotychczasowym po-
dejœciu nak³ady pozabud¿etowe i bud¿etowe,
przy prostym za³o¿eniu, podobnie jak to jest œre-
dnio w Europie, ¿e ka¿da z³otówka z udzia³u w³a-
snego przyci¹ga mniej wiêcej 2 z³ z nak³adów po-
zabud¿etowych.

Je¿eliby przyj¹æ… Dane na rok 2005 s¹ nieste-
ty znane: jest to bud¿et, który daje w praktyce
100% nak³adów nominalnych, czyli -2,9% nak³a-
dów realnych na sferê B+R, a to z kolei oznacza,
¿e w dalszym ci¹gu w relacji do PKB udzia³ nak³a-
dów na naukê zmala³ – do poziomu 0,304%,
o czym wspomina³em.

Je¿eli chcemy spe³niæ za³o¿enia przyjête
w NPR na lata 2004–2006 – a ten NPR wyznacza
punkt 1,5% PKB na naukê w roku 2006 – i wzi¹æ
pod uwagê realia za³o¿one w NPR na lata 2007-
–2013, to pomijaj¹c inne rozwi¹zania szczegó³o-
we, które pañstwo macie w cytowanych doku-
mentach, w materia³ach informacyjnych, mo¿na
stwierdziæ, ¿e jeœli w roku 2006 nie nast¹pi zde-
cydowany wzrost nak³adów na sferê B+R, to nie
bêdzie mo¿liwe osi¹gniêcie celu za³o¿onego
w NPR na lata 2004–2006.

A zatem od tego, w jaki sposób zostan¹ ju¿
w tym roku poczynione przygotowania do bud¿e-
tu na rok 2006, bêdzie zale¿a³o, czy wejdziemy na
krzyw¹ poœcigow¹ za oddalaj¹c¹ siê czo³ówk¹ eu-
ropejsk¹.

Takie decyzje, na razie jeszcze niekonkretne
i niewymierne – pewne dyspozycje dotycz¹ce za-
³o¿eñ bud¿etowych – zosta³y przyjête i jest gene-
ralna dyspozycja, by nak³ady na sferê B+R przez
nastêpne lata ros³y w tempie szybszym ni¿ przy-
rost PKB.

Je¿eliby przyj¹æ, ¿e zostanie dokonany ten
skok, to, proszê pañstwa, wówczas jest szansa
na uzyskanie nak³adów zbli¿onych do za³o¿o-
nych w Strategii Lizboñskiej w roku 2013. Je¿eli-
by przyj¹æ, ¿e od roku 2006 bêd¹ wzrasta³y na-
k³ady w tempie œrednim dla Unii Europejskiej,
czyli 0,1% PKB Unii Europejskiej œredniorocznie,
to wówczas w naszym przypadku, ze wzglêdu na
zani¿one obecnie finansowanie, próg krytyczny
zostanie przekroczony mniej wiêcej w roku 2009.
I o procesach rozwojowych bêdzie mo¿na mówiæ
wtedy, kiedy Europa osi¹gnie ju¿ w praktyce za-
³o¿enia Strategii Lizboñskiej. Wówczas, przy tym
wariancie, te warunki uzyskane by³yby w roku
2015–2018, a wiêc z kilkuletnim opóŸnieniem.
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Szanowni Pañstwo, fundusze strukturalne,
które le¿¹ u podstaw znacznego wspomagania
nak³adów pozabud¿etowych, s¹ opisane w NPR.
I to jest ³¹cznie kwota oko³o 12 miliardów 800 mi-
lionów euro. Z tego dla sfery B+R mo¿liwych do
wykorzystania jest oko³o 425 milionów euro, a na
budowê spo³eczeñstwa informacyjnego oko³o
570 milionów euro. Mo¿na powiedzieæ, ¿e te fun-
dusze poakcesyjne ³¹cznie w latach 2004–2006
daj¹ œredniorocznie oko³o 1 miliarda 100 milio-
nów z³.

Na kolejnych rysunkach s¹ szczegó³y doty-
cz¹ce Ÿróde³ cz¹stkowych tych kwot. Do tego na-
le¿y dodaæ jeszcze mechanizm finansowy Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego i norweski
mechanizm finansowy, ale to s¹ kwoty relaty-
wnie ma³e.

Wa¿nym wskaŸnikiem jest natomiast dotych-
czasowy wynik Pi¹tego i Szóstego Programu Ra-
mowego. Ja chcia³bym skoncentrowaæ siê na
tym, co mamy obecnie, a mianowicie – jakie s¹
tutaj warunki startowe do programu szóstego.
Otó¿ wspó³czynnik sukcesu by³ niestety bardzo
niski: 12%. Na ponad cztery tysi¹ce wniosków
czterysta osiemdziesi¹t dwa zosta³y zrealizowa-
ne. Obecnie te liczby siê nieco zmieniaj¹; nie ma-
my jeszcze danych za rok 2004. Mimo to relaty-
wnie wysoka jest kwota, któr¹ Szósty Program
Ramowy wspiera polskie jednostki naukowe, bo
obecnie wynosi ona ponad 100 milionów euro.
Tutaj s¹ dane za rok 2003 i jest to na poziomie
99 milionów euro. Tak wygl¹daj¹ te uwarunko-
wania finansowe.

Dokumentami strategicznymi Ministerstwa
Nauki i Informatyzacji, które determinuj¹ nasze
organizacyjne i systemowe dzia³ania w tym
wzglêdzie, nie bêdê siê zajmowa³, poniewa¿ one
s¹ wyszczególnione w za³¹czonych materia³ach
i s¹ b¹dŸ to przyjête przez Radê Ministrów i prze-
kazane Senatowi…

Ale chcia³bym zwróciæ uwagê na jedn¹ now¹
rzecz, mianowicie dokument strategiczny w trak-
cie prac przygotowawczych, z terminem realiza-
cji do koñca maja tego roku: program operacyjny
„Nauka, nowoczesne technologie i spo³eczeñstwo
informacyjne" do wstêpnego projektu Narodowe-
go Planu Rozwoju na lata 2007–2013. Jest to
przedsiêwziêcie niezwykle wa¿ne dla ca³ej nauki,
bowiem ca³oœæ kosztów tego programu bêdzie
wynosi³a oko³o 5 miliardów 900 milionów euro,
w tym oko³o 2 miliardów 900 milionów euro to
œrodki pomocowe Unii Europejskiej.

Do tego – co jest na rysunku 30 – te dokumen-
ty, które zosta³y do tej pory opracowane, wraz
z tym programem operacyjnym, bêd¹ wzbogaco-
ne o dwie d³ugoterminowe prognozy, nad który-
mi trwaj¹ prace. S¹ to „Proponowane kierunki
rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2020 r.”

oraz „Proponowane kierunki rozwoju spo³eczeñ-
stwa informacyjnego w Polsce do 2020 r.”.

Uwarunkowania polityczne nak³adów na nau-
kê, okreœlonych w Strategii Lizboñskiej, zmieni³y
siê w momencie, kiedy zosta³a przyjêta ustawa
o zasadach finansowania nauki.

I w tym miejscu mam nie tylko mi³y obowi¹zek,
ale przede wszystkim przyjemnoœæ, podziêkowa-
nia Wysokiemu Senatowi za decyzjê w tej spra-
wie. To dziêki Senatowi, jego jednomyœlnej de-
cyzji, œwiadcz¹cej o tym, i¿ do œrodowisk politycz-
nych dotar³a g³êboka prawda, ¿e nauka mo¿e
staæ siê czynnikiem prorozwojowym, a tak¿e – ¿e
polityka naukowa nie ma barwy partyjnej, zosta³
wprowadzony zapis, ¿e wydatki na naukê, finan-
sowane przez ministra, ustala siê w ustawie bu-
d¿etowej w wysokoœci zapewniaj¹cej dojœcie Pol-
ski do poziomu wydatków wynikaj¹cych ze Stra-
tegii Lizboñskiej.

Ta dyrektywa polityczna, niezwykle wa¿na,
jest dyspozycj¹ dla rz¹du. Spowodowa³a ona po
prostu prze³om w myœleniu œrodowisk politycz-
nych o problemach nauki. Wszak¿e najwiêksze
nawet pieni¹dze mo¿na zmarnowaæ, je¿eli we-
pchnie siê je w Ÿle dzia³aj¹cy system. Dlatego te¿
problem efektywnoœci wykorzystania œrodków
na naukê jest niezwykle istotny. Przywi¹zujemy
do tego bardzo du¿¹ wagê, przy generalnym za³o-
¿eniu, ¿e nale¿y d¹¿yæ do zapewnienia tego kryty-
cznego poziomu finansowania nauki, zarówno
badañ podstawowych, jak i badañ stosowanych.
Ale przyjmujemy zasadê, ¿e je¿eli pojawi siê nad-
wy¿ka œrodków, to bêdzie ona koncentrowana na
tych dziedzinach B+R, które w sposób najbar-
dziej efektywny, najbardziej skuteczny, bêd¹
przyspieszaæ procesy rozwojowe.

St¹d wyraziste preferencje rz¹dowe dla badañ
na rzecz gospodarki i przedsiêwziêæ innowacyj-
nych, st¹d koncentracja œrodków w najlepszych
jednostkach i zespo³ach naukowych i wreszcie
zaostrzenie warunków konkurencji o œrodki bu-
d¿etowe na badania naukowe.

Te mechanizmy wprowadza ustawa o zasa-
dach finansowania nauki. Wprowadza ona tak¿e
szereg nowych rozwi¹zañ, takich jak na przyk³ad
Krajowy Program Ramowy, który bêdzie okreœla³
priorytetowe kierunki badañ, konsorcja, sieci
naukowe, umo¿liwiaj¹ce dostosowanie struktur
nauki polskiej do tych tendencji, które wystêpuj¹
w Unii Europejskiej, wreszcie specjalne progra-
my lub przedsiêwziêcia ustalane przez ministra,
w szczególnoœci dotycz¹ce rozwoju m³odych kadr
naukowych, infrastruktury informacyjnej i in-
formatycznej nauki, czy te¿ wspó³pracy miêdzy
nauk¹ a gospodark¹ i wspó³pracy miêdzynaro-
dowej.

Wprowadzone zostan¹ tak¿e nowe zasady oce-
ny jednostek naukowych. Ocena ta rozpoczê³a
siê ju¿ w tym roku, zostanie zakoñczona do gru-
dnia i stanie siê podstaw¹ nowego podzia³u dota-

76 posiedzenie Senatu w dniu 2 lutego 2005 r.
Informacja rz¹du o realizacji programu na rzecz przyspieszenia

i ujednolicenia dzia³añ maj¹cych na celu wykorzystanie prac naukowo-badawczych… 19

(sekretarz stanu M. Bartosik)



cji na dzia³alnoœæ statutow¹ dla wszystkich je-
dnostek naukowych w Polsce.

Krajowy Program Ramowy jest okreœlany
przez ministra na podstawie ró¿nych propozycji,
w tym tak¿e propozycji organów samorz¹do-
wych. I w tej chwili przyjmujemy zg³oszenia.
Ostateczny termin dla platform technologicz-
nych, o których za chwilê bêdê mówi³, up³ywa
10 lutego.

Krajowy Program Ramowy jako rejestr priory-
tetów, bazuj¹cy tylko na zg³oszeniach, jest ra-
czej rejestrem potrzeb i intuicyjnym progra-
mem. ¯eby daæ mu solidn¹ podbudowê, do do-
tychczasowych grup tematycznych: Info, Te-
chno, Bio oraz Basics, w celu potwierdzenia ich
szczegó³owej zawartoœci, zosta³ uruchomiony
Narodowy Program Foresight. Na razie jest to
program pilota¿owy „Zdrowie i ¿ycie”. W przygo-
towywaniu s¹: zrównowa¿ony rozwój technolo-
gii informacyjnej i telekomunikacyjnej oraz bez-
pieczeñstwo.

Z nowych elementów w otoczeniu instytucjo-
nalnym nauki nale¿y odnotowaæ konkurs na
centra zaawansowanych technologii i centra do-
skona³oœci. Utworzono dwadzieœcia szeœæ cen-
trów zaawansowanych technologii i setkê cen-
trów doskona³oœci. Do tego nale¿y dodaæ wspo-
maganie rozwoju parków naukowo-technologi-
cznych oraz koñcz¹c¹ siê akcjê regionalnych
strategii innowacyjnych. By³a to seria projektów
celowych – po pó³ miliona na województwo. Umo-
wy zawarte by³y z marsza³kami. Chodzi³o o to, by
regionalne strategie innowacyjne sta³y siê pod-
staw¹ zaanga¿owania wszystkich œrodowisk lo-
kalnych w Narodowy Plan Rozwoju. Od 2005 r.
przewidywana jest transformacja tych regional-
nych strategii w Narodow¹ Strategiê Innowacji.

Wa¿nym dla gospodarki dzia³aniem nauko-
wym jest dzia³anie sektora badawczo-rozwo-
jowego, jaki tworz¹ jednostki badawczo-rozwojo-
we. Jest ich w tej chwili sto dziewiêædziesi¹t
szeœæ; kilkanaœcie w likwidacji. Lwia czêœæ
przypada Ministerstwu Gospodarki i Pracy ja-
ko organowi nadzoruj¹cemu. A zatem te pro-
blemy dominuj¹, jeœli chodzi o transformacjê
tego sektora.

Przygotowywana jest ustawa o zmianie usta-
wy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Jest
to dosyæ istotna nowelizacja, która stwarza no-
we mo¿liwoœci dzia³ania jednostkom badaw-
czo-rozwojowym, ale tak¿e likwiduje wszelkie
bariery przed procesami przekszta³ceniowymi,
no i zmienia niektóre zasady funkcjonowania
tych jednostek.

Czas nie pozwala mi na szczegó³owe rozwiniê-
cie tych spraw. Niebawem ta ustawa bêdzie skie-
rowana do parlamentu, jest bowiem w tej chwili
na etapie konsultacji spo³ecznych.

W dzia³aniach Ministerstwa Gospodarki i Pra-
cy niezwykle wa¿n¹ ustaw¹, komplementarn¹
z tymi aktami prawnymi, o których mówi³em, jest
ustawa o wspieraniu innowacyjnoœci. Zawiera
ona stymulatory ekonomiczne, o których wspo-
mina³em, ale jeszcze w niewystarczaj¹cym za-
kresie. Wœród tych oczekiwanych stymulatorów
ekonomicznych widzimy bowiem, oprócz sprawy
publiczno-prywatnego monta¿u finansowego,
która jest ju¿ w parlamencie, tak¿e sprawê odli-
czania nak³adów na okreœlone rodzaje dzia³alno-
œci innowacyjnej od podstawy opodatkowania.
Tamta ustawa wprowadza technologiczny kredyt
podatkowy. Jest to pierwsza jaskó³ka, ale jeszcze
nie wystarcza do dokonania prze³omu.

Wa¿nym elementem jest system projektów ce-
lowych. Z rozwi¹zañ systemowych warto tutaj
odnotowaæ decentralizacjê zarz¹dzania poprzez
przekazanie Naczelnej Organizacji Technicznej
organizacji konkursów na te projekty, co da³o
bardzo dobre efekty.

I na zakoñczenie te rozwi¹zania systemowe,
które s¹ odpowiedzi¹ na to, co zosta³o zawarte
w uchwale Wysokiego Senatu, a dotyczy³o obsza-
rów innowacyjnoœci, wiedzy oraz zaawansowa-
nych technik i technologii. Otó¿ wypracowywane
s¹ zasady nowego podejœcia do tego zagadnienia.
A mianowicie, je¿eli nie staæ nas na to, ¿eby wszê-
dzie jednoczeœnie, w skali ca³ego kraju, przyspie-
szaæ procesy rozwojowe z udzia³em nauki po-
przez budowê gospodarki opartej na wiedzy, to
trzeba to zrobiæ w sposób zregionalizowany, czyli
oddzieliæ proces tworzenia wiedzy od dostêpno-
œci do niej, co jest konstytucyjnym obowi¹zkiem
pañstwa, choæby ze wzglêdu na równe szanse
startu m³odzie¿y. W ten sposób powsta³a idea
tworzenia regionów gospodarki opartej na wie-
dzy. Bêd¹ to twory organizacyjno-prawno-eko-
nomiczne – ale nie administracyjne, co wyraŸnie
podkreœlam – wymagaj¹ce bardzo szerokiego po-
rozumienia rz¹dowo-samorz¹dowego w tych uk-
³adach regionalnych, które tutaj, w tych spra-
wach, siê tworz¹.

Aby taki region móg³ dzia³aæ, trzeba stworzyæ
warunki do osi¹gniêcia nadprogowego poziomu
nak³adów bud¿etowych i do œcis³ego wspó³dzia-
³ania rz¹du oraz regionalnych w³adz administra-
cyjnych i samorz¹dowych. Szczegó³owe warunki
s¹ przedstawione w materia³ach. Chcia³em po-
wiedzieæ, ¿e podstaw¹ logistyczn¹ prac jest pro-
gram wieloletni „Doskonalenie systemów rozwo-
ju innowacyjnoœci w produkcji i eksploatacji”.
W tej chwili zosta³ uruchomiony pierwszy projekt
z tej serii „Doskonalenie procesów transformacji
wiedzy i transferu technologii do gospodarki”,
który bêdzie bezpoœredni¹ podstaw¹ tworzenia
tych okrêgów, regionów gospodarki opartych na
wiedzy.

10 stycznia – jest to równie¿ niezwykle wa¿ne
rozwi¹zanie systemowe – zosta³a powo³ana za-
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rz¹dzeniem premiera Rada Rozwoju Nauki i Te-
chnologii przy Prezesie Rady Ministrów. W sk³ad
jej bêd¹ wchodziæ, pod przewodnictwem premie-
ra, czterej ministrowie, edukacji, finansów, go-
spodarki i minister nauki, który bêdzie zastêpc¹,
prezesi Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiej
Akademii Nauk, przewodnicz¹cy KRASW, Rady
G³ównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych,
Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Informatyza-
cji oraz Rady Strategii Spo³eczno-Gospodarczej.

Do niezwykle wa¿nych zadañ tej rady, która
bêdzie organem doradczym i opiniodawczym Ra-
dy Ministrów i premiera, nale¿y miêdzy innymi
opracowywanie i przedk³adanie premierowi oraz
Radzie Ministrów ocen i opinii o strategicznych
dokumentach i projektach rozstrzygniêæ rz¹do-
wych w zakresie rozwoju spo³eczeñstwa informa-
cyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, ale tak¿e
wysokoœci œrodków finansowych ustalanych
w bud¿ecie pañstwa na naukê i systemowego
wspierania innowacyjnoœci, czyli tych stymula-
torów, o których mówi³em. Przeniesienie spraw
nauki na najwy¿szy szczebel decyzyjny ma nie-
zwykle istotne znaczenie dla ca³ego œrodowiska
naukowego.

Ostatni¹ spraw¹, któr¹ chcia³em zasygnalizo-
waæ, jest powo³anie Europejskich Platform Te-
chnologicznych. Jest to nasza odpowiedŸ na to,
co siê dzieje w tym zakresie w Unii Europejskiej.
Rzecz jest niebagatelna, bowiem w Siódmym Pro-
gramie Ramowym, który obecnie jest przygoto-
wywany, przy ca³ym bud¿ecie oko³o 30 miliar-
dów euro oko³o 10 miliardów euro mo¿e byæ roz-
dysponowane w³aœnie poprzez platformy techno-
logiczne. Takich platform powsta³o w tej chwili
osiemnaœcie. Cele i zadania szczegó³owe pozo-
staj¹ poza zakresem naszej dyskusji. Pañstwo
wybaczcie, ale skoro jest to w przedstawionych
dokumentach, to nie bêdê siê w to zag³êbia³.

Rekapituluj¹c – poziom nak³adów bud¿eto-
wych w najbli¿szym okresie bêd¹ determinowaæ
przede wszystkim mo¿liwoœci ekonomiczne pañ-
stwa, w szczególnoœci sytuacja w sektorze finan-
sów publicznych, ale tak¿e stanowisko rz¹du
i œrodowisk politycznych wobec badañ nauko-
wych jako czynnika warunkuj¹cego wzrost go-
spodarczy i postêp cywilizacyjny, wsparcie œro-
dowisk naukowych, a wreszcie obiektywna oce-
na potrzeb funkcjonowania niezbêdnego poten-
cja³u naukowego pañstwa i ocena zapotrzebowa-
nia gospodarki na innowacje bêd¹ce wynikiem
badañ naukowych. Ale – mo¿e na szczêœcie – mi-
nimalny poziom nak³adów bud¿etowych na nau-
kê w najbli¿szych latach bêdzie determinowany
przez wspomniany przeze mnie zapis w ustawie
o zasadach finansowania nauki.

Podsumowuj¹c, do strategicznych zamierzeñ
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w pracach

przygotowawczych nad NPR na lata 2007 – 2013
zaliczam, po pierwsze, uzyskanie od 2006 r. nad-
krytycznego poziomu finansowania bud¿etowe-
go nauki; po drugie, opracowanie i wdro¿enie
w NPR programu operacyjnego „Nauka, nowo-
czesne technologie i spo³eczeñstwo informacyj-
ne”; po trzecie, utworzenie i rozwój makroregio-
nów gospodarki opartej na wiedzy. Liczê, ¿e ta
sprawa, w której zreszt¹ niektórzy z obecnych tu-
taj pañstwa senatorów brali udzia³ ponad rok te-
mu, podczas spotkania za³o¿ycielskiego w P³oc-
ku, do pó³rocza osi¹gnie fazê realizacji. Kluczow¹
spraw¹ jest wreszcie wdro¿enie do praktyki go-
spodarczej systemowych stymulatorów proinno-
wacyjnych wzrostu dzia³ania sektora prywatne-
go w kosztach badañ naukowych, a tak¿e maksy-
malne wykorzystanie œrodków pomocowych Unii
Europejskiej i uzyskanie wp³ywu na strukturê
i priorytety Siódmego Programu Ramowego Unii
Europejskiej. Dziêkujê pañstwu za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Ryszard Jarzembowski)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo za tê bardzo obszern¹ infor-

macjê, zarówno ustn¹, przed³o¿on¹ teraz, jak
i pisemn¹, przekazan¹ wczeœniej.

Bardzo proszê, ¿eby pan minister zechcia³ je-
szcze chwilê pobyæ na mównicy, a ja skorzystam
z okazji i przywitam naszych pozosta³ych goœci,
którzy s¹ obecni i przys³uchuj¹ siê obradom nad
tym punktem naszego porz¹dku obrad.

Witam wiêc pana ministra Krzysztofa Kry-
stowskiego z Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
pana wiceprzewodnicz¹cego Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego Boles³awa Gintera, pana
przewodnicz¹cego Rady G³ównej Jednostek
Badawczo-Rozwojowych Zbigniewa Œmieszka
oraz sekretarza tej rady, pana Marka Daszkiewi-
cza. Witam tak¿e bardzo serdecznie pana preze-
sa Naczelnej Organizacji Technicznej Wojciecha
Ratyñskiego.

Proszê pañstwa, zgodnie…
(Senator Zbigniew Kruszewski: Panie Mar-

sza³ku, jest te¿ prezes Polskiej Akademii Nauk.)
Przepraszam bardzo. Pan prezes Andrzej Le-

gocki siedzi na miejscu szefa Kancelarii Senatu,
wiêc mój wzrok nie zab³¹dzi³ w tê stronê…

Zapraszamy tutaj, Panie Prezesie, na miej-
sce przeznaczone dla naszych goœci. Dziêkujê
bardzo.

Zgodnie z regulaminem mo¿emy teraz zada-
waæ panu ministrowi pytania. Przypomnê o rygo-
rach regulaminowych, które przewiduj¹, ¿e ka¿-
dy senator mo¿e zadawaæ pytania trwaj¹ce nie
d³u¿ej ani¿eli minutê.

Zg³asza siê pani senator Czes³awa Christowa.
Proszê bardzo.
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Senator Czes³awa Christowa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, na rysunku 22 na stronie 11

zosta³ wymieniony Sektorowy Program Opera-
cyjny „Transport – Gospodarka Morska”. Nieste-
ty, od 2003 r. z nazwy SPO „Transport – Gospo-
darka Morska” wykreœlono czêœæ „Gospodarka
Morska”, zatem wymieniona nazwa nie odpowia-
da stanowi rzeczywistemu. Moje pytanie brzmi
tak: jaka jest szansa, aby gospodarka morska
zosta³a ujêta w nazwie SPO samodzielnie lub
w SPO „Transport”? Szczególnie wa¿na jest
czêœæ dotycz¹ca infrastruktury portów. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Czy pan minister woli odpowiedzieæ na wszyst-

kie pytania, jakie bêd¹ zadane, tak zbiorczo, czy
odpowiadaæ po kolei na poszczególne?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Infor-
matyzacji Marek Bartosik: Je¿eli pan marsza³ek
pozwoli, to po kolei. Bêdzie szybciej.)

Proszê uprzejmie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji
Marek Bartosik:

Przepraszam za oczywist¹ pomy³kê przy ko-
piowaniu danych. Nie jestem w stanie odpowie-
dzieæ na drug¹ czêœæ pytania ze wzglêdu na to, i¿
to pytanie jest skierowane do Rady Ministrów.
Wykracza zupe³nie poza upowa¿nienia, które
mam przy dzisiejszym wyst¹pieniu. Nie potrafiê
odpowiedzieæ. Po prostu nie mam wystarczaj¹cej
wiedzy na ten temat.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Edmund Wittbrodt, proszê bardzo.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo.
Ja mo¿e rozpocznê od krótkiego komentarza.

Otó¿ na ten temat, niezwykle wa¿ny dla Polski,
fundamentalny, my nie prowadzimy debaty
w Senacie, tylko jest to informacja rz¹du z mo¿li-
woœci¹ zadawania pytañ w granicach jednej mi-
nuty… Za chwilê pewnie pan marsza³ek odbierze

mi g³os, ale byæ mo¿e zd¹¿ê zadaæ chocia¿ jedno
albo dwa pytania.

Pierwsze dotyczy tej ogólnej wieloletniej stra-
tegii zwiêkszania nak³adów na badania naukowe
do 2010 r. Ja ju¿ by³em œwiadkiem powstawania
wielu ró¿nych projektów, wizji, które kiepsko siê
realizowa³y. Tutaj akurat przy pomocy Senatu
uda³o siê nawet stworzyæ pewien projekt, ale on
tak jest skonstruowany, ¿e nak³ady w roku 2005,
o czym pan minister mówi³, s¹ mniejsze ni¿
w 2004 r. – o inflacjê. A kiedy siê patrzy na
2006 r., to w³aœciwie nic siê nie zwiêksza, je¿eli
chodzi o nak³ady bud¿etu pañstwa. A wiêc jest to
próba takiego rozpisania tych zmian, tej restruk-
turyzacji, by przesz³y na przysz³e pokolenia, na
nastêpn¹ ekipê, która bêdzie u w³adzy; chodzi te¿
o œrodki pozabud¿etowe. Wobec tego, jak pan mi-
nister widzi szansê na realizacjê tego, co tutaj,
byæ mo¿e s³usznie, jest zapisane? To jest jedna
sprawa.

Druga wi¹¿e siê z tym, ¿e nam w parlamencie
czasami udaje siê przeforsowaæ œmia³e progra-
my finansowania wieloletniego, ale nie w posta-
ci deklaracji czy jakiejœ ogólnej uchwa³y. Mie-
liœmy coœ takiego w zakresie edukacji, szkolni-
ctwa wy¿szego w 1996 r. i tego nie uda³o siê
zrealizowaæ. Udaje siê za to realizowaæ, ale
ustawowo, na przyk³ad zwiêkszanie nak³adów
na niektóre oœrodki akademickie. Dlaczego re-
sort nie proponowa³ tego typu rozwi¹zania, ¿e-
by zwiêkszaæ nak³ady w drodze ustawy i zapi-
saæ, o ile maj¹ byæ zwiêkszone œrodki na bada-
nia naukowe?

I ostatnia sprawa – struktura tych nak³adów,
badania podstawowe i badania stosowane. Ja-
ka ona jest w Polsce, pan minister mówi³. Czy
w zwi¹zku z tym resort bêdzie prowadzi³ jak¹œ
politykê, ¿eby ju¿ w zakresie tych œrodków, któ-
re s¹ w dyspozycji resortu, dokonywaæ zmian
struktury, czy trzeba czekaæ na ogólne zwiêk-
szenie finansowania nauki? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji
Marek Bartosik:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, to có¿, jest to

sprawa, która na razie opiera siê bardziej na wie-
rze ni¿ na wiedzy. Swój optymizm w tej sprawie
budujê na fakcie, i¿ po raz pierwszy pojawi³ siê
nowy czynnik, a mianowicie decyzja ustawowa
parlamentu, która stanowi dyrektywê polityczn¹
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dla rz¹du. Bêdzie to proces d³ugofalowy, ale opty-
mizm swój budujê na stopniu poparcia dla tego
rozstrzygniêcia ustawowego zarówno w Senacie,
jak i w Sejmie. Ten stopieñ œwiadczy bowiem
o tym, o czym ju¿ tutaj wspomina³em, ¿e polityka
naukowa nie ma barwy partyjnej. Partie opozy-
cyjne równie¿ popar³y ten zapis. Noblesse oblige.
Niezale¿nie od tego, jak potocz¹ siê dalej losy po-
lityków i ugrupowañ politycznych, ta sprawa
w czasie uchwalania ustawy w sposób jednozna-
czny zosta³a obdarzona pe³nym poparciem wszy-
stkich ugrupowañ politycznych, praktycznie
wszystkich. W Sejmie by³o trzynaœcie g³osów prze-
ciw, decyzja Senatu, jak przypominam, by³a je-
dnomyœlna. Po raz pierwszy znajdujemy siê je-
dnak tak¿e w sytuacji zaistnienia zewnêtrznego
przymusu, poniewa¿ uczestnictwo w Unii Euro-
pejskiej zobowi¹zuje nas do realizacji pewnych
procesów, które stanowi¹ unijn¹ normê. Do te-
go siê musimy dostosowywaæ, inaczej wypada-
my z gry.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pyta-
nie. Ale gdyby uchwa³a Senatu – nie jest to wy-
rzut pod adresem Senatu – przysz³a na pocz¹tku
kadencji, to zapewne ju¿ by³yby efekty. Ona je-
dnak pojawi³a siê w momencie, kiedy nie mog³a
ju¿ obj¹æ roku 2005, dlatego ¿e by³y ju¿ wszyst-
kie za³o¿enia do bud¿etu, po prostu on istnia³.
A wiêc pierwszym rokiem dzia³ania tego zapisu
bêdzie rok 2006, a rok 2005 tylko w tym sensie,
¿e za³o¿enia do bud¿etu bêd¹ kszta³towane ju¿
teraz. I liczê na to, ¿e wspólnym wysi³kiem do-
prowadzimy do tego, aby sprawy dofinansowa-
nia nauki ze wzglêdu na jej prorozwojowy cha-
rakter by³y spraw¹ podstawow¹ przy pracach
bud¿etowych.

Jeœli chodzi o strukturê finansowania ba-
dañ, to ja bym to uj¹³ tak, ¿e œrodowiska nauko-
we mia³y w dotychczasowym systemie prze-
mo¿ny wp³yw na rozk³ad poszczególnych stru-
mieni finansowania. Prowadzi³y zatem ca³¹ po-
litykê, opart¹ na systemie ocen jednostek nau-
kowych i systemie ocen wyników pracy nauko-
wej, w taki sposób, który przy tym niezwykle
ubogim finansowaniu pozwala³ po prostu na
przetrwanie jednostek naukowych i œrodowisk
naukowych. To s¹ tego konsekwencje, miêdzy
innymi tego, wieloletnie konsekwencje, które
bardzo trudno bêdzie odwróciæ. Z kolei w nowej
ustawie o zasadach finansowania nauki mini-
ster ma kilka narzêdzi do realizacji takiej poli-
tyki, która pozwoli na przeorientowywanie œro-
dowisk naukowych i ich zainteresowañ na ba-
dania na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa i gospo-
darki. Czas nie pozwala mi szczegó³owo powie-
dzieæ, jakie bêd¹ to narzêdzia, ale pan senator
doskonale, jak przypuszczam, wychwyci je
w ustawie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze raz przypominam, ¿e to jest tura pytañ

i zgodnie z regulaminem, który sami ustaliliœmy,
nie mog¹ one trwaæ d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê.

Zapraszam pana senatora Mariana ¯enkiewi-
cza. Proszê, ¿eby nie zmusza³ mnie do ingerencji.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo za szerokie

przedstawienie informacji o dzia³aniu rz¹du.
Szczególnie ten materia³, który pan nam dostar-
czy³, jest bardzo pogl¹dowy i jasny. Mam jednak
do pana dwa pytania.

Pierwsze dotyczy dokumentu, który zosta³
nam dostarczony, zatytu³owanego „Strategia
zwiêkszania nak³adów na dzia³alnoœæ B+R w celu
osi¹gniêcia za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej”. Otó¿
nie bardzo mogê siê zgodziæ z metodologi¹, jak¹
rz¹d tutaj prezentuje. Mianowicie z jednej strony
jest ustawa o finansowaniu dzia³alnoœci badaw-
czej, o której pan mówi³ z takim entuzjazmem,
i ta ustawa nak³ada na rz¹d obowi¹zek osi¹gniê-
cia za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej, a z drugiej stro-
ny w materia³ach nam przedstawionych rz¹d
prezentuje trzy ró¿ne strategie. Ale tylko jedna
z nich jest to ta strategia, powiedzia³bym, w³aœci-
wa, która ma pozwoliæ na osi¹gniêcie 3% B+R,
a dwie pozosta³e ju¿ nie; na przyk³ad strategia
stagnacyjna mówi o 1%. Dlaczego rz¹d w ogóle
prezentuje takie materia³y, skoro jest zobowi¹za-
ny do osi¹gniêcia za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej?
To jest pierwsze pytanie. Dlaczego w ogóle przyjê-
liœcie pañstwo tak¹ metodologiê? Ta metodologia
os³abia argumentacjê na rzecz wdra¿ania Strate-
gii Lizboñskiej.

I drugie pytanie szczegó³owe. Otó¿ z materia-
³ów i z wypowiedzi pana ministra wynika, ¿e je-
dnostki badawczo-rozwojowe s¹ to te jednostki,
które przyjê³y na siebie g³ówny ciê¿ar wdro¿enia
nowych technologii. Wdra¿a siê ich tam œrednio
trzykrotnie wiêcej procentowo ni¿ w pozosta³ych
jednostkach, a na przyk³ad w porównaniu do je-
dnostek PAN – nic im nie ujmuj¹c – piêciokrotnie
wiêcej. Oczywiœcie, inne s¹ cele tych dwóch ob-
szarów. Pytanie moje jest takie: kiedy zostanie
przyjêta przed³o¿ona Sejmowi ustawa o zmianie
ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych?
I czy rz¹d zamierza stosowaæ w swojej polityce
preferencje dla tego sektora nauki? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Panowie Profesorowie, przekraczacie czas re-

gulaminowy. Nie ingerujê tylko dlatego, ¿eby nie
przerywaæ toku wypowiedzi. Myœlê jednak, ¿e

76 posiedzenie Senatu w dniu 2 lutego 2005 r.
Informacja rz¹du o realizacji programu na rzecz przyspieszenia

i ujednolicenia dzia³añ maj¹cych na celu wykorzystanie prac naukowo-badawczych… 23

(sekretarz stanu M. Bartosik)



mo¿na precyzyjnie przedstawiæ to samo w formie
pytania minutowego.

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji
Marek Bartosik:
Ja rozumiem, ¿e apel pana marsza³ka dotyczy

tak¿e mojej zwiêz³oœci, wiêc przepraszam, bêdê
odpowiada³ w stylu telegraficznym.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski:
Wnioski, Panie Ministrze, pozostawiam ju¿ panu.)

Otó¿ sprawa pierwsza – rozbie¿noœci w doku-
mentach strategicznych. Jestem zobowi¹zany
Wysokiemu Senatowi przedstawiaæ informacjê
mo¿liwie kompletn¹. Ona ilustruje pewn¹ drogê
rozwojow¹ i sprzecznoœci miêdzy chêciami
a mo¿liwoœciami. Nak³ady s¹ determinowane
przede wszystkim w roku 2005 przez sytuacjê
w sektorze finansów publicznych. Rezultat koñ-
cowy to jest ustawa bud¿etowa, zaœ po drodze po-
wstawa³y pewne dokumenty, których egzemplifi-
kacj¹ ostateczn¹ jest Narodowy Plan Rozwoju na
lata 2004–2006, a w perspektywie nastêpny Na-
rodowy Plan Rozwoju. I to jest nasza polska for-
ma realizacji Strategii Lizboñskiej, lepszej nie
mamy. Tak wiêc musimy to zrobiæ jak najlepiej.
Te dokumenty pokazuj¹ pewn¹ historiê dzia³añ
i historiê przeciwdzia³añ, jeœli chodzi o nak³ady
na naukê. Wynik koñcowy to jest ustawa o zasa-
dach finansowania nauki.

Kiedy bêdzie ustawa o JBR? To zale¿y od wy-
niku konsultacji spo³ecznych, do których usta-
wa ju¿ zosta³a skierowana. To bêdzie trwa³o
oko³o miesi¹ca – przypuszczam, ¿e gdzieœ dwa
do trzech tygodni to bêd¹ konsultacje miêdzy-
resortowe i tydzieñ zajmie procedura admini-
stracyjna, Komitet Rady Ministrów, Rada Mini-
strów. A wiêc szansa na to jest w marcu, Panie
Senatorze.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Zygmunt Cybulski.

Senator Zygmunt Cybulski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam kilka pytañ.
Mo¿e zacznê od sprawy KRASP w gronie do-

radczym premiera. Sk¹d siê tam wzi¹³ KRASP
i dlaczego nie ma Rady G³ównej Szkolnictwa Wy-
¿szego? Przecie¿ KRASP jest prywatnym stowa-
rzyszeniem rektorów, czêœæ z nich, podkreœlam,
czêœæ, jest znakomitymi ludŸmi, którzy swoje

dwie kadencje ods³u¿yli i jeszcze by mogli s³u¿yæ
d³u¿ej, a czêœæ jest takich, których uczelnie chêt-
nie siê pozby³y. A wiêc nie s¹ to ludzie reprezenta-
tywni. A ludzie wybrani przez spo³ecznoœci aka-
demickie nie maj¹ swojej reprezentacji. To jest
pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Tabela 3 – sk¹d ten optymizm,
na jakiej podstawie pan s¹dzi, ¿e jesteœmy w sta-
nie w 2010 r. mieæ relacjê 2:1, jeœli idzie o finan-
sowanie pozabud¿etowe w stosunku do bud¿eto-
wego, kiedy nie mamy ¿adnych nadziei na zwiêk-
szenie w³asnego przemys³u krajowego, który bê-
dzie sk³ada³ zamówienia w instytutach nauko-
wo-badawczych itd.?

Trzecia kwestia. Tabela 10, diagnoza 6, pro-
porcje finansowania dzia³alnoœci B+R i innych.
Polska ma 38% przeznaczonych na badania pod-
stawowe – na inne badania znacznie mniej – czyli
najwiêcej z wszystkich krajów. Pytanie moje ty-
czy tego, czy pan nie widzi… Czy czasem nie za-
stanawialiœcie siê pañstwo nad tym, ¿e taki stan
rzeczy ma swoje korzenie w polityce kadrowej
w polskiej nauce, w sposobie awansowania pol-
skich pracowników nauki?

Kolejna sprawa. W jaki sposób przewidujecie
pañstwo mobilizacjê i zaanga¿owanie ca³ej kadry
specjalistów rozsianych w drobnych zespo³ach
naukowych na wy¿szych uczelniach? W drob-
nych zespo³ach – trzy-, cztero-, piêcioosobowych
po ró¿nych uczelniach specjaliœci s¹ rozsiani.
W jaki sposób pañstwo chcecie to wykorzystaæ?
W jaki sposób doprowadziæ do ca³kowitego zaan-
ga¿owania tych ludzi?

I wreszcie priorytety nauki. Jak na mój gust,
szczêœliwie dobrane, ale s³abo sprecyzowane.
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e to nie jest czas na przemó-

wienia, tylko na pytania. Umiejêtnoœæ zadawania
pytañ…

(Senator Zygmunt Cybulski: Ja pytam. Dziêku-
jê Panie Marsza³ku.)

…jest bardzo wa¿n¹ cech¹, zw³aszcza u lumi-
narzy polskiej nauki. Powinna byæ w ka¿dym ra-
zie. Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji
Marek Bartosik:
Panie Marsza³ku!
Obawiam siê, ¿e… Ja zd¹¿y³em zanotowaæ

piêæ, ¿e tak powiem, grubych problemów...
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Ale

pan nie musi pytaæ, pan tylko odpowie krótko
i wystarczy.)
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…które wymagaj¹ osobnej dyskusji.
Po pierwsze, sprawa proporcji. Na tym rysun-

ku, proszê pañstwa, s¹ proporcje po¿¹dane,
oczekiwane. Ja mówi³em jednak, ¿e bez stymula-
torów ekonomicznych, zwiêkszaj¹cych op³acal-
noœæ finansowania B+R przez przedsiêbiorstwa,
to zagadnienie rozwi¹zane nie bêdzie.

Kolejna sprawa to proporcje nak³adów na ba-
dania podstawowe i stosowane a polityka kadro-
wa. W moim przekonaniu jest zwi¹zek miêdzy ty-
mi dwiema rzeczami. Jest to konsekwencj¹ pew-
nych procesów czy to rozwojowych, czy antyroz-
wojowych, kszta³tuj¹cych naukê polsk¹ na prze-
strzeni dziesiêcioleci. Dominuje u nas pewien sy-
stem stymuluj¹cy indywidualne kariery nauko-
we, rzutuj¹cy na zainteresowania badaczy uza-
le¿nionych przede wszystkim od dorobku niema-
terialnego. Œrodowiska ustawi³y siê w taki spo-
sób, bo s¹ to œrodowiska obdarzone certyfikowa-
n¹ inteligencj¹, ¿eby pracowaæ pod ten system.
I nast¹pi³o pewne sprzê¿enie zwrotne, które co-
raz bardziej odchyla³o nurt zainteresowañ nauki
w stronê badañ daj¹cych efekt niematerialny.

Pan senator Wittbrodt poprzednio pyta³ o in-
strumenty, które w tym zakresie minister bêdzie
wykorzystywa³ ina topytanie ju¿odpowiedzia³em.

Rozproszenie kadry wy¿szych uczelni i jej za-
interesowania naukowe to jest problem szcze-
gólny. W ramach dyskusji nad NPR na lata
2007–2013 ten problem budzi³ szczególne zain-
teresowanie w wielu œrodowiskach. Po wejœciu
w ¿ycie nowej ustawy, która w tej chwili jest
w Sejmie, bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy
w pewnym sensie now¹ sytuacjê pod wzglêdem
jakoœciowym w szko³ach wy¿szych. Ale to nie
rozwi¹zuje problemu. Generalnie rzecz bior¹c,
jest to problem sytuacji materialnej uczonych
w szko³ach wy¿szych, nauczycieli akademic-
kich. Ta sytuacja determinuje ich dzia³ania, s¹
one nastawione na zdobywanie dorobku nauko-
wego, który pozwoli awansowaæ mo¿liwie jak
najszybciej najmniejszym kosztem, czêsto za
pomoc¹ publikacji, a tak¿e powoduje unikanie
silnie anga¿uj¹cych i czas, i œrodki, ogromnie
odpowiedzialnych badañ na rzecz gospodarki.
Dopóki ta sytuacja nie zostanie zmieniona, do-
póty bêdzie wystêpowa³o na tak¹ skalê zjawisko
wieloetatowoœci, nadgodzin itd. No ten problem
siê nie rozwi¹¿e…

Jeœli chodzi o priorytety, jak mówi³em, te, któ-
re znajduj¹ siê w tym wykazie, s¹ intuicyjne.
W marcu zostanie podsumowany rejestr wszyst-
kich zg³oszeñ do Krajowego Programu Ramowe-
go, który powinien daæ nowe spojrzenie na ten
problem i okreœliæ to w³aœciwie jako w du¿ym
stopniu rejestr potrzeb. Dopiero Foresight w ro-
ku 2005–2006 da konkretn¹ podbudowê teore-
tyczn¹ do kszta³towania polskich priorytetów,

bowiem my, powielaj¹c pewne propozycje unijne,
nie zawsze jesteœmy w zgodzie z interesem rozwo-
jowym polskiego spo³eczeñstwa i gospodarki.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wies³aw Pietrzak.

Senator Wies³aw Pietrzak:
Dziêkujê bardzo.
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Pier-

wszy nieprofesor.)
Panie Ministrze, moje pytanie dotyczy projek-

tu pilota¿owego pod nazw¹ „Zdrowie i ¿ycie”,
o którym mowa w tabeli 37. Mam konkretne,
doœæ szczegó³owe pytanie w tej sprawie. Je¿eli
pan minister nie bêdzie móg³ na nie odpowiedzieæ
w tej chwili, to bêdê wdziêczny za odpowiedŸ na
piœmie. A mianowicie, czy w tym projekcie jest
uwzglêdniona praca nad preparatem przeciwno-
wotworowym, prowadzonym w Zak³adzie Analizy
Leków Akademii Medycznej w Warszawie. To
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Jak maksymalnie mo¿na
przyspieszyæ prace nad tym preparatem? Bo one
ci¹gn¹ siê ju¿ od 1990 r. ze wzglêdu na procedury
i brak œrodków i nie widaæ koñca tego wszystkie-
go, a lek jest naprawdê rewelacyjny. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Z oficersk¹ zwiêz³oœci¹ powiedzia³ to pan sena-

tor Pietrzak.
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji
Marek Bartosik:
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, Foresight

ma inny charakter. On siê nie zajmuje okreœlony-
mi projektami. Ja uprzejmie proszê o szczegó³y
dotycz¹ce tych konkretnych badañ. Je¿eli s¹
w ministerstwie jakieœ projekty, to na pytanie
o nie odpowiem. Foresight zaœ jest ogromnym
programem, którego zadaniem jest okreœlenie
podbudowy naukowej dla kszta³towania naszej
przysz³oœci naukowej. A wiêc nie tematy cz¹stko-
we, tylko pewne dziedziny, wyspecyfikowane
i nale¿ycie uzasadnione, które s¹ niezwykle istot-
ne, w tym tak¿e w medycynie. I na pewno bada-
nia nad rakiem znajd¹ siê w czo³ówce. Ale nie
konkretny instytut, nie konkretny program.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Pan senator Adam Biela.

Senator Adam Biela:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym w swoim pierwszym pytaniu na-

wi¹zaæ trochê do pytania pana senatora Wittbrod-
ta.Otó¿, jakiedzia³aniastrategiczneproponowa³by
pana resort jako wiod¹cy w uk³adzie administracji
rz¹dowej, ¿eby to, o czym tu mówimy, zw³aszcza
zwiêkszaj¹ce siê nak³ady na naukê, nie by³o trak-
towane jako, powiedzmy, spychologia polityczna
dla kogoœ, kto ma przej¹æ obowi¹zki rz¹dzenia
wnastêpnejkadencji, lecz ¿eby toby³opotraktowa-
ne jako coœ rzeczywistego, co ma stanowiæ pewne
nowe imponderabilia naszej rzeczywistoœci spo³e-
cznej, gospodarczej i politycznej? A wiêc chodzi
o to, ¿eby te nak³ady na naukê nie kojarzy³y siê ko-
muœ z jak¹kolwiek barw¹ polityczn¹ – ¿eby mia³y
charakter ponadpolityczny, ponadczasowy. Jakie
by pan dzia³ania proponowa³, ¿eby jednak ta era
w ogóle mia³a szansê kiedykolwiek przybli¿yæ siê
do realnoœci? To jest pierwsze pytanie.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Ale
drugie bêdzie mia³o ju¿ charakter ponadczaso-
wy, bo pan swój czas ju¿ wyczerpa³.)

Tak, bardzo skrótowy bêdzie mia³o charakter,
lecz jest niezwykle wa¿ne.

Otó¿ najistotniejsze jest znalezienie mecha-
nizmów stymulacji ekonomicznej w sektorze pry-
watnym. Czy w tym pomyœle projektu finansowa-
nia nauki polskiej jest o tym jakakolwiek
wzmianka? Panie Ministrze, jeœli nie bêdzie od-
niesienia do systemu podatkowego, to ¿adnej
motywacji u nikogo pan nie wzbudzi, bêdzie to
tylko pobo¿nym ¿yczeniem. Dziêkujê bardzo, Pa-
nie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji
Marek Bartosik:

Proszê pañstwa, Panie Senatorze, o tym, i¿ po-
lityka naukowa nie ma barwy partyjnej, ju¿ dwu-
krotnie tutaj mówi³em. Jestem o tym wewnêtrz-
nie, g³êboko, przekonany. I jestem przekonany
o tym tak¿e na podstawie ca³ej debaty nad usta-
w¹ o zasadach finansowania nauki, ustaw¹ g³ê-

boko transformuj¹c¹ przecie¿ system polityki
naukowej, znosz¹c¹ Komitet Badañ Naukowych,
a wiêc w pewnym sensie tak¿e zupe³nie zmienia-
j¹c¹ uwarunkowania organizacyjno i formal-
noprawne, determinuj¹ce dotychczasow¹ polity-
kê naukow¹, efektem której jest stan obecny.
Dyskutuj¹c wielokrotnie na te tematy, odnoto-
wywa³em zawsze z ogromn¹ satysfakcj¹, Panie
Senatorze, ¿e nigdy nie by³a to dyskusja inna ni¿
merytoryczna. Jestem równie g³êboko przekona-
ny o tym, ¿e ka¿dy nastêpny rz¹d, rz¹dz¹cy
w koñcu w imieniu spo³eczeñstwa, bêdzie to re-
spektowa³, poniewa¿ jest to jeden z najistotniej-
szych problemów rozwojowych naszego narodu.
I tak jak w wielu innych sprawach mo¿liwy jest
konsensus ponad podzia³ami, tak – wed³ug mnie
– nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e w tej sprawie
na pewno te¿ jest on mo¿liwy.

I stymulatory ekonomiczne. Oczywiœcie, pro-
szê pañstwa, to, o czym mówi³em tutaj skróto-
wo, dotyczy postulatów œrodowisk naukowych,
ale postulatów wcale nie pod adresem œrodo-
wisk naukowych, tylko pod adresem œrodowisk
gospodarczych. Chodzi tutaj o ulgi ekonomicz-
ne, w tym ulgi podatkowe – na tej liœcie stymula-
torów to jest – dla przedsiêbiorców, bowiem
przedsiêbiorca ma jeden cel, maksymalizowaæ
swój zysk. I je¿eli system ekonomiczny bêdzie
powodowa³ jego zainteresowanie nowoczesnymi
technologiami i wynikami prac œrodowisk nau-
kowych jako czynnikiem jemu to umo¿liwia-
j¹cym, to bêdzie w to inwestowa³. I mamy tego
dowody.

Ju¿ w tej chwili kilkaset projektów celowych,
które by³y pod opiek¹ NOT wdro¿one do praktyki
w ca³ej Polsce, we wszystkich województwach,
przynios³o ogromne efekty ekonomiczne. Proszê
zwróciæ uwagê na wyliczenie, które tu jest. Na sa-
li widzê pana prezesa Ratyñskiego, który zape-
wne potrafi³by przedstawiæ jeszcze wiele infor-
macji z ostatniej chwili, poniewa¿ to z miesi¹ca
na miesi¹c siê rozwija.

Tak wiêc nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e bez
stworzenia sytuacji, w której wzroœnie zaintere-
sowanie œrodowisk gospodarczych, konkretnie
przedsiêbiorców, finansowaniem sfery B+R,
i w ten sposób zostanie zwiêkszona op³acalnoœæ
takiego dzia³ania i zmniejszone ryzyko oraz stwo-
rzone zostan¹ odpowiednie warunki zasilania
kapita³owego, bowiem s³aboœæ kapita³owa ma-
³ych przedsiêbiorstw czêstokroæ jest barier¹
przed podejmowaniem dzia³añ, gdzie zysk mo¿e
byæ przyspieszony w sposób oczywisty, ale nie
ma za co uruchomiæ warunków startowych… To
s¹ te rzeczy, o które wielokrotnie minister nauki
wystêpowa³ do Rady Ministrów. Ale sytuacja
w sektorze finansów publicznych i wszelkie
zmiany w systemie podatkowym to jest sprawa
niezwykle z³o¿ona. Niemniej jednak jestem prze-
konany, ¿e wczeœniej czy póŸniej musimy dojœæ
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do takiej sytuacji, jaka jest w innych krajach
szybko siê rozwijaj¹cych dziêki nauce.

Te stymulatory s¹ znane, s¹ zidentyfikowane –
wiadomo, jak dzia³aj¹, wiadomo, jak dzia³aj¹
w Europie, wiadomo, jak dzia³aj¹ w naszych kra-
jach s¹siedzkich. Przyk³adowy wariant wêgierski
jest powszechnie znany, nie chcê tutaj wchodziæ
w szczegó³y. Bez zmiany podejœcia do tego zaga-
dnienia postêpu w tej dziedzinie nie bêdzie. Taka
jest brutalna prawda.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Pan senator Zbigniew Kruszewski, proszê.

Senator Zbigniew Kruszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo za tak ob-

szerny i tak szeroki zakres obejmuj¹cy mate-
ria³. To w pierwszych s³owach, pan marsza³ek
pogania…

Panie Ministrze, pan bardzo du¿o powiedzia³
o tym, ¿e coœ w gospodarce musi siê zmieniæ. Ale
przede wszystkim musimy odpowiedzieæ sobie
na pytanie, czy nauka ma co zaoferowaæ gospo-
darce. Dzisiaj wielokrotnie przez ten rozdzia³
œrodków, pan bardzo ³adnie to nazwa³, w tym lite-
ratura i tytulatura to jest 87%, w tym przydatne
dla praktyki tylko 13%, nawet do modelu, jaki re-
prezentuje Japonia, nie zbli¿aj¹ siê jednostki
badawczo-rozwojowe, bo te¿ odbiegaj¹ od tego
modelu podzia³u œrodków. A wiêc powstaje pyta-
nie, co nale¿y zrobiæ w samej nauce, ¿eby to nie
by³ tylko laser niebieski, mo¿e jeden czy dwa leki,
tylko ¿eby oferta nauki dla gospodarki by³a du¿o
wiêksza. I wiemy, ¿e bez zmian w ustawie o szkol-
nictwie wy¿szym, bez zmian w ustawie o tytu³ach
i stopniach naukowych, bez zmian w samej usta-
wie o nauce niewiele da siê zrobiæ. Czy s¹ wobec
tego, i tu jest pytanie, podejmowane jakieœ koor-
dynuj¹ce dzia³ania na szczeblu rz¹du dotycz¹ce
tych trzech obszarów? Bo wiem, ¿e ustawa
o szkolnictwie wy¿szym siê gdzieœ tam toczy
i ona, Panie Ministrze, naprawdê nie ma nic z tym
wspólnego, chocia¿ zahacza o te obszary, o któ-
rych dzisiaj mówimy, ale na pewno nie w takim
stopniu, jak nale¿a³oby oczekiwaæ. Narodowy
Plan Rozwoju, który powsta³, jak równie¿ ustawa
o szkolnictwie wy¿szym, która jest w Sejmie, nie
ma z tym nic wspólnego.

Pan tutaj wspomina o Narodowym Planie Roz-
woju, a wiêc rozumiem, ¿e jakaœ koordynacja tu
wystêpuje, ale w wypadku tamtej ustawy nie ma
niczego takiego. Pytam wiêc – bo ju¿ marsza³ek
na mnie patrzy – czy s¹ prowadzone takie prace.

I drugie pytanie: jakie, pana zdaniem, mog¹
wyst¹piæ bariery w tworzeniu regionalnych go-
spodarstw GOW, gospodarki opartej na wiedzy,
a wiêc tych regionów? Czy w zasadzie wszystko
zosta³o ju¿ w miarê dopiête i nie bêd¹ wystêpowa-
³y jakieœ bariery, czy gdzieœ pan takie poszczegól-
ne bariery dostrzega? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji
Marek Bartosik:
Pierwsza sprawa. Proszê pañstwa, Narodowy

Plan Rozwoju – czyli, jak to okreœli³em, polska
forma Strategii Lizboñskiej, mniej czy bardziej
doskona³a – jest w³aœnie tym elementem, który
integruje wspó³dzia³anie œrodowisk naukowych
i œrodowisk gospodarczych w tym niezwykle wa¿-
nym obszarze: na styku nauki z gospodark¹.
I mo¿e on siê przyczyniæ do przyspieszenia na-
szych procesów rozwojowych. Zatem ta œwiado-
moœæ dociera tak¿e do dominuj¹cego œrodowiska
wy¿szych uczelni.

Ale to nie jest coœ, co zmieni siê z dnia na dzieñ.
Wchodzi tu w grê kilka czynników, które w³aœci-
wie mog³yby stanowiæ przedmiot odrêbnej deba-
ty. Przede wszystkim chodzi tu o sprawê per-
spektyw stoj¹cych przed szko³ami wy¿szymi
w sytuacji, kiedy bêd¹ nadchodzi³y kolejne rocz-
niki ni¿u demograficznego i pojawi¹ siê pewne
nadwy¿ki, nazwijmy to, mo¿liwoœci dzia³añ ludz-
kich w tym sektorze. Jest pytanie: co wówczas
trzeba zrobiæ, ¿eby aktywnoœæ tych œrodowisk
ukierunkowaæ na rozwój badañ na rzecz gospo-
darki w uczelniach, w tych ich typach, w których
jest to oczywiœcie mo¿liwe? Bo, proszê pañstwa,
my tutaj rozmawiamy w sposób bardzo ukierun-
kowany, o tylko jednej stronie dzia³alnoœci nau-
kowej, ale – patrzê tu na pana prezesa Legockiego
– od razu dostrzegam te¿ bardzo wa¿ny element,
element nauk, które le¿¹ u podstaw wszystkich
innych, mianowicie s¹ to badania podstawowe.
Tu nie chodzi o rezygnacjê z badañ podstawo-
wych. Tu chodzi o zabezpieczenie pewnego pozio-
mu podstawowego. I o dofinansowanie tych ele-
mentów, które potem pozwol¹ gospodarce zaro-
biæ na nale¿yte finansowanie nauki.

A wiêc rada, która powsta³a przy premierze,
niew¹tpliwie podejmie, jako jedno z zadañ, pro-
blem, o którym mówi³ pan senator. Jest to nie-
zwykle wa¿ne zadanie, ale myœlê, ¿e ten organ zo-
sta³ powo³any miêdzy innymi po to, by nakreœliæ
w ogóle makrostrategiê dzia³alnoœci œrodowisk
naukowych i integracji wszystkich sektorów,
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podlegaj¹cych w obecnej sytuacji, sytuacji du¿ej
walki, konkurencji o przetrwanie, pewnym pro-
cesom, które mo¿na oceniaæ negatywnie, bo
obiektywnie przeciwdzia³aj¹ one rozwojowi.

Jeœli chodzi o bariery stoj¹ce przed regionami
gospodarki opartej na wiedzy, to wola³bym, Panie
Senatorze, o tych barierach tutaj nie mówiæ. Nie
dlatego, ¿e chcia³bym unikn¹æ problemu, ale po
to, by nie zapeszyæ. Ja s¹dzê, ¿e podstawow¹ ba-
rier¹ mog¹ byæ – powiem to dobitnie – partykula-
ryzmy lokalne: dlaczego tam, a nie gdzie indziej,
dlaczego oni, a nie my? Ale przecie¿ nie mo¿e to
powstaæ w ca³ej Polsce równoczeœnie, od czegoœ
musi siê to zacz¹æ, a zacznie siê to tam, gdzie sy-
tuacja jest najbardziej dojrza³a.

W materia³ach macie pañstwo przedstawione
zarysy takich trzech propozycji, ale w zanadrzu
jest jeszcze czwarta, problem jest zreszt¹ otwarty
dla wszystkich œrodowisk. Jednak¿e w dzia³a-
niach praktycznych mog¹ wyst¹piæ pewne trud-
noœci. Je¿eli one nie wyst¹pi¹ – a by³bym bardzo
szczêœliwy, gdyby tak siê sta³o – to kwestia jest do
sprawnego za³atwienia, bowiem istniej¹ ju¿ pew-
ne podstawy organizacyjno-finansowe dalszych
dzia³añ w tym wzglêdzie. Brakuje jednak niektó-
rych aktów prawnych, które by wspomaga³y ten
proces. Nie przeszkadza to jednak procesom
twórczym, jeœli chodzi o ten pierwszy region; on
zreszt¹ ju¿ istnieje, bo powsta³ na innych zasa-
dach, st¹d te¿ wziê³a siê idea pewnej normalizacji
tego ca³ego procesu i nadania mu ram prawnych.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Grzegorz Lipowski.

Senator Grzegorz Lipowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Z liczby pytañ, które zosta³y zadane, a tak¿e

z ich pewnej ponadczasowoœci, wynika, ¿e szko-
da, i¿ nie ma debaty nad tym punktem. Chcia³o-
by siê bowiem nie tylko podziêkowaæ za przygo-
towanie tego bardzo obszernego i wyczerpuj¹ce-
go materia³u, ale równie¿ wspomnieæ o piêknej
prezentacji „Polscy in¿ynierowie w Unii Euro-
pejskiej”, któr¹ pan minister przedstawi³ na
IV sympozjum „Polacy razem” zorganizowanym
w Wilnie pod patronatem marsza³ka Longina
Pastusiaka.

Mo¿na by odpowiedzieæ wtedy na niektóre py-
tania. Na przyk³ad pan senator Zygmunt Cybul-
ski mia³ w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci pozyska-
nia œrodków pozabud¿etowych. Chcia³bym na
przyk³adzie Naczelnej Organizacji Technicznej,
której prezes jest obecny na sali, pokazaæ, ¿e

w ramach programów i projektów celowych po-
trafiliœmy, korzystaj¹c z niewielkich œrodków po-
zyskanych z bud¿etu – bowiem to jest 50 milio-
nów z³ na parê lat – zaanga¿owaæ we wdro¿enie
czterystu piêædziesiêciu projektów kwotê
177 milionów z³ ze œrodków pozabud¿etowych.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski:
Bardzo bym prosi³ o znak zapytania, Panie Se-
natorze.)

A, w³aœnie, pytanie.
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Tak.)
Jak pan minister ocenia wspó³pracê w ramach

podpisanej… Ale jeszcze minuta nie minê³a…
Jak pan minister ocenia wspó³pracê z Naczeln¹
Organizacj¹ Techniczn¹ na przestrzeni ostatnich
lat? I czy to ma szansê rozwoju? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Minuta mo¿e nie minê³a, ale wra¿enie by³o ta-

kie, ¿e minê³y ze trzy.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji
Marek Bartosik:
Proszê traktowaæ to jako deklaracjê obowi¹zu-

j¹c¹ do koñca kadencji rz¹du. Po pierwsze, ocena
tej wspó³pracy jest wysoka, po drugie, mamy
w swych zamierzeniach kontynuowanie jej przez
nastêpne lata.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zadaæ py-

tanie panu ministrowi? Nie stwierdzam… A tak,
pani senator Zdzis³awa Janowska.

Proszê.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Chcia³abym zapytaæ… Myœla³am, ¿e bêdzie de-

bata, ale chyba nie bêdzie debaty.
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Nie.)
W zwi¹zku z tym chcia³abym zadaæ pytanie.

Na stronie 7 materia³u zosta³y bardzo zgrabnie
przedstawione konkluzje oraz bariery dzia³alno-
œci gospodarczej. Nawi¹¿ê wiêc do problemów,
które by³y ju¿ poruszane. Niemniej jednak przed-
stawione tam konkluzje s¹ niezwykle trafne –
pierwsza, ¿e gospodarka nie postrzega polskiej
nauki jako atrakcyjnego partnera, a szczególnie
trafna jest trzecia konkluzja: innowacyjnoœæ pol-
skiej gospodarki staje siê coraz bardziej zale¿na
od importowanych patentów, licencji, technolo-
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gii. Du¿o w tym prawdy, a nawet mo¿na powie-
dzieæ: œwiêta prawda. Z jednej strony mamy wiêc
bardzo optymistyczne wyst¹pienie pana mini-
stra – bo by³a mowa o tym, ¿e mamy szanse doró-
wnaæ odpowiedniemu wskaŸnikowi – a z drugiej
strony diagnoza jest taka, jaka jest, czyli wskazu-
j¹ca na bariery, na niedostateczny popyt krajo-
wy, na obci¹¿enia podatkowe, na niedocenianie
nauki przez gospodarkê itd.

W zwi¹zku z t¹ trzeci¹ konkluzj¹ mam pytanie:
jak pañstwo – byæ mo¿e przy pomocy wspomina-
nej tu rady – zamierzacie przez te ostatnie mie-
si¹ce funkcjonowania rz¹du przygotowaæ na-
stêpcom pole, a¿eby ta innowacyjnoœæ nie by³a
tak ograniczona przez patenty, licencje i, nieste-
ty, offset? Bo w ramach niego wchodzi coœ, co nie
jest specjalnie nowoczesne, a przy okazji ograni-
cza nasz¹ dzia³alnoœæ.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji
Marek Bartosik:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
To jest niezwykle z³o¿ony problem, dlatego ¿e

innowacyjnoœæ jest, generalnie rzecz bior¹c, ce-
ch¹ gospodarki, cech¹ przedsiêbiorców. Chodzi
tu o ich podejœcie do wykorzystywania wyników
pracy œrodowisk naukowych. A wiêc ¿eby nie
wiem jak cudownym sposobem uzyskaæ najwy¿-
szej klasy wyniki dzia³alnoœci œrodowisk nauko-
wych, to nic z tego nie bêdzie, je¿eli nie bêdzie na
te wyniki popytu ze strony gospodarki.

Dlatego te¿ ja stara³em siê sprawiedliwie oce-
niaæ… Ja nie podzielam wyra¿onego przez pani¹
senator w tej wypowiedzi pogl¹du, ¿e moje wy-
st¹pienie by³o optymistyczne. Ja stara³em siê
przedstawiæ to nie optymistycznie, ale rzeczowo.
Bo stan jest taki, jaki jest.

Obecna kadencja rz¹du to niew¹tpliwie okres
g³êbokich przewartoœciowañ, g³êbokiej transfor-
macji metod i polityki naukowej, a dzieje siê to po
to, ¿eby mo¿na by³o w³aœnie pewne dzia³ania rea-
lizowaæ. Ale bez wprowadzenia postulowanych
wielokrotnie stymulatorów ekonomicznych –
czyli wywo³ania popytu ze strony gospodarki,
wspartego odpowiednim systemem wspierania
kredytowego z zakresu venture capital, ogólnie
rzecz bior¹c, korzystnych kredytów – bez wyko-
rzystania tych wszystkich mechanizmów, które
ju¿ stwarza ustawa o wspieraniu innowacyjno-

œci, ale które, jak wspomina³em, s¹ niewystar-
czaj¹ce, bez wzmocnienia popytu na wyniki prac
naukowych i przeorientowania œrodowisk nau-
kowych, co bêdzie drug¹, niezwykle trudn¹ i d³u-
gotrwa³¹ czêœci¹ tego procesu, postêpu w tym za-
kresie siê nie uzyska.

Z kolei je¿eli chodzi o mo¿liwoœci finansowania
ze œrodków unijnych, a œciœlej, wspó³finansowa-
nia pewnych dzia³añ œrodowisk naukowych – co
w sposób zasadniczy zwiêksza mo¿liwoœci finan-
sowania sfery B+R. – to jest tu takie ukierunko-
wanie, ¿e, obrazowo mówi¹c, w Unii Europejskiej
zazwyczaj niechêtnie daje siê realne euro na wir-
tualne wyniki badañ. W zwi¹zku z tym ju¿ sam
charakter tych œrodków, sam charakter Siódme-
go Programu Ramowego, determinuje przeorien-
towywanie siê czêœci jednostek, które chc¹
z tych œrodków skorzystaæ. Ale trzeba sobie tak-
¿e powiedzieæ, ¿e skorzystaj¹ z tego najlepsi,
najbardziej aktywni, a ci, którzy nie bêd¹ chcieli
skorzystaæ, bêd¹ po prostu grzêŸli w obecnej sy-
tuacji. Powstaje tu tylko pytanie: jak d³ugo?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê jeszcze raz, Panie Ministrze, za

przedstawienie Senatowi informacji o realizacji
programu na rzecz przyspieszenia i ujednolice-
nia dzia³añ maj¹cych na celu wykorzystanie prac
naukowo-badawczych i zintensyfikowanie wdro-
¿eñ w gospodarce. Dziêkujê bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Infor-
matyzacji Marek Bartosik: Dziêkujê bardzo.)

O mo¿liwoœæ zabrania g³osu prosi³ prezes Pol-
skiej Akademii Nauk, pan profesor Andrzej Le-
gocki.

Zapraszam na mównicê, Panie Prezesie.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk
Andrzej Legocki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ za

umo¿liwienie mi wypowiedzenia siê w tej bardzo
wa¿nej dla œrodowisk naukowych debacie. Bo
czêsto, jako œrodowiska naukowe, czujemy siê
pomijani w dyskusji politycznej i ogólnonarodo-
wej. A to te œrodowiska dobrze wiedz¹, ¿e los Pol-
ski bêdzie naprawdê w znacznym stopniu zale¿a³
od nauki i kultury.

Batalia o innowacyjnoœæ w naszym kraju i jego
unowoczeœnienie toczy siê na dwóch p³aszczyz-
nach: po pierwsze, jest to batalia o zwiêkszenie
œrodków, a po drugie, równie¿ – i to jest mo¿e na-
wet wa¿niejsze – o unowoczeœnienie aktualnej
sfery badañ naukowych i ca³ej infrastruktury.
Ale jak to zrobiæ? Konieczne s¹ wspieraj¹ce to de-
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cyzje legislacyjne, musi byæ wsparcie rz¹du, w³a-
dzy wykonawczej. Wydaje nam siê, ¿e w tej chwi-
li w naszym kraju taka sytuacja zarysowa³a siê
po raz pierwszy. Wynalazcy musz¹ wiêc wie-
dzieæ, ¿e jest dobra motywacja do tworzenia wy-
nalazków.

Obecnie badania naukowe w Europie opieraj¹
siê na trzech nowych paradygmatach. Po pier-
wsze, nurt badañ podstawowych i nurt nauk sto-
sowanych to jeden zespolony nurt dobrej nauki.
Ka¿de badanie, ka¿dy projekt naukowy, równie¿
ten tradycyjnie nazywany podstawowym, ma –
jeœli jest tylko dobrze usytuowany – w swoim pro-
gramie efekty aplikacyjne. W koñcu dziêki skrzy-
¿owaniu groszku przez Grzegorza Mendla
w XIX wieku, zadania zupe³nie niepraktycznego,
powsta³a genetyka, bêd¹ca dzisiaj podstaw¹ ol-
brzymiego przemys³u farmaceutycznego i biome-
dycznego. Nie ma zatem potrzeby mówiæ o bada-
niach podstawowych i przeciwstawiaæ im bada-
nia stosowane. Trzeba mówiæ o badaniach do-
brych i z³ych.

Drugi paradygmat jest taki, ¿e kryteria ocen
naukowych musz¹ byæ wyostrzone, musz¹ siê
opieraæ na miêdzynarodowych standardach. Nie
mo¿emy poziomu badañ w naszym kraju uspra-
wiedliwiaæ tym, ¿e s¹ one najlepsze w regionie –
bo lepszych nie ma – podczas gdy ci¹gle odstaj¹
one od standardów miêdzynarodowych. Od po-
cz¹tku musimy popieraæ zunifikowane miêdzy-
narodowe standardy ocen pracy naukowej. Gdy-
byœmy chcieli mieæ w tej dziedzinie taki handi-
cap, ¿e nasz kraj mia³ tak¹ historiê, jak¹ mia³, to
mielibyœmy Europê dwóch szybkoœci, a to by³by
dramat i dla nas, i dla Europy.

I, Wysoki Senacie, trzeci paradygmat. Dzisiaj
badania naukowe musz¹ mieæ przyzwolenie spo-
³eczne. Tego przyzwolenia spo³ecznego sfera na-
uki bezskutecznie domaga siê od lat. My potrze-
bujemy wsparcia ze strony w³adzy ustawodaw-
czej i w³adzy wykonawczej, by wyostrzaæ kryte-
ria, by udostêpniaæ warsztaty m³odym ludziom.
Prowadzimy w Polskiej Akademii Nauk rejestry
ludzi najbardziej utalentowanych, którzy
kszta³cili siê w Polsce, a w tej chwili przebywaj¹
za granic¹, a prowadzimy je po to, ¿eby ich tu
œci¹gaæ, ¿eby móc im proponowaæ warunki do
prowadzenia badañ innowacyjnych.

Tylko nauka i kultura, Szanowni Pañstwo,
tylko te dziedziny mog¹ byæ tymi, które Polska
wniesie do œwiata i do Europy. Bo nikt nas nie
ceni za to, ¿e skonstruowaliœmy jakieœ fanta-
styczne samochody czy samojezdne pojazdy,
ale ceni¹ nas za to, ¿e mamy wybitnych twór-
ców kultury i wybitnych uczonych. I to jest z ca-
³¹ pewnoœci¹ droga, któr¹ powinniœmy iœæ, by
zaznaczyæ miejsce naszego kraju w œwiecie
i w Europie.

Panie Marsza³ku, bardzo serdecznie dziêkujê
panu za umo¿liwienie mi przedstawienia tej krót-
kiej wypowiedzi. Dziêkujê pañstwu.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Bardzo dziêkujê prezesowi Polskiej Akademii

Nauk, panu profesorowi Andrzejowi Legockiemu.
Dziêkujê te¿ wszystkim goœciom, którzy byli

³askawi skorzystaæ z naszego zaproszenia i przy-
s³uchiwali siê tej, jak to okreœli³ pan profesor An-
drzej Legocki, debacie. Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: informacja rz¹du na
temat oceny postanowieñ Traktatu ustanawia-
j¹cego Konstytucjê dla Europy z punktu widze-
nia interesów Polski.

Witam obecnego na posiedzeniu Senatu pana
Jana Truszczyñskiego, sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych. Witam tak¿e
osoby towarzysz¹ce panu ministrowi.

Zapraszam pana ministra na mównicê w celu
zabrania g³osu na temat zarysowany w tym pun-
kcie porz¹dku obrad.

Bardzo proszê. Przy okazji dziêkujê za pisem-
ne opracowanie tego tematu, które równie¿ do
nas dotar³o. Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Truszczyñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jak wiadomo, proces ratyfikacyjny traktatu

konstytucyjnego dla Europy znajduje siê nadal
w fazie pocz¹tkowej, w zwi¹zku z tym ocena, jaka
zostanie przeze mnie przedstawiona – aczkol-
wiek jest ocen¹ przyjêt¹ przez Radê Ministrów –
musi byæ traktowana jako jeden z elementów,
które wejd¹ w sk³ad dokumentacji przekazywa-
nej przez Radê Ministrów parlamentowi w ra-
mach ustawy o umowach miêdzynarodowych
i procedury ratyfikacyjnej przewidzianej ow¹
ustaw¹.

W swoim wyst¹pieniu chcia³bym skoncentro-
waæ siê na nastêpuj¹cych elementach. Po krót-
kim wprowadzeniu chcia³bym przedstawiæ ocenê
nastêpuj¹cych kwestii: czy traktat konsty-
tucyjny prowadzi do demokratyzacji procesów
podejmowania decyzji i stanowienia prawa
w Unii Europejskiej, czy te¿ na odwrót; czy przy-
nosi poprawê sprawnoœci funkcjonowania tej or-
ganizacji miêdzynarodowej, czy te¿ wrêcz przeci-
wnie; czy stwarza warunki dla poprawy stanu
bezpieczeñstwa wewnêtrznego w poszczególnych
pañstwach cz³onkowskich i na obszarze ca³ej
Unii Europejskiej; i wreszcie czy stwarza warun-
ki dla umocnienia roli i funkcji Unii Europejskiej
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w polityce œwiatowej, w stosunkach globalnych,
a tym samym czy oznacza poprawê warunków re-
alizacji interesu narodowego Polski w stosun-
kach miêdzynarodowych.

Wysoka Izbo, zawsze mówiliœmy, ¿e postano-
wienia zawarte w Traktacie Konstytucyjnym nie
wprowadzaj¹ zasadniczych zmian ustrojowych
w Unii Europejskiej – jest to tylko kolejne piêtro
nadbudowane nad istniej¹cymi ju¿ piêtrami,
które zosta³y skonstruowane na mocy kolejnych
traktatów za³o¿ycielskich, kolejnych sk³adników
prawa podstawowego Wspólnot Europejskich
i Unii Europejskiej. Najistotniejsze jest prze-
kszta³cenie Unii Europejskiej w jednolit¹ organi-
zacjê miêdzynarodow¹, co powinno uproœciæ nie
tylko strukturê, ale równie¿ mechanizmy dzia³a-
nia organizacji. Jeœli zaœ chodzi o strukturê in-
stytucjonaln¹, funkcjonowanie rynku wewnêtrz-
nego, funkcjonowanie poszczególnych polityk
Unii Europejskiej, to te elementy pozostan¹
oparte na dotychczasowych postanowieniach
Traktatu o Wspólnocie Europejskiej i Traktatu
o Unii Europejskiej. Niemniej jednak wprowa-
dzane zmiany, uproszczenia i ujednolicenia maj¹
doœæ istotne znaczenie dla sprawnoœci funkcjo-
nowania Unii po ewentualnym wejœciu w ¿ycie
traktatu konstytucyjnego. Traktat ten wyznacza
kierunek rozwoju Unii na najbli¿sze lata i z pun-
ktu widzenia Polski zmiany te s¹ korzystne.

Kszta³t traktatu jest rezultatem porozumienia
dwudziestu piêciu krajów cz³onkowskich. Jak
wszyscy wiemy, praca nad projektem wymaga³a
jednomyœlnoœci w odniesieniu do wszystkich
sk³adników tego aktu prawnego, jednomyœlno-
œci, bez której nie by³oby finalnego produktu.
Jest to zatem wynik kompromisu, który zdaniem
rz¹du RP uwzglêdnia postulaty zg³aszane przez
rz¹d w trakcie negocjacji, odpowiada interesom
kraju i pozwala na optymaln¹ realizacjê owych
interesów w Unii Europejskiej.

Znaczna czêœæ postulatów formu³owanych
przez rz¹d RP w trakcie rokowañ zosta³a w pe³ni
w³¹czona do uzgodnionego tekstu TK, w innych
sprawach uzyskano kompromis pozwalaj¹cy na
zagwarantowanie w odpowiednim stopniu na-
szych interesów. Myœlê, ¿e warto wskazaæ, i¿ kry-
tyczna, ale przecie¿ jednoczeœnie konstrukty-
wna, a nie tylko blokuj¹ca postawa Polski, przy-
czyni³a siê do osi¹gniêcia kompromisu, do przy-
jêcia rozwi¹zañ mo¿liwych do zaakceptowania
nie tylko przez nas, ale i przez pozosta³ych par-
tnerów.

Poddaj¹c ocenie postanowienia traktatu kon-
stytucyjnego dla Europy w zasadniczych jego ob-
szarach, nale¿y oczywiœcie odpowiednio wywa-
¿yæ kryterium interesu wspólnotowego, czyli in-
teresu ca³oœci, oraz interesu krajowego, widzia-
nego przez pryzmat realizacji g³ównych postula-

tów rz¹du RP przygotowanych na Konferencjê
Miêdzyrz¹dow¹, przyjêtych jeszcze we wrzeœniu
2003 r. Zdaniem rz¹du postulaty te uda³o siê
zrealizowaæ w mo¿liwie najwiêkszym stopniu.
Takie stanowisko by³o zreszt¹ prezentowane ju¿
wielokrotnie i przez pana premiera Belkê, i przez
pana ministra W³odzimierza Cimoszewicza,
i przez innych przedstawicieli rz¹du RP w okresie
miêdzy ostatecznym uzgodnieniem treœci trakta-
tu w dniu 18 czerwca 2004 r. a dniem dzisiej-
szym. Nasz dorobek negocjacyjny i wp³yw na
koñcowy kszta³t traktatu stawia nas – wolno wy-
raziæ taki pogl¹d – w szeregu znacz¹cych krajów
Unii Europejskiej, które relatywnie w najwiêk-
szym stopniu przyczyni³y siê do finalnego
kszta³tu traktatu.

Czy traktat spe³nia postulaty demokratyzacji
procesu podejmowania decyzji, zwiêkszenia wp³y-
wu obywateli na to, co siê dzieje w Unii Europej-
skiej? Wydaje siê, ¿e tak, dlatego ¿e jednym z osi¹g-
niêæ traktatu konstytucyjnego, które my, w Polsce,
w rz¹dzie, uwa¿amy za najistotniejsze, jest znacz-
ne wzmocnienie pozycji parlamentów narodowych
w sprawach dotycz¹cych Unii Europejskiej.

Jak wiadomo, do traktatu do³¹czone zosta³y
dwa protoko³y dotycz¹ce roli parlamentów naro-
dowych. Protokó³ nr 1, w sprawie roli owych par-
lamentów, w pewnym stopniu modyfikuje posta-
nowienia wi¹¿¹cego nas obecnie protoko³u doty-
cz¹cego tej samej kwestii, wynegocjowanego i do-
³¹czonego do traktatu amsterdamskiego w 1997 r.
Zmiany dotycz¹ nastêpuj¹cych czterech sfer: po
pierwsze, rozszerzony i zmieniony zostaje mecha-
nizm informowania parlamentów narodowych;
po drugie, ustalony zosta³ system monitoringu
przestrzegania zasady pomocniczoœci, subsydiar-
noœci w procesie formu³owania projektów aktów
prawnych; po trzecie, ustanowiono obowi¹zek in-
formowania parlamentów narodowych przez Ra-
dê Europejsk¹ o zamiarze zmiany procedury le-
gislacyjnej w trybie tak zwanej procedury uprosz-
czonej – to postanowienie znajduje siê w czêœci IV
Traktatu Konstytucyjnego, w art. 444; i wreszcie
po czwarte, Wysoka Izbo, rozszerzono mechaniz-
my wspó³pracy miêdzyparlamentarnej. Wspomnê
w tym kontekœcie tak¿e o Protokole nr 2 do Trak-
tatu Konstytucyjnego, w sprawie stosowania za-
sady pomocniczoœci i proporcjonalnoœci, wskaza-
nej w art. 11 ust. 3 w czêœci I TK. Ten protokó³
ustanawia przede wszystkim mechanizm monito-
rowania przez parlamenty narodowe przestrzega-
nia zasady subsydiarnoœci.

Czy zatem bêdzie lepiej, ni¿ jest do tej pory?
Oczywiœcie jest to litera prawa i obowi¹zkiem
wszystkich uczestników procesu stanowienia
prawa bêdzie wyczerpanie mo¿liwoœci stwarza-
nych przez traktat konstytucyjny, kiedy wejdzie
on w ¿ycie.

Wysoka Izbo, jeœli idzie o sprawnoœæ procesu
podejmowania decyzji, to jak wszyscy wiemy, by³
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to jeden z g³ównych motywów, którymi kierowa³y
siê kraje cz³onkowskie, podejmuj¹c negocjacje
z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e uzgodnienia w grupie
dwudziestu piêciu krajów cz³onkowskich wyma-
gaj¹ dalszego usprawnienia procesu decyzyjne-
go. Tu równie¿, jak siê wydaje, postêp zosta³
osi¹gniêty.

Przede wszystkim dokonano kolejnego, znacz-
nego poszerzenia liczby zagadnieñ i polityk objê-
tych w Radzie Unii Europejskiej zasad¹ g³osowa-
nia wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹. To umacnia tak
zwan¹ metodê wspólnotow¹, a stosowanie tej
metody le¿y w interesie Polski, o czym by³y prze-
konane kolejne rz¹dy RP – t¹ dewiz¹ kierowa³ siê
rz¹d premiera Jerzego Buzka, ta dewiza zosta³a
przejêta w niezmienionym kszta³cie przez rz¹d
kierowany przez premiera Leszka Millera, rów-
nie¿ obecny rz¹d podpisuje siê pod ni¹ w ca³oœci.
W interesie narodowym Polski jest utrzymanie
i pe³ne respektowanie wspólnotowej metody po-
dejmowania decyzji, w której Komisja Europej-
ska pe³ni funkcjê kluczow¹, jeœli idzie o inicjowa-
nie procesu legislacyjnego i pierwotny kszta³t
projektu aktu prawnego, a Rada Unii Europej-
skiej i Parlament Europejski, dysponuj¹cy pew-
nymi uprawnieniami, jeœli idzie o wspó³decydo-
wanie, odgrywaj¹ w pe³ni swoje role, przypisane
im w traktacie. Tak wiêc przeniesienie pewnych
dziedzin z domeny jednomyœlnoœci, obowi¹zu-
j¹cej dotychczas, do domeny wiêkszoœci kwalifi-
kowanej le¿y w interesie Polski. Dziedziny, które
nadal traktowane s¹ jako kluczowe atrybuty su-
werennoœci narodowej albo dotycz¹ interesów
gospodarczych i spo³ecznych pañstw cz³onkow-
skich, nie powinny byæ przenoszone z domeny je-
dnomyœlnoœci i pozosta³y w tej domenie.

Jak wszyscy wiemy, Wysoka Izbo, sprawy
zwi¹zane z podatkami bezpoœrednimi, z syste-
mami zabezpieczenia socjalnego i innymi ele-
mentami polityki socjalnej pozostaj¹ w gestii
pañstw cz³onkowskich i wszelkie modyfikacje
prawa wspólnotowego, wszelkie decyzje doty-
cz¹ce tych dziedzin mog¹ byæ podejmowane wy-
³¹cznie w procedurze jednomyœlnego uzgodnie-
nia, pe³nej zgody miêdzy wszystkimi krajami
cz³onkowskimi, niezale¿nie od tego, czy jest to
Republika Federalna Niemiec czy Malta. W Trak-
tacie Konstytucyjnym, Wysoka Izbo, sprawy,
które przenoszone s¹ do domeny wiêkszoœci
kwalifikowanej, s¹ zwi¹zane z przestrzeni¹ wol-
noœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci – chodzi
miêdzy innymi o kontrolê zewnêtrzn¹ granic,
kwestie azylu i migracji, wspó³pracy policyjnej,
Europolu i prawa karnego, a tak¿e regu³ konku-
rencji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, orga-
nizacji rynków rolnych, liberalizacji us³ug, wielo-
stronnego nadzoru gospodarczego, szczegó³o-
wych procedur tak zwanego wielostronnego nad-

zoru w zakresie unii gospodarczej i walutowej,
w³asnoœci intelektualnej, obrony cywilnej oraz
wspó³pracy ekonomicznej, finansowej i technicz-
nej z pañstwami trzecimi. Podejmowanie decyzji
wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ przewidziano rów-
nie¿ w stosunku do nowych obszarów objêtych
regulacjami TK, takich jak inicjatywa obywatel-
ska, polityka badania przestrzeni kosmicznej,
energia, turystyka, zasady funkcjonowania us-
³ug interesu publicznego, sport i wspó³praca ad-
ministracyjna.

Kolejna rzecz, której chcia³bym poœwiêciæ
chwilê uwagi, to bezpieczeñstwo obywatela, bez-
pieczeñstwo wewnêtrzne w pañstwach cz³on-
kowskich Unii Europejskiej i w samej Unii. Trze-
ba powiedzieæ, ¿e postanowienia TK w tej dziedzi-
nie odpowiadaj¹ naszemu interesowi. Warto
podkreœliæ, ¿e rozwój tej dziedziny, wymiaru
sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych, podlega
monitorowaniu ze strony parlamentów narodo-
wych, a w szczególnie wra¿liwych dziedzinach,
takich jak wspó³praca s¹dowa w sprawach kar-
nych, ustanowiono tak zwany hamulec bezpie-
czeñstwa – specyficzn¹ procedurê decyzyjn¹
gwarantuj¹c¹ utrzymanie i respektowanie spe-
cyficznych, szczególnych interesów poszczegól-
nych pañstw cz³onkowskich.

Traktat konstytucyjny, Wysoka Izbo, potwier-
dza status prawny Eurojustu i przewiduje ewen-
tualnoœæ ustanowienia w przysz³oœci prokuratu-
ry europejskiej, która mia³aby siê zajmowaæ pro-
wadzeniem dochodzeñ, œciganiem sprawców
i wspó³sprawców przestêpstw przeciwko intere-
som finansowym Unii i powa¿nych przestêpstw
o wymiarze transgranicznym, a tak¿e wnosze-
niem przeciw nim oskar¿eñ.

Postanowienia traktatu konstytucyjnego
w dziedzinie kontroli granicznej, azylu i migracji
ustanawiaj¹ zasadê solidarnoœci i sprawiedliwe-
go podzia³u odpowiedzialnoœci pañstw cz³onkow-
skich. Jest to szczególnie istotne dla Polski
w zwi¹zku z nap³ywem – dziœ i w przysz³oœci –
uchodŸców do Unii Europejskiej i ponoszeniem
kosztów ochrony oraz kontroli wspólnej granicy
zewnêtrznej Unii Europejskiej.

W ramach wspó³pracy s¹dowej w sprawach
karnych przewidziano szereg wa¿nych, nowych
rozwi¹zañ, takich jak u³atwienia we wzajemnym
uznawaniu orzeczeñ i decyzji s¹dowych,
wspó³praca policyjna i s¹dowa w sprawach kar-
nych o wymiarze transgranicznym, a tak¿e mo¿-
liwoœæ ustanowienia norm minimalnych odno-
sz¹cych siê do okreœlania przestêpstw i kar w od-
niesieniu do powa¿nej przestêpczoœci o charak-
terze transgranicznym.

Czwarta dziedzina, Panie Marsza³ku, Wysoka
Izbo, której te¿ chcia³bym poœwiêciæ chwilê uwa-
gi, to Unia w œwiecie, Polska w Unii i Polska
w œwiecie. Równie¿ w tej dziedzinie rozwi¹zania,
jakie przynosi traktat konstytucyjny, trzeba uz-
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naæ za s³u¿¹ce naszemu interesowi. Zapisy TK
dotycz¹ce Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bez-
pieczeñstwa stanowi¹ bowiem dobry punkt wy-
jœcia dla umocnienia roli Unii w globalnych sto-
sunkach miêdzynarodowych oraz dla wzmocnie-
nia jej to¿samoœci politycznej. Mamy w ramach
TK nowy organ w Unii: ministra spraw zagranicz-
nych, którego zasadniczym zadaniem ma byæ
wzmocnienie spójnego reprezentowania Unii
w stosunkach zewnêtrznych. By³by on mianowa-
ny przez Radê Europejsk¹ wiêkszoœci¹ kwalifiko-
wan¹, za zgod¹ przewodnicz¹cego komisji,
i ³¹czy³by funkcje obecnego wysokiego przedsta-
wiciela do spraw WPZiB oraz komisarza do spraw
stosunków zewnêtrznych. Czas sprawowania tej
funkcji nie jest okreœlony – Rada Europejska mo-
¿e zakoñczyæ kadencjê ministra spraw zagrani-
cznych, stosuj¹c tak¹ sam¹ procedurê jak przy
jego powo³aniu. Oczekujemy, ¿e ta funkcja przy-
czyni siê w znacz¹cy sposób do wzmocnienia roli
i si³y oddzia³ywania Unii Europejskiej na arenie
miêdzynarodowej.

Ministra spraw zagranicznych wspomagaæ ma
Europejska S³u¿ba Dzia³añ Zewnêtrznych, sk³a-
daj¹ca siê z personelu Sekretariatu Generalnego
Rady oraz personelu Komisji Europejskiej, a tak-
¿e personelu oddelegowanego przez pañstwa
cz³onkowskie. Prace koncepcyjne nad powo³a-
niem takiej wspólnej s³u¿by ju¿ siê rozpoczê³y.
Zak³adamy, ¿e do jesieni 2006 r. bêd¹ one mog³y
przybraæ konkretny kszta³t, wystarczaj¹cy do
podjêcia stosownej decyzji formalnej przez in-
stancje Unii Europejskiej bezpoœrednio po we-
jœciu w ¿ycie traktatu konstytucyjnego, o ile do
owego wejœcia w ¿ycie – na co liczymy – dojdzie.

Wysoka Izbo! Wiele uwagi, czasu i energii po-
œwiêcano w debacie publicznej w Polsce spra-
wom identyfikowanym jako kluczowe, szczegól-
nie istotne z punktu widzenia naszego interesu.
Ja o nich do tej pory nie powiedzia³em, chocia¿
oczywiœcie odniesienia do nich s¹ zawarte w ma-
teriale przedstawionym Wysokiej Izbie przez Ra-
dê Ministrów. Te kwestie to treœæ preambu³y
traktatu konstytucyjnego, sposób podejmowa-
nia decyzji w Radzie Unii Europejskiej oraz dwa
tak zwane – podkreœlam z ca³¹ moc¹: tak zwane –
artyku³y niemieckie. Z pewnych przyczyn, o któ-
rych nie sposób tu dzisiaj obszernie mówiæ
z uwagi na brak czasu, te trzy kwestie by³y szcze-
gólnie intensywnie i wielop³aszczyznowo oma-
wiane we wszystkich sk³adnikach debaty publi-
cznej, debaty politycznej, jaka odbywa³a siê
w Polsce. Czy w tych kwestiach osi¹gnêliœmy
stan, o którym mo¿emy powiedzieæ, ¿e interes
Polski jest w stopniu wystarczaj¹cym spe³niony?

Odpowiadaj¹c na to pytanie bez wchodzenia
w drobiazgow¹ materiê owych trzech spraw, mo-
gê powiedzieæ, ¿e tak. Tak. Jeœli bowiem spojrzy-

my na sprawê, która budzi³a i budzi, powiedzmy
sobie szczerze, stosunkowo najwiêcej emocji,
czyli na system podejmowania decyzji w Radzie
Unii Europejskiej, to po pó³torarocznym okresie
zbierania doœwiadczeñ, w którym byliœmy naj-
pierw aktywnym obserwatorem, nastêpnie od
1 maja pañstwem cz³onkowskim z prawem g³o-
su, a 1 listopada ubieg³ego roku przeszliœmy z je-
dnego sposobu liczenia g³osów w Radzie na dru-
gi, znany jako nicejski, zobaczymy bardzo wyraŸ-
nie, ¿e rola Polski i skutecznoœæ realizacji przez
naszych przedstawicieli, polityków, urzêdników
i ekspertów, interesu narodowego, interesu go-
spodarki polskiej, spo³eczeñstwa polskiego zale-
¿y w niedu¿ym relatywnie stopniu od tego, ile g³o-
sów ma przedstawiciel Polski, w najwiêkszym zaœ
stopniu od tego – i o tym wiedzieliœmy przecie¿
teoretycznie bardzo dok³adnie przed naszym we-
jœciem do Unii Europejskiej – jak¹ mamy zdol-
noœæ budowania koalicji, w jakim stopniu nasze
wyjœciowe stanowisko mieœci siê w g³ównym nur-
cie myœlenia pañstw cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej, w jakim stopniu jesteœmy w stanie, w ra-
mach dialogu z Komisj¹ Europejsk¹ poprzedza-
j¹cego sformu³owanie przez ni¹ wyjœciowego pro-
jektu aktu prawnego, wp³yn¹æ na taki kszta³t
owego projektu, i¿by odpowiada³ mo¿liwie
w pe³ni interesowi ekonomicznemu i spo³eczne-
mu Polaków. To s¹ podstawowe ingrediencje
sukcesu. I niezale¿nie od tego, czy nicejski sys-
tem liczenia g³osów utrzyma siê do roku 2009,
czy te¿ w przypadku niewejœcia w ¿ycie traktatu
konstytucyjnego dla Europy utrzyma siê d³u¿ej –
bez z³udzeñ, nieco d³u¿ej – nasza skutecznoœæ
oddzia³ywania i stopieñ, w jakim kolejne rz¹dy
bêd¹ w stanie realizowaæ definiowany przez si³y
polityczne Polski i przez spo³eczeñstwo obywatel-
skie w Polsce interes Polaków, zale¿eæ bêd¹ w da-
leko wiêkszym stopniu od czynników, które wy-
mieni³em, ni¿ od czynnika formalnego.

D³ugo by mo¿na dyskutowaæ o tym – pozwolê
sobie tutaj zwróciæ pañstwa uwagê na deklaracjê
Rady towarzysz¹c¹ art. 25 z czêœci I – jak zadzia-
³aj¹ w praktyce mechanizmy zabezpieczaj¹ce,
które uda³o siê wprowadziæ negocjatorom pol-
skim do traktatu konstytucyjnego. Dowiemy siê
o tym za kilka lat. To, czy owe mechanizmy oka¿¹
siê w ogóle potrzebne, czy kiedykolwiek zajdzie
koniecznoœæ ich uruchomienia, te¿ bêdziemy
wiedzieli za kilka lat. Oczywiœcie dowiemy siê te-
go pod warunkiem wejœcia w ¿ycie traktatu
konstytucyjnego. Jeœli go nie bêdzie, to nigdy siê
tego nie dowiemy.

Chcê wyraziæ osobiste przekonanie – chocia¿
myœlê, ¿e ka¿dy z podsekretarzy i sekretarzy sta-
nu, nie mówi¹c ju¿ o ministrach konstytucyj-
nych, zechcia³by chyba wyraziæ taki sam pogl¹d –
przekonanie oparte na w³asnym doœwiadczeniu,
które przecie¿ bierze siê nie tylko z ostatniego
pó³tora roku funkcjonowania naszego rz¹du
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w strukturach Unii Europejskiej: jeœli Polska bê-
dzie mia³a sprawnie dzia³aj¹cych polityków, jeœli
bêdzie mia³a sprawniej ni¿ dzisiaj dzia³aj¹cych
urzêdników i ekspertów, to z ca³¹ pewnoœci¹ da
sobie radê i bêdzie w stanie coraz skuteczniej od-
dzia³ywaæ na jakoœæ i na treœæ stanowionego pra-
wa. Bêdzie w stanie coraz skuteczniej i coraz ³at-
wiej budowaæ koalicjê interesów i mieœciæ siê bez-
piecznie i z korzyœci¹ dla w³asnego interesu naro-
dowego w g³ównym nurcie myœlenia i dzia³ania
w Unii Europejskiej.

Ten kierunek doœæ wyraŸnie zarysowa³ siê, jeœ-
li chodzi o nasze podejœcie do naszego funkcjono-
wania w instytucjach UE, zw³aszcza w Radzie,
w ci¹gu ostatniego pó³tora roku. Osobiœcie ¿y-
czy³bym sobie tylko tego, ¿eby ten kierunek móg³
zostaæ nie tylko utrzymany, ale rozbudowany
i umocniony przez rz¹d, który przejmie pa³eczkê
od rz¹du Marka Belki po tegorocznych wyborach
parlamentarnych.

Tyle chcia³bym przekazaæ, Panie Marsza³ku,
tytu³em wprowadzenia.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Niech pan ³askawie jeszcze zostanie na trybu-

nie, dlatego ¿e zgodnie z regulaminem senatoro-
wie bêd¹ mogli panu stawiaæ pytania.

Chcê tylko zwróciæ pañstwu uwagê, ¿eby to by-
³y pytania, poniewa¿ dopiero po tych pytaniach
bêdzie otwarta dyskusja na ten temat, dobrze?

Bardzo proszê, niech pan notuje zg³oszenia.
Proszê bardzo, Senatorze.

Senator Bogdan Podgórski:
Chcia³bym zapytaæ, jakie dzia³ania podejmie

rz¹d, aby przekonaæ spo³eczeñstwo do wziêcia
udzia³u w niezwykle wa¿nym dla traktatu
konstytucyjnego referendum? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, rozumiem, ¿e gdy bêdzie pe-

wien zbiór pytañ…
Profesor Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania do pana ministra.
Pierwsze pytanie dotyczy ca³ego materia³u

i t³umaczenia polskiego, które jak wiemy, jest nie

najlepsze. Jak wobec tego przedstawia siê spra-
wa z tym finalnym, dobrym opracowaniem?

Druga sprawa dotyczy preambu³y, ale nie cho-
dzi ju¿ o odniesienie do tradycji chrzeœcijañskiej.
Otó¿ w konwentowym projekcie traktatu by³o
sformu³owanie, ¿e podstawê spo³eczeñstwa sta-
nowi osoba ludzka i budowanie na osobie… I to
siê nie znalaz³o w wersji ostatecznej. Co by³o tego
przyczyn¹?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Pan Dzido.

Senator Henryk Dzido:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam dwa pytania w jednym.

W zdaniu drugim informacji jest stwierdzenie, ¿e
„najistotniejsze jest przekszta³cenie Unii Euro-
pejskiej w jednolit¹ organizacjê miêdzynarodo-
w¹”. To jest dla mnie czytelne, ale dalsze stwier-
dzenia w jakiœ sposób neguj¹ tê tezê. Chcia³bym
siê wiêc dowiedzieæ, czy pod tym zapisem kryje
siê jednolite pañstwo europejskie, pañstwo poli-
tyczne.

Drugie pytanie. Z pañskiej informacji, wypo-
wiedzi przed Senatem tchnie ogromny optymizm
wobec tego, co siê dzieje w zakresie negocjacji.
Czy rz¹d dostrzega jakieœ problemy na odcinku
negocjacji, na odcinku wprowadzenia traktatu
konstytucyjnego? Czy s¹ jakieœ kwestie, które
w negocjacjach stanowi¹ dla pañstwa problem?
Ja czasami stykam siê z czymœ, na co jest mi
trudno odpowiedzieæ. Je¿eli na przyk³ad bêdzie
wprowadzony unijny minister spraw zagranicz-
nych, to wówczas nie bêdziemy mieli ¿adnej
szansy zbiæ kapita³u w negocjacjach z Ameryk¹,
ze wzglêdu na nasz udzia³ w wojnie w Iraku. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Pani Bochenek…
(Senator Zbigniew Kulak: Panie Marsza³ku,

czy mo¿na w kwestii formalnej?)
Tak.

Senator Zbigniew Kulak:

Pan marsza³ek wprowadzi³ zamieszanie…
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Nie.)
Kolejnoœæ zadawania pytañ ustalaliœmy jeszcze

z marsza³kiem wczeœniej prowadz¹cym obrady…
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Nie, nie.

W dyskusji mam…)
…apanudziela terazg³osu tylkoprawej stronie.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Ja bardzo pana przepraszam, ale zastajê na
stole to, co zastajê. Chodzi o dwie ró¿ne rzeczy:
teraz s¹ pytania, a tu mam zapisanych do dysku-
sji, która bêdzie dopiero po odpowiedziach pana
ministra.

(Senator Ewa Serocka: Ja te¿ siê zg³asza³am.)
(Rozmowy na sali)
W tej chwili s¹ zapytania.
Pani Bochenek, proszê.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Chcia³abym w ramach wsparcia po raz
drugi zadaæ pytanie zadane przez pana senatora
Wittbrodta: jakie kroki ma zamiar podj¹æ rz¹d
w celu zagwarantowania usuniêcia tych wszyst-
kich b³êdów terminologicznych, o których wie-
my, i kto jest obecnie bezpoœrednio odpowie-
dzialny za usuniêcie tych b³êdów w polskiej wers-
ji? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Teraz senator Kulak.

Senator Zbigniew Kulak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, mam dwa pytania – jedno

bardzo ogólne i jedno bardzo szczegó³owe.
Jeœli chodzi o ogólne, to proszê przedstawiæ

scenariusz tego, co siê mo¿e zdarzyæ, gdyby
Traktat Europejski nie zosta³ przyjêty.

Jeœli zaœ chodzi o bardzo szczegó³owe pytanie,
to prosi³bym o ustosunkowanie siê do doty-
cz¹cych jakoœci t³umaczenia zarzutów, które
w mediach pojawiaj¹ siê od wielu tygodni. Czy
bêdzie w koñcu wyjaœniony w sposób uporz¹dko-
wany i ju¿ bezdyskusyjny problem t³umaczenia
na jêzyk polski tego dokumentu?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, jeszcze trzy osoby bêd¹ pytaæ.
Pan senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, mam trzy krótkie pytania do

pana ministra.
Panie Ministrze, co siê stanie z polsk¹ konsty-

tucj¹ po przyjêciu konstytucji europejskiej? Jak
wtedy bêdzie? Czy to wszystko – przesuniêcie
konstytucji naszego pañstwa na drugi plan – bê-

dzie robione? Czy to bêdzie dobre dla pañstwa,
dla narodu?

Drugie pytanie. Czy zak³adaliœcie pañstwo…
Czy Unia nie mo¿e przypadkiem funkcjonowaæ
bez konstytucji europejskiej? Unia jest na razie
zlepkiem doœæ luŸno funkcjonuj¹cych pañstw
i czy nie nale¿a³oby z konstytucj¹ jeszcze pocze-
kaæ?

Trzecie pytanie jest nastêpuj¹ce: czy zapisy
w przysz³ej konstytucji europejskiej s¹ precyzyj-
ne? Czy nie s¹ przypadkiem przygotowane na ko-
lanie, nieprecyzyjne? Chodzi choæby o to, o czym
pañstwo senatorowie tu mówili, o sprawy zwi¹za-
ne z tym niechlujnym, ¿e tak powiem, t³umacze-
niem, nie bardzo zrozumia³ym.

Co pan o tym wszystkim s¹dzi? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Pani Serocka.

Senator Ewa Serocka:
Dziêkujê bardzo.
Mam trzy pytania.
Pierwsze równie¿ dotyczy tego, o czym powie-

dzia³ pan senator Wittbrodt. By³o szeœæ tygodni,
tak jak wyczyta³am w traktacie, na zg³oszenie
uwag. Czy ministerstwo zg³osi³o uwagi do treœci?
Chodzi o bardzo du¿¹ liczbê b³êdów, które wrêcz
rzucaj¹ siê w oczy.

Drugie pytanie jest pytaniem regionalnym, do-
syæ nieprzyjemnym. Platforma Obywatelska –
ustami pos³a Plocke – twierdzi, ¿e jednym z powo-
dów wstrzymania siê od g³osowania w Parlamen-
cie Europejskim nad traktatem konstytucyjnym
jest dokonany w traktacie podzia³ Ba³tyku na
strefy A i B. Przez to padnie w Polsce rybo³ówstwo
dorsza. Stanowi to jeden z elementów kampanii
przeciwko ratyfikacji w moim województwie po-
morskim. Szuka³am d³ugo w traktacie i w proto-
ko³ach, które s¹ integraln¹ czêœci¹ traktatu,
w za³¹cznikach do traktatu i nie znalaz³am tego
typu sformu³owañ. Wiem, ¿e stada dorsza na
Ba³tyku zosta³y podzielone na wschodnie i za-
chodnie i tak te¿ podzielono kwoty po³owowe na
rok 2005. Proszê pana ministra o informacjê, czy
w traktacie akcesyjnym, a mo¿e gdzie indziej, jest
rzeczywiœcie ten podzia³ Ba³tyku na strefy A i B.

I trzecie pytanie, na które odpowiedŸ jest nam
mo¿e potrzebna do dyskusji na temat traktatu.
W Traktacie Konstytucyjnym jest bardzo du¿a li-
czba s³ów zupe³nie niezrozumia³ych dla spo³e-
czeñstwa. Takie s³owa jak derogacja, zasada
subsydiarnoœci, konwergencja itp. s¹ to s³owa
zupe³nie… Mog³abym ich wymieniæ z piêædzie-
si¹t. Czytaj¹c traktat konstytucyjny – akurat
w zesz³ym tygodniu siedzia³am i czyta³am go –
stwierdzi³am, ¿e bardzo du¿o osób go nie zrozu-
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mie. Czy ministerstwo przewiduje wydanie jako
za³¹cznika do tego traktatu jakiegoœ s³owniczka
dla spo³eczeñstwa, informuj¹cego, co po prostu
znacz¹ te s³owa? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Pan Biela.

Senator Adam Biela:

Dziêkujê.
Pierwsze pytanie dotyczy zachowania siê na-

szych negocjatorów w samym momencie podpisy-
wania traktatu konstytucyjnego. Co faktycznie
by³o podpisywane, jaka wersja, skoro do dzisiaj
nie jest znane jej dobre, polskie t³umaczenie?
W jaki sposób ta propozycja ma dotrzeæ do obywa-
teli? Ile osób weŸmie to do rêki bodaj na jedn¹ se-
kundê, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿eby to mog³o byæ
zrozumia³e, skoro to jest tak olbrzymia ksiêga?
Czy to nie bêdzie po prostu jak¹œ olbrzymi¹ mani-
pulacj¹? Ju¿ pojawiaj¹ siê bardzo wybiórcze spo-
soby interpretowania tego traktatu, id¹ce w jed-
nym, bardzo okreœlonym kierunku. W moim prze-
konaniu wszystko to zosta³o skonstruowane bar-
dzo poœpiesznie, bardzo niechlujnie i nie zas³ugu-
je na to, ¿eby by³o przedmiotem…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Proszê stawiaæ
pytanie, a nie wyg³aszaæ przemówienia. Mo¿e pan
potem wyst¹piæ w dyskusji, Panie Senatorze.)

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Pan Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, te straszliwe pomy³ki jêzyko-
we, b³êdy, niedok³adnoœci w Traktacie Konstytu-
cyjnym sygnalizuj¹ w³aœciwie jeden bardzo po-
wa¿ny problem, coœ, co dotychczas uchodzi³o
ca³kowicie na sucho. Bo przecie¿ istnieje jeszcze
problem t³umaczenia dyrektyw, które bardziej
przypominaj¹ humor z zeszytów szkolnych ni¿
akty prawne. To œwiadczy o tym, jak ma³o osób
do nich w ogóle zagl¹da. Co z tym fantem w ogóle
mamy zrobiæ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Pani Kurska.

Senator Anna Kurska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym siê dowiedzieæ o sprawê wspo-

mnian¹ przez pana ministra w informacji, a doty-
czy to funkcji ministra spraw zagranicznych, no-
wego organu w Unii Europejskiej. Dlaczego jest
on powo³ywany na czas nieokreœlony? Jak to bê-
dzie wygl¹daæ w praktyce? Dlaczego na przyk³ad
nie bêdzie mo¿liwoœci, ¿eby ka¿de pañstwo ka-
dencyjnie typowa³o swojego przedstawiciela?
Mo¿e to jest jeszcze niedokoñczony tekst? Nie
wiem… Bardzo proszê o wyjaœnienia.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Pan Matusiak.

Senator Ryszard Matusiak:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
W zwi¹zku z informacj¹ pana ministra mam

pytanie, czy dobrze zrozumia³em, jakie s¹ za-
bezpieczenia strony polskiej – to jest pana wy-
powiedŸ, Panie Ministrze – które daj¹ gwaran-
cjê , ¿e bêd¹ bronione interesy polskie?
Chcia³bym to us³yszeæ, bo to s¹ pañskie s³owa,
Panie Ministrze.

I drugie pytanie. W art. 6 – prawo Unii… Nie
chcê tego cytowaæ. Ale, je¿eli tak mówimy, zacy-
tujê koñcówkê rozdzia³u 1 pkt 6: „Konstytucja
i prawo przyjête przez instytucje Unii w wykony-
waniu powierzonych jej kompetencji maj¹ pier-
wszeñstwo przed prawem pañstw cz³onkow-
skich”. Bardzo bym prosi³ o wyjaœnienie tej spra-
wy i zarazem tego, gdzie s¹ dyrektywy, w których
by³oby okreœlone, czego to bêdzie dotyczy³o. Dla
mnie ten artyku³ jest bowiem jednoznaczny, ¿e
polska konstytucja w stosunku do konstytucji
Unii Europejskiej ma mniejsze znaczenie. Proszê
mnie sprostowaæ, je¿eli siê mylê. A je¿eli tak, to
które dyrektywy w tej materii s¹ spójne lub nie-
spójne albo bêd¹ pokazywa³y tê ró¿nicê? Dlacze-
go? Dlatego, ¿e spo³eczeñstwo musi wiedzieæ, na
czym polega to prawo wy¿sze, w jakim dziale,
w jakiej czêœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze zapytania?
Pani Kurska po raz drugi.

Senator Anna Kurska:
Jeszcze chcê prosiæ pana ministra, ¿eby pan

okreœli³, jaka czêœæ postulatów polskich zosta³a
uwzglêdniona. Na wstêpie wspomnia³ pan, ¿e
znaczna czêœæ postulatów zosta³a w³¹czona. Ja-
kie to s¹ postulaty, czego dotycz¹?
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Truszczyñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mo¿e zaczniemy od kwestii t³umaczenia. Otó¿

kto odpowiada za to obecnie? Podobnie jak po-
przednio, Sekretariat Generalny Rady i depozy-
tariusz traktatu konstytucyjnego, czyli w³adze
Republiki W³oskiej, odpowiadaj¹ za uwzglêdnie-
nie poprawek. Jak ju¿ mieliœmy okazjê jako
przedstawiciele rz¹du informowaæ drug¹ izbê,
a mianowicie Sejm, z prawnomiêdzynarodowego
punktu widzenia jedynym twórc¹ wszystkich
wersji jêzykowych jest Sekretariat Generalny Ra-
dy. W³adze poszczególnych krajów cz³onkow-
skich w trakcie procesu najpierw ustalania robo-
czej wersji wyjœciowej, jak¹ by³a wersja francus-
ka, a nastêpnie w trakcie pracy t³umaczeniowej,
wykonywanej przez s³u¿by t³umaczeniowe Se-
kretariatu Generalnego Rady, kontrolowanej
przez zespo³y tak zwanych prawników lingwi-
stów, formu³owa³y uwagi, opinie i sugestie do ko-
lejnych wersji t³umaczeñ kolejnych czêœci trak-
tatu konstytucyjnego. Jedne by³y uwzglêdniane,
inne nie by³y uwzglêdniane.

Wysokiej Izbie zapewne wiadomo, ¿e jeœli cho-
dzi o Polskê, wspó³pracowaliœmy jako rz¹d RP
w tym dziele równie¿ z naszymi jêzykoznawcami,
takimi jak na przyk³ad pan profesor Bralczyk.
Ale, podkreœlam, byliœmy konsultantem wersji
polskiej, a nie producentem wersji polskiej.
W zwi¹zku z tym pytanie o odpowiedzialnoœæ jest
pytaniem, na które jest jasna odpowiedŸ. Tak jak
w przypadku ka¿dego innego, Pani Senator, trak-
tatu za³o¿ycielskiego czy traktatu nale¿¹cego do
domeny prawa podstawowego Wspólnot Euro-
pejskich, tak i w przypadku tego kolejnego trak-
tatu wykonawc¹ wersji jêzykowych i tym, który
jest odpowiedzialny, jeœli szukamy odpowiedzial-
noœci czy te¿ pos³ugujemy siê s³owem „odpowie-
dzialnoœæ”, jest Sekretariat Generalny Rady. Tak
zawsze by³o, tak jest i przy tej okazji. To, ¿e s¹ b³ê-
dy w poszczególnych wersjach jêzykowych, bo
przecie¿ polska wersja jêzykowa nie jest jedyn¹,
w której znalaz³y siê b³êdy, nie jest powodem do
rozdzierania szat ani do szukania odpowiedzial-
nych po stronie polskiej, bowiem, i to te¿ warto
przypomnieæ, praca nad t³umaczeniem i weryfi-
kacj¹ t³umaczeñ na dwadzieœcia wersji jêzyko-
wych oficjalnych z wersji roboczej, wyjœciowej,
jak¹ by³a wersja francuska, trwa³a do po³owy
paŸdziernika 2004 r. A traktat w swojej postaci
oficjalnej mia³ byæ przygotowany do podpisania

na dzieñ 29 paŸdziernika 2004 r. i przygotowany
zosta³. Depozytariusz przekaza³ uwierzytelnione
wersje poszczególnych wersji jêzykowych
rz¹dom pañstw cz³onkowskich w drugiej po³owie
listopada 2004 r. I zgodnie z ustaw¹ o umowach
miêdzynarodowych Departament Prawno-Trak-
tatowy naszego resortu spraw zagranicznych na-
tychmiast podj¹³ pracê weryfikacyjn¹, spraw-
dzaj¹c¹, czy w tej wersji uwierzytelnionej znalaz-
³o siê to wszystko, co powinno siê w niej znaleŸæ,
czy odpowiada ona pozosta³ym wersjom jêzyko-
wym, w szczególnoœci roboczej francuskiej. Pod-
kreœlam s³owo „roboczej”, bo to nie jest wersja
oficjalna, do której wszyscy maj¹ siê dostosowaæ
jak do wzorca metra w Sèvres, ale wersja fran-
cuska, tak siê z³o¿y³o, by³a wersj¹ wyjœciow¹.
I otó¿ w trakcie tej pracy wynik³o to, o czym
wszyscy wiemy, i¿ jest kilkadziesi¹t b³êdów, blis-
ko sto b³êdów, jeœli doliczyæ równie¿ wszystkie
protoko³y oraz deklaracje wielostronne i deklara-
cje jednostronne. Ktoœ z pañstwa pyta³ o ca³oœæ:
na razie jest taki tylko na roboczo wydany egzem-
plarz traktatu konstytucyjnego wraz z za³¹czni-
kami w postaci protoko³ów i deklaracji. £¹cznie
jest tego blisko dziewiêæset stron. A wiêc ta praca
musia³a potrwaæ.

W tej pracy nasi prawnicy pos³ugiwali siê me-
tod¹ analizy porównawczej, patrz¹c, z jednej
strony, na polsk¹ terminologiê prawnicz¹ i poró-
wnuj¹c j¹, z drugiej strony, z terminologi¹, jaka
znalaz³a siê w wersji polskiej traktatu, tej, która
jako uwierzytelniona przyby³a do nas z Rzymu,
a tak¿e patrz¹c, z trzeciej strony, na poszczególne
wersje jêzykowe. Nie jest bowiem tak, ¿e spraw-
dzano wy³¹cznie zgodnoœæ z wersj¹ francusk¹ –
porównywano tak¿e z wersj¹ angielsk¹, niemiec-
k¹, a w okreœlonych przypadkach, tam, gdzie ja-
wi³a siê taka koniecznoœæ, równie¿ z innymi wer-
sjami jêzykowymi, takimi jak w³oska, hiszpañ-
ska, a w paru przypadkach nawet szwedzka.
I produktem tej mozolnej bardzo analizy poró-
wnawczej jest zestawienie, jak powiedzia³em,
blisko stu b³êdów lingwistycznych lub przeina-
czeñ, powoduj¹cych trudnoœci w interpretacji
czy w³aœciwym rozumieniu tekstu prawniczego,
wymagaj¹cych rektyfikacji, czyli wymagaj¹cych
zmiany.

Co siê robi w takim przypadku? No postêpuje
siê zgodnie z Konwencj¹ wiedeñsk¹ o prawie
traktatów i do depozytariusza kieruje siê wnio-
sek o dokonanie takiej rektyfikacji. Nie jest to za-
bieg niezwyk³y czy wyró¿niaj¹cy traktat
konstytucyjny spoœród innych wielostronnych
umów miêdzynarodowych. Mogê powiedzieæ, ¿e
jeœli ktoœ z pañstwa chcia³by przegl¹daæ dzienni-
ki urzêdowe niegdyœ Wspólnot Europejskich,
a teraz, i od szeregu ju¿ lat, Unii Europejskiej, zo-
baczy, i¿ s¹ one usiane tak zwanymi korygenda-
mi, czyli poprawkami albo do wersji wyjœciowej,
albo do poszczególnych wersji jêzykowych roz-
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maitych aktów prawnych. Gdzie pracuj¹ ludzie,
tam powstaj¹ b³êdy. I to nie jest próba uspra-
wiedliwienia naszych partnerów z Sekretariatu
Generalnego Rady, tylko konstatacja faktu, któ-
ry niestety zawsze siê zdarza³ przy tworzeniu wie-
lostronnych umów miêdzynarodowych, zdarzy³
siê i przy tej okazji i zdarzaæ siê bêdzie, proszê nie
mieæ co do tego ¿adnych z³udzeñ, równie¿ w przy-
sz³oœci.

Wa¿ne jest jedno: ¿eby poprawki, tak jak je
proponuje rz¹d RP – my po konsultacjach miê-
dzyresortowych zg³osimy je w najbli¿szym czasie
w trybie oficjalnym, przewidzianym Konwencj¹
wiedeñsk¹ o prawie traktatów, do Sekretariatu
Generalnego Rady oraz do Rzymu – zosta³y uw-
zglêdnione. Nie ma najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e
tam, gdzie coœ siê t³umaczowi „zjad³o” w tej final-
nej wersji tworzonej w paŸdzierniku, albo tam
gdzie jest przeinaczenie takie, i¿ w naszym mnie-
maniu zaciera siê klarownoœæ tekstu prawnicze-
go albo mo¿na go interpretowaæ w sposób nieko-
rzystny dla osób prawnych i osób fizycznych,
które bêd¹ siê przecie¿ w przysz³oœci pos³ugiwaæ
traktatem, tam poprawki musz¹ zostaæ uwzglê-
dnione i zostan¹ uwzglêdnione. Nie mo¿na nato-
miast daæ w tej chwili gwarancji, poniewa¿ to da-
lej bêdzie proces konsultacji, ¿e te wszystkie rze-
czy, które nasz Departament Prawno-Traktato-
wy uwa¿a za nadaj¹ce siê do zmiany i poprawie-
nia, zostan¹ uwzglêdnione. Pos³ugiwa³em siê pa-
roma przyk³adami w trakcie swojej prezentacji
w Sejmie na forum Komisji do spraw Unii Euro-
pejskiej. Jeden z nich przytoczê.

W wersji wyjœciowej francuskiej jest mowa
o tak zwanych regions ultraperipheriques. W wer-
sji angielskiej odpowiednik jest outermost re-
gions. I zawsze odnosi³o siê to do wyspy na Morzu
Karaibskim czy wyspy na Pacyfiku i innych po-
dobnych obszarów okreœlanych jako regiony pe-
ryferyjne, jak mówi¹ u nas jedni t³umacze, pod-
czas gdy inni wol¹ powiedzieæ „skrajnie peryfe-
ryjne”, ¿eby nie by³o najmniejszej w¹tpliwoœci,
¿eby nie by³o, broñ Bo¿e, zatarcia ró¿nicy miêdzy
Martynik¹ a województwem lubelskim czy woje-
wództwem podlaskim jako te¿, formalnie rzecz
bior¹c, peryferyjnym w stosunku do tego, co uz-
namy za œrodek geograficzny obecnej Unii Euro-
pejskiej. Ale to nie jest jednoznaczne i ca³kowicie
pewne, ¿e jedno pojêcie jest na pewno lepsze ni¿
pojêcie drugie. W praktyce, jeœli spojrzeæ na ofi-
cjalne, przyjête niegdyœ przez Polskê t³umacze-
nia Traktatu o Wspólnocie Europejskiej, a pojê-
cie o którym mówiê, nie jest pojêciem wymyœlo-
nym na potrzeby traktatu konstytucyjnego dla
Europy, to znajdzie siê s³owo oficjalne, przyjête
ju¿ od dawien dawna w oficjalnych wersjach pol-
skich: „peryferyjne”, a nie „ultraperyferyjne”, jak
mo¿na by niezdarnie t³umaczyæ, b¹dŸ „skrajnie

peryferyjne”, jak proponuj¹ niektórzy z naszych
prawników lingwistów. To powiedziawszy, chcê
zapewniæ, ¿e jeœli idzie o ewidentne b³êdy mate-
rialne, albo ewidentne przypadki, w których
przestawienie szyku zdania b¹dŸ u¿ycie niepre-
cyzyjnego s³owa przez t³umacza mo¿e prowadziæ
– nawet jeœli jest tylko cieñ ryzyka, a nie ryzyko
istotne – do sytuacji, w której u¿ytkownik prawa
podstawowego Unii Europejskiej zosta³by wpro-
wadzony w b³¹d, tam zapewnimy oczywiœcie do-
konanie poprawek.

I s³owo finalne. Wersja polska nie jest, jak pañ-
stwu wiadomo, jedyn¹, w której znalaz³y siê b³ê-
dy. Wersji jêzykowych z b³êdami jest, wed³ug na-
szej wiedzy, kilka, a byæ mo¿e bêdzie ich wiêcej
ni¿ kilka. Nie wiem, czy we wszystkich krajach
cz³onkowskich we wszystkich dwudziestu wers-
jach jêzykowych zosta³a ju¿ zakoñczona proce-
dura. Tam, gdzie dosz³o ju¿ do ratyfikacji… Jak
pañstwu wiadomo, w trzech krajach procedura
ratyfikacyjna zosta³a ju¿ zakoñczona, a w czwar-
tym, we W³oszech, ma siê ku koñcowi, chocia¿ we
w³oskiej wersji jêzykowej te¿ znaleziono b³êdy –
na marginesie powiem. Zobaczymy w najbli¿-
szych tygodniach, czy w innych wersjach jêzyko-
wych równie¿ bêd¹ jeszcze b³êdy.

I co siê wobec tego zrobi? No oczywiœcie Sekre-
tariat Generalny Rady ju¿ nam sygnalizuje, ¿e
doprowadzi do stworzenia dodatkowego ca³o-
œciowego corrigendum obejmuj¹cego poprawki
we wszystkich wersjach jêzykowych, do których
poprawki zosta³y zg³oszone.

W Sejmie, wypowiadaj¹c siê na ten temat, ape-
lowa³em, aby nie robiæ z tego sprawy, bo to na to
nie zas³uguje. Nie mamy bowiem do czynienia
z sytuacj¹ nadzwyczajn¹, nie mamy do czynienia
z sytuacj¹, która wyst¹pi³a po raz pierwszy przy
produkcji wielostronnej umowy miêdzynarodo-
wej. I jakkolwiek byœmy to krytykowali za niedo-
róbki i b³êdy, to faktem jest, ¿e to mo¿e zostaæ po-
prawione i usuniête – od tego s¹ s³u¿by prawne
resortu spraw zagranicznych, ¿eby zapewniaæ
taki w³aœnie tok spraw.

Ktoœ zapyta: a dlaczego dopiero teraz? Ano
dlatego ¿e nasze s³u¿by prawne, przygotowuj¹c
umowê miêdzynarodow¹ do wprowadzenia do
procedury ratyfikacyjnej, nie mog¹ pracowaæ
na wersjach roboczych, pracuj¹ na wersji uwie-
rzytelnionej, na tej wersji, któr¹ mo¿emy uznaæ
za podstawê do wszczêcia procedury ratyfika-
cyjnej. Dlatego nie przed 18 czy 19 listopada,
a dopiero po 18 czy 19 listopada praca zosta³a
w resorcie spraw zagranicznych podjêta i przy-
nios³a efekty ju¿ w grudniu, ale w odniesieniu
do czêœci podstawowej traktatu. W ostatnich
dniach natomiast, kilka dni temu, zosta³a za-
koñczona praca porównawcza, równie mozolna
i równie mrówcza, nad tekstami protoko³ów de-
klaracji wielostronnych i deklaracji jedno-
stronnych.
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To tyle na temat t³umaczeñ, Wysoka Izbo. Roz-
wiod³em siê na ten temat d³ugo, ale poniewa¿ py-
tanie zosta³o zadane w rozmaitych wersjach
przez wielu obecnych, uzna³em, ¿e trzeba Wyso-
k¹ Izbê poinformowaæ o faktach.

Co do dzia³alnoœci informacyjnej rz¹du. Oczy-
wiœcie, niezale¿nie od tego, czy bêdzie referen-
dum, czy go nie bêdzie, formalnie rzecz bior¹c,
Sejm nie podj¹³ jeszcze, jak wiadomo, decyzji
o wyborze procedury ratyfikacyjnej, dzia³alnoœæ
informacyjna jest absolutnie niezbêdna. Do tej
dzia³alnoœci informacyjnej rz¹d siê przygotowu-
je, i nie tylko rz¹d, mamy bowiem do czynienia
z doœæ szeroko zakrojonym ruchem wielu organi-
zacji pozarz¹dowych i fundacji, które chcia³yby
podj¹æ siê dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyj-
nej przybli¿aj¹cej treœci tej umowy miêdzynaro-
dowej naszym wspó³obywatelom.

Nie chcia³bym w tej chwili przedstawiaæ kon-
kretnych elementów dzia³alnoœci informacyjnej,
któr¹ bêdzie rozwija³ rz¹d w bie¿¹cym roku. Ko-
ordynatorem wewn¹trz rz¹du jest Urz¹d Komite-
tu Integracji Europejskiej, z którym resort spraw
zagranicznych, jako jeden z przysz³ych wyko-
nawców owej dzia³alnoœci informacyjnej, jest
oczywiœcie w kontakcie. Oprócz UKIE, pe³ni¹ce-
go funkcjê koordynacyjn¹, poszczególne ogniwa
administracji centralnej, takie jak MSZ, na pew-
no bêd¹ rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoœæ. Jako przy-
k³ad mogê podaæ, ¿e resort spraw zagranicznych
we wspó³pracy z kilkoma katedrami prawa euro-
pejskiego doprowadzi do zorganizowania cyklu
konferencji publicznych poœwiêconych materii
traktatu konstytucyjnego i doprowadzi do wyda-
nia kilku publikacji natury popularyzatorskiej,
takich, które bêd¹ strawne, przekonuj¹ce i zro-
zumia³e dla naszych wspó³obywateli.

Czy wydamy s³owniczek? Bardzo mo¿liwe, ¿e
wydamy glosariusz, a w³aœciwie jest to nawet pe-
wne, ¿e wydamy glosariusz trudniejszych pojêæ
stosowanych w tej umowie miêdzynarodowej.

Jednoczeœnie chcê przestrzec przed traktowa-
niem w wypowiedziach publicznych tej umowy
miêdzynarodowej jako swoistej abrakadabry, ja-
ko tekstu, który jest zupe³nie nieprzyswajalny
dla obywatela. Musimy pamiêtaæ o tym, i ja o tym
powiedzia³em na pocz¹tku, ¿e ta umowa jest wy-
nikiem kompromisu miêdzy dwudziestoma piê-
cioma suwerennymi aktorami. Z natury rzeczy
musi to w niektórych przypadkach prowadziæ do
niepe³nej precyzji albo do powstania treœci, które
rodz¹ trudnoœci interpretacyjne – to jest nieunik-
nione. Kto by oczekiwa³ pe³nej klarownoœci
i pe³nej precyzji poszczególnych pojêæ stosowa-
nych w takiej umowie miêdzynarodowej, ten mu-
sia³by ¿¹daæ, ¿eby jej producentem by³o jedno
tylko pañstwo, bo wtedy ono suwerennie, w dro-
dze wy³¹cznie swoich decyzji, mog³oby stanowiæ

o jej treœci. Tak jednak w praktyce nie jest i dlate-
go prawo podstawowe, a w szczególnoœci prawo
wtórne, Wspólnot Europejskich jest usiane
wrêcz przyk³adami tak zwanej konstruktywnej
niejasnoœci, która wymaga nastêpnie interpreta-
cji, interpretacji na ogó³ dawanej przez Europej-
ski Trybuna³ Sprawiedliwoœci. To jest, jak wszys-
cy wiemy, jedyna instancja, która w³adna jest
wydawaæ interpretacjê w formie swoich orzeczeñ
wstêpnych, interpretacjê, która nastêpnie staje
siê czêœci¹ dorobku prawnego Wspólnot Euro-
pejskich, i mo¿e, i powinna byæ stosowana przez
s¹dy powszechne w orzekaniu w poszczególnych
pañstwach cz³onkowskich. Z tym siê musimy li-
czyæ tak¿e w odniesieniu do traktatu konsty-
tucyjnego.

Mogê powiedzieæ tak: kto by oczekiwa³, ¿e jest
to tekst ³atwy do pojêcia i w pe³ni zrozumia³y dla
przeciêtnego czytelnika, ten by³by idealist¹.
Ostatecznie, je¿eli mamy jak¹kolwiek w³asn¹
sprawê w kraju, w³asny problem prawny, to rzad-
ko kiedy… Nawet je¿eli koñczyliœmy studia pra-
wnicze, ale nie mieliœmy potem do czynienia
z prawem w swojej pracy zawodowej, to udajemy
siê na ogó³ do adwokata, aby nam pomóg³, ponie-
wa¿ sami nie jesteœmy w stanie wystarczaj¹co
precyzyjnie zinterpretowaæ aktów prawnych,
które znajduj¹ zastosowanie w naszej sprawie.
Ma³o tego, czêsto nawet nie jesteœmy w stanie
znaleŸæ w³aœciwych aktów prawnych ani uszere-
gowaæ ich w odpowiedni sposób, tak by zrozu-
mieæ, jakie s¹ szanse wygrania przez nas sprawy
w s¹dzie powszechnym. Taka jest niestety imma-
nentna cecha prawa, ¿e chocia¿ idea³em pozosta-
je osi¹gniêcie pe³nej klarownoœci i pe³nej jasnoœci
wszystkich stosowanych w nim pojêæ, to nawet
glosariusze definicyjne w niektórych ustawach
nie pomagaj¹ i obywatele z koniecznoœci udaj¹
siê do adwokata albo do radcy prawnego, bo sami
nie daj¹ sobie z tym rady.

A z umow¹ miêdzynarodow¹ na ogó³ nie jest
niestety inaczej. traktat konstytucyjny nie jest
pod tym wzglêdem ¿adnym wyj¹tkiem. I ja nie bez
kozery konsekwentnie u¿ywam pojêcia „traktat
konstytucyjny” i ani razu nie u¿y³em s³owa „kon-
stytucja”, w przeciwieñstwie do niektórych pañ-
stwa senatorów, poniewa¿ to nie jest konstytu-
cja. My dzisiaj mo¿emy powiedzieæ tak: nigdy nie
byliœmy w Polsce zwolennikami stosowania pojê-
cia „traktat konstytucyjny”, a tym bardziej „kon-
stytucja”. Jest to bowiem umowa miêdzynarodo-
wa wyposa¿ona w niektóre elementy, które tra-
dycyjnie zwyk³o siê stosowaæ w prawie podstawo-
wym pañstw suwerennych, takie jak preambu³a
zawieraj¹ca wartoœci aksjologiczne, podstawy
aksjologiczne funkcjonowania bytu pañstwowe-
go, a w tym przypadku bytu miêdzynarodowego,
takie jak odniesienia do praw obywatelskich,
praw cz³owieka, praw ekonomicznych, praw spo-
³ecznych, zawarte w Karcie Praw Podstawowych
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Unii Europejskiej, która to karta sta³a siê, jak
wszyscy wiemy, integraln¹ czêœci¹ prawa euro-
pejskiego jako czêœæ II traktatu konstytucyjnego
dla Europy.

Ale jeœli spojrzeæ na pozosta³e elementy, to
oka¿e siê, ¿e w odniesieniu do problematyki in-
stytucjonalnej Unii Europejskiej mamy do czy-
nienia z modyfikacjami i uzupe³nieniami, a nie
z budow¹ zupe³nie nowego bytu prawnomiêdzy-
narodowego; w odniesieniu do polityk wspólno-
towych mamy do czynienia de facto z przeniesie-
niem, i to jest ca³a czêœæ trzecia, tego, co by³o za-
warte w dotychczasowych traktatach za³o¿yciel-
skich. Oczywiœcie tu i ówdzie wystêpuj¹ natural-
nie modyfikacje, niedu¿e albo minimalne, ale wy-
stêpuj¹. Niemniej jednak jest to po prostu prze-
niesienie dotychczasowych dyspozycji prawa
podstawowego, rozrzuconych po ró¿nych aktach
prawnych, z domeny prawa podstawowego
Wspólnot do jednego zbiorczego aktu prawnego.

Nie nazywajmy zatem tego aktu prawnego
konstytucj¹, bo konstytucj¹ on nie jest, i nie zró-
wnujmy go, nawet w jêzyku potocznym, z czymœ,
co jest prawem podstawowym pañstw suweren-
nych, poniewa¿ ta organizacja ma tyle i tylko tyle
uprawnieñ, ile zechc¹ jej nadaæ pañstwa cz³on-
kowskie – nie mniej, ale i nie wiêcej. Zawsze byliœ-
my w Polsce zdania, i ten sposób pojmowania do-
minowa³ równie¿ w naszej doktrynie prawnej, i¿
pañstwa cz³onkowskie s¹ tak zwanymi panami
traktatów. Jest to pojêcie przeniesione notabene
z nauki prawniczej obszaru niemieckojêzyczne-
go, ale u nas to podejœcie równie¿ jest stosowane.
To od pañstw cz³onkowskich i wy³¹cznie od nich
w przysz³oœci bêdzie zale¿a³o, czy i w jaki sposób
rozszerzy siê dziedzina, w której prawo material-
ne bêdzie stanowione wspólnie przez kraje cz³on-
kowskie, czy te¿ sytuacja pozostanie bez zmian.
Jeszcze raz powtarzam, to nie jest konstytucja
i nie zafa³szowujmy pojêæ, stawiaj¹c znak ró-
wnoœci miêdzy traktatem konstytucyjnym
a konstytucj¹.

Nie mówmy równie¿ o pañstwie politycznym,
jest to pojêcie, którego u¿y³ pan senator Dzido.
Nie mamy do czynienia z bytem maj¹cym wszyst-
kie atrybuty pañstwa narodowego i tak d³ugo, jak
pañstwa cz³onkowskie nie zechc¹ mu nadaæ ta-
kich atrybutów, pozostanie on organizacj¹ miê-
dzynarodow¹, w ramach której kraje cz³onkow-
skie wspólnie prowadz¹ politykê i to one zdecy-
dowa³y o tym, i¿ czêœæ swoich kompetencji naro-
dowych bêd¹ wykonywa³y wspólnie z innymi
uczestnikami, zamiast wykonywaæ je samodziel-
nie, poniewa¿ to siê bardziej op³aca, daje to lep-
sze perspektywy realizacji interesu narodowego.

Nie tylko Polska kieruje siê interesem narodo-
wym, wszyscy kieruj¹ siê interesem narodowym,
a jednoczeœnie wszyscy staraj¹ siê w odpowied-

nim stopniu uwzglêdniaæ interes ca³oœci. I nicze-
go innego nie mo¿na sobie ¿yczyæ, oczekiwaæ od
wszystkich tych, którzy bêd¹ promowali, za³at-
wiali sprawy, reprezentowali interesy Polski,
a w³aœnie tego, aby umieli to robiæ w sposób sku-
teczny. Zaœ wykonywanie tego w sposób skutecz-
ny wymaga umiejêtnoœci pogodzenia interesu
narodowego z interesem ca³oœci, z interesem
wszystkich pañstw cz³onkowskich, ca³ej organi-
zacji, wymaga niejako wpisania swojego interesu
w interes ca³ej Unii Europejskiej, wtedy mo¿emy
mówiæ o skutecznoœci. Oczywiœcie zdarza siê
przeciwstawianie swojego interesu interesowi
europejskiemu, takie sytuacje wystêpowa³y
w przesz³oœci i bêd¹ siê one pojawia³y równie¿
w przysz³oœci, wtedy jednak warto mieæ sojuszni-
ków. Dzia³anie w pojedynkê mo¿liwe jest tylko
w tych dziedzinach, w których jest jednomyœ-
lnoœæ, we wszystkich innych potrzebne s¹ koali-
cje interesów. Moim zdaniem, je¿eli bêdziemy
umiejêtnie prowadzili politykê, je¿eli bêdziemy
siê na tym znali, a bardzo na to liczê, równie¿
w przysz³oœci, to Polsce jako jednemu z du¿ych,
licz¹cych siê krajów cz³onkowskich, wyposa¿o-
nemu w du¿¹ i w miarê dobrze przygotowan¹ do
funkcjonowania w Unii administracjê, powinno
to wychodziæ na pewno nie gorzej ni¿ innym. Ge-
neralnie owo podejœcie, mentalnoœæ oparta na
przekonaniu o koniecznoœci stworzenia barier,
zabezpieczeñ po to, aby przypadkiem ktokolwiek
czegokolwiek nie uszczkn¹³ z naszej zagrody, nie
jest w³aœciwym podejœciem do funkcjonowania
wewn¹trz tej organizacji, poniewa¿ nie jest ono
skuteczne.

Z tych w³aœnie wzglêdów, je¿eli ktoœ z pañstwa
pyta mnie o zabezpieczenia gwarantuj¹ce nasz
interes narodowy, to ja zadajê pytanie, choæ nie
wolno mi tego robiæ w Wysokiej Izbie, jestem tu
po to, aby odpowiadaæ, a nie pytaæ, dlatego pyta-
nie jest retoryczne: a o jakiej dziedzinie pan sena-
tor chcia³by porozmawiaæ, w jakiej dziedzinie czy
te¿ w jakim aspekcie nasz interes narodowy, co
wymaga³oby oczywiœcie zdefiniowania, jest za-
gro¿ony ze wzglêdu na takie czy inne postanowie-
nie obecnego prawa wspólnotowego b¹dŸ takie
lub inne postanowienie traktatu konstytu-
cyjnego? Je¿eli od jêzyka ogó³u przejdziemy do jê-
zyka konkretu, jawi siê mo¿liwoœæ przeprowa-
dzenia konkretnej rozmowy, dokonania meryto-
rycznej wymiany pogl¹dów, w której oczywiœcie
racje mog¹ siê œcieraæ. Ja jestem jak najdalszy od
tego, aby przypisywaæ sobie prawo do wyg³asza-
nia autorytatywnych pogl¹dów, z których ema-
nuje przekonanie o tak zwanej wy³¹cznej s³u-
sznoœci. Nie, to nie jest mo¿liwe, dlatego ¿e my
tak czy inaczej musimy operowaæ kategoriami
prawdopodobieñstwa, mo¿liwoœci, szans b¹dŸ
potencjalnych ryzyk. Oprócz pamiêtania o pra-
wie musimy pamiêtaæ o polityce, o umiejêtnym
prowadzeniu polityki przy wykorzystaniu prawa,
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bowiem opieranie siê wy³¹cznie na zapisach pra-
wnych i traktatowych, zw³aszcza w przypadku
sytuacji, w których szukamy tak zwanych zabez-
pieczeñ, nie jest oczywiœcie recept¹ na skuteczn¹
politykê, nie jest recept¹ na skuteczne realizowa-
nie swojego interesu. To umiejêtnoœæ, kreaty-
wnoœæ, fachowa wiedza, energia i przy³o¿enie,
tak siê wyra¿ê, naszych polityków w przysz³ych
ods³onach naszych kolejnych rz¹dów i dyrygo-
wanych przez tych polityków ekspertów bêd¹
podstawowymi warunkami sukcesów osi¹ga-
nych przez Polskê w realizacji interesu narodo-
wego. Jestem o tym g³êboko przekonany, zawsze
tak uwa¿a³em i jeszcze raz podkreœlê to, co po-
wiedzia³em na pocz¹tku, we wprowadzeniu do
dzisiejszej wymiany pogl¹dów, to jest recepta
i tylko to jest recepta na skuteczn¹ realizacjê na-
szego interesu.

Pojawi³o siê pytanie o to, co siê stanie, jeœli
traktat konstytucyjny nie zostanie przyjêty. Po-
wiem zupe³nie szczerze, ¿e s¹, jak wiadomo, piœ-
miennictwo te¿ ju¿ to wydoby³o, mo¿liwe najroz-
maitsze warianty, na temat których mo¿na by
i dzisiaj rozwodziæ siê doœæ szeroko, ale mnie siê
wydaje, ¿e marnowa³bym czas Wysokiej Izby,
gdybym chcia³ to zrobiæ. Ograniczê siê zatem do
przedstawienia jednego z nich. Oczywiœcie trzeba
siê liczyæ z tym, ¿e brak ratyfikacji w którymkol-
wiek pañstwie cz³onkowskim, nie jest wa¿ne, czy
w du¿ym, w œrednim czy w ma³ym, spowoduje
przejœciow¹ stagnacjê po³¹czon¹ ze zjawiskami
kryzysowymi w Unii Europejskiej. Jednoczeœnie
niezale¿nie od tego, czy bêdzie to du¿e, œrednie
czy ma³e pañstwo cz³onkowskie, taki stan powi-
nien wyzwoliæ energiê do poszukiwania roz-
wi¹zañ usuwaj¹cych, tak to nazwê, zaistnia³¹ sy-
tuacjê. Jest bardzo mo¿liwe to, ¿e wœród roz-
wi¹zañ znajdzie siê nak³onienie danego kraju
cz³onkowskiego do powtórzenia swojej procedu-
ry ratyfikacyjnej z ewentualnymi maleñkimi mo-
dyfikacjami w postaci akceptacji jakieœ dodatko-
wej deklaracji politycznej ze strony danego pañ-
stwa, niekoniecznie z renegocjacj¹ traktatu czy
te¿ czêœci traktatu, co marzy³oby siê, o ile wiem,
niektórym naszym politykom. Tego nie mo¿na
uwa¿aæ za realn¹ opcjê. Móg³bym wypowiedzieæ
siê na ten temat merytorycznie i du¿o obszerniej
ni¿ w tej chwili, ale to nie jest realna opcja. Mo¿na
sobie oczywiœcie wyobraziæ marsze niektórych
pañstw cz³onkowskich w kierunku tak zwanego
twardego j¹dra, mo¿na sobie wyobraziæ powtó-
rzenie, jedynie pro forma, negocjacji w gronie
pañstw, które ratyfikowa³y traktat konsty-
tucyjny, po to, aby zwi¹zaæ siê t¹ treœci¹, albo te¿
w mniejszym gronie z jednoczesnym zaoferowa-
niem temu, kto go nie ratyfikowa³ – pozostaje py-
tanie, czego? – czy wyjœcia z organizacji, czy
okreœlonego statusu, opartego na dotychczaso-

wych traktatach za³o¿ycielskich, czy na trakta-
tach za³o¿ycielskich z pominiêciem niektórych
postanowieñ. Tak czy inaczej, wymaga³oby to ne-
gocjacji z pañstwem nieratyfikuj¹cym traktatu.

Czy jest opcj¹ pozostanie po prostu przy dotych-
czasowejbazie traktatowejbezpróbydokonywania
jakichkolwiek rewizji czy zmian? Na dziœ opcja ta
nie wydaje siê realna, a w zwi¹zku z tym obecne ra-
chuby na to, ¿e odrzucenie traktatu przez którego-
kolwiek spoœród dwudziestu piêciu uczestników
spowoduje to, ¿e przez d³ugie lata bêdziemy bezpie-
cznie ¿yli i bêd¹ obowi¹zywa³y dotychczasowe
traktaty za³o¿ycielskie…Niewiem, tonie jestmate-
matyka. Za trzy lata, licz¹c od dzisiaj, byæ mo¿e sy-
tuacja bêdzie wygl¹da³a nieco inaczej ni¿ obecnie,
ale znaj¹c stan ducha, mentalnoœæ i podejœcie elit
politycznych w pozosta³ych pañstwach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej, nie wydaje mi siê, aby po-
wsta³a wystarczaj¹ca gotowoœæ do pogodzenia siê
z brakiem ratyfikacji przez jedno z pañstw cz³on-
kowskich i tym samym wystarczaj¹ca gotowoœæ do
pozostania przy obecnej bazie traktatowej. Tyle
móg³bym teraz powiedzieæ na ten temat. Mam wra-
¿enie, ¿e tym samym wyczerpa³em…

Aha, jeszcze jedna sprawa, relacja miêdzy
Konstytucj¹ RP a art. 6 w czêœci I. Otó¿ wszyst-
kich pañstwa, pos³ów czy senatorów, zwraca-
j¹cych uwagê na art. 6 w czêœci I, zaprasza³bym
do wspominania równie¿ o deklaracji towarzy-
sz¹cej art. 6, o której rz¹d zawsze mówi³ i o której
wszyscy zwykle mówi¹, je¿eli wspominaj¹ tê kwe-
stiê. Relacja miêdzy prawem wspólnotowym
a prawem narodowym i prymat prawa wspólno-
towego przed prawem narodowym nale¿y do za-
kresu wyznaczanego przez jurysprudencjê Euro-
pejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci. Gdyby
ktoœ zada³ pytanie, czy konstytucja europejska
usuwa w cieñ konstytucje narodowe, to odpo-
wiedŸ znajdujê w opiniach wyra¿anych przez
prawników konstytucjonalistów, czy to w Polsce,
czy w innych krajach. Mogê przytoczyæ jedn¹
z ostatnich opinii na ten temat, wczorajsz¹ wypo-
wiedŸ prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego za-
wart¹ w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospoli-
tej”, opublikowanym na tak zwanych ¿ó³tych
kartkach. Interesuj¹ca lektura i potwierdzaj¹ca
pogl¹d, który absolutnie dominuje wœród pra-
wników konstytucjonalistów.

Oczywiœcie w którymœ z pañstw cz³onkow-
skich mo¿e dojœæ do takiej sytuacji, ¿e jakieœ po-
stanowienie traktatu konstytucyjnego oka¿e siê
niezgodne z postanowieniami konstytucji naro-
dowej i wymagaæ to bêdzie rewizji narodowego
prawa konstytucyjnego. Taka sytuacja zdarzy³a
siê kilkukrotnie w przesz³oœci, w dawniejszych
latach. Podczas prezentacji dokonywanej przed
drug¹ izb¹, przed Sejmem, mia³em okazjê wspo-
minaæ o takich przypadkach, by³y one nieliczne,
ale wystêpowa³y. W ramach procedur ratyfika-
cyjnych w niektórych pañstwach, na przyk³ad we
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Francji, przed poddaniem tekstu debacie w Zgro-
madzeniu Narodowym spraw¹ zajmuje siê odpo-
wiednik naszego Trybuna³u Konstytucyjnego,
poniewa¿ orzeka on o zgodnoœci. Jeœli skonstatu-
je niezgodnoœæ, wówczas Zgromadzenie Narodo-
we przyjmuje albo nie, z tym ¿e do tej pory zawsze
przyjmowa³o, nowy akt prawa podstawowego
Unii Europejskiej wraz z niezbêdnymi modyfika-
cjami konstytucji narodowej. Taka jest procedu-
ra. Mogê powiedzieæ, i¿ francuski odpowiednik
naszego Trybuna³u Konstytucyjnego nie skon-
statowa³ niezgodnoœci czy te¿ rozbie¿noœci miê-
dzy tekstem traktatu konstytucyjnego a Konsty-
tucj¹ Republiki Francuskiej. Podajê to jedynie
dla informacji, bowiem obowi¹zuje tam inna pro-
cedura ni¿ u nas.

W opinii rz¹du, osobiœcie wielokrotnie mia³em
okazjê prezentowaæ tê opiniê, nie zachodzi sprze-
cznoœæ miêdzy Konstytucj¹ RP a traktatem
konstytucyjnym. Taka jest opinia rz¹du, ale jest
to tylko opinia. Jedynym organem w Polsce up-
rawnionym do wydawania w tej sprawie
wi¹¿¹cego stanowiska… Wszyscy wiemy, jaki to
jest organ. Notabene z wczorajszej wypowiedzi
pana profesora Safjana wynika, ¿e mniej wiêcej
pod koniec marca nale¿y spodziewaæ siê orze-
czenia Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie
zgodnoœci b¹dŸ niezgodnoœci traktatu akcesyj-
nego dotycz¹cego Polski z Konstytucj¹ RP. Cze-
kajmy na to orzeczenie. Myœlê, ¿e wszyscy jeste-
œmy ciekawi, jaka bêdzie jego treœæ, jakie bêd¹
jego konkluzje. Jedynie ono – podkreœlam to je-
szcze raz – jest wi¹¿¹ce.

Wiem, ¿e zg³aszane s¹ w Polsce opinie, i przez
prawników, i nieprawników, mówi¹ce o tym, i¿
miêdzy art. 6 czêœci I a nasz¹ konstytucj¹ zacho-
dzi immanentna niezgodnoœæ, ¿e niejako Konsty-
tucja RP schodzi na plan dalszy, zostaje podpo-
rz¹dkowana prawu wspólnotowemu. Mogê jedy-
nie powtórzyæ to, o czym mówi³em ju¿ wielokrot-
nie, i¿ w opinii olbrzymiej wiêkszoœci naszych
prawników konstytucjonalistów ten pogl¹d nie
jest w³aœciwy, w ich opinii tego rodzaju rozbie¿-
noœæ b¹dŸ te¿ sprzecznoœæ nie zachodzi. Konsty-
tucja narodowa zawsze bêdzie prawem, oczywi-
œcie tak d³ugo, jak bêdzie istnia³o pañstwo naro-
dowe, i tak d³ugo, jak d³ugo pañstwa narodowe
bêd¹ uczestnikami tego klubu o nazwie Unia Eu-
ropejska, ich konstytucje narodowe pozostan¹
prawem podstawowym i ostateczn¹ instancj¹.
Jeœli bêd¹ zachodziæ przypadki niezgodnoœci
b¹dŸ rozbie¿noœci miêdzy prawem podstawowym
a prawem wspólnotowym, wtedy trzeba bêdzie
oczywiœcie dokonywaæ odpowiednich modyfika-
cji. Jednak do tej pory takich przypadków, jak
mówi³em, by³o zaledwie kilka w pañstwach daw-
nej Unii Europejskiej, czyli w piêtnastu krajach
cz³onkowskich.

Panie Marsza³ku, myœlê, ¿e z grubsza wyczer-
puj¹co odpowiedzia³em na przedstawione pyta-
nia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê. Tak, Panie Ministrze.
Tymczasem jeszcze pozwolê sobie… Poniewa¿

w trakcie pana odpowiedzi senatorowie zg³aszali
chêæ zadania panu dodatkowych pytañ, pozwoli-
my na to.

Proszê, senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:

Panie Marsza³ku, pan minister przyniós³ i po-
kaza³ nam tak¹ fajn¹ ksi¹¿eczkê…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Jan Truszczyñski: Tak.)

Panie Ministrze, gdzie my jako senatorowie
mo¿emy j¹…

(G³os z sali: Kupiæ.)
…dostaæ, kupiæ?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Jan Truszczyñski: Panie Senatorze,
myœlê, ¿e w ka¿dej ksiêgarni.)

Mo¿e pan sprezentuje j¹ Senatowi?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Jan Truszczyñski: Sam dosta³em j¹
w prezencie. To nie jest ksi¹¿eczka wydana przez
MSZ.)

Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Truszczyñski:

Ta ksi¹¿eczka, któr¹ mam akurat przy sobie,
jest dzie³em Wydawnictwa Prawo i Praktyka Go-
spodarcza. Myœlê, ¿e tak jak wszystkie inne pro-
dukty owego wydawnictwa dostêpna jest ona we
wszystkich ksiêgarniach prawniczych w Warsza-
wie, we wszystkich ksiêgarniach prowadz¹cych
dzia³y europejskie. Nie chcia³bym, broñ Bo¿e, re-
klamowaæ tego wydawnictwa, ale muszê odczy-
taæ, kto jest producentem. Myœlê, ¿e jest ona ju¿
dostêpna, a jeœli nie, to pojawi siê w sprzeda¿y
w najbli¿szych dniach.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Jeszcze pani Serocka.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Jan Truszczyñski: Przepraszam, ja
zapomnia³em…)

Tak, bardzo proszê.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Truszczyñski:

Zapomnia³em odpowiedzieæ na konkretne py-
tanie, dotycz¹ce stref A i B. Dopiero teraz to zau-
wa¿y³em. Pani Senator, zarówno w obecnym pra-
wie wspólnotowym, jak i si³¹ rzeczy w Traktacie
Konstytucyjnym zarz¹dzanie zasobami ¿ywymi
morza jest jedn¹ z czterech dziedzin, w których
obowi¹zuje tak zwana wy³¹cznoœæ wspólnotowa.
Nie ma kompetencji mieszanych, dzielonych,
Unia nie ma kompetencji pomocniczych czy uzu-
pe³niaj¹cych, ma kompetencjê wy³¹czn¹. Jeœli
chodzi o stado zachodnie i stado wschodnie na
Ba³tyku, faktem jest, ¿e dane i naszego MIR, i in-
nych instytutów ichtiologicznych potwierdzaj¹
istnienie dwóch podstawowych stad, które oczy-
wiœcie migruj¹, ale generalnie utrzymuj¹ siê
w zachodniej czêœci Ba³tyku oraz w akwenie blis-
kim granicom Polski, Federacji Rosyjskiej, Litwy
i £otwy, chodzi o tê czêœæ Ba³tyku. Ani w traktacie
akcesyjnym, ani w ¿adnym akcie towarzysz¹cym
traktatowi akcesyjnemu, ani tym bardziej oczy-
wiœcie w ¿adnym innym akcie prawa podstawo-
wego Unii nie znajdzie pani senator ¿adnych za-
pisów mówi¹cych o strefach A i B dotycz¹cych
dorsza. To jest po prostu czêœæ Wspólnej Polityki
Rybackiej Unii Europejskiej. Poniewa¿ nie jes-
tem ju¿ specjalist¹ od rybo³ówstwa, uwa¿a³em
siê z grubsza za specjalistê w tej dziedzinie wtedy,
kiedy prowadziliœmy negocjacje akcesyjne, ale od
tej pory minê³y ponad dwa lata, nawet wiêcej,
dlatego wiêksz¹ czêœæ tego, co wiedzia³em, za-
pomnia³em, w zwi¹zku z tym nie umiem dok³a-
dnie powiedzieæ, w jaki sposób powstaje tego ro-
dzaju podzia³, ale jest on oczywiœcie pochodn¹
badañ naukowych, w naszym przypadku prowa-
dzonych przez Morski Instytut Rybacki i w odnie-
sieniu do Ba³tyku przez Komisjê Ba³tyck¹. Komi-
sja Europejska pos³uguje siê równie¿ innymi ba-
daniami.

Có¿… Akurat kwestia wielkoœci dopuszczal-
nych po³owów na Ba³tyku na rok 2005 to nie
jest jedyna doœæ bolesna sprawa dla rybaków,
poniewa¿ podobne albo g³êbsze ciêcia, jeœli
chodzi o ³¹czny wolumen dopuszczalnego od³o-
wu, dotknê³y przecie¿ liczne akweny na Morzu
Pó³nocnym. Mierz¹c skal¹ intensywnoœci, mnie-
mam, ¿e niezadowolenie i protesty naszych œro-
dowisk rybackich nie by³y wiêksze ni¿ niezado-
wolenie i protesty rybaków na przyk³ad szkoc-
kich czy angielskich. Tam równie¿ by³o bardzo
silne niezadowolenie. Jednoczeœnie by³y bada-
nia naukowe pokazuj¹ce doœæ wyraŸnie, do ja-
kiego stopnia nast¹pi³o przetrzebienie stad
w odniesieniu do okreœlonych gatunków wystê-
puj¹cych w okreœlonych akwenach Morza
Pó³nocnego.

Reasumuj¹c, myœlê, ¿e bardziej konkretne od-
powiedzi dotycz¹ce tego, co dalej ze Wspóln¹ Po-
lityk¹ Ryback¹, jeœli chodzi o po³owy œledzia,
szprota czy dorsza na Ba³tyku… No có¿, to Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest resortem,
który w ramach rz¹du odpowiada za ustalanie
naszego stanowiska, i jedynie ono, s¹dzê, jest
kompetentne do udzielenia precyzyjnej, dok³a-
dnej, wystarczaj¹cej odpowiedzi na pytania pani
senator. Ja w tej chwili wiêcej nie jestem w stanie
zaoferowaæ.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Czy jeszcze…
(Senator Ewa Serocka: Ja jednak chcia³abym

us³yszeæ…)
Pani nie rezygnuje z tego pytania, tak?
Proszê bardzo. Ale ja bym bardzo prosi³, ¿eby

nie wchodziæ zbytnio w szczegó³y, bo jesteœmy na
innym poziomie traktatu.

Senator Ewa Serocka:
Tak, ja w to w tej chwili nie wchodzê. Dziêkujê

za tê informacjê. Chodzi³o mi tylko o odpowiedŸ,
czy jest, czy nie ma, bo nigdzie tego nie znalaz-
³am.

Ale ja w zupe³nie innej kwestii. Nie jestem usa-
tysfakcjonowana odpowiedzi¹ na moje trzecie
pytanie dotycz¹ce trudnych s³ów ujêtych w trak-
tacie, trudnych dla spo³eczeñstwa. Zada³am py-
tanie, czy ministerstwo przewiduje jakiœ s³owni-
czek tych wyrazów.

(G³osy z sali: Przecie¿ minister odpowiedzia³.)
Ja nie mogê powiedzieæ spo³eczeñstwu, lu-

dziom…
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Pan minister

odpowiedzia³ na to pytanie.)
…z którymi siê spotykam, ¿eby udali siê do ad-

wokata.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Truszczyñski:
Ale mam wra¿enie… Usi³owa³em odpowiedzieæ

na to pytanie pani senator, wyra¿aj¹c przekona-
nie, ¿e prawie na pewno, a w gruncie rzeczy na-
wet na pewno, resort spraw zagranicznych wy-
produkuje odpowiedni glosariusz, a jeœli nie zro-
bi tego resort spraw zagranicznych, to na zlece-
nie resortu spraw zagranicznych zrobi to któraœ
z fundacji lub któraœ z jednostek naukowych za-
jmuj¹cych siê prawem europejskim w Polsce,
a byæ mo¿e podzielimy siê prac¹ i zrobi to Urz¹d
Komitetu Integracji Europejskiej. Œwiadomoœæ
tego, ¿e to jest potrzebne, proszê mi wierzyæ, ma-
my od dawna i tego rodzaju produkt powstanie.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Pan Dzido chcia³ jeszcze zabraæ g³os.
Alebardzobymprosi³, ¿ebyniepowtarzaæpytañ.

Senator Henryk Dzido:

Nie, ja ju¿ je zada³em, to nie zadam ponownie,
Panie Marsza³ku. Ale dziêkujê za mo¿liwoœæ py-
tania.

Panie Ministrze, ja po pañskiej wypowiedzi
mam tak¹ w¹tpliwoœæ. Pan twierdzi, ¿e to nie jest
konstytucja, to o czym rozmawiamy, prawda?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Jan Truszczyñski: No nie jest.)

Ale w tej informacji jest napisane wprost, Panie
Ministrze: Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla
Europy. Czy to jest taki sam b³¹d, jak w t³umacze-
niu tego traktatu? Czy rz¹d ma inne zdanie, a pan
ma inne zdanie w tej kwestii? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Przepraszam, pytam po raz ostatni: czy jeszcze
ktoœchce zadaæpytanie,bo ju¿bêdziemykoñczyæ?

Bardzo proszê, Panie Ministrze, odpowiedzieæ
na tê w¹tpliwoœæ pana Dzidy.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Truszczyñski:

No có¿, nic na to nie poradzê. To nie jest kon-
stytucja, to jest umowa miêdzynarodowa za-
wieraj¹ca elementy tradycyjnie stosowane
w prawie podstawowym pañstw narodowych,
elementy aksjologiczne, które na ogó³ zawiera
siê we wstêpach b¹dŸ w preambu³ach do kon-
stytucji narodowych, takie jak prawa cz³owie-
ka, prawa obywatela, które oczywiœcie s¹ sol¹
ka¿dej konstytucji narodowej. I z tego wzglêdu
ambicje polityczne wielu naszych partnerów,
aby nadaæ tej miêdzynarodowej umowie rangê
wy¿sz¹ ni¿ ranga wszystkich dotychczasowych
elementów prawa podstawowego Wspólnot Eu-
ropejskich, Unii Europejskiej, spowodowa³y, i¿
zaczêto siê pos³ugiwaæ pojêciem „traktat kon-
stytucyjny” czy wrêcz, tak jak jest, istotnie,
w wersji oficjalnej, w terminologii oficjalnej,
sformu³owaniem „Traktat ustanawiaj¹cy Kon-
stytucjê dla Europy”.

Przyznajê, powtórzê to jeszcze raz: my w Polsce
akurat nie byliœmy zwolennikami stosowania tej
terminologii. Pamiêtam do dzisiaj dyskusjê, któ-
ra trwa³a w roku 2000, na temat traktatu nicej-
skiego – on wtedy by³ na desce kreœlarskiej. Ju¿
wtedy w niektórych g³owach ko³ata³a siê myœl

o tym, ¿eby stworzyæ coœ w rodzaju quasi-kon-
stytucji, traktatu konstytucyjnego. Nasi polity-
cy, czêsto wypowiadaj¹cy siê w tej materii – przy-
toczê chocia¿by s³owa pana premiera Tadeusza
Mazowieckiego, bez jego zgody, ale wybaczy mi to
na pewno – wyra¿ali w¹tpliwoœci co do w³aœciwo-
œci stosowania tego typu okreœleñ i pos³ugiwania
siê takimi pojêciami. Istotnie, przyznajê, pewne-
go rodzaju konfuzja ma prawo wystêpowaæ, ale,
jeszcze raz podkreœlê, to nie jest konstytucja, to
nie jest akt, który mo¿emy porównywaæ z konsty-
tucj¹ pañstwa narodowego.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Bardzo panu dziêkujê, Panie Ministrze, za pañ-
skie bardzo obszerne uwagi. Serdecznie dziêkujê.

(Oklaski)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia oraz koniecz-
noœci zapisywania siê do g³osu.

Stwierdzam, ¿e na liœcie mówców widnieje
szeœæ nazwisk. Jako pierwszy g³os zabierze pan
senator Bogdan Podgórski, a jako drugi pan Sza-
franiec.

Senator Bogdan Podgórski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Goœcie! Panie, Panowie Senatorowie!

Bardzo dobrze siê sta³o, ¿e wys³uchaliœmy in-
formacji pana ministra na temat oceny postano-
wieñ Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla
Europy. Temat konstytucji europejskiej ju¿ od
pewnego czasu jest obecny w mediach, ale dys-
kusja, jaka wywi¹za³a siê przy tej okazji, idzie,
moim zdaniem, w z³ym kierunku.

Zasadniczym problemem dla wiêkszoœci opcji
politycznych nie jest to, co zawiera traktat i jakie
bêd¹ efekty jego przyjêcia b¹dŸ odrzucenia, ale
to, kiedy nale¿y przeprowadziæ referendum. Oso-
biœcie uwa¿am, ¿e powinniœmy siê skupiæ na me-
rytorycznej zawartoœci traktatu, gdy¿ ma to zasa-
dnicze znaczenie dla przysz³oœci Polski i Unii Eu-
ropejskiej.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e dla mnie konstytu-
cja europejska to nie tylko preambu³a czy sposób
liczenia g³osów w Radzie Europejskiej, czy te¿
specjalne klauzule odnosz¹ce siê do wschodnich
landów w Niemczech. Oczywiœcie, s¹ to wa¿ne za-
gadnienia, ale nie powinny one przys³oniæ nam
ca³oœci przedsiêwziêcia, jakim jest zast¹pienie
wszystkich traktatów unijnych jednym.

Dziêki traktatowi Unia bêdzie sprawniejsza,
mo¿na bêdzie szybciej i ³atwiej podejmowaæ de-
cyzje, a obywatele bêd¹ czuli siê bardziej komfor-
towo. Wprowadzone zostanie pojêcie obywatel-
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stwa Unii Europejskiej. Ponadto Unia zyska oso-
bowoœæ prawn¹, która wzmocni j¹ miêdzy innymi
jako uczestnika stosunków miêdzynarodowych.

Chcia³bym równie¿ zaznaczyæ, ¿e traktat – co
bardzo istotne – poszerza kompetencje Parla-
mentu Europejskiego, jedynego organu Unii po-
chodz¹cego z powszechnych i bezpoœrednich wy-
borów. Ponadto, o czym nie mo¿emy zapominaæ,
przyznaje nowe prerogatywy parlamentom pañ-
stw cz³onkowskich, przez co bêd¹ one mog³y
wp³ywaæ na legislacjê Unii Europejskiej. Przyk³a-
dowo, bêdzie mo¿na zapobiec pewnym propozy-
cjom Komisji Europejskiej, o ile tak¹ wolê wyrazi
1/3 parlamentów krajowych.

Panie i Panowie Senatorowie, o koniecznoœci
przyjêcia traktatu konstytucyjnego, jego wadach
i za le tach mo¿na mówiæ bardzo d ³ugo .
Chcia³bym siê odnieœæ jeszcze do jednego z g³ó-
wnych argumentów przeciwników konstytucji
europejskiej. Otó¿ chodzi o system g³osowania.
W mojej ocenie zasada podwójnej wiêkszoœci jest
demokratyczna i klarowna, odzwierciedla dwoi-
sty charakter Unii Europejskiej – z jednej strony
bowiem jest ona zwi¹zkiem pañstw, z drugiej zaœ
wspólnot¹ obywateli. Analizy systemów nicej-
skiego i konstytucyjnego prowadz¹ do wniosku,
¿e w systemie nicejskim ³atwiej jest stawiæ opór,
a trudniej podejmowaæ decyzje, zaœ w systemie
konstytucyjnym jest odwrotnie: u³atwia on pode-
jmowanie decyzji, a utrudnia stawianie oporu
poszczególnym rozwi¹zaniom. W tej sytuacji o si-
le poszczególnych pañstw cz³onkowskich bêdzie
decydowa³a umiejêtnoœæ budowania kompromi-
sów, znajdowania partnerów do swoich pomys-
³ów. Tak nawiasem mówi¹c, Polska odosobnio-
na, nawet przy najlepszym podziale g³osów w Ra-
dzie, nie by³aby efektywna, je¿eli nie przekona³a-
by innych pañstw cz³onkowskich do swoich po-
mys³ów.

Podsumowuj¹c, chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e nie
jestem krytyczny wobec tego projektu konstytu-
cji europejskiej, ale mam te¿ œwiadomoœæ, ¿e jest
on owocem pewnego kompromisu. Jest on po-
trzebny Unii Europejskiej w jej obecnym
kszta³cie. Absolutnie nie jest zasadny argument
o przesuniêciu terminu referendum tak, abyœ-
my mogli zobaczyæ, jak post¹pi¹ inne pañstwa
cz³onkowskie. Przecie¿ nie bêdziemy odrzucali
traktatu dlatego, ¿e odrzucili go inni, albo nie
bêdziemy go przyjmowaæ dlatego, ¿e inni ju¿ to
zrobili. Przyjêcie b¹dŸ odrzucenie tego doku-
mentu to nasza suwerenna decyzja ze wszystki-
mi jej konsekwencjami. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e
powinniœmy zabiegaæ o przekazanie przed refe-
rendum obywatelom naszego kraju jak najszer-
szej wiedzy merytorycznej na temat Traktatu
ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê panu senatorowi.
Pan senator Jan Szafraniec.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni Go-

œcie!
W dniu 29 paŸdziernika 2004 r. zosta³ podpi-

sany w Rzymie przez polski rz¹d traktat konsty-
tucyjny. Dzisiejsza informacja rz¹du, jak i prze-
widziana debata, poœwiêcona jest w³aœnie posta-
nowieniom Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytu-
cjê dla Europy z punktu widzenia interesów Pol-
ski. Do tej pory nie dowiedzieliœmy siê w³aœciwie,
jakie s¹ ustanawiane prawa, które chroni³yby in-
teres Polski, poza sprawami mniej wa¿nymi.
A zatem w toku dzisiejszej debaty Wysoka Izba
ustosunkuje siê do zasadniczego punktu, zasa-
dniczego problemu: czy traktat konstytucyjny
chroni interesy Polski, czy te¿ takiej ochrony nie
przewiduje.

Ja osobiœcie jestem przekonany o tym, ¿e za-
pewnienia o dostatecznej ochronie polskich inte-
resów dostarczone nam w³aœnie w informacji
rz¹dowej wydaj¹ siê jedynie czczym werbaliz-
mem.

¯eby odpowiedzieæ na pytanie o ochronê inte-
resów polskich, nale¿y rozwa¿yæ zgodnoœæ zapi-
sów traktatowych z zapisami Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, która, jak wiemy, jest naj-
wy¿szym aktem prawnym powsta³ym i przyjêtym
w trosce o byt i przysz³oœæ naszej ojczyzny jako
suwerena, jako pañstwa, które winno utrzymaæ,
utrwalaæ i rozwijaæ to¿samoœæ narodu polskiego
zakorzenion¹ w chrzeœcijañskim dziedzictwie
narodu.

Po porównaniu zapisów naszej konstytucji
z zapisami traktatowymi nale¿y powiedzieæ, i¿
mamy do czynienia z rozbie¿noœci¹ celów i zapi-
sów na niekorzyœæ interesów polskich. I tak, po
pierwsze, art. I-6 konstytucji europejskiej stano-
wi – by³a o tym mowa – o pierwszeñstwie konsty-
tucji Unii Europejskiej przed prawem pañstw
cz³onkowskich, co pozostaje w ewidentnej sprze-
cznoœci z art. 8 naszej konstytucji, który mówi, ¿e
konstytucja jest najwy¿szym prawem Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Po drugie, w zapisach traktatowych brakuje
definitywnie okreœlonych kompetencji organów
w³adzy pañstwowej Rzeczypospolitej, które by³y-
by zgodnie z art. 90 naszej konstytucji przekaza-
ne organizacji miêdzynarodowej lub organowi
miêdzynarodowemu. Brak okreœlenia takich
kompetencji stwarza niebezpieczeñstwo przeka-
zywania nie niektórych kompetencji, ale bli¿ej
nieokreœlonych, a wiêc wszystkich czy prawie
wszystkich. I to nie le¿y w interesie Polski.
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Kolejna kolizja: art. 62 naszej konstytucji daje
prawo do udzia³u w referendum lub wyborach
obywatelom polskim, podczas gdy konstytucja
europejska daje takie prawo wyborcze, zarówno
czynne, jak i bierne, cudzoziemcom. Czy to le¿y
w polskim interesie?

Kolejna kolizja dotyczy wymiaru art. 19 naszej
konstytucji, który wyraŸnie artyku³uje, ¿e
ma³¿eñstwo jest zwi¹zkiem mê¿czyzny i kobiety,
i ten zwi¹zek warunkuje rodzinê.

Nale¿y tak¿e dopatrywaæ siê kolizji zapisów
traktatowych z art. 38, który nie dopuszcza do
aborcji i eutanazji. Zapisy traktatowe nie zaka-
zuj¹ takich procedur œmierci. Ja swego czasu za-
da³em pytanie pani minister Hübner, czy konsty-
tucja europejska – a w takim zapisie ka¿dy ma
prawo do ¿ycia – chroni ¿ycie poczête i ¿ycie
w stadium krañcowym, i otrzyma³em odpowiedŸ,
¿e Unia Europejska nie definiuje ani pocz¹tko-
wego, ani koñcowego okresu ¿ycia. Skoro nie de-
finiuje, to tym samym nie zakazuje uœmiercania
dzieci poczêtych i nie zakazuje uœmiercania oby-
wateli znajduj¹cych siê w stanie terminalnym
czy w podesz³ym wieku. Czy to rzeczywiœcie le¿y
w interesie polskich obywateli?

Ten krótki przegl¹d, zapewne nieca³oœciowy,
kolizji konstytucyjnych jest œwiadectwem, wy-
mownym œwiadectwem, tego, ¿e wartoœci chro-
nione przez polsk¹ konstytucjê s¹ deprecjonowa-
ne w zapisach konstytucji unijnej, a zatem, nie-
stety, nie s³u¿¹ polskim interesom. Bo czy mo¿na
mówiæ o korzystnych zmianach dla polskich in-
teresów, w sytuacji gdy rz¹d Polski nie realizuje
uchwa³ sejmowych z dnia 2 paŸdziernika
i 11 grudnia 2003 r. sygnalizuj¹cych rz¹dowi kie-
runek prowadzenia negocjacji w sprawie
traktatu konstytucyjnego?

I tak, nie objêto ochron¹ polskich interesów,
wyra¿aj¹c zgodê na eliminacjê z preambu³y war-
toœci chrzeœcijañskich, nie dopilnowano pol-
skich interesów, nie broni¹c sposobu g³osowania
zapewnionego w traktacie nicejskim. Traktat
konstytucyjny nie zawiera zapisów wskazuj¹cych
na wy³¹cznoœæ kompetencji praw pañstw cz³on-
kowskich. Mówi¹c innymi s³owy: brakuje w trak-
tacie konstytucyjnym wyszczególnienia takich
dziedzin, w których pañstwo polskie bêdzie mog³o
podejmowaæ wy³¹cznie samodzielne decyzje. Czy
to le¿y w interesie pañstwa polskiego?

W traktacie konstytucyjnym, jak wynika
z dostarczonej nam informacji rz¹du, zwiêksza
siê liczba obszarów objêtych procedur¹ pode-
jmowania decyzji wiêkszoœciowych, a kurczy siê
obszar decyzji jednomyœlnych. I znów retorycz-
ne pytanie: czy rzeczywiœcie to le¿y w narodo-
wym interesie?

Z dostarczonej przez rz¹d informacji wynika,
¿e nast¹pi umocnienie roli parlamentów narodo-

wych. No, to zakrawa ju¿ na kpinê. Tak napraw-
dê, to umocnienie ogranicza siê jedynie do obo-
wi¹zku informowania parlamentów narodowych
o zamiarach na przyk³ad Rady Europejskiej i do
zmiany mechanizmu informowania parlamen-
tów narodowych w sprawie ró¿nego rodzaju pro-
cedur i legislacji prawnej na obszarze Unii. I tak,
na przyk³ad, nast¹pi ograniczenie funkcji pra-
wodawczej Sejmu i Senatu, a nie wzmocnienie,
a to ograniczenie nast¹pi miêdzy innymi w sfe-
rze objêtej prawodawstwem Unii Europejskiej.
Nast¹pi os³abienie roli parlamentu narodowego
przy zawieraniu umów miêdzynarodowych – na
przyk³ad Komisja Europejska bêdzie je negocjo-
waæ i zawieraæ, a nie rz¹d Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Projekty krajowych aktów prawnych doty-
cz¹ce spraw finansowych bêd¹ musia³y od-
zwierciedlaæ wymogi stawiane przez Uniê Euro-
pejsk¹. A zatem, jak mo¿na mówiæ, ¿e nastêpuje
umocnienie czy wzmocnienie roli parlamentów
narodowych? Po prostu, my bêdziemy informo-
wani o aktach prawnych nas obowi¹zuj¹cych,
ale tworzonych nie przez polski parlament, ale
przez Parlament Europejski. Jaka wtedy bêdzie
rola Sejmu i Senatu? Ograniczy siê ona do ak-
ceptacji aktów prawnych, które bêd¹ tworzone
poza krajem.

Ciekaw jestem, jakie kompetencje zostan¹
przyznane ministrowi spraw zagranicznych pañ-
stwa cz³onkowskiego w sytuacji powo³ania mini-
stra spraw zagranicznych Unii Europejskiej,
w kompetencjach którego bêdzie le¿a³o wzmoc-
nienie spójnego reprezentowania Unii Europej-
skiej. Czy to le¿y w interesie polskim? Jaka bê-
dzie rola ministra spraw zagranicznych w takim
kontekœcie i w takim uk³adzie?

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Panie Sena-
torze, pora koñczyæ.)

Ju¿ koñczê.
I na zakoñczenie pragnê zwróciæ uwagê na ge-

nezê przyjêcia konstytucji europejskiej. Jej auto-
rzy byli powo³ani w sposób wyj¹tkowo niedemo-
kratyczny. Powsta³y tym sposobem Konwent Eu-
ropejski stanowi w³aœciwie niereprezentatywne
cia³o, które opracowa³o zrêby konstytucji euro-
pejskiej, mijaj¹cej siê z obywatelskim oczekiwa-
niem. Czy my, jako Wysoka Izba, mieliœmy wp³yw
na wybór reprezentantów Senatu do Konwentu
Europejskiego? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu senatorowi.
Teraz zabierze g³os pani senator Skrzy-

pek-Mrowiec i to bêdzie debiut.
(Senator Zofia Skrzypek-Mrowiec: W czym de-

biut?)
Przepraszam, nie. Przepraszam.
(Senator Zofia Skrzypek-Mrowiec: Nie, to nie…)
Jezus, Maria, przepraszam.
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Senator Zofia Skrzypek-Mrowiec:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Analizuj¹c proponowany traktat, a w³aœciwie

proponowan¹ Konstytucjê dla Unii Europejskiej
– bêdê siê trochê przy tym upieraæ – z punktu wi-
dzenia interesów Polski, pragnê szerzej omówiæ
te trzy sprawy, które ju¿ tutaj poruszy³ mój po-
przednik, pan senator Szafraniec. Stanowi¹ one
pewien blok. Mianowicie s¹ to sprawy nieporu-
szane przez rz¹d, czyli ochrona ¿ycia, ochrona
ma³¿eñstwa i ochrona rodziny.

Wiadomo, ¿e wed³ug art. 18 naszej konstytucji
ma³¿eñstwo jako zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny,
rodzina, macierzyñstwo i rodzicielstwo znajduj¹
siê pod ochron¹ i opiek¹ Rzeczypospolitej Pol-
skiej. I chcia³abym wiedzieæ, czy ten artyku³ bê-
dzie odzwierciedlony w konstytucji Unii Euro-
pejskiej. Wydaje mi siê, ¿e nie. Czy konstytucja
Unii Europejskiej dopuszcza zak³adanie
ma³¿eñstw i rodzin przez osoby tej samej p³ci?
Wydaje mi siê, ¿e tak. I wydaje mi siê, w kontekœ-
cie tej dyskusji, ¿e w³aœnie senacki projekt usta-
wy o rejestrowanych zwi¹zkach partnerskich
by³ tak¹ forpoczt¹ legalizacji ma³¿eñstw homo-
seksualistów, których konstytucja Unii Euro-
pejskiej zakazuje dyskryminowaæ, co zosta³o
wyra¿one w art. 3 ust. 3 projektu tej konstytucji,
gdzie jest mowa o tym, ¿e Unia d¹¿y do zwalcza-
nia wszelkiej dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ,
rasê lub orientacjê seksualn¹ itd., itd. To jest je-
dna sprawa.

Art. 38 naszej konstytucji mówi, ¿e Rzeczpo-
spolita Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi
prawn¹ ochronê ¿ycia, co znajduje odzwier-
ciedlenie w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka,
gdzie zapisano, ¿e dziecko to osoba od chwili
poczêcia. Tu us³yszeliœmy, ¿e jest ju¿ wyjaœnie-
nie, i¿ nie ma okreœlenia, od kiedy zaczyna siê
¿ycie. Czy wiêc konstytucja Unii Europejskiej
chroni prawo do ¿ycia od poczêcia do natural-
nej œmierci? Chcia³abym to wiedzieæ. Obawiam
siê, i¿ akceptuje zarówno aborcjê, jak i euta-
nazjê. Zadajê to pytanie ze wzglêdu na interesy
w³aœnie Polski i wszystkich Polaków, szczegól-
nie tych najs³abszych: nienarodzonych i w po-
desz³ym wieku. Czy jest w interesie Polski
zmniejszanie dzietnoœci przez aborcjê w kon-
tekœcie spadku demograficznego? Nawet jeœli
chodzi o udzia³ w g³osowaniach w Parlamencie
Europejskim.

I trzecia sprawa. Chcia³abym wiedzieæ, czy
art. II-25 traktatu konstytucyjnego nie uspra-
wiedliwia eutanazji, akcentuj¹c bardzo dobitnie
prawo osób w podesz³ym wieku do godnego, nie-
zale¿nego ¿ycia oraz do uczestnictwa w ¿yciu
spo³ecznym i kulturalnym. I czy jest on w intere-
sie Polaków w podesz³ym wieku, a zw³aszcza
w terminalnych stanach, w których imieniu w³a-
œnie wystêpujê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Bielê.

Senator Adam Biela:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Pan minister usi³owa³ nas przekonywaæ, ¿e

proponowana Konstytucja dla Unii Europejskiej
nie jest konstytucj¹. Wchodzimy w jakiœ bardzo
zasadniczy spór, Panie Ministrze, na tyle podsta-
wowy, ¿e musielibyœmy okreœliæ byty i pojêcia,
którymi siê pos³ugujemy – a¿ tak dalece. Skoro
nazwa tego dokumentu mówi o tym, ¿e ustana-
wia siê poprzez procedury ratyfikacyjne konsty-
tucjê, no to znaczy, ¿e jest to konstytucja expres-
sis verbis. I skoro w wielu artyku³ach tego¿ doku-
mentu mowa jest o tym, ¿e jest to konstytucja,
przyk³adowo w art. 10 z tytu³u III w ust. 1 mówi
siê, ¿e konstytucja i inne akty itd. – mamy prze-
cie¿ tego rodzaju odniesienia – to jak¿e¿ mo¿na
o dokumencie, który sam chce byæ nazywany
konstytucj¹, w sposób uporczywy g³osiæ, ¿e kon-
stytucj¹ nie jest.

Pan minister w swoim wyst¹pieniu poinformo-
wa³ nas bardzo obszernie o treœci, o osi¹gniê-
ciach zwi¹zanych z procedurami negocjacyjny-
mi. Oczywiœcie, trudno jest nie zgodziæ siê, i¿
osi¹gniêto bardzo znacz¹ce efekty w tych nego-
cjacjach. Tak, istotnie, jest to sukces negocjacyj-
ny w tej ostatniej fazie. Trudno by³oby mówiæ
o poprzednich, ale ta ostatnia faza na pewno jest
uwieñczona sukcesem. Tylko pytanie: czy to wy-
starcza, ¿eby byæ usatysfakcjonowanym przyjê-
tym rezultatem tego wszystkiego?

Naturalnie mo¿na by zadaæ generalne pytanie,
w jakich obszarach widzi siê korzyœci dla Polski,
wynikaj¹ce z ratyfikacji Traktatu ustanawiaj¹ce-
go Konstytucjê dla Europy. Dla uczciwego posta-
wienia sprawy nale¿a³oby jednak powiedzieæ, czy
nie ma jakiegoœ ryzyka, czy nie ma jakichœ obsza-
rów zagro¿eñ dla Polski zwi¹zanych z przyjêciem
Konstytucji dla Europy w proponowanym
kszta³cie. Jeœli mówimy o korzyœciach, powie-
dzmy te¿ jednak o faktycznych zagro¿eniach,
skoro ma byæ uczciwie przeprowadzone referen-
dum, w którym obywatele maj¹ powiedzieæ: tak
lub nie.

Proszê pañstwa, mieliœmy ju¿ tak¹ sytuacjê, ¿e
usi³owano nas przekonywaæ, i¿ traktat akcesyjny
w przyjêtym kszta³cie nie zawiera ¿adnych nie-
spodzianek. S³ysza³em na tej sali, równie¿ z ust
pana ministra, wypowiedzi, ¿e art. 21 tego trak-
tatu jest tak tylko tam do³¹czony, ale przecie¿ nie
bêdzie on nigdy egzekwowany, bo jest zawarte ta-
kie gentelmen’s agreement; po prostu przyjêto
taki art. 21 ze wzglêdów formalnych. I có¿ siê
okaza³o? Na w³asne uszy s³ysza³em, jak wykorzy-
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stano ten art. 21, który pozwala³ Unii Europej-
skiej przed przyst¹pieniem Polski w struktury
dokonywaæ zmian w zakresie polityki rolnej. Ta-
kich zmian dokonano przed 1 maja, wykorzystu-
j¹c bardzo szybk¹ œcie¿kê legislacyjn¹ w Parla-
mencie Europejskim. Usi³owa³em wraz z innymi
kolegami przeciwstawiæ siê temu, lecz wyœmia-
no nas. Powiedziano: gdzie byli wasi negocjato-
rzy, którzy zgodzili siê na art. 21 tego traktatu?
I oni mieli racjê, oczywiœcie. Gdzie byli nasi ne-
gocjatorzy?

Trudno jest wiêc zgodziæ siê z panem mini-
strem, ¿e skoro s¹ jakieœ obszary ryzyka zwi¹za-
ne z tym traktatem, no to przyjmijmy ten traktat
i zobaczmy potem, co z tego bêdzie wynikaæ – na
pewno wszystko bêdzie dobrze. Tak, za³ó¿my tak
sobie. Ju¿ mieliœmy przyk³ad – i ja by³em tego na-
ocznym œwiadkiem – jak ten art. 21, jeden tylko
artyku³, zawa¿y³ na tych wszystkich zmianach,
których dokonano w sposób ewidentnie nieko-
rzystny dla Polski, w³¹czaj¹c równie¿ produkcjê
chmielu we wszystkie restrykcje, które by³y objê-
te wczeœniej postanowieniami traktatu.

Niestety ten traktat nasuwa wiele, wiele w¹t-
pliwoœci o charakterze bardzo podstawowym. S¹
ró¿ni specjaliœci w dziedzinie prawa konstytucyj-
nego, którzy patrz¹ na tê kwestiê niekoniecznie
tak, jak przedstawi³ to pan minister, wed³ug któ-
rego ¿adnej niezgodnoœci nie ma. Niektórzy je-
dnak s¹dz¹, i¿ po zaakceptowaniu tej konstytucji
powstanie niemo¿liwy do ogarniêcia chaos pra-
wnoustrojowy. Nie mieœci siê nawet w ¿adnych
kategoriach, tak ¿eby go mo¿na by³o opisaæ.
Trudno jest wiedzieæ, naprawdê. Wiêc nie mo¿na
w tak afirmacyjny sposób od razu powiedzieæ, ¿e
to bêdzie takie wielkie dobrodziejstwo i ¿e nie jest
ono zwi¹zane z ¿adnym ryzykiem.

Ten traktat proponuje faktycznie budowanie
integracji europejskiej na trochê innych podsta-
wach. Trudno jest nie zgodziæ siê, ¿e ten traktat
ogranicza w jakiœ znacz¹cy sposób suwerennoœæ
pañstw cz³onkowskich. A wiêc jest to w jakiœ spo-
sób rezygnowanie z suwerennoœci, równie¿ przez
Polskê. Cokolwiek by mówiæ o zapisach art. 10
ust. 1 z tytu³u III, to niestety s¹ równie¿ znane te-
go rodzaju interpretacje, ¿e te zapisy ograniczaj¹
suwerennoœæ pañstwa polskiego.

Oczywiœcie bardzo wa¿na jest w tym traktacie
aksjologia. I nie chodzi tylko o preambu³ê. Fakty-
cznie, nasi negocjatorzy byli jedynymi, którzy
bronili w tej preambule pewnych treœci istotnych
dla Polaków. Mo¿na sobie postawiæ pytanie, na
jakich to wartoœciach ma byæ budowana jednoœæ
Europy, skoro konstruktorzy konstytucji nie
zdecydowali siê ani jednym s³owem zaryzykowaæ
– w cudzys³owie mówi¹c – twierdzenia, i¿ mog¹ to
byæ wartoœci chrzeœcijañskie, podzielane przez
obywateli pañstw cz³onkowskich, którzy w wiêk-

szoœci, tak jak Polacy, s¹ chrzeœcijanami. Nie cho-
dzi tylko o preambu³ê, oczywiœcie. Chodzi o wy-
dŸwiêk ca³ego tego traktatu konstytucyjnego.

W takim razie jakie to wartoœci, jeœli nie
chrzeœcijañskie, maj¹ byæ podstaw¹? Ta kon-
stytucja w sposób bardzo bezpoœredni proponu-
je oparcie siê na wartoœciach rewolucji francus-
kiej, tego okresu. To maj¹ byæ te wartoœci na-
czelne. Has³a tej rewolucji zosta³y póŸniej prze-
niesione do rewolucji paŸdziernikowej i sta³y siê
filarem konstytucji Zwi¹zku Socjalistycznych
Republik Radzieckich. Okaza³y siê one deklara-
cjami bez pokrycia. Piêknie by³a napisana kon-
stytucja ZSRR, tylko ¿e nikt nie oczekiwa³, ¿e
ona bêdzie realizowana.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Jolanta Danielak)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie Senatorze, czas min¹³. Proszê koñczyæ

wyst¹pienie.

Senator Adam Biela:
Zmierzam do zakoñczenia.
Czy nie ma obawy, ¿e historia mo¿e siê powtó-

rzyæ w³aœnie z Konstytucj¹ dla Unii Europejskiej,
która jest przygotowana wyj¹tkowo niestaran-
nie, nieprecyzyjnie i stwarza wiele obszarów za-
gro¿eñ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Matusiak.

Senator Ryszard Matusiak:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowni
Senatorowie!

Mówimy o czymœ, co jest istotne dla Polski,
o czymœ, co w zasadzie mo¿e mieæ znaczenie dla
przysz³ych pokoleñ. Ale na pocz¹tku odniosê siê
do wypowiedzi redaktora francuskiego pisma
„Paris Match”, który zawar³ w tym¿e piœmie,
w numerze 2890 z dnia 7 paŸdziernika 2004 r.,
nastêpuj¹c¹ ocenê, co to jest ta konstytucja. Jej
wady: rozwlek³oœæ, mêtnoœæ, jurydyczny be³kot.
I stwierdzenie: nasi prawnicy obarczeni redakcj¹
przemyœleñ fundatorów zsunêli siê po stoku
skomplikowania, niejasnoœci, gmatwaniny, a¿
do niezrozumia³oœci. A projekt europejski stano-
wi tego dok³adne apogeum. Nie konsultowano siê
w ¿adnej sprawie. Jeœli konstytucja siê zatrze, to
po cichu wœlizgnie siê poprawka, która jakoœ to
naoliwi. A wiêc bez paniki. Nie warto mieæ migre-
ny przez tê okropn¹ lekturê. Jeœli jesteœ za Euro-
p¹, zrób tak jak ja i g³osuj: tak. Proszê pañstwa,
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jaka przewrotnoœæ, jaka rzeczywistoœæ wynika-
j¹ca z tej oceny konstytucji.

I co ciekawego? Ja dzisiaj pana ministra zapy-
ta³em o art. 6 i pan minister powiedzia³, ¿e nie
wszyscy konstytucjonaliœci maj¹ pogl¹d taki,
a nie inny. Jest taka zasada: je¿eli jest 1% szan-
sy, ¿e cz³owiek mo¿e byæ niewinny, to nie mo¿na
go skazaæ – trzeba mu jego winê udowodniæ, trze-
ba byæ pewnym na 100% niewinnoœci albo winy
tego cz³owieka. I jest sytuacja bardzo ciekawa, bo
w amerykañskim prawie jest tak, ¿e w debacie lu-
dzi, którzy maj¹ wydaæ orzeczenie – sala tam sie-
dzi – jeœli jednego, tylko jednego, ³awnika pozo-
stali nie mog¹ przekonaæ do tego, ¿eby by³ taki,
a nie inny wyrok i jedenastu jest za, a jeden prze-
ciw, tematu nie ma.

Proszê zwa¿yæ, ¿e ta konstytucja nak³ada na
Polskê ró¿ne zobowi¹zania i powoduje jedn¹
rzecz: ogranicza tê suwerennoœæ i to w wielu
aspektach. To nie jest kwestia mojego punktu
widzenia, sposobu patrzenia na to, tego, ¿e mam
jakiœ pogl¹d. Ja zapytujê, czy myœmy wszystko
zrobili s³usznie, ¿eby tak¹, a nie inn¹, treœæ kon-
stytucji przyjêto. Czy wszystkie dzia³ania na-
sze… A pytanie jest inne: czy musimy j¹ przyj¹æ?

Pan minister wyjaœni³, ¿e bêd¹ wtedy podcho-
dy, ¿e mo¿e byæ w zasadzie wobec tych krajów,
które siê odwa¿¹ powiedzieæ: nie… ¯e bêdzie pra-
wie ost racyzm. Bo wtedy bêdz ie jak ieœ
quasi-porozumienie, bêd¹ quasi-uzgodnienia,
¿eby tych krn¹brnych potraktowaæ tak czy ina-
czej. Zabrzmia³o to bardzo groŸnie, zabrzmia³o to
tak, jak byœmy musieli to pod przymusem przy-
jmowaæ, bo inaczej bêdzie to wobec Polski… Bê-
dzie jakiœ taki dziwny dzia³ – ¿e Polska jest niepo-
trzebna, zbêdna Europie. Ja s¹dzê, ¿e Polska jest
potrzebna Europie i jest wa¿nym krajem w Euro-
pie. To s¹ s³owa pana ministra. Warto siê z tym
zapoznaæ, dok³adnie to przeczytaæ. Ja ws³uchi-
wa³em siê w ca³¹ wypowiedŸ. I to groŸnie za-
brzmia³o tak¿e dlatego, ¿e to jest tak, jakbyœmy
my, Polacy, nie mieli wyjœcia. Ja ju¿ siê nie bêdê
odnosi³ do punktów sprzecznych z nasz¹ konsty-
tucj¹, nawet tych, które s¹ zawarte, bo mo¿na by
ich by³o ki lkanaœcie przytoczyæ, ale nie
chcia³bym tego przed³u¿aæ.

S¹dzê, ¿e pan minister powiedzia³ bardzo
wa¿n¹ rzecz – ¿e bêdzie szeroko rozpowsze-
chniana w spo³ecznoœci wiedza o konstytucji,
argumenty na tak. Ale mam nadziejê, Panie Mi-
nistrze, ¿e zgodnie z zasad¹ demokracji bêd¹ te¿
przedstawiane argumenty na nie. A dlaczego?
Bo Unia Europejska sama wyra¿a ideê, ¿e oby-
watele s¹ wolni i maj¹ prawo prezentowaæ swoje
pogl¹dy. I w sprawie tych pogl¹dów zwracam
siê do pana ministra – ¿eby takie rzeczy, o któ-
rych by³a mowa w tych zapytaniach, te¿ by³y
w tej informacji. Bo inaczej wychodzi z tego, ¿e

ca³y czas jesteœmy tylko na tak, a nie mówimy
o tym, jakie s¹ zagro¿enia.

Pan minister raczy³ powiedzieæ, ¿e bêdzie je-
den minister spraw zagranicznych, który de facto
bêdzie za nas ustala³ politykê zagraniczn¹ i ona
bêdzie musia³a byæ przez nas traktowana jedno-
znacznie jako polityka Unii Europejskiej, a nie
polityka suwerennego kraju, który mówi o w³as-
nej, narodowej konstytucji w taki czy inny spo-
sób. To jest jeden z kluczowych elementów poli-
tyki ka¿dego pañstwa; sprawy zagraniczne s¹ is-
tot¹ pañstwa, istot¹ jego suwerennoœci, istot¹ je-
go mo¿liwoœci i jego znaczenia w sferze miêdzy-
narodowej i nie tylko miêdzynarodowej. To tak¿e
kwestia szacunku obywatela do swojego pañ-
stwa – szacunku obywatela do swojego pañstwa,
a nie tylko wymyœlona tak sobie.

Jest jeszcze jedno bardzo pouczaj¹ce wy-
st¹pienie, wskazuj¹ce na to, co ju¿ siê sta³o w tej
konstytucji, stwierdzenie cz³owieka, który
wspó³pracowa³ z konwentem przy tworzeniu tej
konstytucji. Chodzi o Weilera, autora ksi¹¿ki
„Chrzeœcijañska Europa. Konstytucyjny impe-
rializm czy wielokulturowoœæ?”. I ten cz³owiek,
który by³ doradc¹ konwentu – zaznaczam, orto-
doksyjny ¯yd – mówi rzeczy niewiarygodne: ¿e
Europa wyrzek³a siê swego chrzeœcijañstwa. Mó-
wi to w³aœnie cz³owiek, którego trudno by³oby o to
pos¹dzaæ. Polecam szanownej Izbie i panu mini-
strowi zapoznanie siê z t¹ bardzo interesuj¹c¹
lektur¹. I on mówi, ¿e w ogóle nie rozumie, jak
mo¿na tego siê wypieraæ. A Europa to robi, wy-
piera siê swoich korzeni, tego, jak zosta³a stwo-
rzona, tego, na jakich wartoœciach siê opiera³a
w ró¿nych sytuacjach. Chodzi o takie czy inne
ocenianie Œredniowiecza albo takie czy inne oce-
nianie Lutra lub Œwiêtej Inkwizycji. Ta Europa,
która to wszystko prze¿y³a… I okazuje siê, ¿e my
nie umiemy tych wartoœci zauwa¿aæ, nie umiemy
tych wartoœci broniæ, aby budowaæ na nich przy-
sz³oœæ i dbaæ o swój dobry rozwój, a w tym, co
tworzymy, korzystamy z rewolucji francuskiej.
Ona by³a trudnym okresem w dziejach Europy;
te¿ mo¿na by d³ugo dyskutowaæ na ten temat, ja-
kie ona naprawdê wartoœci przynios³a Europie,
co pozytywnego i co negatywnego. Do tej pory
wielu historyków o to siê spiera, a niektórzy je-
dnoznacznie mówi¹, ¿e rewolucja by³a wrêcz
szkodliwa dla Europy tamtego czasu. A teraz wi-
daæ jej prze³o¿enie na konstytucjê europejsk¹.
WyraŸnie widaæ, ¿e przewodnicz¹cy tego¿ kon-
wentu tak, a nie inaczej kierowa³, staraj¹c siê, ¿e-
by ona by³a taka, a nie inna. W tej¿e konstytucji
widaæ wp³ywy francuskie i niemieckie. To te dwa
mocarstwa wskazuj¹, kto bêdzie rz¹dzi³ Europ¹.
To te mocarstwa wskazuj¹, kto tak naprawdê bê-
dzie mia³ wp³ywy. Proszê pañstwa, i to jest groŸ-
ne, to jest wa¿kie. I o tym powinniœmy mówiæ,
a nie tylko zapewniaæ, ¿e nic siê nie sta³o i mówiæ:
poczekajmy, jak ta konstytucja wejdzie, to j¹ oce-
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nimy. A na jakich zasadach j¹ potem ocenimy?
Jaki¿ to bêdziemy mieli wp³yw? Jak bêdziemy
mogli cokolwiek zmieniæ, je¿eli stosunek g³oso-
wania z propozycji nicejskiej czy innej ju¿ nie ma
znaczenia? Prawid³owoœci typu jednomyœlnoœæ
zosta³y ograniczone w tej konstytucji wrêcz do
minimum – to jest jeden element – i do mo¿liwo-
œci Polski, a poszerzono przelicznikiem, który zo-
sta³ zawarty…

I proszê zwa¿yæ – teraz sprawa ekonomii, tak
króciutko – mamy prosty przyk³ad: polska ener-
getyka. Musimy j¹ dostosowaæ do Unii Europej-
skiej. Jakby to powiedzieæ… Pacta sunt servan-
da? Ale kto zap³aci podpisane umowy d³ugoter-
minowe na energiê elektryczn¹, na dostawê? By-
³y modernizacje wielu przedsiêbiorstw. I teraz
obywatele zap³ac¹, bo zgodnie z prawem unijnym
bêdziemy musieli to pozmieniaæ, poniewa¿ to bê-
dzie, jako subsydiowanie, niezgodne z prawem
unijnym. Takie przyk³ady mo¿na by³oby mno¿yæ,
w naszej gospodarce jest ich bardzo du¿o. I to
wielki b³¹d, ¿e przy mediacji na temat akcesji,
a zarazem przy mediacji na temat tej¿e konstytu-
cji ta materia by³a niedoskonale broniona. By³a
to niedoskona³a obrona, zwa¿ywszy na potrzeby
naszego pañstwa.

Na tym chcia³bym zakoñczyæ. To s¹ tylko uwa-
gi, bo na ten temat mo¿na by³oby dyskutowaæ
bardzo d³ugo. Ale, Szanowni Pañstwo, Pani Mar-
sza³ek, konstytucja… Bo pan minister mówi³, ¿e
nie jest to konstytucja…

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Ja tylko
przypominam, Panie Senatorze, ¿e co prawda
mo¿na d³ugo, ale pan ma jeszcze tylko minutê.)

Oczywiœcie, dziêkujê bardzo. Na pewno zmie-
szczê siê w czasie, Pani Marsza³ek.

Ta konstytucja, Pani Marsza³ek… Pan mini-
ster powiedzia³ tutaj, ¿e to nie jest konstytucja,
tylko zbiór jakichœ zadañ, zobowi¹zañ. Ale, nie-
stety, ze smutkiem stwierdzam, Panie Ministrze,
¿e w mojej ocenie – chyba ¿e nie znam siê na jêzy-
ku polskim i w ogóle nie mam pojêcia, co to jest
nazwa albo pochodzenie etymologiczne danego
s³owa – konstytucja jest konstytucj¹, a nie zbio-
rem jakichœ tam porozumieñ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Cybulskiego.

Senator Zygmunt Cybulski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja nie chcê siê tutaj bawiæ w semantykê, ale

u naszych s¹siadów to siê nazywa Grundgesetz,
a gdzie indziej bêdzie to siê jeszcze inaczej nazy-
wa³o. I s¹ te¿, powiedzmy sobie, traktaty miêdzy-

narodowe. I gdzieœ tam w naszej konstytucji – nie
mam jej w tej chwili pod rêk¹ – powiedziane jest,
¿e Polska, przyjmuj¹c traktaty miêdzynarodowe,
uznaje je za prawo nadrzêdne.

(Senator Zbigniew Romaszewski: O ile te trak-
taty s¹ zgodne z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej
Polskiej.)

Tak wiêc ja by³bym ostro¿ny w tym, co prefero-
waæ, czego nie preferowaæ, co uznawaæ za nad-
rzêdne, a czego nie. Pan tutaj powiedzia³ o tych
paktach, których trzeba przestrzegaæ wtedy, kie-
dy siê zobowi¹zuje do czegoœ, a wiêc dotyczy to
równie¿ tych umów miêdzynarodowych.

Chcia³bym ustosunkowaæ siê do zasadniczego
zagadnienia, które sobie tu wyznaczy³em; przez
nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych zosta-
³o ono króciuteñko omówione. Mianowicie chodzi
o Wspóln¹ Politykê Zagraniczn¹ i Bezpieczeñ-
stwa – by³a ju¿ o niej tu dzisiaj mowa – w kontekœ-
cie, proszê pañstwa, tego dokumentu, który dzi-
siaj tutaj otrzymaliœmy, dotycz¹cego mianowicie
gospodarki opartej na wiedzy albo inaczej, jak to
siê mówi, Strategii Lizboñskiej. Ró¿nie to bywa
nazywane, u nas przyjmuje siê nazwê „Strategia
Lizboñska”.

Powiadamy, ¿e ten traktat konstytucyjny Eu-
ropy nic Polsce nie da³, ¿e w³aœciwie – wszyscy
moi przedmówcy mówili – jest to nieporozumie-
nie i w zasadzie Polska nie powinna tego przyj¹æ.
Pytam wiêc: po co myœmy w ogóle zerwali z po-
przednim ustrojem? Przecie¿ nam siê tak podo-
ba³ ten ustrój, który w 1989 r. przejêliœmy, tak go
budujemy i dajemy mu fory w naszej rzeczywisto-
œci. Panie i Panowie, zastanówmy siê: czego my
w³aœciwie chcemy od naszej historii i od naszej
przysz³oœci? Idziemy w now¹ przysz³oœæ, chcemy
j¹ budowaæ razem z pañstwami Europy, a te pañ-
stwa maj¹ taki, a nie inny system polityczny i go-
spodarczy. A wiêc albo chcemy pójœæ razem z ni-
mi, przyj¹æ od nich to, co jest najbardziej warto-
œciowe, albo nie chcemy. I wtedy zastanówmy siê,
co chcemy, co my, Polacy, chcemy. W moim prze-
konaniu chcemy postêpu, chcemy praw obywa-
telskich – jest to elementem tego traktatu
konstytucyjnego; to wyraŸnie wyodrêbniona
czêœæ traktatu. Chcemy rozwijaæ nasz¹ gospo-
darkê, chcemy uczestniczyæ w globalnej polityce
miêdzynarodowej, a wiêc równie¿ w tej koordyno-
wanej przez jakiœ organ powo³ywany wiêkszoœci¹
kwalifikowan¹, który w ten sam sposób mo¿e byæ
odwo³ywany. Bêdzie to osoba postawiona w ran-
dze zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Europej-
skiej – a wiêc jest to wysoka ranga – to on bêdzie
to koordynowa³. I on bêdzie koordynowa³, miêdzy
innymi, nasze nieporozumienia, nasze zastrze-
¿enia, nasze uwagi do tak powa¿nych rzeczy,
proszê pañstwa, jak na przyk³ad wspólna polity-
ka naukowa, wspólna polityka obronna. I wyraŸ-
nie powiadamy, ¿e wyprzedzaj¹c wejœcie w ¿ycie
traktatu konstytucyjnego, powo³ano Agencjê
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Bezpieczeñstwa Europejskiego. Proszê pañstwa,
to dlatego do nas niedawno ktoœ mia³ pretensje,
bo myœmy chyba nie ca³kiem powa¿nie potrakto-
wali kwestiê, ¿e bezpieczeñstwo Europy i polity-
ka zwi¹zana z t¹ agencj¹ równie¿ nam ma zape-
wniæ rozwój, rozwój gospodarczy, rozwój nauko-
wy. Je¿eli ktoœ tego nie widzi, to proszê przetrzeæ
okulary i popatrzeæ na rzeczywistoœæ miêdzyna-
rodow¹. I wtedy dowiemy siê, ¿e postêp cywiliza-
cyjny jest generalnie, jak ja to na swój u¿ytek
okreœlam, niejako odpadem badañ zwi¹zanych
z obronnoœci¹. Je¿eli tego nie widzimy… No to
mówi siê: trudno! Chyba patrzymy nie w tê stro-
nê. Skoro wiêc te problemy zosta³y wyraŸnie uwy-
puklone, to teraz my siê zastanówmy: chcemy te-
go czy nie chcemy? Czy chcemy przyj¹æ postawê
panny z pewnego przys³owia, postawê okreœlon¹
zwrotem: mieæ ciasteczko i zjeœæ ciasteczko?

Tak wiêc uwa¿am, ¿e mimo tych problemów,
które zosta³y podniesione, mimo b³êdów przy t³u-
maczeniu pewnych problemów, b³êdów, które s¹
nam nie na rêkê… Ja rozumiem tych, którzy mó-
wi¹, ¿e odwo³anie siê do chrzeœcijañstwa by³oby
dla nich bardziej sympatyczne. Ale tutaj mój
przedmówca siê powo³ywa³ na wypowiedŸ kogoœ,
którego okreœli³ ¯ydem…

(Senator Andrzej Jaeschke: I to jeszcze orto-
doksyjnym.)

Tak, ortodoksyjny, tak mówi³.
Przepraszam, a czy jego myœmy tu wymienili?

A czy w jego sprawie nie powinniœmy te¿ wystêpo-
waæ? Czy Europa nie jest równie¿ oparta na ju-
daizmie, czy nie ma tu tradycji judaistycznych?
Koœció³ powiada: judeochrzeœcijañskie tradycje.
A wiêc zastanówmy siê: ile tutaj tych odniesieñ
do kultur powinniœmy zapisaæ?

Mnie siê wydaje, ¿e w istocie rzeczy, z uwagi na
wagê, któr¹ ma ten traktat dla zjednoczenia Eu-
ropy, dla wspólnego europejskiego dzia³ania,
spory na tym tle s¹ ma³o istotne i nie powinniœmy
tu szat drzeæ. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I zapraszam pana senatora Jaeschke.

Senator Andrzej Jaeschke:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przys³uchujê siê tej dyskusji i podzielam po-

gl¹d mojego przedmówcy, ¿e w zasadzie jest to
trochê dyskusja dotycz¹ca przesz³ych zaga-
dnieñ. Staramy siê wywa¿aæ drzwi, które ju¿ zo-
sta³y otwarte. Otó¿ te otwarte drzwi to decyzja
naszego spo³eczeñstwa podjêta w referendum
o przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej – ze
wszystkimi tego konsekwencjami, zarówno z ty-

mi pozytywnymi z naszego punktu widzenia, na-
szego albo czêœci spo³eczeñstwa, jak i z tymi, któ-
re dla czêœci spo³eczeñstwa wydaj¹ siê byæ dzisiaj
negatywne.

Kruszenie dzisiaj kopii o to, ¿e tracimy czêœæ
suwerennoœci, to te¿ jest wywa¿anie drzwi, które
s¹ otwarte. Przecie¿ myœmy oczywiœcie, przystê-
puj¹c do Unii Europejskiej – zreszt¹ tak samo jak
ka¿de inne pañstwo, które do tej Unii przyst¹pi³o
– stracili czêœæ dotychczasowej, tak rozumianej
suwerennoœci. Jest to oczywiste. Nie ma o co tu-
taj kruszyæ kopii, poniewa¿ to ju¿ siê sta³o. To siê
sta³o równie¿ tutaj, jak szanowne kole¿anki i ko-
ledzy sami widz¹; my tych punktów obrad mamy
coraz mniej, bo czêœæ tego ustawodawstwa bê-
dzie przechodzi³a gdzieœ indziej. A wiêc albo my
rzeczywiœcie wyci¹gamy konsekwencje z przy-
st¹pienia do Unii, albo chcemy obróciæ ko³o hi-
storii. To drugie pewnie jest niemo¿liwe, wiêc ja
oczywiœcie przyjmujê, ¿e tracimy czêœæ suweren-
noœci. Ale trac¹ j¹ równie¿ inne pañstwa. W isto-
cie rzeczy naszym zadaniem jest osi¹gniêcie tego,
aby nasi reprezentanci na wszystkich szczeblach
w Unii Europejskiej zawsze walczyli tak, jak wal-
czyli parê dni temu o rezolucjê w sprawie szeœæ-
dziesi¹tej rocznicy wyzwolenia obozu w Au-
schwitz. Gdyby nas tam wtedy nie by³o, nie by³o-
by te¿ g³osu w tej sprawie.

Kwestia preambu³y. W Krakowie mamy takie
powiedzenie, ¿eby nie byæ bardziej papieskim ni¿
sam papie¿. W istocie rzeczy Watykan, pañstwo
watykañskie, choæ wyrazi³o swoje zastrze¿enia,
zaakceptowa³o tê preambu³ê. I uwa¿am, ¿e w tym
momencie tematu po prostu ju¿ nie ma czy nie
powinno byæ. A prowadzenie dyskusji na ten te-
mat przed przyjêciem traktatu konstytucyjnego
jest dyskusj¹ o czymœ, co ju¿ nast¹pi³o.

Z wypowiedzi jednej z pañ senator wynika³oby,
¿e aborcja i eutanazja to bêdzie przymus w Unii
Europejskiej. No, tak by z tego wynika³o – ¿e tu
zjad¹ stada ró¿nych Holendrów, a potem jakieœ
brygady – albo w statkach na morzu, albo w po-
jazdach na kó³kach – bêd¹ uœmiercaæ ludzi. To
jest przera¿aj¹ca wizja i ja taki system myœlenia
odrzucam. To zawsze bêd¹ sprawy pañstwa,
a przede wszystkim zawsze bêd¹ to sprawy su-
mienia cz³owieka i jego odpowiedzialnoœci. I ten
ciê¿ar odpowiedzialnoœci bêdzie siê nieraz nios³o
do koñca ¿ycia. A wiêc nie nale¿y straszyæ, mó-
wi¹c, ¿e przyjêcie jakichœ rozwi¹zañ bêdzie nas
do czegokolwiek zmusza³o.

(Senator Jan Szafraniec: Do eutanazji, tak?)
Nie zgadzam siê równie¿ z pogl¹dem, ¿e mo¿na

dokonaæ pewnej paraleli miêdzy rewolucj¹ fran-
cusk¹ czy konstytucjami francuskimi a konsty-
tucj¹ Zwi¹zku Radzieckiego. W tej sali tego typu
argumentacja w ogóle nie powinna siê pojawiaæ,
je¿eli siê szanujemy. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e
te rewolucje opiera³y siê na ró¿nych katalogach
wartoœci. A panu senatorowi, który pyta³, co za-
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wdziêczamy rewolucji francuskiej, chcia³bym
przypomnieæ, ¿e zawdziêczamy jej ideê samosta-
nowienia narodu, która sta³a siê podstaw¹ odzy-
skania przez Polskê niepodleg³oœci po pierwszej
wojnie œwiatowej. Zawdziêczamy te¿ to, ¿e roz-
pad³y siê monarchie w swym dotychczasowym
kszta³cie, a bez tego Polska tej niepodleg³oœci by
nie odzyska³a. No i warto przypomnieæ – pan se-
nator kiedyœ ostro walczy³ o sprawy rolnicze – ¿e
zawdziêczamy tej rewolucji równie¿ to, i¿ ch³opi
uzyskali wolnoœæ osobist¹. To tak na marginesie
tego wszystkiego, tej ca³ej dyskusji.

I wreszcie my chcielibyœmy jak¹œ tak¹ nasz¹
sarmack¹ tamtadracj¹ wejœæ do œrodka tej
Unii, aby uzyskaæ skutecznie to, co jest dla nas
absolutnie…

(Senator Jan Szafraniec: Nie chcemy.)
Kolega mówi, ¿e nie chcemy. Muszê powie-

dzieæ, ¿e ja znam dwie kategorie osób, które bar-
dzo tego chc¹. To polscy rolnicy i moi studenci
zaoczni, którzy dziêki temu, ¿e s¹ œrodki unijne,
mog¹ studiowaæ po czêœci za pieni¹dze z nasze-
go bud¿etu, a po czêœci za pieni¹dze unijne.
A wiêc nie mówmy, ¿e nie chcemy. Kto nie chce,
ten nie chce…

(G³os z sali: S¹ tacy.)
…ale s¹ tacy, którzy chc¹.
Zgadzam siê z panem ministrem, ¿e mamy mó-

wiæ o traktacie konstytucyjnym, a nie o konsty-
tucji. Wiedeñska konwencja o prawie traktatów
z 1961 r. wyraŸnie mówi, co to jest traktat, nawet
je¿eli on coœ konstytuuje, bo ka¿dy traktat coœ
konstytuuje. Traktat to po prostu umowa miêdzy
dwiema lub wiêksz¹ liczb¹ stron, i tyle. A wiêc co
do tego mamy pe³n¹ jasnoœæ – to nie jest konsty-
tucja europejska, tylko konstytuuje pewne roz-
wi¹zania.

I wreszcie mo¿na by siê zapytaæ: czy sam nie
mam pewnych obaw jako senator Rzeczypospoli-
tej, jako cz³owiek w pewnym wieku, jako cz³o-
wiek, który ma dorastaj¹cego syna? Pewnie w is-
tocie rzeczy wygodnie jest – i to najczêœciej przy-
chodzi z wiekiem – mówiæ tak: to nowe, to niezna-
ne jest niebezpieczne, a po co to, w koñcu to, co
jest, choæ mo¿e nie najlepsze, jest znane, oczywi-
ste, i ka¿dy jakieœ miejsce sobie tutaj znalaz³. No
ale niestety, albo mo¿e stety, historia Europy, hi-
storia pañstw toczy siê w³aœnie w ten sposób, ¿e
kiedyœ pewnie w jakichœ parlamentach, na prze-
³omie monarchii feudalnej i nowoczesnego pañ-
stwa, odbywano te¿ dyskusje, na ile ograniczyæ
kompetencje suwerennych ksiêstw, baronów,
seneszali na rzecz w³adzy centralnej. Dzisiaj hi-
storia przesz³a na inny, wy¿szy pu³ap i dyskutu-
jemy nad tym, na ile ograniczyæ suwerenne kom-
petencje pañstwa narodowego na tym wy¿szym
pu³apie. Historycznie rzecz bior¹c, nie jest to
oczywiœcie dyskusja, która by nie mia³a ju¿ kie-

dyœ miejsca, tyle, ¿e w niej rodzi siê postêp. I op-
tuj¹c za przyjêciem tej konstytucji, z pe³n¹ œwia-
domoœci¹ nieznanego, tego co jeszcze jest przed
nami, uwa¿am, ¿e zatrzymanie siê w miejscu oz-
nacza³oby po prostu krok wstecz.

Apelujê o rzeteln¹ dyskusjê nad pytaniem, jak
my jako si³y polityczne w pañstwie – ju¿ koñczê,
Pani Marsza³ek – jak nasi europarlamentarzyœci,
jak nasz rz¹d, dzisiejszy i te nastêpne, w sposób
najpe³niejszy i najlepszy mamy walczyæ o polskie
interesy, rozpychaæ siê ³okciami tam, gdzie roz-
pychaæ siê trzeba. Dyskutujmy nad tym, a tema-
ty poboczne, które nie maj¹ w istocie rzeczy zna-
czenia dla tego procesu historycznego, zostawmy
na wewnêtrzne spory i nie traktujmy ich jako
pierwszoplanowego punktu tej dyskusji, któr¹
dzisiaj toczymy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Bielawskiego.

Senator Janusz Bielawski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Podczas s³uchania tej dyskusji przypomnia³o

mi siê pewne zdarzenie. To by³o przed referen-
dum konstytucyjnym. Ja akurat podró¿owa³em
wtedy z Kazimierza nad Wis³¹ do domu. Co praw-
da radio w aucie mia³em kiepskie, ale na prawym
i na lewym brzegu Wis³y mo¿na by³o s³uchaæ Ra-
dia Maryja. I czego ja siê tam dowiedzia³em? Jak
siê uchwali tê konstytucjê, dzieci bêd¹ zabierane
rodzicom, ¿eby je odpowiednio indoktrynowaæ,
itd., itd. Wydaje mi siê, ¿e wywo³ywanie strachu
przed uchwaleniem traktatu konstytucyjnego
Unii Europejskiej jest cokolwiek nie w porz¹dku,
zw³aszcza je¿eli siê u¿ywa naci¹ganych argu-
mentów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, pan senator Kulak.

Senator Zbigniew Kulak:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Zabieram g³os, stymulowany wypowiedziami

poprzedników. Ma to byæ typowy g³os w dyskusji.
Mianowicie chcia³bym uœwiadomiæ wszystkim,
którzy maj¹ co do tego w¹tpliwoœci, ¿e tak na-
prawdê w dzisiejszym œwiecie, a zw³aszcza w Eu-
ropie, odbywa siê pewien rodzaj wyœcigu, w któ-
rym chcielibyœmy wzi¹æ udzia³ i w którym bierze-
my udzia³ od paru miesiêcy, ale równoczeœnie
ci¹gle s³yszymy o jakichœ w¹tpliwoœciach, opo-
rach i rozterkach. Tak naprawdê od wielu lat,
szczególna kulminacja nast¹pi³a po roku 2000,
Europa twierdzi³a, ¿e jej jedyn¹ szans¹ przetrwa-
nia we w miarê dobrej kondycji jest gonienie, do-

76 posiedzenie Senatu w dniu 2 lutego 2005 r.
Informacja rz¹du na temat oceny postanowieñ Traktatu ustanawiaj¹cego

52 Konstytucjê dla Europy z punktu widzenia interesów Polski

(senator A. Jaeschke)



gonienie czy próba dogonienia Stanów Zjedno-
czonych. I w jakimœ sensie, nawi¹zujê do tego, co
mówi³ pan senator Cybulski, koncepcja, w ogóle
idea Strategii Lizboñskiej, tego intelektualnego
wyœcigu z najbardziej uprzemys³owionym, rozwi-
niêtym krajem œwiata, idea podjêcia tego wyœcigu
by³a prób¹ ratowania siê starej Europy. Ale wcale
nie wiadomo, jak siê to wszystko jeszcze potoczy,
dlatego ¿e mimo napinania musku³ów tak na-
prawdê Strategia Lizboñska nie jest realizowana,
jak byœmy tego chcieli, i jak na razie Stany Zje-
dnoczone ci¹gle nam uciekaj¹. Te wymierne pa-
rametry, które mo¿na porównywaæ, w po³owie re-
alizacji Strategii Lizboñskiej pokazuj¹, ¿e nieste-
ty straciliœmy te pierwsze lata.

Ale, proszê pañstwa, tak naprawdê jest jeszcze
trzecia si³a w œwiecie. I je¿eli my, dziel¹c siê, spie-
raj¹c tu w Europie o ró¿ne trzeciorzêdne sprawy,
zlekcewa¿ymy ³¹czenie siê wielkiej Azji: Chin,
Malezji, Indonezji, Korei, Japonii, to nagle siê
oka¿e, ¿e Europa w ogóle wypadnie ze œwiatowe-
go rynku i stanie siê peryferiami œwiata.

Pan senator Matusiak mówi³ o tym, ¿e z 1%
g³osów trzeba siê liczyæ. No to bardzo szlachetnie
brzmi i nawet, moim zdaniem, wrêcz bardzo lewi-
cowo, tylko ¿e, niestety, prawa strona naszej sce-
ny politycznej nie zawsze szanuje tego typu zasa-
dê. Ale byæ mo¿e jest to sygna³, ¿e od dzisiaj bê-
dzie j¹ szanowaæ. Myœmy prze¿yli w poprzedniej
kadencji sytuacjê, kiedy prawa strona mia³a rap-
tem jeden g³os przewagi w tej Izbie, a my byliœmy
w gruncie rzeczy traktowani przez ca³e cztery lata
jak statyœci.

I wreszcie kwestia poruszana zarówno przez
pana senatora Bielê, jak i senatora Matusiaka,
kwestia spo³eczeñstw chrzeœcijañskich w Euro-
pie, tradycji chrzeœcijañskiej itd. Tak, oczywi-
œcie, ale proszê dostrzegaæ i plusy, i minusy. Pro-
szê dostrzegaæ to, ¿e Unia Europejska uchyla
drzwi, ale jeszcze ich nie otwiera szeroko przed
Turcj¹, przed Tunezj¹. By³em kilka dni temu
w Brukseli i tam podczas dyskusji d³ugich i do-
k³adnych na temat ewentualnie Ukrainy w Unii
Europejskiej wypowiedzi parlamentarzystów za-
chodnioeuropejskich brzmia³y: tak, oczywiœcie,
no, prêdzej czy póŸniej trzeba jakoœ siê sprawie
przyjrzeæ. Prawie ka¿dy jednak w swojej wypo-
wiedzi stawia³ nastêpnie przecinek i mówi³: no,
ale równie ciekawy jest problem zainteresowania
Unii Europejskiej obszarem na przyk³ad krajów
Maghrebu itd., itd. Czyli próbuj¹ ten akcent
przenieœæ tak¿e w tamt¹ stronê.

A je¿eli my napiszemy, ¿e Unia Europejska
jest…

(Senator Jan Szafraniec: Zamykaæ drzwi przed
Rocco Buttiglione.)

Ale je¿eli my napiszemy, ¿e Unia Europejska
tylko i wy³¹cznie jest ugrupowaniem pañstw,

spo³eczeñstw chrzeœcijañskich, no to w tym mo-
mencie, niestety, byæ mo¿e Turcja czy Tunezja,
a w dalszej perspektywie inne kraje po prostu nie
bêd¹ zainteresowane w ogóle tworzeniem tego je-
dnego silnego organizmu po to, ¿ebyœmy siê po-
trafili przeciwstawiæ potêdze chiñskiej na przy-
k³ad za lat dwadzieœcia czy trzydzieœci.

I na koniec taka uwaga te¿, proszê panów z pra-
wej strony, na temat chrzeœcijañstwa. Mia³em
przez ca³y okres gwiazdkowo-noworoczny goœcia
z Kolumbii, który by³ po raz pierwszy w Europie.
Za¿yczy³ sobie, ¿ebym pokaza³ mu tak¿e obóz
w Auschwitz, co zrobi³em, zreszt¹ w sylwestrowy
poranek. A potem, kiedy wracaliœmy, on pozwoli³
sobie na takie oto podsumowanie. No nie, no bar-
dzo mu przykro oczywiœcie, ¿e dosz³o do takich
tragedii, jak w Auschwitz i w wielu innych miej-
scach w Europie, ale on mnie pyta, czy ja wiem, ¿e
jak Hiszpanie, chrzeœcijañscy Hiszpanie, zaczêli
przyje¿d¿aæ do Ameryki Po³udniowej, to mieszka-
³o tam siedemdziesi¹t milionów Indian. A po stu
piêædziesiêciu latach obecnoœci hiszpañskich po-
dró¿ników, a potem ju¿ nie tylko podró¿ników, zo-
sta³o ich dwa miliony. Szeœædziesi¹t osiem milio-
nów Indian zosta³o przez chrzeœcijañskich Hi-
szpanów unicestwionych. To te¿ proszê braæ pod
uwagê. To te¿ jest, niestety, tradycja chrzeœcijañ-
skiej Europy. Dziêkujê.

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

na, ale dla porz¹dku zwrócê siê do pañstwa jesz-
cze z pytaniem: czy ktoœ chce zabraæ g³os w dys-
kusji? Nie ma zg³oszeñ.

Wobec tego zwracam siê do pana ministra Tru-
szczyñskiego z zapytaniem, czy chce zabraæ g³os
i odnieœæ siê do wyst¹pieñ pañstwa senatorów
w trakcie debaty.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Jan Truszczyñski: Pani Marsza³ek,
myœlê, ¿e nie. Dziêkujê bardzo. Dyskusja by³a
bardzo wyczerpuj¹ca.)

Dziêkujê.
Szczególnie serdecznie dziêkujê panu mini-

strowi za przedstawienie Senatowi informacji na
temat oceny postanowieñ Traktatu ustanawia-
j¹cego Konstytucjê dla Europy z punktu widze-
nia interesów Polski.

Dziêkujê serdecznie panu ministrowi i oso-
bom towarzysz¹cym za udzia³ w posiedzeniu.

A my przystêpujemy do rozpatrzenia pun-
ktu pi¹tego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwi¹zaniach prawnych zwi¹zanych
z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia
2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
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nr 772. Marsza³ek Senatu 29 lipca ubieg³ego ro-
ku, zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu,
skierowa³ projekt do rozpatrzenia w pierwszym
czytaniu do Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci, Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Gospo-
darki i Finansów Publicznych.

Pierwsze czytanie projektu ustawy zosta³o
przeprowadzone, zgodnie z art. 80 ust. 1, 2, 3 i 4
Regulaminu Senatu, na wspólnych posiedze-
niach komisji w dniach 13 paŸdziernika i 16 gru-
dnia 2004 r.

Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy
przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Sprawozdanie to zawarte jest w druku
nr 772S.

Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1
Regulaminu Senatu drugie czytanie projektu
ustawy obejmuje przedstawienie Senatowi
sprawozdania komisji o projekcie ustawy,
przeprowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie
wniosków.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci, Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Gospodarki i Finansów Publicznych, pani¹
senator Apoloniê Klepacz, o zabranie g³osu
i przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Apolonia Klepacz:

Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Szanowni Goœcie!
W drugiej po³owie roku 2004 grupa senatorów

wnios³a o podjêcie inicjatywy ustawodawczej do-
tycz¹cej projektu ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwi¹zaniach prawnych zwi¹za-
nych z usuwaniem skutków powodzi z lipca –
sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych
ustaw. Treœæ tej nowelizacji wraz z uzasadnie-
niem zawarto w druku nr 772. Inicjatywê tê roz-
patrywa³y trzy po³¹czone komisje, mianowicie
Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, Ko-
misja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz Komisja Gospodarki i Finansów
Publicznych, na posiedzeniach w dniu 13 paŸ-
dziernika i 16 grudnia 2004 r.

Przypad³ mi w udziale zaszczyt przedstawienia
Wysokiej Izbie sprawozdania po³¹czonych komi-
sji o projekcie rozpatrywanej inicjatywy ustawo-
dawczej. To krótkie sprawozdanie, druk nr 772S,
zawiera jedyn¹ rekomendacjê po³¹czonych ko-
misji, wnosz¹c¹ o odrzucenie przedstawionego
przez wnioskodawców projektu ustawy.

Pozwólcie, Pañstwo Senatorowie, ¿e jednak
krótko uzasadniê tê rekomendacjê oraz przed-
stawiê istotê tej inicjatywy.

Po powodzi, jaka mia³a miejsce w lipcu i sier-
pniu 2001 r., w wyniku powa¿nych strat mate-
rialnych, które ponieœli obywatele, a w tym rolni-
cy, 11 sierpnia 2001 r. uchwalono ustawê
o szczególnych rozwi¹zaniach prawnych zwi¹za-
nych z usuwaniem skutków powodzi. W œlad za
tym posiadacze gospodarstw rolnych, których
grunty zosta³y zalane przez powódŸ, nabyli pra-
wo do otrzymania pomocy w naturze za poœredni-
ctwem gminy. Pomoc ta polega³a na mo¿liwoœci
nieodp³atnego otrzymania z Agencji Rynku Rol-
nego pszenicy za zalane grunty orne, sady i stawy
rybne.

Omawiana inicjatywa ustawodawcza grupy
senatorów dotyczy tej w³aœnie ustawy z 11 sier-
pnia 2001 r. i ma na celu dokonanie zmian
w art. 9 tej ustawy, polegaj¹cych na wyd³u¿eniu
terminów sk³adania i przekazywania wniosków
osób poszkodowanych przez powódŸ.

Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ ta ustawa by³a ju¿
raz nowelizowana 25 stycznia 2002 r. i w wyniku
tej nowelizacji wyd³u¿ono terminy zawarte
w pierwotnej ustawie o ponad pó³ roku. Pomimo
to w przed³o¿onej inicjatywie legislacyjnej propo-
nuje siê kolejne zmiany terminów, a mianowicie:
w art. 9 w ust. 4 wyd³u¿enie terminu sk³adania
wniosków przez osoby poszkodowane, termin
up³yn¹³ 28 lutego 2002 r., do 31 grudnia 2003 r.;
w art. 9 ust. 6 wyd³u¿enie terminu przekazania
wniosków wojewodzie, termin up³yn¹³ 15 marca
2002 r., do 31 grudnia 2004 r.; w art. 9 w ust. 7
wyd³u¿enie terminu z³o¿enia przez wojewodê
u prezesa Agencji Rynku Rolnego zbilansowa-
nych potrzeb gmin w zakresie pomocy zbo¿owej
poszkodowanym przez powódŸ, termin up³yn¹³
31 marca 2002 r., do 31 grudnia 2004 r.

W uzasadnieniu tej inicjatywy podnosi siê ar-
gument, ¿e przedmiotowa ustawa zosta³a zasto-
sowana w praktyce na zasadach niezgodnych
z duchem i liter¹ prawa czy tej ustawy. Zwraca
siê uwagê na fakty, ¿e poszkodowani rolnicy z te-
renów trzech gmin województwa ma³opolskiego,
a mianowicie Radgoszczy, D¹browy Tarnowskiej
i Olesna z³o¿yli wnioski o pomoc zbo¿ow¹ w usta-
wowych terminach, to jest do 15 paŸdziernika
2001 r. oraz w terminie do 15 marca 2002 r., je-
dnak¿e wnioski te nie zosta³y uznane przez Ko-
misjê Wojewody Ma³opolskiego. Podkreœla siê je-
dnoczeœnie, ¿e komisja wojewody dokonywa³a
weryfikacji strat na wymienionych terenach je-
dnokrotnie, w dniu 23 sierpnia 2001 r., czyli tu¿
po wejœciu w ¿ycie ustawy. Pomimo ¿e pierwotny
ustawowy termin sk³adania wniosków przez po-
szkodowanych przewidziany do dnia 15 wrzeœnia
zosta³ wyd³u¿ony nowelizacj¹ tej ustawy do
28 lutego 2002 r., komisja nie podjê³a w póŸniej-
szym terminie weryfikacji strat w terenie dla
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wniosków z³o¿onych przez rolników po 23 sier-
pnia 2001 r. Utrzymano w mocy jako ostateczny
ten obszar strat, który zweryfikowany zosta³
przez komisjê w trakcie pierwszej i jedynej wizji
lokalnej w terenie. Podnosi siê tak¿e, ¿e na tej
podstawie z³o¿onych przez rolników wniosków
nie zakwalifikowano do pomocy zbo¿owej, poda-
j¹c jako przyczynê niedotrzymanie terminu z³o-
¿enia wniosków, co wed³ug wnioskodawców nie
jest prawd¹.

Komisje, podejmuj¹c siê zadania wyjaœnia-
j¹cego stan faktyczny, rozwa¿y³y problem pod
k¹tem uzyskania odpowiedzi na nastêpuj¹ce
w¹tpliwoœci: dlaczego nie przyznano pomocy
zbo¿owej poszkodowanym rolnikom z terenów
trzech gmin województwa opolskiego i czy wy-
czerpano procedury odwo³awcze w tej sprawie;
czy by³y niedopatrzenia ze strony wnioskodaw-
ców i urzêdu wojewody ma³opolskiego; co zmieni
proponowana inicjatywa ustawodawcza i czy
w wyniku wprowadzonej postulowanej zmiany
ustawy maj¹cej na celu zmianê terminu sk³ada-
nia i rozpatrywania wniosków powstan¹ inne za-
gro¿enia, na przyk³ad pojawi¹ siê nowe roszcze-
nia, oraz jakie jest pole mo¿liwych rozwi¹zañ
w kwestii zadoœæuczynienia szkód popowodzio-
wych poniesionych przez rolników.

W tym celu komisja powo³a³a zespó³ i zwróci³a
siê do Biura Legislacyjnego o przygotowanie opi-
nii w tej sprawie. Zespó³ sk³ada³ siê z senatorów
wytypowanych przez trzy komisje, które rozpa-
trywa³y projekt tej¿e ustawy. I teraz pokrótce
przedstawiê ustalenia.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e w 2003 r. w druku senac-
kim nr 418 zawarto ju¿ raz propozycjê legislacyj-
n¹ w tym zakresie. Wtedy to Komisja Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
wspólnie z Komisj¹ Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci podjê³y decyzjê o skierowaniu proœby
do prezesa Rady Ministrów o rozwi¹zanie tego
problemu i znalezienie mo¿liwoœci zadoœæuczy-
nienia poszkodowanym przez powódŸ. Pismo do
prezesa Rady Ministrów wysz³o dnia 6 listopada
2003 r. Jednoczeœnie odst¹piono od dalszego
rozpatrywania tej inicjatywy, wyra¿aj¹c w¹tpli-
woœæ co do zasadnoœci kolejnego wyd³u¿ania ter-
minu sk³adania wniosków o przyznanie pomocy
zbo¿owej na drodze nowelizacji ustawy. Z³o¿ony
wówczas projekt zosta³ wycofany przez wniosko-
dawców. W miêdzyczasie nadesz³a odpowiedŸ
z kancelarii premiera na wyst¹pienie przewodni-
cz¹cych komisji. OdpowiedŸ ta zawiera³a infor-
macjê o niemo¿noœci przekazania zapomogi zbo-
¿owej rolnikom, o których mowa w omawianej
ustawie. Jest to pismo z 29 stycznia 2004 r.

Po tych wyjaœnieniach w lipcu 2004 r. grupa
senatorów ponownie wnosi o rozpatrzenie inicja-
tywy legislacyjnej maj¹cej na celu wyd³u¿enie

terminów sk³adania rozpatrywanych wniosków
o pomoc zbo¿ow¹, sk³adaj¹c, rozpatrywany dzi-
siaj na posiedzeniu plenarnym, projekt ustawy.

W wyniku dyskusji cz³onkowie komisji uznali,
¿e stan faktyczny dotycz¹cy sprawy nie uleg³
zmianie w stosunku do stanu ustalonego
w 2003 r. przez komisjê. Poszkodowani uzyskali
w miêdzyczasie odpowiedŸ rzecznika praw oby-
watelskich na swoje wyst¹pienie i zainspirowani
t¹ odpowiedzi¹ zdecydowali siê na podjêcie kolej-
nych dzia³añ w Senacie.

Zdaniem komisji, odpowiedŸ rzecznika, mó-
wi¹ca o dzia³aniach wojewody ograniczaj¹cych
poszkodowanym ich prawa do uzyskania pomo-
cy pszenicznej jako bezprawnych w œwietle Kon-
stytucji RP, nie mo¿e stanowiæ uzasadnienia dla
rozwi¹zania problemu udzielania pomocy drog¹
kolejnej nowelizacji ustawy. Tym bardziej ¿e
w projekcie nowelizacji nie zosta³y przewidziane
¿adne mechanizmy ograniczaj¹ce zakres pod-
miotowy do rolników zamieszkuj¹cych na terenie
gmin, o których mowa w uzasadnieniu. Wczeœ-
niej wymienia³am te trzy gminy województwa
ma³opolskiego. Niesie to takie hipotetyczne za-
gro¿enie, ¿e w konsekwencji wnioski o pomoc
zbo¿ow¹ mogliby zg³aszaæ rolnicy z terenów do-
tkniêtych powodzi¹ w lipcu i sierpniu 2001 r.
w ca³ym kraju, a takie wnioski by³yby w chwili
obecnej praktycznie niemo¿liwe do weryfikacji,
gdy¿ up³ynê³o ju¿ bardzo du¿o czasu od tego ka-
tastrofalnego zdarzenia.

Podjêto równie¿ próbê ustalenia, czy odpowie-
dzialni przedstawiciele, zarówno administracji
rz¹dowej w terenie, jak i samorz¹dów gmin, wy-
czerpali wszystkie przys³uguj¹ce im mo¿liwoœci
prawne. W wyniku podjêtych dzia³añ komisje
stwierdzaj¹, ¿e ustalenie tego jest bardzo trudne,
bo w tej sprawie wystêpuje szereg rozbie¿noœci.
Œwiadcz¹ o tym miêdzy innymi rozbie¿ne infor-
macje udzielane przez przedstawicieli samo-
rz¹dów poszkodowanych gmin oraz ustalenia
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji – tu jest dokumentacja w tym zakresie.

Ze wzglêdu na niemo¿noœæ ustalenia przyczyn
zaniedbañ w procesie rozwi¹zywania tych pro-
blemów komisjom wydaje siê, ¿e w procesie wery-
fikacji wniosków poszkodowanych rolników nie
wykorzystano wszystkich mo¿liwych procedur
odwo³awczych i zaskar¿aj¹cych podjête decyzje.

Ustalenia zespo³u wy³onionego z przedstawi-
cieli trzech komisji i przygotowana przez zespó³
opinia opracowywane by³y niezale¿nie i bez kon-
sultacji z Biurem Legislacyjnym. Opinia ta oka-
za³a siê zbie¿na z opini¹ Biura Legislacyjnego,
z któr¹ cz³onkowie zapoznali siê na posiedzeniu
w dniu 16 grudnia. Wyniki tych ustaleñ i dysku-
sja przeprowadzona na posiedzeniu komisji do-
prowadzi³y do zgodnej konkluzji o bezcelowoœci
tej inicjatywy ustawodawczej, gdy¿ proponowane
w projekcie nowelizacji przed³u¿enie terminu na
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dokonanie weryfikacji przez wojewodê nie przy-
niesie spodziewanego przez wnioskodawców
skutku. Weryfikacja zosta³a dokonana, a samo
przed³u¿enie terminu nie stworzy podstawy do
jej ponownego przeprowadzenia.

St¹d przyjêto wniosek o odrzucenie projektu
ustawy zawartego w druku nr 772. I taki wniosek
po³¹czone komisje rekomenduj¹ Wysokiej Izbie.
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê, Pani Senator.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 Regulaminu Senatu

chcia³abym zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa senato-
rów chce zg³osiæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê
pytanie do pani senator sprawozdawcy b¹dŸ do
upowa¿nionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców. Przy czym stwierdzam, ¿e upowa¿niony
przez wnioskodawców senator Józef Sztorc nie
uczestniczy w tej chwili w naszym posiedzeniu.
Wobec tego zachêcam pañstwa do pytañ adreso-
wanych do pani senator sprawozdawcy.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Pan senator Czaja.

Senator Gerard Czaja:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja konsultowa³em tê sprawê z marsza³kiem

mojego województwa, województwa pomorskie-
go. Tam takich wniosków nie by³o. Mam w zwi¹z-
ku z tym pytanie: czy by³y prowadzone konsulta-
cje z innymi województwami, z innymi wojewoda-
mi? Dziêkujê.

Senator Apolonia Klepacz:

Tylko z wojewod¹ ma³opolskim.

Senator Gerard Czaja:

Ale nie tylko w Ma³opolsce. Bo je¿eli to dotyczy-
³oby tylko Ma³opolski, to po co by by³a zmiana
ustawy? Wydaje mi siê, ¿e to dotyczy³o wszyst-
kich.

Senator Apolonia Klepacz:

W tym zakresie projektu nie konsultowaliœmy
z innymi wojewodami, gdy¿ wniosek dotyczy³ ge-
neralnie zadoœæuczynienia rolnikom trzech
gmin, dok³adnie jest to tysi¹c czterystu rolników.
Ta pomoc zbo¿owa by³a przewidywana, oblicza-

na, szacowana na 4 tysi¹ce t zbo¿a. Tego kon-
kretnie dotyczy³ ten wniosek. I takie uzasadnie-
nie zawiera³a ta zmiana legislacyjna.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Czy s¹ kolejne pytania do pani senator? Nie ma.
Dziêkujê bardzo serdecznie.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu pragnê

zapytaæ obecnego przedstawiciela rz¹du – a jest
z nami zastêpca prezesa Agencji Rynku Rolnego,
pan Stanis³aw Stañko – czy chce zabraæ g³os
w sprawie przedstawionego projektu ustawy.

(Zastêpca Prezesa Agencji Rynku Rolnego Sta-
nis³aw Stañko: Tak, Pani Marsza³ek.)

Bardzo serdecznie proszê. Proszê bardzo.

Zastêpca Prezesa
Agencji Rynku Rolnego
Stanis³aw Stañko:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e pomoc, która przy-

pada³a dla powodzian, pochodzi³a z pañstwo-
wych rezerw ¿ywnoœci. Kiedy rezerwy ¿ywnoœci
by³y w dyspozycji Agencji Rynku Rolnego, zaspo-
koi³a ona wszystkie zg³oszone potrzeby, odpowie-
dzia³a na zapotrzebowanie zg³oszone przez woje-
wodów, dotycz¹ce pomocy. W 2001 r. przezna-
czono na ten cel 92,5 tysi¹ca t pszenicy,
a w 2002 r. – 102,9 tysi¹ca t pszenicy.

Obecnie jest to ta sama Agencja Rynku Rol-
nego, ale nie taka sama, bowiem jest ona teraz
agencj¹ p³atnicz¹, uzyska³a akredytacjê, wobec
tego jej rezerwy ¿ywnoœci zosta³y wydzielone
i przekazane do Agencji Rezerw Materia³owych.
Wobec tego nawet gdyby ta nowelizacja ustawy
przesz³a, to i tak Agencja Rynku Rolnego, jako
agencja p³atnicza Unii Europejskiej, nie dyspo-
nuje rezerwami ¿ywnoœci, które mo¿na by by³o
przeznaczyæ na zaspokojenie tych roszczeñ. To
w³aœnie chcia³em dodaæ. Agencja ma rezerwy,
zapasy interwencyjne, ale s¹ one kupowane za
œrodki Unii Europejskiej. Te zbo¿a z naszych za-
sobów, naszych zapasów, mog¹ byæ, ale tylko
zgodnie z decyzj¹ Unii Europejskiej, przezna-
czone na pomoc ¿ywnoœciow¹ dla ludnoœci naju-
bo¿szej.

Chcia³bym wiêc podkreœliæ, ¿e obecnie Agen-
cja Rynku Rolnego nie dysponuje pañstwowymi
rezerwami ¿ywnoœci. Le¿y to w gestii Agencji Re-
zerw Materia³owych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê, Panie Prezesie. Ale proszê pozostaæ
jeszcze przy mównicy, bowiem zgodnie z Regula-
minem Senatu pañstwo senatorowie maj¹ prawo

76 posiedzenie Senatu w dniu 2 lutego 2005 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach prawnych

56 zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r.

(senator A. Klepacz)



zadawania teraz pytañ zwi¹zanych z projektem
ustawy.

Czy s¹ takie pytania adresowane do pana pre-
zesa? Nie ma.

Dziêkujê serdecznie.
(Zastêpca Prezesa Agencji Rynku Rolnego Sta-

nis³aw Stañko: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Jednoczeœnie stwierdzam, ¿e nikt z pañstwa

senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.
Tym samym zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e nie zg³oszono ¿adnych wniosków

o charakterze legislacyjnym, nie przedstawiono
te¿ wniosku sprzecznego ze stanowiskiem po-
³¹czonych komisji. Tym samym ju¿ teraz, zgodnie
z art. 81 ust. 5 Regulaminu Senatu, Senat móg³by
przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu ustawy.
To trzecie czytanie objê³oby jedynie g³osowanie.

Informujê, ¿e g³osowanie nad tym projektem
ustawy zostanie przeprowadzone razem z g³osowa-
niaminadpozosta³ymipunktamiporz¹dkuobrad.

A my przystêpujemy do rozpatrzenia pun-
ktu szóstego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu uchwa³y w szeœædziesi¹t¹ rocznicê os-
wobodzenia KL Auschwitz.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 879.

Marsza³ek Senatu w dniu 26 stycznia 2005 r.,
zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz art. 84 ust. 5 Regula-
minu Senatu, skierowa³ projekt do rozpatrzenia
w pierwszym czytaniu do Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci. Pierwsze czytanie projek-
tu uchwa³y zosta³o przeprowadzone zgodnie
z art. 80 ust. 1 i 2 oraz 84 ust. 4 Regulaminu Se-
natu na posiedzeniu komisji 1 lutego 2005 r. Ko-
misja po rozpatrzeniu projektu uchwa³y przygo-
towa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Sprawozdanie to zawarte jest w druku
nr 879S.

Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1
Regulaminu Senatu drugie czytanie projektu
uchwa³y obejmuje przedstawienie Senatowi
sprawozdania komisji o projekcie uchwa³y, prze-
prowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie wniosków.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Aleksan-
drê Koszadê, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji o projekcie uchwa³y.Bar-
dzo proszê, Pani Senator.

Senator Aleksandra Koszada:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci stanowisko

komisji w sprawie senackiego projektu uchwa³y
w szeœædziesi¹t¹ rocznicê oswobodzenia Konzen-
trationslager Auschwitz.

Dnia 27 stycznia 2005 r., w szeœædziesi¹t¹ ro-
cznicê wyzwolenia obozu koncentracyjnego Au-
schwitz, na terenie najwiêkszego cmentarza bez
grobów tysi¹ce osób z ca³ego œwiata, ponad czter-
dzieœci delegacji zagranicznych, odda³o ho³d ofia-
rom masowego ludobójstwa. DŸwiêk wje¿d¿a-
j¹cego na rampê kolejow¹ poci¹gu przywo³a³ gro-
zê tamtych straszliwych lat.

Szczegó³owo zaplanowana i systematycznie rea-
lizowana masowa zag³ada pozbawi³a ¿ycia oko³o
pó³tora miliona wiêŸniów, najwiêcej narodowoœci
¿ydowskiej. Wœród pomordowanych byli przedsta-
wiciele prawie wszystkich narodów Europy, a tak-
¿e obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Cztery komory gazowe, cztery krematoria,
oko³o dwudziestu tysiêcy zabijanych i palonych
na dobê. Uœmiercanie zastrzykami fenolu, zbro-
dnicze eksperymenty medyczne lekarza SS Jose-
fa Mengele, g³ód, bicie i wycieñczenie pozbawi³y
¿ycia ogromn¹ liczbê istnieñ ludzkich – mê¿-
czyzn, kobiet i dzieci.

W ci¹gu tylko czterech miesiêcy 1944 r. prze-
wieziono do Auschwitz ponad pó³ miliona osób,
g³ównie ¯ydów wêgierskich, w wiêkszoœci prze-
znaczonych do natychmiastowej zag³ady. Od
12 sierpnia do paŸdziernika przywo¿ono do obo-
zu ludnoœæ z Warszawy, ujêt¹ podczas powsta-
nia. Z obozu przejœciowego w Pruszkowie przy-
wieziono kilkanaœcie tysiêcy osób.

Pod koniec 1944 r. rozpoczêto ewakuacjê obo-
zu. By³o to przygotowanie do ostatecznej likwida-
cji. Na pocz¹tku 1945 r. w obozie znajdowa³o siê
jeszcze oko³o szeœædziesiêciu siedmiu tysiêcy lu-
dzi. 17 stycznia 1945 r. rozpoczê³a siê ostateczna
ewakuacja obozu koncentracyjnego Auschwitz.
WiêŸniów wygnano na tak zwan¹ drogê œmierci –
do Wodzis³awia Œl¹skiego i Gliwic, sk¹d odkryty-
mi wagonami wywo¿ono ich w g³¹b Rzeszy. Zaró-
wno trasy piesze, jak i kolejowe us³ane by³y zw³o-
kami zmar³ych i zabitych wiêŸniów. £¹czna liczba
ofiar ewakuacji to oko³o piêtnastu tysiêcy osób.

Gdy 27 stycznia 1945 r. jednostki I Frontu
Ukraiñskiego wyzwoli³y obóz, zosta³o zaledwie
siedem tysiêcy szeœæset ¿ywych cieni, w wiêkszo-
œci kobiet i dzieci. Hitlerowcom nie uda³o siê za-
trzeæ œladów zbrodni, nie uda³ siê plan wymordo-
wania wszystkich wiêŸniów i zrównania z ziemi¹
ca³ego obozu.

Dziœ, po szeœædziesiêciu latach, wyros³y nowe
pokolenia, dla których druga wojna œwiatowa to
tylko wzmianka w podrêcznikach. S³owo „Au-
schwitz” nic nie mówi 1/5 m³odych Niemców.
Wielu politykom i mediom zachodnim trzeba t³u-
maczyæ, ¿e nie by³ to polski obóz, ¿e by³o to zbro-
dnicze dzie³o niemieckich nazistów i ¿e to okreœ-
leni ludzie ludziom zgotowali taki los. O tym trze-
ba pamiêtaæ! O tym nie mo¿na zapomnieæ!
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Oddajemy ho³d tym, którzy cierpieli i ginêli.
Wysoka Izbo, komisja ustawodawstwa opinio-

wa³a projekt uchwa³y w dniu 1 lutego 2005 r.
Wtrakciedyskusji komisja zapozna³a siê z tekstem
pierwotnym, zapozna³a siê z autopoprawk¹, za-
pozna³a siê z propozycjami zg³oszonymi przez se-
natora Gerarda Czajê. Po dyskusji komisja przed-
stawia tekst jednolity zawarty w druku nr 879S
i jednomyœlniewnosi opodjêcieuchwa³y.Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Senator.
Zwracam siê, zgodnie z Regulaminem Senatu,

do pañstwa senatorów: czy chc¹ pañstwo skiero-
waæ swoje pytania do pani senator sprawozdaw-
cy, która jest jednoczeœnie upowa¿nionym przed-
stawicielem wnioskodawców? Czy ktoœ z pañ-
stwa senatorów ma pytanie?

Bardzo proszê, pani senator Szyszkowska.

Senator Maria Szyszkowska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³abym siê dowiedzieæ… Jestem wpraw-

dzie wzrokowcem, ale niestety, nie mam przed
sob¹ tekstu. Pamiêtam, ¿e jest tam napisane:
niemieccy naziœci. A przecie¿ wiadomo, ¿e to byli
nie tylko Niemcy, ale równie¿ Austriacy czy w czê-
œci na przyk³ad £otysze, Ukraiñcy. Nie wiem
wiêc, czy s³uszne jest obarczanie odpowiedzial-
noœci¹ tylko i wy³¹cznie nazistów jednego naro-
du. Z tym jest zwi¹zane moje pytanie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Aleksandra Koszada:
Dziêkujê bardzo.
Twórcami tego obozu byli przede wszystkim

niemieccy naziœci – i w ten sposób zosta³o to przy-
jête w projekcie uchwa³y. Oczywiœcie gdyby wy-
mieniaæ wszystkie narodowoœci, które w taki czy
inny sposób negatywnie przyczyni³y siê do tej
tragicznej historii, to na pewno trzeba by by³o wy-
mieniæ tu równie¿ te inne narodowoœci. Ale twór-
cami tego obozu, twórcami planu, pomys³u byli
przede wszystkim naziœci niemieccy.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Ponownie pani senator Szyszkowska.
Bardzo proszê.

Senator Maria Szyszkowska:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja oczywiœcie doskonale rozumiem to, co

przed chwil¹ us³ysza³am, ale moje pytanie brzmi:

czy nie lepiej u¿yæ terminu „naziœci” bez okreœle-
nia narodowoœci?

(Poruszenie na sali)
Nazizm jest pr¹dem zwi¹zanym nie tylko z ja-

kimœ jednym okreœlonym narodem.
(Senator Aleksandra Koszada: Czy mo¿na, Pa-

ni Marsza³ek?)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Aleksandra Koszada:
Dziêkujê bardzo.
Pani Senator, je¿eli zostanie zg³oszona taka

poprawka, komisja bêdzie j¹ rozpatrywa³a i za-
stanowi siê nad tym. W tej chwili trudno mi oce-
niæ, czy rzeczywiœcie jest koniecznoœæ dokonania
takiej zmiany. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Pan senator Czaja.
Bardzo proszê.

Senator Gerard Czaja:
Ja tylko chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e w tekœcie

jest wyraŸnie ujête, i¿ ta zbrodnia by³a przez nie-
mieckich nazistów zaplanowana, a nie wykony-
wana. I to jest taka ró¿nica.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê serdecznie.
Rozumiem, ¿e pytania pani senator Szyszkow-

skiej wynik³y z braku mo¿liwoœci wzrokowego
œledzenia tekstu. Dziêkujê bardzo serdecznie,
Pani Senator.

Otwieram dyskusjê.
Jednoczeœnie stwierdzam, ¿e nikt z pañstwa

senatorów nie zapisa³ siê do g³osu. Ale pytam: czy
ktoœ z pañstwa senatorów chce zabraæ g³os
w dyskusji? Nie ma zg³oszeñ.

Tym samym zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e w trakcie dyskusji nie zosta³y

zg³oszone wnioski przeciwne do wniosku przed-
stawionego przez komisjê w sprawozdaniu,
a wiêc teraz, zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu
Senatu, Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego
czytania projektu uchwa³y. To trzecie czytanie
objê³oby jedynie g³osowanie nad przedstawio-
nym tekstem uchwa³y. Informujê, ¿e g³osowanie
to przeprowadzimy razem z g³osowaniami nad
pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwa³y w 85. rocznicê uroczystoœci zaœlu-
bin Polski z morzem.
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Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez senatora Jerzego Suchañskiego i zawarty
jest w druku nr 880.

Marsza³ek Senatu 28 stycznia bie¿¹cego roku,
zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz art. 84 ust. 5 Regula-
minu Senatu, skierowa³ projekt do rozpatrzenia
w pierwszym czytaniu do Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Skarbu Pañ-
stwa i Infrastruktury. Pierwsze czytanie projektu
uchwa³y zosta³o przeprowadzone, zgodnie
z art. 80 ust. 1 i 2 oraz art. 84 ust. 4 Regulaminu
Senatu, na wspólnym posiedzeniu komisji 1 lu-
tego bie¿¹cego roku. Komisje po rozpatrzeniu
projektu uchwa³y przygotowa³y wspólne sprawo-
zdanie w tej sprawie.

Sprawozdanie to zawarte jest w druku
nr 880S.

Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1
Regulaminu Senatu drugie czytanie projektu
uchwa³y obejmuje: przedstawienie Senatowi
sprawozdania komisji o projekcie uchwa³y, prze-
prowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie wniosków.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Skarbu Pañ-
stwa i Infrastruktury, pani¹ senator Czes³awê
Christow¹, o zabranie g³osu i przedstawienie
wspólnego sprawozdania komisji.

Bardzo proszê.

Senator Czes³awa Christowa:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Skarbu Pañstwa i Infrastruktury oraz Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci sprawozdanie
ze wspólnego posiedzenia, które odby³o siê
w dniu 1 lutego bie¿¹cego roku i dotyczy³o pro-
jektu uchwa³y w 85. rocznicê uroczystoœci zaœlu-
bin Polski z morzem.

Komisje po rozpatrzeniu w pierwszym czyta-
niu projektu uchwa³y wprowadzi³y do niego po-
prawki i wnosz¹ o przyjêcie przez Senat jednolite-
go tekstu projektu uchwa³y. Tekst uchwa³y jest
nastêpuj¹cy, cytujê:

„Po odzyskaniu Wybrze¿a przez Wojsko Pol-
skie w dniu 10 lutego 1920 r. w Pucku genera³ Jó-
zef Haller rzuci³ w morze platynowy pierœcieñ na
znak powrotu Polski nad Ba³tyk. Odzyskanie do-
stêpu do morza by³o jednym z najbardziej zna-
cz¹cych wydarzeñ w procesie odbudowy suwe-
rennej Rzeczypospolitej.

W osiemdziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê tego wydarze-
nia Senat oddaje ho³d tym, którzy nie szczêdz¹c
potu i krwi przywracali ¿ycie Niepodleg³ej Rzeczy-
pospolitej.

Przywo³ujemy pamiêæ pokolenia budowni-
czych II Rzeczypospolitej, którzy po ponadwieko-

wej niewoli, po krwawej wojnie œwiatowej, stwo-
rzyli Pañstwo na miarê tamtych czasów nowo-
czesne, rozwijaj¹ce siê i znacz¹ce w Europie.
Przywo³ujemy pamiêæ pokolenia Eugeniusza
Kwiatkowskiego i W³adys³awa Grabskiego, które
na odzyskanym Wybrze¿u zbudowa³o Gdyniê –
symbol polskiej sprawnoœci organizacyjnej, kon-
sekwencji i gospodarnoœci.

Dziœ, w Polsce suwerennej na miarê naszych
si³ starajmy siê spe³niæ ich marzenia i aspiracje.
Bierzmy przyk³ad z ich umiejêtnoœci odró¿niania
spraw wa¿nych od nieistotnych oraz zgodnej pra-
cy dla dobra wspólnego.

Zwracamy siê do m³odzie¿y, która przejmie
w przysz³oœci od nas odpowiedzialnoœæ za Pañ-
stwo, z nadziej¹, ¿e jeszcze skuteczniej i spra-
wniej bêdzie kontynuowaæ dzie³o poprzednich
pokoleñ, buduj¹c dostatni, demokratyczny, wol-
ny Dom Polaków – od Ba³tyku do Tatr”.

Pani Marsza³ek, Panie i Panowie Senatorowie,
w imieniu Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruk-
tury oraz Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci wnoszê o przyjêcie przedstawionego
tekstu uchwa³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Senator.
Zwracam siê do pañstwa senatorów: zgodnie

z Regulaminem Senatu mog¹ pañstwo adreso-
waæ swoje pytania do pani senator.

Jednoczeœnie informujê, ¿e pani senator jest
zarazem przedstawicielem wnioskodawców pro-
jektu uchwa³y.

Kto z pañstwa senatorów chce skorzystaæ
z mo¿liwoœci zadania pytania pani senator? Nie
ma zg³oszeñ. Dziêkujê serdecznie.

(SenatorCzes³awaChristowa:Dziêkujêbardzo.)
Otwieram dyskusjê i jednoczeœnie stwier-

dzam, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie wyrazi³
gotowoœci do zabrania g³osu w dyskusji.

Tym samym zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e nie zosta³y zg³oszone wnioski

przeciwne do wniosku przedstawionego przez
komisjê w sprawozdaniu, wobec czego, zgodnie
z art. 81 ust. 5 Regulaminu Senatu, Senat mo¿e
przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu uchwa-
³y. Trzecie czytanie objê³oby jedynie g³osowanie
nad przedstawionym projektem uchwa³y.

Informujê, ¿e g³osowanie to przeprowadzimy
razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi punkta-
mi porz¹dku obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o rehabi-
litacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych i ustawê o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
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Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na dziewiêædziesi¹tym
szóstym posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2005 r.,
a do Senatu zosta³a przekazana 24 stycznia bie-
¿¹cego roku. Marsza³ek Senatu 24 stycznia
2005 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przy-
gotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 878, a sprawozdanie komisji w druku
nr 878A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³e-
cznej i Zdrowia, pani¹ senator Krystynê Sienkie-
wicz, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim dziêkujê Wysokiej Izbie za

przychylnoœæ i wyra¿enie zgody na rozpatrzenie
tej ustawy podczas siedemdziesi¹tego szóstego
posiedzenia Senatu. Jest to niezwykle istotne
z uwagi na tok legislacyjny i termin wejœcia w ¿y-
cie tej ustawy.

Celem nowelizacji tych dwóch ustaw, których
skomplikowane tytu³y odczyta³a pani marsza³ek,
jest przesuniêcie na dzieñ 31 grudnia 2006 r. ter-
minu zmniejszenia dofinansowania ze œrodków
funduszu rehabilitacji kosztów prowadzenia
warsztatów terapii zajêciowej oraz kosztów two-
rzenia i dzia³ania zak³adów aktywnoœci zawodo-
wej. To zmniejszenie dofinansowania dotyczy po-
wiatów, bo to powiat by³by adresatem tych œrod-
ków, ewentualnie bud¿et powiatu by³by o nie u-
szczuplony.

Otó¿ art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorz¹dzie
powiatowym stanowi, i¿ powiat wykonuje
okreœlone ustawami zadania publiczne o cha-
rakterze ponadgminnym w zakresie miêdzy in-
nymi wspierania osób niepe³nosprawnych.
Wspieranie to zosta³o zatem wpisane w zadania
powiatu, ale w œlad za tym nie pomaszerowa³y
pieni¹dze.

W Polsce s¹ dwieœcie dziewiêædziesi¹t cztery
powiaty, z czego w osiemdziesiêciu nie zaistnia³y
warsztaty terapii zajêciowej. Po prostu nie ma
tam tej formy przygotowywania osób niepe³no-
sprawnych do ¿ycia codziennego w³aœnie poprzez
terapiê zajêciow¹. Jako ciekawostkê podam in-
formacjê, ¿e w dwudziestu dziewiêciu powiatach
jest takie zagêszczenie owych warsztatów, ¿e or-
ganizuje siê ich nawet po piêtnaœcie. Wprawdzie
wi¹¿e siê to ze struktur¹ zaludnienia, to znaczy
decyduje o tej liczbie gêstoœæ zaludnienia, ale ró-

wnie¿ aktywnoœæ lokalnych organizacji poza-
rz¹dowych tworz¹cych te warsztaty.

Chocia¿ warsztaty terapii zajêciowej maj¹ ju¿
kilkunastoletni¹ historiê, zaczynaj¹c¹ siê
w 1991 r., to nie od rzeczy bêdzie przypomnieæ, ¿e
przygotowuj¹ one do uczestnictwa w ¿yciu osoby
z ró¿nego rodzaju dysfunkcjami, osoby niepe³no-
sprawne, poprzez rozwój zaradnoœci osobistej,
podnoszenie sprawnoœci psychofizycznej, socja-
lizacjê i nauczanie umiejêtnoœci zawodowych
umo¿liwiaj¹cych w wielu przypadkach podjêcie
prostej pracy czy przejœcie do zak³adu aktywno-
œci zawodowej.

W Polsce dzia³a piêæset siedemnaœcie warszta-
tów terapii zajêciowej, które gromadz¹ oko³o
szesnastu tysiêcy osób niepe³nosprawnych. Po-
trzeby zaœ s¹ znacznie mniejsze…

(G³os z sali: Wiêksze.)
Przepraszam: potrzeby s¹ znacznie, znacznie

wiêksze, czyli zaspokojenie potrzeb jest znacznie
mniejsze.

Kto z pañstwa chcia³by poszerzyæ swoj¹ wiedzê
na temat warsztatów terapii zajêciowej, mo¿e
siêgn¹æ po ksi¹¿kê zatytu³owan¹ „Ocena dzia³añ
instytucji”, wydan¹ przez Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych. Ta forma aktywizacji oraz dzia³al-
noœæ Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych na rzecz warsztatów terapii
zajêciowej uzyska³y w tej ksi¹¿ce wysok¹ ocenê,
a nie jest to dokument historyczny – jest to wyda-
nie z 2004 r., zeszyt 25, czyli ze schy³ku ubieg³ego
roku.

Wracaj¹c do omawianych dwóch ustaw o d³u-
gich tytu³ach odczytanych ju¿ przez pani¹ mar-
sza³ek, chcia³abym powiedzieæ, ¿e wiele powia-
tów po prostu nie staæ na to dofinansowanie. Mi-
mo ¿e okres wakacji prawnych na wprowadzenie
tej formu³y zmniejszonego dofinansowania by³
blisko dwuletni, powiaty nie by³y w stanie siê do
niej przygotowaæ. W efekcie przez Polskê przela³a
siê jesieni¹ wielka fala protestów uczestników
warsztatów terapii zajêciowej, organizatorów
tych warsztatów i organizacji pozarz¹dowych.
Zaistnia³a wiêc potrzeba dokonania tej zmiany,
której rz¹d by³ zreszt¹ przychylny, aczkolwiek
nie by³ w tej sprawie zbyt skwapliwy, skoro jest to
inicjatywa poselska.

Z jednego powodu ta zmiana jest jednak bar-
dzo niekorzystna: dokonujemy jej w trakcie ro-
ku bud¿etowego. Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e
ustawa wejdzie w ¿ycie w trakcie roku bud¿eto-
wego, i to z moc¹ od 1 stycznia 2005 r. Jest to
praktyka niew³aœciwa, co podkreœla w swojej
opinii Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
Niemniej jednak, gdyby Wysoka Izba przyjê³a
stanowisko Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdro-
wia, to zgodnie z nowelizacj¹ omawianych
ustaw, Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych bêdzie finansowa³ warszta-
ty terapii zajêciowej w tej samej wysokoœci jesz-
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cze w 2005 r. i w 2006 r., a od 2007 r. bêdzie siê
zmniejsza³ udzia³ tych œrodków do 70% i na tym
poziomie bêdzie obowi¹zywa³ w latach nastêp-
nych. Jeœli zaœ chodzi o zak³ady aktywnoœci za-
wodowej, nowelizacja wprowadza na 2005
i 2006 r. dofinansowanie ze œrodków funduszu
w ca³oœci, by potem obni¿aæ je stopniowo do
2007 r. i póŸniej pozostawiæ je ju¿ na takim sa-
mym poziomie.

Proszê zatem ponownie Wysok¹ Izbê, by oka-
za³a swoj¹ przychylnoœæ dla tej sprawy, tak¹ jak
dziœ rano, kiedy zgodzi³a siê na wprowadzenie tej
sprawy do porz¹dku obrad, i uchwali³a tê usta-
wê, zawart¹ w druku nr 878. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Senator. Proszê o pozostanie

przy mównicy, poniewa¿ senatorowie, korzysta-
j¹c z mo¿liwoœci przewidzianej w Regulaminie
Senatu, mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê pytania zwi¹zane z projektem
ustawy.

Czy s¹ takowe pytania? Nie ma.
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo serdecznie.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-

³a wniesiona jako poselski projekt ustawy.
Pragnê zapytaæ naszych goœci…
Jest z nami pan minister Leszek Zieliñski,

pe³nomocnik rz¹du do spraw osób niepe³nospra-
wnych, którego serdecznie witam. Witam rów-
nie¿ wiceprezesa Pañstwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepe³nosprawnych, pana Mariana
Leszczyñskiego.

Zwracam siê do panów z zapytaniem, czy chc¹
zabraæ g³os i przedstawiæ stanowisko rz¹dowe
w tej kwestii.

(Sekretarz Stanu w Miniserstwie Polityki
Spo³ecznej Leszek Zieliñski: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu

senatorowie mog¹ teraz skorzystaæ z prawa do
zadawania pytañ naszym goœciom.

Czy s¹ takowe pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u sena-
tora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszy-
stkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do mar-
sza³ka Senatu. Wnioski te musz¹ byæ zg³oszone
na piœmie do zamkniêcia dyskusji nad ustaw¹.

Przypominam, ¿e komisja bêdzie rozpatry-
waæ tylko te wnioski, które zosta³y zg³oszone do
zamkniêcia dyskusji na piœmie do marsza³ka
Senatu.

Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Olgê
Krzy¿anowsk¹.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Olga Krzy¿anowska:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Ja chcia³abym tylko przedstawiæ krótk¹ uwa-

gê dotycz¹c¹, powiedzia³abym, toku legislacji, je-
œli chodzi o tê ustawê.

Pani senator sprawozdawca by³a uprzejma
wskazaæ g³ówne zastrze¿enie do tej ustawy, mia-
nowicie takie, ¿e w czasie roku bud¿etowego, ju¿
po uchwaleniu bud¿etu, zmieniamy ustawê, któ-
ra ma skutki finansowe. Jak us³yszeliœmy na po-
siedzeniu komisji, Pañstwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepe³nosprawnych szczêœliwie bê-
dzie mia³ na to pieni¹dze, wiêc przynajmniej ten
zasadniczy problem zosta³ rozwi¹zany, chocia¿
znowu z punktu widzenia bud¿etowego te pie-
ni¹dze sk¹dœ siê nagle w funduszu wziê³y. No, ale
dziêki Bogu znalaz³y siê œrodki na ten cel, bardzo
istotny, bardzo potrzebny.

Ale jeszcze na jedn¹ rzecz chcia³abym zwróciæ
uwagê. Ta ustawa, która jest, niestety, projek-
tem poselskim – mówiê „niestety”, bo to rz¹d po-
winien zwróciæ uwagê na to, ¿e samorz¹dy nie
zdo³a³y jednak w ci¹gu dwóch lat jakoœ siê do tego
przygotowaæ – wp³ynê³a, o ile wiem, do Sejmu
15 paŸdziernika, a my to rozpatrujemy teraz. Nie
mo¿na by³o zrobiæ tego wczeœniej, zreszt¹ i tak
w ekspresowym tempie to rozpatrujemy. W efek-
cie ustawa bêdzie obowi¹zywaæ od 1 stycznia,
czyli znowu uchwalamy ustawê, ¿e tak powiem,
z moc¹ wsteczn¹. No, to jest sprzeczne z wszelki-
mi zasadami, którymi siê, moim zdaniem, Senat
powinien kierowaæ przy uchwalaniu prawa. Za-
wsze jesteœmy gonieni jakimœ nies³ychanie wa¿-
nym, tak jak w tym wypadku, problemem, który
chcemy rozwi¹zaæ.

Nie stawiam naturalnie wniosku o odrzucenie
tej ustawy, ale zdawajmy sobie sprawê z tego,
w jaki sposób powinniœmy pracowaæ, a jak pra-
cujemy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Nigdy nie zaszkodzi o tym przypominaæ. Myœ-

lê, ¿e wiêkszoœæ z nas o tym pamiêta, ale bywaj¹
sytuacje szczególne – dzisiaj chyba taka wy-
st¹pi³a.

Pan senator Czaja.

Senator Gerard Czaja:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie Pre-

zesie!
Przyznam szczerze, ¿e podzielam pogl¹d pani

senator Krzy¿anowskiej, ¿e w taki sposób nad
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tworzeniem prawa nie nale¿y pracowaæ. Ale ja
z wielk¹ radoœci¹ przyj¹³em informacjê, ¿e taka
inicjatywa powsta³a i ¿e wreszcie chyba uspokoi
siê sytuacja, bo maili i listów, które w ostatnim
czasie otrzymywaliœmy, kierowanych do nas od
kierownictw warsztatów terapii zajêciowej, by³o
naprawdê bardzo du¿o. Cieszê siê, ¿e ta inicjaty-
wa powsta³a, mimo ¿e istnieje taka rzymska za-
sada lex retro non agit – prawo nie powinno dzia-
³aæ wstecz. Je¿eli jednak rzeczywiœcie jest to ko-
rzystne spo³ecznie, to niech¿esz tak to dzia³a.

Chcia³bym jednak w tym momencie zwróciæ
uwagê na jedn¹ rzecz, chyba bardzo wa¿n¹, istot-
n¹. Ja nie wiedzia³em, ¿e akurat dzisiaj bêdzie
procedowany projekt tej ustawy, a chcia³em
przygotowaæ materia³ bardziej dog³êbny. Zd¹¿y-
³em jednak przeprowadziæ analizê dop³at do war-
sztatów terapii zajêciowej w województwie po-
morskim.

Wysoka Izbo, z przera¿eniem patrzy³em na wy-
niki, które uzyska³em. Otó¿ na dwadzieœcia sta-
rostw, w których gestii le¿y dofinansowanie war-
sztatów terapii zajêciowej, jedynie dwa starostwa
w województwie pomorskim dofinansowuj¹ war-
sztaty terapii zajêciowej. Kiedy prowadzi³em ten
swój sonda¿, na moje pytanie, dlaczego tak siê
dzieje, us³ysza³em odpowiedŸ, ¿e to jest wola czy
sprawa tych, którzy organizuj¹ warsztaty terapii
zajêciowej, a wiêc stowarzyszeñ, fundacji. Niech
one siê martwi¹ o pieni¹dze, bo starostwo ich nie
ma, przeznacza tylko pewne fundusze, pewne
kwoty, które otrzymuje z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, na ró¿ne
cele, a jednym z nich jest dofinansowanie funkcjo-
nowania warsztatów terapii zajêciowej. Przyznam
szczerze, ¿e ten wynik mnie zasmuci³.

Je¿eli wiêc dzisiaj podejmujemy tak¹ uchwa³ê,
wprowadzamy zmianê ustawy, która zmniejsza³a
ten poziom dofinansowania, to ja mam w¹tpliwo-
œci, powa¿ne w¹tpliwoœci, czy ona naprawdê po-
mo¿e tym warsztatom terapii zajêciowej prze-
trwaæ, bo rzeczywiœcie starostwa jak gdyby nie
widz¹ takiej potrzeby – ze smutkiem to stwier-
dzam, na przyk³adzie tego jednego województwa.

Widzê, ¿e by³a pani staroœcina zapisa³a do dys-
kusji i byæ mo¿e sprostuje to, co powiedzia³em,
ale ten wynik, który uzyska³em z mojego wojewó-
dztwa, z województwa pomorskiego, przerazi³
mnie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê serdecznie.
Zapraszam do mównicy pani¹ senator

Streker-Dembiñsk¹, jeszcze do niedawna staro-
stê powiatu koniñskiego. Mo¿e poznamy ten pro-
blem z drugiej strony.

Bardzo serdecznie proszê, Pani Senator.

Senator
El¿bieta Streker-Dembiñska:

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

Bardzo siê cieszê, ¿e w³aœnie dzisiaj rozpoczê-
³am swoj¹ pracê w Senacie w chwili, kiedy pode-
jmujemy tak wa¿n¹ decyzjê. Decyzjê w sprawie,
w której jeszcze niedawno jako starosta i przewo-
dnicz¹ca Konwentu Starostów Województwa
Wielkopolskiego, jeszcze we wrzeœniu, jeszcze
w paŸdzierniku pisa³am b³agalne listy do mini-
stra, aby zastanowi³ siê nad tym rozwi¹zaniem.
Szkoda, ¿e tak póŸno, dobrze, ¿e wreszcie.

Pozwólcie pañstwo, ¿e w imieniu starostów,
w tym szczególnym dla mnie dniu, bardzo serde-
cznie za to podziêkujê, bo jest to szczególny suk-
ces. To jest moje pierwsze posiedzenie, z którego
wrócê do moich starostów z wielk¹ informacj¹:
ju¿ coœ zosta³o za³atwione. Serdecznie pañstwu
dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Nie mówmy hop, póki tego nie przeskoczymy,

choæ na razie jesteœmy przekonani, ¿e to istotnie
siê zdarzy.

Zapraszam do mównicy pani¹ senator Kursk¹.

Senator Anna Kurska:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³abym poddaæ pod rozwagê tak¹ myœl.

Chodzi mi o to, ¿eby nie naruszaæ jednak tej
rzymskiej zasady lex retro non agit, bo rzeczywi-
œcie to w tej ustawie wystêpuje. Czy nie mo¿na by
po prostu zrezygnowaæ z tego stycznia i napisaæ,
¿e dopiero z dniem og³oszenia wejœcia w ¿ycie tej
ustawy, a jednoczeœnie w jakiœ sposób zrekom-
pensowaæ tym ludziom tê stratê? Niekoniecznie
nale¿y to uwidaczniaæ. No bo piszemy tu, ¿e
wchodzi w ¿ycie 1 stycznia, dzisiaj jest 2 lutego,
a zanim jeszcze wszystkie procedury siê odbêd¹,
to bêdzie marzec. Wiêc nie wiem… Tak¹ myœl
poddajê pod rozwagê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Pani Senator, ja bardzo szanujê wszelkie myœli
pañstwa senatorów wyg³aszane podczas debaty,
ale ¿eby to mia³o jak¹kolwiek moc, to oczekujê
wniosku legislacyjnego w tej kwestii.

(Senator Anna Kurska: To muszê szybko napi-
saæ, bo mi to teraz przysz³o do g³owy.)

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Nie, tego siê
nie robi.)

(Senator Gerard Czaja: By³oby to ze szkod¹ dla
tych warsztatów.)

Bardzo proszê, pani senator Janowska.
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Senator Zdzis³awa Janowska:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie i Pano-
wie Senatorowie!

Rzeczywiœcie, zebraliœmy siê dzisiaj na posie-
dzeniu Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
i zdecydowaliœmy o tym, ¿e mo¿na w³aœnie dzisiaj
procedowaæ nad losem niepe³nosprawnych,
a konkretnie uczestników terapii zajêciowej. Ró-
wnie¿ dzisiaj na posiedzeniu komisji polityki spo-
³ecznej zabiera³am g³os i w tym samym duchu
chcia³abym te¿ w obecnoœci wszystkich pañstwa
wyraziæ swój stosunek do problemu osób nie-
pe³nosprawnych.

S³yszeliœmy o tym, przygl¹daliœmy siê temu,
przez ostatnie miesi¹ce odbieraliœmy setki listów
w tej sprawie, jak powiedzia³ przed chwil¹ kolega.
Przykro, ¿e rz¹d o tym doskonale wiedzia³. Przy-
kry równie¿ jest fakt, ¿e dopiero propozycja po-
s³ów sprawi³a, ¿e dzisiaj zajêliœmy siê powrotem
do stanu minionego. Dziwne jest to nasze fun-
kcjonowanie, dziwne s¹ te nasze dzia³ania.
Chcia³abym powiedzieæ, ¿e ci¹gle wylewamy
dziecko z k¹piel¹. Otó¿, proponowaliœmy nie tak
dawno sch³adzanie gospodarki i proponowaliœ-
my wielkie ciêcia bud¿etowe. Na szczêœcie z pro-
gramu oszczêdnoœciowego pana premiera, mini-
stra Hausnera nie tak du¿o zosta³o. By³y to ciêcia
dotycz¹ce w³aœnie osób najbiedniejszych – tam
ca³y czas szukaliœmy rezerw.

Mnie osobiœcie brakuje debaty na temat losu,
¿ycia w Polsce dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
oraz ich rodzin. Przygotowuje siê okreœlone zmia-
ny legislacyjne. B¹dŸmy jednak w pe³ni œwiadomi
tego, ¿e okres transformacji odbi³ siê nie tylko na
tych, którzy tracili w zupe³nie niezas³u¿ony dla
siebie sposób pracê, ale odbi³ siê równie¿ na wszy-
stkich tych, którzy byli i s¹ niepe³nosprawni. Na
pierwszy ogieñ posz³y zak³ady pracy. Próbowano
wmówiæ wszystkim, ¿e maj¹ siê dostosowaæ do go-
spodarki rynkowej, maj¹ wytwarzaæ zysk. Osoby
niewidome, osoby nies³ysz¹ce, osoby pozbawione
koñczyn mia³y wypracowywaæ zysk, inaczej by³y
nieop³acalne. Zosta³y wyrzucone, zmiecione z po-
wierzchni spó³dzielnie pracy inwalidów, zosta³y
tylko gdzieniegdzie. Kolejne s¹ zak³ady pracy
chronionej w naszych przedsiêbiorstwach – one
te¿ przesta³y byæ op³acalne. A jednoczeœnie w na-
szym spo³eczeñstwie roœnie liczba dzieci nie-
pe³nosprawnych, m³odzie¿y niepe³nosprawnej,
stowarzyszeñ rodzin niepe³nosprawnych. Oni
wszyscy p³acz¹ – i s³usznie – i rozk³adaj¹ rêce.

Na szczêœcie dzisiaj uratowaliœmy sytuacjê.
Ale przez ostatni rok odczuwano grozê, ona by³a
widoczna w oczach wszystkich osób niepe³no-
sprawnych, ich rodzin, w oczach dzieci i osób do-
ros³ych, które przecie¿ czêsto traktowane s¹ tak
samo jak dzieci, grozê, ¿e nawet nie bêd¹ mog³y
ju¿ w³aœciwie wyjœæ z domu i chocia¿by w ten spo-
sób siê realizowaæ i czuæ, ¿e s¹ potrzebne.

A my znów przepiêknie, tak jak ze sfer¹ opieki
spo³ecznej, przerzucamy zadania, uwa¿aj¹c, ¿e
powiaty sobie poradz¹, gminy sobie poradz¹, ¿e
poradz¹ sobie powiaty, które stworzyliœmy, ale
bez dania mo¿liwoœci finansowania, ¿e gminy wy-
pracuj¹ sobie œrodki na szko³y, na domy dla osób
starszych. A ostatnio maj¹ sobie równie¿ wypra-
cowaæ pieni¹dze na osoby niepe³nosprawne. Jest
to niemo¿liwe, po prostu jest to dzisiaj niemo¿li-
we. Nie taki rozwój, nie takie o¿ywienie. Gminy
bogatsze – w porz¹dku, powiaty bogatsze – w po-
rz¹dku. Ale te inne, te niezwykle biedne? Zad³u-
¿enie jest bardzo powa¿ne. No nie ma o tym mo-
wy. Dlatego te¿ domy dla osób starszych stoj¹
puste. Dlatego likwidujemy szko³y. Dlatego w je-
dnej klasie, mimo zbli¿aj¹cego siê ni¿u demogra-
ficznego, gnieŸdzimy czterdzieœcioro dzieci, za-
miast godnie uczyæ w zespo³ach dwudziestooso-
bowych. Tak jest dlatego, ¿e ci¹gle nie mamy pie-
niêdzy. No i teraz jeszcze pad³o na osoby najbie-
dniejsze i na osoby niepe³nosprawne, które nie
mog¹ tutaj mówiæ swoim w³asnym g³osem.

No i tak jak powiedzia³am na pocz¹tku: Kocha-
ni, przecie¿ to fundusz powinien nas zmuszaæ do
dzia³añ, to pan minister Zieliñski powinien nas
dusiæ, ¿e dosz³o do takiej sytuacji. I przykro, ¿e
grupa pos³ów siê na to zdecydowa³a… My szybko
siê budzimy i przystajemy na to, ¿eby ten pro-
blem rozwi¹zaæ.

Jeszcze raz proszê, proszê w imieniu w³asnym,
mo¿e i czêœci kolegów, mo¿e i czêœci komisji, o de-
batêna temat ludziniepe³nosprawnych.Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Pani Senator, chcia³abym pani przypomnieæ,

¿e senacka Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
w lipcu 2004 r. odby³a tak¹ konferencjê. Jestem
zaskoczona, ¿e pani, cz³onkini komisji, nie zwró-
ci³a uwagi, ¿e odby³a siê konferencja poœwiêcona
problemom osób niepe³nosprawnych.

(Senator Zdzis³awa Janowska: A wnioski?)
(Senator Gerard Czaja: Nie wa¿ne, odby³a siê.)
Bardzo proszê, czy ktoœ z pañstwa chcia³by je-

szcze zabraæ g³os? Nie ma chêtnych.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu

zamykam dyskusjê.
Zwracam siê jednoczeœnie do naszych goœci

z pytaniem: czy na tym etapie chc¹ pañstwo za-
braæ g³os?

Bardzo proszê, pan minister Zieliñski.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Polityki Spo³ecznej
Leszek Zieliñski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Wysoki Senacie!
Chcia³bym podziêkowaæ za tê sprawnie prze-

prowadzon¹ dyskusjê. Chcia³bym te¿ podkreœliæ,
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¿e rz¹d ¿yczliwie odniós³ siê do poselskiej noweli-
zacji tej ustawy i widzi z³o¿onoœæ problemu. Je-
dnoczeœnie chcê zaznaczyæ, ¿e jeœli chodzi o to, co
proponujemy, czyli pe³n¹, komplementarn¹
opiekê nad osobami niepe³nosprawnymi, nie
uciekniemy od obowi¹zków samorz¹dów – i to
chcia³bym jednoznacznie i zdecydowanie pod-
kreœliæ.

Œredni koszt jednego uczestnika warsztatów
terapii zajêciowej wynosi oko³o 1 tysi¹ca 200 z³
miesiêcznie. W tym, co zaproponowaliœmy wcze-
œniej, co jest w ustawie obowi¹zuj¹cej, chodzi o fi-
nansowanie od 1 stycznia 2005 r., zak³adaliœmy,
¿e samorz¹dy do³o¿¹ 10% tej kwoty, czyli miesiê-
cznie na uczestnika oko³o 100 z³, a przewa¿nie
w warsztatach terapii zajêciowej jest trzydziestu
uczestników.

Mi³o mi przy okazji poinformowaæ Wysoki Se-
nat, ¿e w tej chwili mamy ju¿ piêæset siedemdzie-
si¹t jeden warsztatów terapii zajêciowej, czyli
w roku 2004 przyby³o ponad szeœædziesi¹t war-
sztatów terapii zajêciowej, co oznacza ponad dwa
tysi¹ce uczestników, czyli w tej chwili mamy po-
nad osiemnaœcie tysiêcy uczestników. I to siê
dzieje przy wsparciu finansowym jedynie, do tej
pory, PFRON, Pañstwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepe³nosprawnych.

Otó¿, ¿eby ten system skutecznie dzia³a³ – pod-
kreœlam – musz¹ siê spotkaæ trzy elementy: fi-
nansowanie przez bud¿et pañstwa, czyli przez
PFRON w tym wypadku, ale tak¿e finansowanie
przez samorz¹d, i od tego nie uciekniemy w dal-
szej perspektywie, oraz, i to jest trzeci element,
który musi byæ w tym systemie, zaanga¿owanie
organizacji pozarz¹dowych. Ta ustawa do tej po-
ry… I tutaj, muszê powiedzieæ, ¿yczliwie odnieœ-
liœmy siê do inicjatywy poselskiej, dlatego ¿e fak-
tycznie wiêkszoœæ samorz¹dów nie przygotowa³a
siê do wspó³finansowania warsztatów terapii za-
jêciowej. Przewidziany koszt globalny w tym pier-
wszym roku funkcjonowania by³by na poziomie
10 milionów z³ w skali kraju. W nastêpnych la-
tach by³oby to 30 milionów z³. Tak ¿e w przelicze-
niu, powiedzmy, na powiat dawa³o to kwotê kil-
kudziesiêciu tysiêcy z³otych rocznie, w zale¿no-
œci od tego, ile jest warsztatów.

Wspó³finansowanie przez samorz¹d za³atwia
jeszcze jedno. Otó¿ uporz¹dkowuje to strukturê
warsztatów terapii zajêciowej w skali kraju. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e tylko inicjatywa organizacji po-
zarz¹dowych decyduje o ich powstaniu, a my
musimy to finansowaæ, bo wtedy wkracza pewien
ba³agan, pewien chaos w tê jak¿e szalenie po-
trzebn¹ formê rehabilitacji spo³ecznej i zawodo-
wej, w warsztatach terapii zajêciowej spotykaj¹
siê bowiem te dwie zasady: i rehabilitacji spo³ecz-
nej, i rehabilitacji zawodowej. Tak ¿e to jest ta in-
formacja…

Ja wiem, ¿e dzisiaj samorz¹dy, powiaty siê cie-
sz¹ z tego rozwi¹zania, ale chcia³bym wykorzy-
staæ ten moment i uœwiadomiæ tak¿e samo-
rz¹dom, ¿e osoby niepe³nosprawne s¹ obywate-
lami tych lokalnych spo³ecznoœci. I z tego wyni-
kaj¹ dla samorz¹du tak¿e obowi¹zki: opieki, lik-
widacji barier dla tych osób, ¿eby mog³y one nor-
malnie funkcjonowaæ w swoim œrodowisku. To
nie jest tylko obowi¹zek pañstwa, administracji
pañstwowej. I to tak¿e musimy samorz¹dom,
Wysoki Senacie, uœwiadomiæ. Byæ mo¿e te kolej-
ne dwa lata vacatio legis pomog¹ nam uœwiado-
miæ, ¿e jest to tak¿e obowi¹zek samorz¹du:
wspó³finansowanie – w tym ograniczonym zakre-
sie, bo w tej nowelizacji z³agodziliœmy to i w pier-
wszym roku jest 5%, w drugim 10%, a na sta³e
bêdzie tylko 15% wspó³finansowania – warszta-
tów terapii zajêciowej. Od tego nie mo¿emy, nie-
stety, systemowo uciec. Dzisiaj mo¿emy to z³ago-
dziæ – i dobrze, ¿e siê tak sta³o, bo jednak by³yby
powa¿ne perturbacje dla wielu warsztatów tera-
pii zajêciowej i ich organizatorów, warsztatów,
które s¹ czêsto w bardzo trudnej sytuacji lokalo-
wej i finansowej, to siê zgadza – ale samorz¹dy
musz¹, powtarzam, do³o¿yæ do tego systemu
w pe³ni. To tyle. Chcia³em przekazaæ tê garœæ in-
formacji.

Dziêkujê, Pani Marsza³ek. Dziêkujê Wysokie-
mu Senatowi za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

I ja serdecznie dziêkujê naszym goœciom za
udzia³ w naszym posiedzeniu.

Panie i Panowie Senatorowie! Wniosków legis-
lacyjnych nie otrzymaliœmy.

Informujê wiêc pañstwa, ¿e g³osowanie
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o rehabi-
litacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych i ustawê o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

A ja bardzo proszê senatora sekretarza o od-
czytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Andrzej Jaeschke:

Dziêkujê bardzo.
Najpierw komunikaty dotycz¹ce dnia dzisiej-

szego.
Przewodnicz¹cy Jerzy Adamski uprzejmie in-

formuje, ¿e posiedzenie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich odbêdzie siê w dniu
dzisiejszym zaraz po og³oszeniu przerwy w obra-
dach siedemdziesi¹tego szóstego posiedzenia Se-
natu w sali nr 176.
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Piêæ minut póŸniej rozpocznie siê wspólne po-
siedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich z Komisj¹ Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci w sprawie rozpatrzenia poprawek
do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora.

Komunikaty na dzieñ jutrzejszy…
Sala nr 176, piêæ minut po zakoñczeniu obrad

Senatu.
Marsza³ek Senatu uprzejmie informuje, ¿e

zwo³uje posiedzenie Konwentu Seniorów z udzia-
³em przewodnicz¹cych kó³ senackich w dniu
3 lutego, czyli jutro, o godzinie 9.00.

Równie¿ jutro, o godzinie 8.30, odbêdzie siê
posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci.
Porz¹dek obrad: pierwsze czytanie projektu
ustawy zmieniaj¹cej ustawê o œwiadczeniu pie-
niê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych
¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymu-
sowo zatrudnianym w kopalniach wêgla, kamie-
nio³omach, zak³adach rud uranu i batalionach
budowlanych – druk nr 833.

Trzeci komunikat dotyczy ju¿ okolic przysz³e-
go posiedzenia Senatu. W dniu 16 lutego, we œro-
dê, o godzinie 17.30 w sali nr 182 odbêdzie siê po-
siedzenie Komisji Ustawodawstwa i Prawo-

rz¹dnoœci, Komisji Skarbu Pañstwa i Infra-
struktury oraz Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej. Porz¹dek ob-
rad: pierwsze czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
oraz niektórych innych ustaw – druk nr 805.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, pan marsza³ek Longin Pastu-
siak.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Ja chcia³bym uzupe³niæ komunikat: po posie-
dzeniu Konwentu Seniorów odbêdzie siê posie-
dzenie Prezydium Senatu.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie Marsza³ku, pan senator sekretarz nie

czu³ siê upowa¿niony do uzupe³niania tekstu ko-
munikatu. Odczyta³ tylko to, co mu przedsta-
wiono. Bardzo serdecznie dziêkujê panu mar-
sza³kowi.

Panie i Panowie Senatorowie! Og³aszam prze-
rwê do dnia jutrzejszego do godziny 11.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 17)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dzieñ dobry pañstwu.
Wznawiam posiedzenie.
(Senator Jerzy Adamski: Panie Marsza³ku…)
Widzê, widzê, nie musi pan wstawaæ, jest pan

i tak okaza³ej postury.
Proszê bardzo, pan senator Adamski siê zg³a-

sza. W jakiej sprawie?

Senator Jerzy Adamski:
Panie Marsza³ku, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8

Regulaminu Senatu chcia³bym zaproponowaæ
uzupe³nienie porz¹dku obrad siedemdziesi¹tego
szóstego posiedzenia Senatu o nowy punkt:
zmiany w sk³adzie komisji senackich. Wniosek
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich zawarty jest w druku numer osiem osiem
jeden. Chodzi o pani¹ senator, która wczoraj zro-
bi³a… z³o¿y³a…

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Za-
œlubion¹ wczoraj.)

…o to, ¿eby pracowa³a w komisjach, do któ-
rych zg³osi³a akces.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê. Ale numer druku to nie osiem osiem

jeden, tylko 881.
Czy jest ktoœ, kto ma wniosek przeciwny do

wniosku senatora Adamskiego? Nie.
Wobec tego czynimy zadoœæ jego proœbie

i przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: zmiany w sk³adzie ko-
misji senackich.

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich zawarty jest we wspomnia-
nym druku.

Pan senator Andrzej Spychalski zakomunikuje
nam, co dzia³o siê w czasie burzliwych obrad Komi-
sji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Senator Andrzej Spychalski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e obrady komisji nad

t¹ spraw¹ nie mia³y charakteru burzliwego,
a wprost przeciwnie, panowa³a atmosfera powa-
gi, odpowiedzialnoœci i rozwagi godnej Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Mia-
³em na myœli burzê mózgów, Panie Senatorze.)

(Weso³oœæ na sali)
Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e na posiedzeniu

w dniu wczorajszym Komisja Regulaminowa,
Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzy³a wniosek
pani senator El¿biety Streker-Dembiñskiej,
przekazany przez marsza³ka Senatu Rzeczypo-
spolitej, o zaakceptowanie jej pracy w Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej oraz w Komisji Skarbu Pañstwa i Infra-
struktury.

Komisja przyjê³a ten wniosek jednog³oœnie
i prosi o podjêcie uchwa³y Senatu zawartej
w druku nr 881. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Czy w tej sprawie ktoœ chcia³by zabraæ g³os?

Nie stwierdzam takiej chêci.
Przystêpujemy zatem do g³osowania nad

wnioskiem Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich.

Proszê o dokonanie stosownych czynnoœci
wstêpnych, czyli naciœniêcie przycisku obecno-
œci. G³osujemy.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tego wniosku?
Kto jest jemu przeciwny?
A kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
69 senatorów g³osowa³o za – wszyscy obecni

senatorowie, to znaczy ci, którzy swoj¹ obecnoœæ
zasygnalizowali. (G³osowanie nr 1)

(Senator Bogus³aw Litwiniec: Ja jestem za.)



Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Powracamy do rozpatrzenia punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywa-
niu mandatu pos³a i senatora.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Sena-
torskich oraz Komisja Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci odnios³y siê do wniosków przedstawio-
nych w toku debaty i przygotowa³y wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie.

Zapraszam na mównicê pana senatora Gerar-
da Czajê, sprawozdawcê tych komisji.

Senator Gerard Czaja:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jak przysta³o na cz³onka Izby Wy¿szej parla-

mentu postaram siê mówiæ krótko, bo te¿ krótkie
by³o posiedzenie wspólne Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Rozpatrywaliœmy trzy poprawki, w tym po-
prawki zg³oszone przez pani¹ senator Janowsk¹
i pana senatora Romaszewskiego. Nie bêdê oma-
wia³ tych poprawek. Komisja jednomyœlnie przy-
jê³a rozwi¹zanie zaproponowane wczeœniej, czyli
poprawkê Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci oraz Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich. W zwi¹zku z tym po³¹czo-
ne komisje zwracaj¹ siê do Wysokiego Senatu
o przyjêcie rozwi¹zania zawartego w poprawce
trzeciej w druku nr 872Z. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy chce jeszcze zabraæ g³os pan senator Zbi-

gniew Romaszewski?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Dziêkujê

bardzo.)
Pani senator Zdzis³awa Janowska mog³aby za-

braæ g³os, gdyby nas zaszczyci³a swoj¹ obecno-
œci¹, ale niestety nie ma jej.

Jeszcze pani senator Aleksandra Koszada mo-
¿e zabraæ g³os…

(Senator Aleksandra Koszada: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywa-
niu mandatu pos³a i senatora.

Poprawka pierwsza ma na celu ograniczenie
regulacji do przypadków pozbawienia wolnoœci
w wyniku tymczasowego aresztowania lub odby-
wania kary pozbawienia wolnoœci oraz ograni-

czenie zakresu praw i obowi¹zków ulegaj¹cych
w tym czasie zawieszeniu do wymagaj¹cych ak-
tywnoœci, której parlamentarzysta pozbawiony
wolnoœci nie jest w stanie podj¹æ, z wy³¹czeniem
spraw i obowi¹zków okreœlonych w rozdzia³ach
dotycz¹cych immunitetu parlamentarnego i wa-
runków wykonywania mandatu. Poprawka ta je-
dnoczeœnie pozbawia parlamentarzystê uposa-
¿enia i diety parlamentarnej zarówno w okresie
odbywania kary pozbawienia wolnoœci, jak
i w czasie tymczasowego aresztowania.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
10 senatorów g³osowa³o za, 60 – przeciw,

11 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 2)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga ró¿ni siê od poprawki pier-

wszej rozwi¹zaniami w zakresie prawa do uposa-
¿enia, zachowuj¹c to prawo w okresie tymczaso-
wego aresztowania, przy czym ma ono zostaæ
w tym czasie ograniczone do po³owy i ma byæ
wp³acane przez czas nie d³u¿szy ni¿ trzy mie-
si¹ce, a w przypadku uniewinnienia albo umo-
rzenia postêpowania karnego ma zostaæ wyp³a-
cona pozosta³a czêœæ uposa¿enia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
17 senatorów g³osowa³o za, 50 – przeciw,

14 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 3)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia ró¿ni siê od poprawki drugiej

tym, ¿e nie przewiduje ograniczenia do trzech
miesiêcy okresu wyp³acania po³owy uposa¿enia
w czasie tymczasowego aresztowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
63 senatorów g³osowa³o za, 6 – przeciw,

12 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 4)
Oznacza to, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Zatem przystêpujemy do g³osowania nad ca³o-

œci¹ uchwa³y, wraz ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z przy-
jêtej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
A kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
67 senatorów g³osowa³o za, 4 – przeciw,

11 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 5)
To upowa¿nia mnie do stwierdzenia, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora.

Powracamy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o poœrednictwie
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ubezpieczeniowym oraz niektórych innych
ustaw.

Procedury zosta³y wyczerpane i mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Przypominam, ¿e Komisja Gospodarki i Finan-
sów Publicznych przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

Proszê zajrzeæ do druku nr 873A.
Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza koryguje przepis w celu

doprowadzenia do jego zgodnoœci z dyrektyw¹
i unikniêcia sformu³owania, ¿e ryzykiem zwi¹za-
nym z us³ugami w zakresie podró¿y jest ubezpie-
czenie na ¿ycie lub ubezpieczenie odpowiedzial-
noœci cywilnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
A kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 senatorów g³osowa³o za, 1 – przeciw,

6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
Poprawka oczywiœcie zosta³a przyjêta.
Poprawka druga koryguje odes³anie miêdzy

innymi w celu objêcia istotnych informacji doty-
cz¹cych agenta ubezpieczeniowego wprowadzany-
mi w nowelizacji zasadami przekazywania infor-
macji dotycz¹cychpoœrednikaubezpieczeniowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
1 pani senator spóŸni³a siê z oddaniem g³osu,

ale 78 senatorów g³osowa³o za, nikt nie by³ prze-
ciw, a 4 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 7)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki trzecia i dziewi¹ta. Poprawka trzecia

modyfikuje wymóg spe³nienia warunków okreœ-
lonych w art. 9 ust. 1 nowelizowanej ustawy
przez agentów ubezpieczeniowych bêd¹cych
spó³kami nieposiadaj¹cymi osobowoœci prawnej,
przewiduj¹c, i¿ w przypadku wspólnika bêd¹ce-
go osob¹ prawn¹ warunki te uwa¿a siê za
spe³nione, jeœli spe³nia je co najmniej po³owa
cz³onków zarz¹du. Konsekwencj¹ tej poprawki
jest poprawka dziewi¹ta.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
82 g³osy poparcia, 1 sprzeciwu. (G³osowanie

nr 8)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czwarta rozszerza delegacjê do wy-

dania rozporz¹dzenia w celu wskazania, gdzie
znajduj¹ siê przepisy dotycz¹ce szczegó³owych
zasad w zakresie spe³niania wymogu szkolenia,

zakoñczonego egzaminem, przez osoby wykonu-
j¹ce czynnoœci ubezpieczeniowe w okreœlonych
podmiotach jako dzia³alnoœæ uboczn¹ oraz w ce-
lu umo¿liwienia wskazania w tym rozporz¹dze-
niu podmiotów innych ni¿ banki i spó³dzielcze
kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe, do których te
szczególne zasady bêd¹ mia³y zastosowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Osi¹gnêliœmy jednog³oœnoœæ – 83 g³osy za.

(G³osowanie nr 9)
Poprawka pi¹ta ma na celu korektê stylistycz-

n¹ przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Ponownie jednog³oœnoœæ – 83 g³osy za. (G³oso-

wanie nr 10)
Poprawka szósta koryguje odes³anie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
83 g³osy oddane i wszystkie za. (G³osowanie

nr 11)
Poprawki siódma i dziesi¹ta wprowadzaj¹ san-

kcje za niespe³nianie przez agenta ubezpiecze-
niowego wymagañ dotycz¹cych miêdzy innymi
jego wykszta³cenia, niekaralnoœci, zdolnoœci do
czynnoœci prawnych, w postaci mo¿liwoœci od-
mowy wpisu do rejestru lub odmowy wpisu
zmian do tego rejestru.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
A kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
83 g³osy oddane i wszystkie za. (G³osowanie

nr 12)
Poprawki siódma i dziesi¹ta przyjête.
Poprawka ósma usuwa b³¹d polegaj¹cy na

dwukrotnym ujêciu numeru wpisu do rejestru
agentów ubezpieczeniowych jako danych podle-
gaj¹cych temu wpisowi z pominiêciem numeru
wpisu do rejestru przedsiêbiorców.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
I ponownie 83 g³osy oddane i wszystkie za.

(G³osowanie nr 13)
Poprawka jedenasta usuwa zbêdny wyraz oraz

uzupe³nia nazwê rejestru.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Pan senator patrzy na pulpit i nie widzi. Ju¿

zobaczy³.
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Dziêkujê.
I znowu 83 oddane g³osy i wszystkie za. (G³o-

sowanie nr 14)
Poprawka dwunasta polega na usuniêciu zbê-

dnych wyrazów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
83 oddane g³osy, wszystkie za. (G³osowanie

nr 15)
Poprawka trzynasta usuwa wyrazy zbêdne ze

wzglêdu na konstrukcjê zdania wstêpnego zmie-
nianych przepisów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
I wynik ponownie taki sam: 83 oddane g³osy,

wszystkie za. (G³osowanie nr 16)
Poprawka czternasta zmienia przepis karny

tak, aby wype³nieniem znamion przestêpstwa
by³o ju¿ jedno ze wskazanych zachowañ, a nie
jedynie przypadek ich ³¹cznego wyst¹pienia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
82 g³osy za; 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 17)
Poprawka przyjêta.
Poprawka piêtnasta skreœla zmianê do kodek-

su spó³ek handlowych pozbawiaj¹c¹ brokerów
ubezpieczeniowych prawa do prowadzenia dzia-
³alnoœci w formie spó³ki partnerskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 senatorów g³osowa³o za, 10 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 18)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szesnasta wprowadza sankcje w po-

staci wygaœniêcia umowy ubezpieczeniowej za
niedostosowanie siê przez agenta ubezpieczenio-
wego zarejestrowanego przed dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy do wymagañ wprowadzanych no-
welizacj¹ pomimo up³ywu przewidzianego okre-
su przejœciowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wszyscy g³osuj¹cy w liczbie 83 s¹ za. (G³oso-

wanie nr 19)
Poprawka siedemnasta ma na celu umo¿li-

wienie odmowy przez organ nadzoru wpisu do
rejestru brokerów ubezpieczeniowych w sytua-

cji, gdy osoba, przy pomocy której broker mia³by
wykonywaæ czynnoœci brokerskie, nie spe³nia
przewidzianych ustaw¹ warunków.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
82 g³osy za; 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 20)
Poprawka przyjêta.
Poprawka osiemnasta koryguje przepis, ponie-

wa¿ pozostawienie go w dotychczasowym brzmie-
niu oznacza³oby stosowanie zakazu prowadzenia
dzia³alnoœci do poœredników pozbawionych pra-
wa jej prowadzenia dok³adnie z dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy, a nie pocz¹wszy od tego dnia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
83 oddane g³osy, wszystkie za. (G³osowanie

nr 21)
Poprawka dziewiêtnasta przed³u¿a moc obo-

wi¹zuj¹c¹ dotychczasowych rozporz¹dzeñ na
okres maksymalnie trzech miesiêcy od wejœcia
w ¿ycie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
82 g³osy za; 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 22)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta przesuwa o trzy mie-

si¹ce termin wejœcia w ¿ycie przepisów nak³a-
daj¹cych na poœredników ubezpieczeniowych
obowi¹zek odbywania raz na trzy lata szkoleñ
zawodowych oraz o dwanaœcie miesiêcy termin
wejœcia w ¿ycie zmian dotycz¹cych przeniesie-
nia bazy danych o agentach, z którymi zak³ad
ubezpieczeñ rozwi¹za³ umowê agencyjn¹, z Pol-
skiej Izby Ubezpieczeñ do organu nadzoru.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
83 g³osy, wszystkie za. (G³osowanie nr 23)
G³osujemy teraz nad uchwa³¹ w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o poœrednictwie ubezpieczenio-
wym oraz niektórych innych ustaw w ca³oœci, wraz
ze zmianamiwynikaj¹cymi zprzyjêtychpoprawek.

Kto z pañstwa jest za jej podjêciem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
81 g³osów i wszystkie za. (G³osowanie nr 24)
Wobec tego stwierdzam, ¿e Senat podj¹³

uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o poœrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektó-
rych innych ustaw.
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Powracamy do rozpatrzenia punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wi¹zaniach prawnych zwi¹zanych z usuwaniem
skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz
o zmianie niektórych ustaw.

Przypominam, ¿e wczoraj zosta³o przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy, zo-
sta³a przeprowadzona dyskusja i obecnie mo¿e-
my przyst¹piæ do trzeciego czytania, do którego
przystêpujemy.

Trzecie czytanie obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu

przedstawionego przez wnioskodawców projektu
wnosz¹ o jego odrzucenie. I nad tym w³aœnie
wnioskiem bêdziemy g³osowali.

Pod warunkiem, ¿e nam kancelaria w³¹czy…
ju¿ w³¹czy³a. Dobrze.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem wniosku ko-
misji o odrzucenie projektu?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
62 g³osy za odrzuceniem, 15 – przeciw; 6 senato-

rów wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 25)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat projekt ustawy odrzuci³.
Powracamy do rozpatrzenia punktu szóstego

porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa³y
w szeœædziesi¹t¹ rocznicê oswobodzenia – przepra-
szam, wyzwolenia, bo tak jest po polsku – obozu
koncentracyjnego, KL Auschwitz.

Przypominam, ¿e wczoraj zosta³o przedstawio-
ne sprawozdanie o projekcie uchwa³y, ¿e wyczer-
paliœmy procedury i mo¿emy przyst¹piæ do trze-
ciego czytania.

Przystêpujemy zatem do trzeciego czytania,
które obejmuje jedynie g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawio-

nego projektu uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
Oddano 83 g³osy, wszystkie za przedstawio-

nym projektem uchwa³y. (G³osowanie nr 26)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w szeœæ-

dziesi¹t¹ rocznicê oswobodzenia obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Powracamy do rozpatrzenia punktu siódme-
go porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y w 85. rocznicê uroczystoœci zaœlubin Pol-
ski z morzem.

Procedury zosta³y wyczerpane, mo¿emy wiêc
przyst¹piæ do trzeciego czytania, które obejmuje
g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym projektem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Jednemu senatorowi obsunê³a siê rêka.
81 g³osów za, 1 senator nie g³osowa³. (G³oso-

wanie nr 27)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w

osiemdziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê uroczystoœci za-
œlubin Polski z morzem.

Powracamy do rozpatrzenia punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych i ustawê o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatru-
dnianiu osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Procedury zosta³y wyczerpane, mo¿emy wiêc
przyst¹piæ do g³osowania.

Przypominam, ¿e Komisja Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa³y, w któ-
rym wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Nad tym projektem g³osujemy.

Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciwny?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Przyby³o nas: g³osowa³y 84 osoby, wszystkie

za. (G³osowanie nr 28)
Stwierdzam zatem, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê

w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o rehabi-
litacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych i ustawê o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad siedemdzie-
si¹tego szóstego posiedzenia Senatu zosta³ wy-
czerpany przed planowanym czasem.

(Rozmowy na sali)
W tym momencie bardzo proszê o skupienie

siê i wys³uchanie komunikatu. Tak¿e senatorów
profesorów i aktorów bardzo proszê o wys³ucha-
nie komunikatu.

Senator Sekretarz
Andrzej Jaeschke:
Informujê uprzejmie, ¿e jutro, 4 lutego 2005 r.,

odbêdzie siê pogrzeb Jana Mulaka, senatora
trzeciej kadencji. Msza œwiêta zostanie odpra-
wiona w Koœciele Garnizonowym przy ulicy D³u-
giej w Warszawie o godzinie 10.00, a o godzinie
11.00 rozpocznie siê po¿egnanie w Domu Pogrze-
bowym na Pow¹zkach Wojskowych.

Kancelaria Senatu zapewnia transport z tere-
nu parlamentu na uroczystoœci i z powrotem.
Bus odjedzie sprzed wejœcia do Senatu, wejœcia
B II, o godzinie 9.30. Proszê senatorów zamierza-
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j¹cych skorzystaæ z transportu senackiego
o zg³oszenie tego faktu pracownikowi Biura
Organizacyjno-Prawnego, który po zakoñczeniu
g³osowañ bêdzie oczekiwa³ pañstwa przed we-
jœciem do sali obrad. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dwie minuty przerwy technicznej dla tych

z pañstwa, którzy chcieliby opuœciæ salê.
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, przerwa ma umo¿liwiæ pañ-

stwu opuszczenie sali, a nie kontynuowanie tu-
taj pogawêdek. Bardzo przepraszam, ale chcemy
przejœæ do dalszej czêœci naszych obrad, a miano-
wicie do oœwiadczeñ. Tak wiêc bardzo proszê
tych z pañstwa, którzy nie zamierzaj¹ ju¿ ucze-
stniczyæ w posiedzeniu, ¿eby zechcieli przenieœæ
siê poza salê.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 23
do godziny 11 minut 25)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Wznawiam obrady.
Zapraszam na mównicê pani¹ senator Krysty-

nê Bochenek. Nastêpnym mówc¹ bêdzie pani se-
nator Maria Szyszkowska.

Przypominam tylko o zasadach: wyst¹pienie
nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ minut, ponadto oœ-
wiadczenia nie mog¹ dotyczyæ problematyki, nad
któr¹ debatowaliœmy na obecnym posiedzeniu.

Bardzo proszê.

Senator Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie kierujê do ministra zdrowia, pa-

na Marka Balickiego.
(G³os z sali: On tu jest.)
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Sie-

dzi tutaj.)
Panie Ministrze, cieszê siê, ¿e pana widzê.
Polski system opieki zdrowotnej w jednako-

wy sposób reguluje standardy i œwiadczenia
opieki paliatywnej i opieki d³ugoterminowej
nad chorymi. Praktyka, nauka oraz autorytety
medyczne, w tym konsultant krajowy w dzie-
dzinie medycyny paliatywnej, podkreœlaj¹
zgodnie, ¿e s¹ to dwa ró¿ne systemy opieki
zdrowotnej, wymagaj¹ce takiego unormowa-
nia, które uwzglêdnia³oby specyfikê ka¿dego
z nich i zapewnia³o rozwój tych specjalnoœci
medycznych.

Opiek¹ d³ugoterminow¹ obejmowane s¹ oso-
by przewlekle chore, stare i niedo³ê¿ne. Opieka
taka sprawowana jest z regu³y latami, g³ównie
przez pielêgniarki i opiekunki, natomiast opieka
paliatywna obejmuje chorych w ostatnim okre-
sie ¿ycia i trwa na ogó³ od dwóch do trzech mie-
siêcy. Jak podkreœlaj¹ lekarze, charakteryzuje
siê bardzo du¿¹ dynamik¹, wymaga czêstych
zmian, poniewa¿ musi odpowiadaæ na ró¿ne
chwilowe i nag³e stany i dolegliwoœci pacjenta.
Co najwa¿niejsze, reakcja na zmiany stanu pa-
cjenta musi zachodziæ bardzo szybko, poniewa¿
ka¿dy dzieñ, a nawet godzina maj¹ tu swoje zna-
czenie.

Opieka paliatywna musi byæ zatem œwiadczo-
na na najwy¿szym poziomie specjalistycznym,
profesjonalnym, musi byæ realizowana przez
specjalistów, lekarzy medycyny paliatywnej,
przy wsparciu specjalizuj¹cych siê w tym pie-
lêgniarek. Ponadto opiek¹ paliatywn¹, zaró-
wno w trakcie trwania choroby, jak i w okresie
¿a³oby, inaczej ni¿ w innych formach leczenia,
miêdzy innymi równie¿ opieki d³ugotermino-
wej, powinien byæ objêty nie tylko chory, ale te¿
jego rodzina.

Jak widaæ, zasady i standardy sprawowania
opieki paliatywnej i opieki d³ugoterminowej s¹
zdecydowanie ró¿ne. Zorganizowanie opieki
paliatywnej wymaga specjalnego przygotowa-
nia, w tym równie¿ zapewnienia jej odpowied-
niego miejsca w ca³ym systemie opieki zdrowot-
nej. Obecnie zakwalifikowanie opieki paliaty-
wnej do tak zwanej opieki d³ugoterminowej
skutkuje ograniczeniem mo¿liwoœci realizacji
kompleksowej i profesjonalnej opieki paliaty-
wnej w Polsce.

W zwi¹zku z tym zadajê panu ministrowi pyta-
nie: dlaczego w obecnym stanie prawnym opieka
paliatywna zosta³a zaliczona do opieki d³ugoter-
minowej?

Konsekwencj¹ identycznego zakwalifikowania
tych dwóch rodzajów opieki zdrowotnej jest rów-
nie¿ ryzyko niew³aœciwego podzia³u funduszy
przeznaczonych na ochronê zdrowia. Odbywa siê
to ze szkod¹ dla pacjentów i rodzin objêtych bar-
dzo kosztown¹ opiek¹ paliatywn¹.

Zwracam siê do pana ministra, aby w celu po-
prawy systemu œwiadczenia opieki paliatywnej
w Polsce podj¹³ dzia³ania legislacyjne zmierza-
j¹ce do zagwarantowania odrêbnoœci systemu
opieki paliatywnej i opieki d³ugoterminowej, cze-
go konsekwencj¹ bêdzie równie¿ wyodrêbnienie
funduszy na te cele. W pierwszej kolejnoœci
chcia³abym prosiæ pana ministra o dokonanie
zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej
ze œrodków publicznych, „Dziennik Ustaw”
z 2004 r., nr 201 poz. 2135. Niezbêdne wydaje siê
równie¿ szczegó³owe okreœlenie w rozporz¹dze-
niu standardów udzielania œwiadczeñ zdrowot-
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nych i procedur medycznych z zakresu opieki pa-
liatywnej.

Sk³adam to oœwiadczenie na piœmie na rêce
pana marsza³ka.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Dziê-
kujê bardzo.)

Wiem, ¿e to nie jest konieczne, ale skoro i tak
jest napisane… Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Tak, tak, stenografistka bêdzie mia³a u³atwio-
ne zadanie.

Pani senator Maria Szyszkowska, proszê bar-
dzo. Ju¿ zmierza na trybunê. Nastêpnym mówc¹
bêdzie pan senator W³odzimierz £êcki, chocia¿
zapisane mam W³adimir.

Senator Maria Szyszkowska:

Panie Marsza³ku!
Tak siê sk³ada, ¿e swoje oœwiadczenie te¿ kie-

rujê do pana ministra zdrowia.
Jest ono bardzo krótkie, Panie Ministrze.
Nieudana i maj¹ca negatywne konsekwencje

prywatyzacja Uzdrowiska Na³êczów wywo³uje
niepokój.

St¹d moje pytanie: czy zosta³a wstrzymana
prywatyzacja pozosta³ych uzdrowisk? Tego w³aœ-
nie oczekuje znaczna czêœæ spo³eczeñstwa. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator W³odzimierz £êcki, a nastê-

pnie pan senator Krzysztof Jurgiel.
(G³os z sali: OdpowiedŸ od razu?)
(Minister Zdrowia Marek Balicki: Nie, to by³oby

za proste.) (Weso³oœæ na sali)
Bardzo proszê.

Senator W³odzimierz £êcki:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie… Nie ma
pañ. A wiêc Panowie Senatorowie!

(Senator Zbigniew Kulak: Jest senator Kur-
ska.)

Najmocniej przepraszam.
Pani Senator i Panowie Senatorowie!
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: S¹

nawet dwie panie.)

Moja poprzedniczka mówi³a bardzo krótko, ja
bêdê mówi³ jeszcze krócej.

Swoje oœwiadczenie kierujê na rêce pana mar-
sza³ka Senatu.

Szanowny Panie Marsza³ku!
Uprzejmie informujê, ¿e do tej pory nie otrzy-

ma³em odpowiedzi na moje oœwiadczenie z³o¿o-
ne w dniu 3 grudnia 2004 r. na siedemdzie-
si¹tym trzecim posiedzeniu Senatu, skierowane
do ministra infrastruktury Krzysztofa Opaw-
skiego.

Bardzo proszê o spowodowanie udzielenia od-
powiedzi we wzglêdnie przyzwoitym terminie. Je-
œli sprawa poruszona w oœwiadczeniu ulegnie
przedawnieniu, narazi to na szwank mój autory-
tet jako senatora i bêdzie przejawem lekcewa¿e-
nia naszej Izby. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Jednak pani Maria Szyszkowska mówi³a

krócej.
(Senator W³odzimierz £êcki: Przepraszam.)
Pan senator Krzysztof Jurgiel, nastêpnie pan

senator Zbigniew Kulak.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na podstawie art. 49 Regulaminu Senatu,

w zwi¹zku z art. 16 i 20 ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora, kierujê do pana Woj-
ciecha Olejniczaka, ministra rolnictwa i rozwoju
wsi, oœwiadczenie dotycz¹ce sygnalizowanego
Komisji Europejskiej rzekomego wzrostu docho-
dów w polskim rolnictwie.

Zarz¹d Podlaskiej Izby Rolniczej w przekaza-
nym mi stanowisku z dnia 12 stycznia bie¿¹cego
roku zwróci³ uwagê na pewien istotny problem
dotycz¹cy polityki rz¹du w zakresie rolnictwa
wobec Unii Europejskiej. Otó¿ opieraj¹c siê na
danych przekazanych przez polski rz¹d, Komisja
Europejska twierdzi, ¿e dochody w polskim rolni-
ctwie wzros³y o 74% w roku 2004.

Takie opinie mog¹ mieæ wymierny skutek dla
dalszego stosowania instrumentów Wspólnej Po-
lityki Rolnej wobec polskich gospodarstw. Tym-
czasem rolnicy z województwa podlaskiego
wskazuj¹, ¿e w dalszym ci¹gu oko³o 85% rolni-
ków osi¹ga dochody ni¿sze od poziomu p³acy mi-
nimalnej. Okresowy wzrost dochodów maj¹cy
miejsce w ostatnim kwartale 2004 r. nie spowo-
dowa³ odczuwalnej poprawy sytuacji materialnej
rolników. Wrêcz przeciwnie, wzrost cen kosztów
produkcji zablokowa³ wyrównywanie ró¿nic miê-
dzy dochodami osi¹ganymi w rolnictwie a najni¿-
szym wynagrodzeniem w kraju.
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W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana mini-
stra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce py-
tania.

Kto zajmuje siê zbieraniem i przetwarzaniem
przekazywanych Komisji Europejskiej danych
dotycz¹cych zmiany sytuacji dochodowej pol-
skich rolników?

Jakie s¹ zasady i algorytmy zbierania oraz
przetwarza tych danych?

Jakie informacje dotycz¹ce dochodów rolni-
ków polski rz¹d przekaza³ Komisji Europej-
skiej?

Czy prawd¹ jest, ¿e z przekazanych Komisji
Europejskiej danych wynika, i¿ dochody w pol-
skim rolnictwie wzros³y o 74%?

Drugie oœwiadczenie, skierowane do ministra
gospodarki i pracy, dotyczy kwoty przyznanej
województwu podlaskiemu ze œrodków przezna-
czonych na rozwój regionalny w 2005 r.

W ramach przygotowywania przez ministra
gospodarki i pracy rozporz¹dzenia w sprawie
wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru
wniosku województwa o przyznanie œrodków na
realizacjê regionalnego programu operacyjnego
wskazano tak¿e wstêpny podzia³ œrodków finan-
sowych na kontrakty wojewódzkie na 2005 r.
Procentowy udzia³ województw pozostaje nie-
zmienny wzglêdem propozycji z 2004 r. i dla woje-
wództwa podlaskiego wynosi 3,98%. Z planowa-
nej w projekcie bud¿etu przedstawionym przez
Radê Ministrów kwoty na zadania regionalne re-
alizowane w ramach kontraktów wojewódzkich
w 2005 r. w wysokoœci oko³o 333 milionów z³ – to
dodatkowo 150 milionów z³, w tym 100 milio-
nów z³ na metro w Warszawie i 50 milionów z³ na
przeprawê mostow¹ w P³ocku – województwo
podlaskie ma otrzymaæ, zgodnie z przedstawio-
nym algorytmem, 13 milionów 254 tysi¹ce z³.
Stanowi to nieca³e 43% kwoty z roku 2004, która
wynosi³a 30 milionów 925 tysiêcy z³.

Zgodnie z dotychczasowym algorytmem 80%
œrodków jest dzielonych pomiêdzy wszystkie wo-
jewództwa proporcjonalnie do liczby mieszkañ-
ców, 10% jest dzielone proporcjonalnie do liczby
mieszkañców, pomiêdzy województwa, w któ-
rych poziom produktu krajowego brutto na mie-
szkañca jest ni¿szy od 80% œredniego poziomu
produktu krajowego na mieszkañca, a pozosta³e
10% œrodków jest dzielone proporcjonalnie do li-
czby mieszkañców w powiatach, w których stopa
bezrobocia przekracza w ka¿dym z ostatnich
trzech lat 150% œredniej krajowej stopy bezrobo-
cia. W algorytmie tym preferuje siê województwa
o du¿ym zaludnieniu, nie zwracaj¹c uwagi na
faktyczne potrzeby. Moim zdaniem nie znajduje
to uzasadnienia, zw³aszcza ¿e 80% œrodków jest
rozdysponowanych wed³ug wskaŸnika liczby
ludnoœci, a nie per capita, co stanowi jeden

z najistotniejszych wskaŸników okreœlaj¹cych
poziom rozwoju województw w Polsce. Ponadto
w algorytmie tym nie uwzglêdnia siê faktu, i¿
znaczne œrodki przeznaczone na rozwój regional-
ny s¹ wykorzystywane na infrastrukturê techni-
czn¹, która nie zale¿y od liczby ludnoœci, ale od
zró¿nicowania powierzchni poszczególnych wo-
jewództw i jest wa¿nym czynnikiem rozwoju. Ta-
ki podzia³ nie sprzyja wyrównywaniu szans.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o przy-
jêcie takich zasad podzia³u œrodków na rozwój
regionalny w 2005 r., aby województwa zapóŸnio-
ne w rozwoju, szczególnie z tak zwanej œciany
wschodniej, mia³y szansê szybszego rozwoju.
Wiêksz¹ wagê powinien mieæ miêdzy innymi
wskaŸnik produktu krajowego brutto. Proponu-
jê, aby podzia³ nastêpowa³ wed³ug zasady: 70% –
liczba ludnoœci, 20% – PKB i 10% – bezrobocie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Zbigniewa Kulaka.

Senator Zbigniew Kulak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym poinformowaæ pañstwa senatorów

o liœcie, jaki skierowa³em w dniu wczorajszym do
pana przewodnicz¹cego Komisji Obrony Godno-
œci Narodowej Europejskiej Unii Wspólnot Polo-
nijnych, pana W³odzimierza Dropiñskiego:

„Z zainteresowaniem i satysfakcj¹ przyjmujê
informacjê o powo³aniu Komisji Obrony Godno-
œci Narodowej, zamierzaj¹cej korygowaæ,
a w skrajnych przypadkach zapewne podejmo-
waæ dzia³ania prawne dla ochrony dobrego imie-
nia Polski i Polaków. Inicjatywê uwa¿am za traf-
n¹ i potrzebn¹, motywowan¹ poczuciem patrio-
tyzmu wszystkich Polaków, niezale¿nie od ich in-
dywidualnych losów ¿yciowych, pogl¹dów polity-
cznych i miejsc zamieszkania. Proszê przyj¹æ
moj¹ deklaracjê zainteresowania i wsparcia dzia-
³añ, które pan przewodnicz¹cy zamierza koordy-
nowaæ. Deklarujê te¿ ewentualn¹ eksperck¹ po-
moc prawn¹ oraz medialne nag³aœnianie wyj¹t-
kowo spektakularnych przyk³adów manipulacji,
pomówieñ lub wrêcz kreowania nieprawdziwych
historycznie faktów dotycz¹cych naszego naro-
du. Z powa¿aniem, Zbigniew Kulak”.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e protokó³ siedemdziesi¹tego szó-

stego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
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skiej pi¹tej kadencji zostanie udostêpniony se-
natorom w terminie trzydziestu dni po posiedze-
niu Senatu w Biurze Prac Senackich w pokoju
nr 255.

Zamykam siedemdziesi¹te szóste posiedze-
nie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej ka-
dencji.

Dziêkujê pañstwu.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 37)
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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.M. Bochenek . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 K.W. Borkowski + - + ? ? + + + + + + + + + + + + + + +
14 W. Bu³ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 C. Christowa + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 A. Chronowski + - ? + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 Z.A. Cybulski + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czaja + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 J.R. Danielak . . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
20 K. Doktorowicz + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 K. Dro¿d¿ + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 B. DrzêŸla + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 H. Dzido + - ? ? - + + + + + + + + + + + + + + +
24 J. Dziemdziela + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 G.M. Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 W.F. G³adkowski + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 Z. Go³¹bek + ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 S.T. Huskowski . ? ? - ? ? ? + + + + + + + + + + + + +
29 S. Izdebski + - ? ? - + + + + + + + + + + + + + + +
30 A. Jaeschke + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 Z. Janowska . + - - - + + + + + + + + + + + ? ? + +
32 Z. Jarmu¿ek + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 R. Jarzembowski + - - + + + + - + + + + + + + + + + + +
34 K. Jaworski . - - - + ? ? + + + + + + + + + + ? + +
35 K. Jurgiel + - - - + ? ? + + + + + + + + + + ? + +
36 D.M. Kempka + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 A. Klepacz + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 J. Konieczny + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 A. Koszada + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
40 M. Koz³owski + - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
41 Z.P. Kruszewski + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 O.T. Krzy¿anowska . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 Z.J. Kulak + - ? + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 A.M. Kurska . - ? + + + # + + + + + + + + + + ? + +
45 I. Kurzêpa + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 K.J. Kutz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 G.B. Lato . - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 M.P. Lewicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 G.M. Lipowski + ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 T. Liszcz . - + + + ? + + + + + + + + + + + ? + +
51 B. Litwiniec . + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 J.J. Lorenz + ? - + ? + + + + + + + + + + + + + + +
53 M. Lubiñski + ? - + + + + + + + + + + + + + + + + +
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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. £êcki + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
55 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 J. Markowski + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 R. Matusiak + + + ? ? + + + + + + + + + + + + + + +
58 G.J. Matuszak + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
59 B. M¹sior + ? - + + + + + + + + + + + + + + + + +
60 M. Miet³a + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
61 S.S. Nicieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 G.A. Niski . - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 L.H. Pastusiak + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
64 K.J. Pawe³ek + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
65 W.J. Paw³owski + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
66 J. Pieni¹¿ek + ? ? + ? + + + + + + + + + + + + + + +
67 K.M. Piesiewicz . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
68 W.M. Pietrzak + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 Z. Piwoñski + - ? + + + + + + + + + + + + + + + + +
70 S. Plewa + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 B.L. Podgórski + ? - - + + + + + + + + + + + + + + + +
72 L.P. Podkañski + ? ? ? ? + + + + + + + + + + + + + + +
73 J. Popio³ek + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
74 Z. Religa + + + ? + + + + + + + + + + + + + + + +
75 Z. Romaszewski . - + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
76 T. Rzemykowski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
77 W.R. Sadowska . - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 J. Sagatowska + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 W.P. Sa³uga + + - - + ? ? + + + + + + + + + + + + ?
80 E.A. Serocka + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
81 K.H. Sienkiewicz + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 D.E. Simonides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 Z.M. Skrzypek-Mrowiec + + ? ? ? + + + + + + + + + + + + ? + +
84 R.M. Smoktunowicz + - ? + + + + + + + + + + + + + + + + +
85 J.K. Smorawiñski + - - + ? + + + + + + + + + + + + + + +
86 A.K. Spychalski + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
87 H.T. Stok³osa + - + ? ? + + + + + + + + + + + + + + +
88 A. Stradomska + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 E. Streker-Dembiñska + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
90 J.Z. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 J. Szafraniec + ? ? ? ? ? + + + + + + + + + + + ? + +
92 J. Sztorc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 K. Szyd³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 M. Szyszkowska + - + ? + + + + + + + + + + + + + + + +
95 K. Œcierski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 A.J. Wielowieyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 E.K. Wittbrodt + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 T. Wnuk + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
99 Z.S. Zychowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 M. ¯enkiewicz . . . . . + + + + + + + + + + + +

+ + +

Obecnych 69 81 81 81 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Za 69 10 17 63 67 76 78 82 83 83 83 83 83 83 83 83 82 73 83 82
Przeciw 0 60 50 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 11 14 12 11 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28
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.M. Bochenek + + + + + + + +
13 K.W. Borkowski + + + + - + + +
14 W. Bu³ka . . . . . . . .
15 C. Christowa + + + + + + + +
16 A. Chronowski + + + + ? + + +
17 Z.A. Cybulski + + + + + + + +
18 G. Czaja + + + + + + + +
19 J.R. Danielak + + + + + + + +
20 K. Doktorowicz + + + + + + + +
21 K. Dro¿d¿ + + + + + + + +
22 B. DrzêŸla + + + + + + + +
23 H. Dzido + + + + - + + +
24 J. Dziemdziela + + + + + + + +
25 G.M. Ferenc . . . . . . . .
26 W.F. G³adkowski + + + + + + + +
27 Z. Go³¹bek + + + + + + + +
28 S.T. Huskowski + + + + + + + +
29 S. Izdebski + + + + - + + +
30 A. Jaeschke + + + + + + + +
31 Z. Janowska + + + + + + + +
32 Z. Jarmu¿ek + + + + + + + +
33 R. Jarzembowski + + + + + + + +
34 K. Jaworski + + + + - + + +
35 K. Jurgiel + + + + - + + +
36 D.M. Kempka + + + + + + + +
37 A. Klepacz + + + + + + + +
38 J. Konieczny + + + + + + + +
39 A. Koszada + + + + + + + +
40 M. Koz³owski + + + + + + + +
41 Z.P. Kruszewski + + + + + + + +
42 O.T. Krzy¿anowska + ? + + + + + +
43 Z.J. Kulak + + + + + + + +
44 A.M. Kurska + + + + - + + +
45 I. Kurzêpa + + + + + + + +
46 K.J. Kutz + + + . + + + +
47 G.B. Lato + + + + + + + +
48 M.P. Lewicki . . . . . . . .
49 G.M. Lipowski + + + + + + + +
50 T. Liszcz + + + + + + + +
51 B. Litwiniec + + + + + + + +
52 J.J. Lorenz + + + + + + + +
53 M. Lubiñski + + + + ? + + +
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21 22 23 24 25 26 27 28
54 W. £êcki + + + + + + + +
55 W. Mañkut . . . . . . . .
56 J. Markowski + + + + + + + +
57 R. Matusiak + + + + - + + +
58 G.J. Matuszak + + + + + + + +
59 B. M¹sior + + + + - + + +
60 M. Miet³a + + + + ? + # +
61 S.S. Nicieja . . . . . . . .
62 G.A. Niski + + + + + + + +
63 L.H. Pastusiak + + + + + + + +
64 K.J. Pawe³ek + + + + + + + +
65 W.J. Paw³owski + + + + + + + +
66 J. Pieni¹¿ek + + + + + + + +
67 K.M. Piesiewicz + + + . + + + +
68 W.M. Pietrzak . . . . . . . .
69 Z. Piwoñski + + + + + + . +
70 S. Plewa + + + + + + + +
71 B.L. Podgórski + + + + + + + +
72 L.P. Podkañski + + + + - + + +
73 J. Popio³ek + + + + + + + +
74 Z. Religa + + + + ? + + +
75 Z. Romaszewski + + + + + + + +
76 T. Rzemykowski + + + + + + + +
77 W.R. Sadowska + + + + + + + +
78 J. Sagatowska + + + + ? + + +
79 W.P. Sa³uga + + + + + + + +
80 E.A. Serocka + + + + + + + +
81 K.H. Sienkiewicz + + + + + + + +
82 D.E. Simonides . . . . . . . .
83 Z.M. Skrzypek-Mrowiec + + + + - + + +
84 R.M. Smoktunowicz + + + + ? + + +
85 J.K. Smorawiñski + + + + - + + +
86 A.K. Spychalski + + + + + + + +
87 H.T. Stok³osa + + + + - + + +
88 A. Stradomska + + + + + + + +
89 E. Streker-Dembiñska + + + + + + + +
90 J.Z. Suchañski . . . . . . . .
91 J. Szafraniec + + + + - + + +
92 J. Sztorc . . . . . . . .
93 K. Szyd³owski . . . . . . . .
94 M. Szyszkowska + + + + + + + +
95 K. Œcierski . . . . . . . .
96 A.J. Wielowieyski . . . . . . . .
97 E.K. Wittbrodt + + + + + + + +
98 T. Wnuk + + + + + + + +
99 Z.S. Zychowicz . . . . . . . .
100 M. ¯enkiewicz + + + + + + + +

Obecnych 83 83 83 81 83 83 82 84
Za 83 82 83 81 62 83 81 84
Przeciw 0 0 0 0 15 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 1 0 0 6 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 1 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 76. posiedzenia Senatu





Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Bargie³a

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Marka Balickiego

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami, z jakimi siê spotykam, dotycz¹cymi obecnej sytuacji chorych na
CVID, czyli pospolity zmienny niedobór odpornoœci, proszê o wyjaœnienie kilku kwestii.

Choroba, na któr¹ cierpi w Polsce sporo osób, oprócz leczenia objawowego wymaga sta³ej substytucji
do¿ylnymi preparatami gammaglobulinowymi w dawce 400 mg/kg, podawanymi regularnie co trzy,
cztery tygodnie. Lekarzom ta forma terapii jest powszechnie znana i mo¿liwa do wykonania praktycznie
w ka¿dym szpitalu, nie wymaga bowiem specjalnego wyposa¿enia. Problem, który aktualnie wydaje siê
nie do pokonania, to koszty tej terapii, które w wypadku doros³ej osoby wynosz¹ od 2 tysiêcy 500 z³ do
3 tysiêcy 500 z³ na miesi¹c.

Wskutek ograniczenia tej procedury leczniczej do pacjentów w wieku dzieciêcym, doroœli zostali
praktycznie pozbawieni mo¿liwoœci leczenia. Do ubieg³ego roku pewn¹ furtkê stanowi³y indywidualne
zgody wydawane przez regionalne oddzia³y NFZ na wniosek pacjenta i po zaopiniowaniu przez lekarza
prowadz¹cego oraz konsultanta regionalnego w dziedzinie immunologii klinicznej. Niestety, od
paŸdziernika 2004 r. przepisy pozbawi³y chorych równie¿ tej mo¿liwoœci refundacji kosztów leczenia.
Zgodnie z informacj¹ oddzia³u ma³opolskiego NFZ w 2005 r. indywidualne wnioski nie bêd¹
rozpatrywane i nie ma ¿adnej mo¿liwoœci refundacji tego leczenia w wypadku doros³ych, tak bowiem
zdecydowa³a centrala NFZ w Warszawie.

W sprawie rozszerzenia tej procedury na pacjentów doros³ych wielokrotnie wystêpowa³ do ministrów
zdrowia oraz prezesów NFZ profesor doktor habilitowany nauk medycznych Marek Zembala
– konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej. Niestety, bez efektów.

Panie Ministrze w zwi¹zku z t¹ jak¿e dramatyczn¹ dla chorych sytuacj¹ zwracam siê z nastêpuj¹cymi
pytaniami:

Dlaczego CVID nie zosta³a dotychczas umieszczona na liœcie chorób przewlek³ych?
Dlaczego nie zosta³, podobnie jak dla dzieci, utworzony program leczenia osób doros³ych?
Jaki sens ma prowadzenie tego programu dla dzieci, skoro jako osoby doros³e nie maj¹ potem

mo¿liwoœci kontynuowania leczenia?
Jak mo¿na by³o dopuœciæ do tego, by osoby chore zosta³y zmuszone do poszukiwania placówek,

w których mog³yby kontynuowaæ kuracjê, poniewa¿ dotychczasowe oœrodki odmówi³y im leczenia ze
wzglêdu na brak œrodków i odpowiednich procedur?

Proszê, Panie Ministrze, o konstruktywne rozwi¹zanie tego jak¿e dramatycznego problemu.

Z powa¿aniem
Janusz Bargie³
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Bartosa

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Marka Balickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w imieniu dyrektorów szpitali w województwie œwiêtokrzyskim.
Teoretycznie ju¿ od 5 lutego bie¿¹cego roku komornicy maj¹ prawo zajmowaæ konta szpitali bez ¿a-

dnych ograniczeñ, je¿eli tylko bêd¹ mieli tytu³y wykonawcze s¹dów. Nie musz¹ liczyæ siê z tym, czy szpi-
tal bêdzie mia³ pieni¹dze na wyp³aty dla pracowników, czy zostanie mu na zap³acenie za energiê elektry-
czn¹ czy zakup leków.

Panie Ministrze, takie uprawnienia daje zmiana art. 890 §2 kodeksu cywilnego, który traktuje szpita-
le na równi z innymi przedsiêbiorstwami dzia³aj¹cymi na podstawie zasad gospodarki rynkowej, a wiêc
przynosz¹cymi zysk. Do tej pory komornik móg³ zaj¹æ konto szpitala, ale tylko do wysokoœci 25% wp³y-
wów. Ju¿ to stawia³o szpitale w trudnej sytuacji, bo trzeba by³o wybieraæ, co zrobiæ: czy kupiæ leki, czy
zap³aciæ ZUS. Teraz nie ma ¿¹dnego wyboru, bo nie bêdzie œrodków finansowych na nic – to jest powsze-
chne zdanie dyrektorów szpitali w Kielcach.

Je¿eli szpitale maj¹ byæ przedsiêbiorstwami, to powinny mieæ mo¿liwoœæ osi¹gania zysków, a na razie
szpitale publiczne s¹ instytucjami non profit. Œrodki finansowe, które otrzymuj¹ od Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, w ca³oœci id¹ na p³ace pracowników i bie¿¹ce wydatki, kontrakty s¹ szczup³e, czasami
nawet nie pokrywaj¹ rzeczywistych kosztów zabiegów. Wiele organizacji i zwi¹zków zawodowych woje-
wództwa kieleckiego wystêpuje do rz¹du z proœb¹ o dokonanie zmian, na mocy których nie bêdzie trak-
towa³o siê szpitali jako przedsiêbiorstw.

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszê o wyjaœnienie wystêpuj¹cych nieprawid³owoœci i pomoc
w uregulowaniu tych zagadnieñ.

Z powa¿aniem
Tadeusz Bartos
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Bartosa

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Miros³awa Gronickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w imieniu wielu samorz¹dów w nastêpuj¹cej sprawie.
Wiele gmin, w tym gmina Nag³owice w województwie œwiêtokrzyskim, w ramach miêdzy innymi

programu SAPARD realizowa³o inwestycje w zakresie budowy, remontów i modernizacji dróg gminnych
na terenach wiejskich. W zwi¹zku z wyd³u¿on¹, miêdzy innymi przez nasz rz¹d, procedur¹ dojœcia do
zawarcia tych umów od momentu z³o¿enia przez gminy wniosków, 15 wrzeœnia 2003 r. – równie¿ z
powodu procedur przetargowych, zgodnych z ustaw¹ o zamówieniach publicznych – up³ynê³o wiele
miesiêcy. Umowy te zawarte zosta³y w 2004 r.: do dnia 1 maja 2004 r. z obowi¹zuj¹c¹ wówczas
siedmioprocentow¹ stawk¹ VAT, jednak ju¿ po uchwaleniu w dniu 11 marca 2004 r. nowej ustawy o
podatku od towarów i us³ug z dwudziestodwuprocentow¹ stawk¹ VAT, która wesz³a w ¿ycie z dniem 1
maja 2004 r. Poniewa¿ umowy te zawierane by³y zgodnie z trybem ustawy o zamówieniach publicznych,
gmina ma mo¿liwoœæ zmiany tych umów z podwy¿k¹ stawki VAT jedynie „pod warunkiem, ¿e
koniecznoœæ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoœci, których nie mo¿na by³o przewidzieæ w
chwili zawierania umowy” – tak¹ interpretacjê prezentuje Urz¹d Zamówieñ Publicznych – a przecie¿ w
momencie zawierania umów, to jest w kwietniu 2004 r., wiadomo by³o o wy¿szej stawce podatku VAT,
zatem gmina nie mo¿e zmieniæ umowy.

Przedsiêbiorcy realizuj¹cy te umowy ju¿ po 1 maja 2004 r. wystawili faktury z dwudziestodwu-
procentow¹ stawk¹ VAT, a gmina nie mo¿e ich zap³aciæ z uwagi na zakazuj¹ce jej tego przepisy ustawy o
zamówieniach publicznych. W zwi¹zku z tym czêœæ przedsiêbiorców skierowa³a ju¿ sprawy na drogê
postêpowania s¹dowego. Czekaj¹ ich zbêdne procesy s¹dowe spowodowane brakiem przepisów
przejœciowych do ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszê o wyjaœnienie wystêpuj¹cych nieprawid³owoœci.

Z powa¿aniem
Tadeusz Bartos

76 posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 lutego 2005 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 76. posiedzenia Senatu 85



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Kalwasa

W dniu 24 listopada 2004 r. pani Anna G. dzia³aj¹ca w imieniu mieszkañców bloków spó³dzielczych
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Œródmieœcie” w £odzi z³o¿y³a za¿alenie do Prokuratury Okrêgowej w £odzi
za poœrednictwem Prokuratury Rejonowej £ódŸ Œródmieœcie na postanowienie umorzenia œledztwa
z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie niew³aœciwego gospodarowania w okresie od 2001 r. do 2003 r.
w³¹cznie przez Rad¹ Nadzorcz¹ i Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Œródmieœcie” w £odzi zasobami
i œrodkami finansowymi spó³dzielni na szkodê jej cz³onków, to jest o czyn z art. 296 § 1 k.k., wobec bra-
ku podejrzenia zaistnienia przestêpstwa – sygnatura akt 2 Ds. 3128/04.

Dnia 6 listopada 2002 r. zosta³o z³o¿one doniesienie do Prokuratury Okrêgowej w £odzi o pope³nieniu
przestêpstwa przez Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej „Œródmieœcie”. Akta tej sprawy
zosta³y skierowane do Prokuratury Rejonowej £ódŸ Œródmieœcie, jednak ten urz¹d prokuratorski, re-
prezentowany przez prokuratora Ma³eckiego, ju¿ trzy razy umarza³ postêpowanie w tej sprawie. Tym-
czasem zarzuty postawione przez cz³onków spó³dzielni jej w³adzom statutowym, w moim przekonaniu,
s¹ na tyle powa¿ne, i¿ wymagaj¹ bardziej wnikliwej uwagi, ze wzglêdu na faktyczne zagro¿enie upad³o-
œci¹ tej spó³dzielni. Podobno stan zad³u¿enia spó³dzielni z powodu nietrafionych decyzji zwi¹zanych
z kredytami inwestycyjnymi wynosi 30 milionów z³.

W tej sytuacji usilnie proszê o objêcie nadzorem postêpowañ prokuratorskich w przedmiotowej spra-
wie i ewentualne rozwa¿enie przeniesienia tej sprawy poza £ódŸ.

Z wyrazami powa¿ania
Adam Biela

76 posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 lutego 2005 r.
86 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 76. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera, do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego oraz do ministra finansów Miros³awa
Gronickiego

Od d³u¿szego czasu narasta fala protestów pracowników Poczty Polskiej w zwi¹zku z planami re-
strukturyzacyjnymi dyrekcji generalnej. Zwi¹zkowcy ró¿nych opcji politycznych zarzucaj¹ tym zamie-
rzeniom powa¿ne lekcewa¿enie ich opinii. Obawy pracowników dotycz¹ g³ównie zwolnienia oko³o trzy-
dziestu tysiêcy pracowników. Pracownicy s³usznie obawiaj¹ siê tego rodzaju nastêpstwa restruktury-
zacji, polegaj¹cej na utworzeniu czterech ró¿nych pionów biznesowych w ramach Poczty Polskiej, gdy¿
maj¹ na uwadze analogiê do restrukturyzacji Telekomunikacji Polskiej SA, kiedy to zwolniono oko³o
trzydziestu siedmiu tysiêcy pracowników.

Regionalny program restrukturyzacji wymaga rachunku kosztów i zysków nie tylko dla samej Poczty
Polskiej, lecz równie¿ dla pracowników oraz bud¿etu pañstwa – chodzi o koszt makroekonomiczny zwiê-
kszenia bezrobocia. Program restrukturyzacji winien przewidywaæ równie¿ przekwalifikowanie ju¿ za-
trudnionych pracowników w celu prewencji wzrostu bezrobocia.

W zwi¹zku z tym proszê o sprawdzenie tego, czy taki program w ogóle istnieje i w jakim stopniu jest re-
alizowany.

Druga kwestia, któr¹ chcia³bym poruszyæ, dotyczy zwolnienia listonoszy od obowi¹zku uiszczania
podatku od ekwiwalentu za u¿ywanie samochodów prywatnych do celów s³u¿bowych. Listonosze nadal
p³ac¹ podatek od rycza³tu otrzymywanego od pracodawcy na wykorzystanie samochodów prywatnych
do rozwo¿enia przesy³ek pocztowych.

Prosi³bym o odpowiedŸ, na jakim etapie decyzyjnym jest definitywne za³atwienie tej sprawy.

Z wyrazami powa¿ania
Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Miros³awa Seku³y, do ministra finan-
sów Miros³awa Gronickiego oraz do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Kalwasa

Kolejne ustawy bud¿etowe przewiduj¹, ¿e w zwi¹zku z realizacj¹ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó³dzielniach mieszkaniowych (DzU z 2001 r. nr 4, poz. 27 wraz z póŸniejszymi zmianami) spó³dziel-
nie mieszkaniowe s¹ zobowi¹zane do zwrotu bud¿etowi pañstwa nominalnych kwot pomocy, które
spó³dzielnie otrzyma³y na cele budowlane, lub dotacji uzyskanych na te cele przez spó³dzielnie z finan-
sów publicznych. Spó³dzielnie te s¹ zobowi¹zane do odprowadzenia do bud¿etu pañstwa nominalnych
kwot umorzenia kredytów lub dotacji z finansów publicznych w zwi¹zku z przekazywaniem cz³onkom
spó³dzielni prawa odrêbnej w³asnoœci mieszkañ, które zosta³y zbudowane dziêki tym kredytom.

Z listów skierowanych do mnie przez cz³onków tych spó³dzielni wynika, ¿e nie jest zupe³nie jasne, czy
i w jakiej wysokoœci spó³dzielnie te odprowadzaj¹ do bud¿etu nominalne kwoty umorzonej czêœci kredy-
tu oraz dotacji. Niepokoj¹cymi sygna³ami s¹ pisma cz³onków niektórych spó³dzielni. S¹ do nich za³¹czo-
ne udokumentowane reakcje tych spó³dzielni, które nie chc¹ przyjmowaæ nominalnych kwot umorze-
nia lub dotacji przypadaj¹cych na dane mieszkanie, a wynikaj¹cych z rozliczenia pierwotnych kosztów
rozliczenia budowy, które cz³onkowie spó³dzielni chc¹ wp³aciæ na konto spó³dzielni w celu odprowadze-
nia ich do bud¿etu pañstwa w zwi¹zku ze z³o¿onym przez nich wnioskiem o przekszta³cenie spó³dziel-
czego prawa do lokalu w prawo odrêbnej w³asnoœci.

Niektórzy cz³onkowie spó³dzielni zwrócili siê w tej sprawie z proœb¹ o wyjaœnienie do ministra spra-
wiedliwoœci i prokuratora generalnego, który doradzi³ im zwróciæ siê o wyjaœnienie przedmiotowej kwe-
stii do w³aœciwego miejscowo urzêdu kontroli skarbowej. Urzêdy te nie potrafi¹ kompetentnie wyjaœniæ,
jak przedstawia siê od strony przepisów prawa bankowego powinnoœæ odprowadzania przez spó³dziel-
nie nominalnych kwot umorzenia kredytu lub dotacji z finansów publicznych wobec zamiaru pobiera-
nia przez te spó³dzielnie nieznominalizowanych kwot umorzonego kredytu lub dotacji przypadaj¹cych
na dane mieszkanie, wynikaj¹cych z rozliczenia pierwotnych kosztów budowy. Czy tego rodzaju prakty-
ki stosowane przez niektóre spó³dzielnie nie nosz¹ znamion przestêpstwa finansowego?

Dlaczego wiêc w sytuacji realizacji ustawy z dnia 15 grudnia o spó³dzielniach mieszkaniowych nie-
które spó³dzielnie maj¹ zamiar pobraæ nieznominalizowane kwoty od swoich cz³onków, a do bud¿etu
pañstwa odprowadziæ znominalizowane kwoty umorzenia lub dotacji, skoro wol¹ suwerennych w³adz
polskich by³a pomoc spó³dzielniom nie jako osobom prawnym, lecz jako osobom sk³adaj¹cym siê
z cz³onków, dla których zbudowano mieszkania dziêki umorzeniom kredytowym i dotacjom ze œrodków
publicznych?

Jak w tej sytuacji nale¿a³oby po³o¿yæ tamê tego rodzaju praktykom, maj¹cym znamiona przestêp-
stwa?

Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

i senator Zofiê Skrzypek-Mrowiec

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Kalwasa oraz do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Ryszarda Kalisza

Pani Marta P., zamieszka³a w Czêstochowie, prosi za naszym poœrednictwem o pomoc w sprawie wy-
jaœnienia niejasnoœci i nieprawid³owoœci zwi¹zanych z zapisami w ksiêgach wieczystych oraz z przekro-
czeniem, jej zdaniem, uprawnieñ s³u¿bowych przez kierownika Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Grun-
tami Urzêdu Miejskiego w Czêstochowie, który 31 grudnia 1988 r. w sposób niezgodny z prawem wyw³a-
szczy³ znaczn¹ czêœæ niepodzielnej nieruchomoœci przy nieustalonych spadkobiercach poprzedniego
w³aœciciela. Pani Marta P. prosi o interwencjê w sprawie wstrzymania wykopów ziemnych pod budowê
jednorodzinnych segmentów mieszkalnych z gara¿ami na terenie dzia³ek nr 12/1 i 12/3, po³o¿onych
w Czêstochowie przy ul. Sikorskiego (dawna Ch³opickiego 262).

Na wniosek z³o¿ony przez ni¹ 3 grudnia 2002 r. w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami
Urzêdu Miasta Czêstochowy w sprawie zwrotu dzia³ki 12/3 i pozostawionej po wyw³aszczeniu resztki
dzia³ki 12/1 zainteresowana nie uzyska³a odpowiedzi.

Prawodospadkunaby³aMartaP.wraz z siostr¹po2/5czêœciudzia³uwniepodzielnejnieruchomoœci opo-
wierzchni 4579 m2, po³o¿onej w Czêstochowie przy ul. Sikorskiego 134. W Pañstwowym Biurze Notarialnym
w Czêstochowie dla nieruchomoœci prowadzony by³ zbiór dokumentów rep. hip. 989/II tom II, dawna rep. hip
2211. Sytuacja prawna nieruchomoœci znana by³a w³adzom administracyjnym i s¹dowym. Nieruchomoœæ ta
przedstawiona jest na mapie nr 82 L. ew. wyrysów 906 z dnia 24 paŸdziernika 1988 r., sporz¹dzonej i zatwier-
dzonej przez organ wyw³aszczaj¹cy. Mapa ta przemilcza niepodzieln¹ w³asnoœæ nieruchomoœci i podaje nie-
w³aœciwe adresy dzia³ek 10/2 i 11. W dniu 31 grudnia 1988 r. dokonano wiêc wyw³aszczenia znacznej czêœci
niepodzielnej nieruchomoœci przy nieustalonych spadkobiercach wspó³w³aœciciela.

Wydane zosta³y trzy ró¿ne decyzje wyw³aszczeniowe dla niepodzielnej nieruchomoœci. Ka¿da dotyczy
innej dzia³ki i wed³ug fa³szywego zapisu w decyzji poszczególne dzia³ki przedstawione s¹ tak, jakby ka¿-
da stanowi³a odrêbn¹ nieruchomoœæ, i przypisane, wbrew posiadanej wiedzy przez geodetê miejskiego,
ró¿nym anonimowym spadkobiercom poprzednich wspó³w³aœcicieli – niezgodnie z art. 56 ustawy o go-
spodarce gruntami i wyw³aszczeniem nieruchomoœci. Dzia³ka nr 10/2 przypisana s¹siadom zza miedzy
do kw. 40 52. Poza biuro geodety miejskiego fikcyjna decyzja dla dzia³ek 12/1 i 12/3 wys³ana by³a tylko
w jednym egzemplarzu. Wszystkie trzy decyzje obejmuj¹ tylko czêœæ nieruchomoœci o powierzchni
3220 m2. Reszta – 1359 m2 – pozostaje w niepodzielnoœci i nie mo¿e byæ spokojnie u¿ytkowana. Powoduje
to chaos w uk³adach miêdzyludzkich. Ignoruje siê tu art. 12 pkt 3 i 4 ustawy.

Stan ten sankcjonuje nielegalny podzia³ spadku po poprzednich wspó³w³aœcicielach, dokonany – po-
przez wydanie trzech decyzji z przekroczeniem prawa i uprawnieñ – przez geodetê miejskiego w Czêsto-
chowie, który przej¹³ w³aœciwoœci S¹du Rejonowego w Czêstochowie. Fa³szywy zapis w decyzjach, doty-
cz¹cych dzia³ek 11, 12/1 i 12/3, o niewpisaniu ich w Pañstwowym Biurze Notarialnym w Czêstochowie,
nie jest udokumentowany zaœwiadczeniem wymaganym w art. 54 pkt 1 i 2 ustawy.

Nie jest równie¿ spe³niony wymóg art. 55 ustawy w zakresie dokonania wpisu do zbioru dokumentów
989/II t. II d. 2211 o wszczêciu postêpowania wyw³aszczeniowego. Ten zbiór dokumentów zosta³ utajnio-
ny w S¹dzie Rejonowym w Czêstochowie i wydawane s¹ zmanipulowane odpisy. W tej sprawie bezskute-
czna by³a interwencja Prokuratury Rejonowej w Czêstochowie – sygn. akt 2 Ds./482 i 4 Ds. 968/04.

Prosimy wobec powy¿szego o zbadanie, dlaczego interwencja ta by³a nieskuteczna i czy zosta³a pra-
wid³owo przeprowadzona.

W przedmiotowej sprawie wojewoda œl¹ski wyda³ decyzjê, na któr¹ za poœrednictwem ministra infra-
struktury zosta³a wniesiona skarga do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie – sygn.
akt I SA/Wa/482/04 z 27 wrzeœnia 2004 r. Do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gliwicach zo-
sta³a równie¿ wniesiona skarga w sprawie wstrzymania zabudowy resztki dzia³ki 12/1 i dzia³ki 12/3 –
sygn. akt II SA/GL 843/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.

W zwi¹zku z tym prosilibyœmy te¿ o zbadanie merytorycznej i formalnej poprawnoœci postêpowania,
które toczy³o siê z wniosku zainteresowanej u wojewody œl¹skiego (wniosek z dnia 30 stycznia 2004 r.).
Wniosek ten by³ za³atwiany, wydaje siê, doœæ fragmentarycznie, przez pe³ni¹cego obowi¹zki zastêpcy
kierownika Oddzia³u Zamiejscowego Wydzia³u Rozwoju Regionalnego w Czêstochowie.

Z powa¿aniem
Adam Biela
Zofia Skrzypek-Mrowiec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Bielawskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Kalwasa

Wielce Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 17 stycznia 2005 r. do mojego biura zg³osi³a siê pani El¿bieta Czerwiñska-Lichacz, zamiesz-

ka³a w Lublinie przy ulicy Leszczynowej 13/3, i przedstawi³a problemy zwi¹zane ze skazaniem jej syna
Marka Lichacza przez S¹d Okrêgowy w Legnicy na trzy i pó³ roku wiêzienia wyrokiem z dnia 30 kwietnia
2004 r. – sygnatura akt III k.6/01 – utrzymanym przez S¹d Apelacyjny Wydzia³ Karny we Wroc³awiu.
Pani Czerwiñska-Lichacz jest g³êboko przekonana, ¿e wyrok jest niewspó³mierny do winy skazanego.
Wszystkie przewidziane prawem œrodki odwo³awcze zosta³y wyczerpane, a proœby o u³askawienie przez
prezydenta RP odrzucone.

Trudno jest mi zaj¹æ stanowisko w tej sprawie, niemniej lektura pisma pani Czewiñskiej-Lichacz do
rzecznika praw obywatelskich z dnia 20 paŸdziernika 2001 r. mo¿e stwarzaæ wra¿enie, ¿e proces nie zo-
sta³ przeprowadzony z nale¿yt¹ starannoœci¹ i bezstronnoœci¹. Takie wra¿enie umacnia fakt, ¿e rzecz-
nik praw obywatelskich kilkakrotnie zwraca³ siê do S¹du Okrêgowego w Legnicy o nades³anie akt ozna-
czonych sygnatur¹ III k.6/01 dotycz¹cych Marka Lichacza, ostatni raz dnia 20 grudnia 2004 r. w piœmie
o nastêpuj¹cej treœci: „Nawi¹zuj¹c do wczeœniejszej korespondencji, ponownie zwracam siê z uprzejm¹
proœb¹ o nades³anie akt oznaczonych sygnatur¹ III k.6/01 dotycz¹cych Marka Lichacza”. Jak wynika
z pisma rzecznika praw obywatelskich z dnia 10 stycznia 2005 r., skierowanego do pani
Czewiñskiej-Lichacz, S¹d Okrêgowy w Legnicy ju¿ w dniu 29 grudnia 2004 r. zawiadomi³, ¿e wzmianko-
wane akta nie mog¹ byæ przes³ane rzecznikowi, albowiem znajduj¹ siê w S¹dzie Apelacyjnym we Wroc-
³awiu. Pewnie jakieœ fatum.

Dla mnie ta zw³oka w udostêpnieniu akt sprawy Marka Lichacza rzecznikowi praw obywatelskich
jest co najmniej dziwna i, jak s¹dzê, wymaga wyjaœnienia – taki jest te¿ cel z³o¿enia przeze mnie oœwiad-
czenia. T³umaczenie s¹du, ¿e akta wielokrotnie znajdowa³y siê poza S¹dem Okrêgowym w Legnicy, nie
wyjaœnia w sposób przekonywuj¹cy przyczyn, ze wzglêdu na które udostêpnienie akt rzecznikowi nie
zosta³o zrealizowane.

£¹czê wyrazy szacunku
prof. dr hab. med. Janusz Bielawski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Januarego Bienia

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Marka Belki

Szanowny Panie Premierze!
Od pó³ roku obserwujê narastaj¹cy konflikt pomiêdzy Lasami Pañstwowymi a przedsiêbiorcami re-

prezentowanymi przez Izbê Gospodarcz¹ Przemys³u Drzewnego. Jego przyczyn¹ jest znaczny niedobór
surowca do produkcji drzewnej i papierniczej, utrzymuj¹cy siê na niewystarczaj¹cym poziomie pozysk
drewna oraz ograniczanie przez Lasy Pañstwowe dostêpu do tego surowca w trosce o ochronê zasobów
leœnych.

Ze wzglêdu na brak surowca wiele zak³adów ju¿ wprowadzi³o ograniczenia w produkcji, a tym samym
zredukowa³o zatrudnienie. W najbli¿szych miesi¹cach na skutek dzia³ania typowych mechanizmów
rynkowych i wzrostu cen dojdzie do znacznego spadku popytu na drewno ze strony przemys³u tartacz-
nego przerabiaj¹cego drewno wielkowymiarowe, co niew¹tpliwie pogorszy pozycjê polskich przedsiê-
biorstw na rynku europejskim.

Jednym z powodów, dla których mówi siê o kryzysie w przemyœle drzewnym i papierniczym, jest równie¿
zu¿ycie drewna pe³nowartoœciowego przez sektor energetyczny. Obszerne wyjaœnienie w przedmiotowej
sprawie zaprezentowa³emwoœwiadczeniuskierowanymdoministraœrodowiskawdniu8 lutego2005r.

Uprzejmie proszê o zainteresowanie siê opisanym problemem dotykaj¹cym zarówno kwestii wyko-
rzystania pe³nowartoœciowego drewna w przemyœle energetycznym, dla którego przeznaczone jest dre-
wno odnawialne, jak i znacznego os³abienia konkurencyjnoœci polskich firm i ich kondycji, co prowadzi
do redukcji miejsc pracy.

Z powa¿aniem
January Bieñ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Januarego Bienia

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jerzego Swatonia

Szanowny Panie Ministrze!
W roku 2004 w Polsce zarówno przemys³ drzewny, jak i papierniczy dotkn¹³ problem znacznego nie-

doboru surowca do produkcji. Powodem takiej sytuacji jest poprawa koniunktury w bran¿y drzewnej od
drugiej po³owy 2003 r. oraz utrzymuj¹cy siê na sta³ym, niewystarczaj¹cym poziomie pozysk drewna.
Lasy Pañstwowe prezentuj¹ stanowisko, ¿e ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce regulacje prawne i troskê o za-
soby leœne kraju zdecydowany wzrost pozyskiwanej masy drewna w tym roku i w latach nastêpnych nie
bêdzie mo¿liwy. Dzia³ania podejmowane zgodnie z takim stanowiskiem prowadziæ musz¹ do nieunik-
nionego wzrostu cen drewna.

Z uwagi na brak surowca wiele zak³adów wprowadzi³o ju¿ ograniczenia w produkcji, a tym samym
zredukowa³o zatrudnienie. W najbli¿szych miesi¹cach na skutek dzia³ania typowych mechanizmów
rynkowych i wzrostu cen dojdzie do znacznego spadku popytu na drewno ze strony przemys³u tartacz-
nego przerabiaj¹cego drewno wielkowymiarowe. W efekcie nast¹piæ mo¿e znaczne os³abienie konku-
rencyjnoœci polskich firm na rynku europejskim, odzyskanie zaœ utraconych przez przedsiêbiorstwa
polskie pozycji potrwa kilka lat i bêdzie bardzo kosztowne.

Bardzo skomplikowana sytuacja panuje w bran¿y przedsiêbiorstw przerabiaj¹cych drewno œrednio-
wymiarowe i inne ni¿szej jakoœci asortymenty drewna, g³ównie w bran¿y p³yt drewnopochodnych
i bran¿y papierniczej. Powodem takiej sytuacji jest nie tylko wspomniana niewystarczaj¹ca poda¿ dre-
wna, ale równie¿ rosn¹ce w szybkim tempie jego zu¿ycie przez sektor energetyczny.

Wiêkszoœæ firm z bran¿y p³yt drewnopochodnych i bran¿y papierniczej to przedsiêbiorstwa bardzo
du¿e, nowoczesne, które w ostatnich latach zainwestowa³y ³¹cznie kilka miliardów z³otych w nowe te-
chnologie, wzrost produkcji i nowe miejsca pracy. Przy wszystkich inwestycjach firmy te prowadzi³y
konsultacje z Generaln¹ Dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych w sprawie dostaw drewna. Fabryka w Mielcu,
która w latach 1997–2003 przeprowadzi³a inwestycje za kwotê blisko 1 miliarda 100 milionów z³, ma
podpisane porozumienie z Lasami Pañstwowymi w zakresie dostaw minimum 500 tysiêcy m3 rocznie,
a w roku bie¿¹cym otrzyma³a zaledwie 400 tysiêcy m3 pomimo wielokrotnych wniosków o podniesienie
tej masy do iloœci przewidzianej w d³ugoterminowym porozumieniu.

Pomimo ograniczenia dostaw drewna do dotychczasowych odbiorców Lasy Pañstwowe podpisa³y kil-
kuletni¹ umowê z Elektrowni¹ Po³aniec na dostawê drewna okr¹g³ego w iloœci 400 tysiêcy m3 rocznie, co
z uwagi na bliskoœæ fabryki w Mielcu bêdzie mia³o decyduj¹ce znaczenie dla pogorszenia siê sytuacji tej
fabryki. Z informacji rynkowych wynika, ¿e równie¿ inne zak³ady z bran¿y energetycznej podejmuj¹
analogiczne dzia³ania w zakresie wykorzystania drewna jako nowego, ekologicznego paliwa. Powodem
tych dzia³añ s¹ regulacje prawne, w œwietle których firmy produkuj¹ce zielon¹ energiê, na przyk³ad
z biomasy, maj¹ prawo do uzyskania pañstwowych subwencji na ten cel, oraz fakt, ¿e emisja powsta-
j¹ca z produkcji zielonej energii nie jest zaliczana do limitu emisji, którego ka¿dy wytwórca energii musi
przestrzegaæ. Firmy z bran¿y energetycznej postanowi³y zatem u¿ywaæ w celach energetycznych dre-
wno bezpoœrednio z lasu lub surowce drzewne z zak³adów drzewnych znajduj¹ce zastosowanie w prze-
myœle, staj¹c siê tym samym groŸnym konkurentem na rynku drzewnym.

Idea produkcji zielonej energii z biomasy jest s³uszna, lecz powinna dotyczyæ energii pozyskiwanej
z drewna odnawialnego, uprawianego specjalnie w tym celu, lub z materia³ów, które nie maj¹ przemys-
³owego zastosowania. Bêdzie to oczywiœcie wymaga³o inwestycji w produkcjê i pozyskania takich paliw,
ale w tym w³aœnie celu przewidziano subwencje.

Popieram sprzeciw wielu zak³adów wobec wykorzystania pe³nowartoœciowego surowca w celu wy-
tworzenia tak zwanej iluzorycznej czystej energii. Poczynione przez polski rz¹d starania, maj¹ce na celu
wdro¿enie w krajowym systemie energetycznym produkcji energii elektrycznej z tak zwanych Ÿróde³ od-
nawialnych, powoduj¹ niczym nieuzasadnione spalanie pe³nowartoœciowych surowców drzewnych,
które maj¹ ju¿ swoje uzasadnione zastosowanie w innych ga³êziach przemys³u. Ponadto uruchomione
wobec sektora energetycznego mechanizmy w postaci zwolnieñ akcyzowych sprawiaj¹, ¿e elektrownie
bêd¹ mog³y pozwoliæ sobie na ponoszenie coraz wy¿szych cen zakupu surowca. Ten swoisty protekcjo-
nizm pañstwowy przeczy zasadom zdrowej konkurencji i uczciwej gry rynkowej.

Polska Izba Gospodarcza Przemys³u Drzewnego stoi na stanowisku, ¿e jedyn¹ szans¹ uzyskania
wzglêdnej stabilnoœci i rozwoju tego przemys³u s¹ co najmniej kilkuletnie umowy z jedynym w Pol-
sce dostawc¹ drewna – Lasami Pañstwowymi. Dyrektor generalny Lasów Pañstwowych nie zgadza
siê – zdaniem Izby – na powszechne udostêpnienie tego rozwi¹zania, ograniczaj¹c jego zasiêg do naj-
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wiêkszych firm, oraz opóŸnia proces zawierania stosownych porozumieñ, nawet w tak ograniczo-
nym zakresie.

Czy system sprzeda¿y drewna w Polsce wymaga gruntownej przebudowy maj¹cej na celu ustabilizo-
wanie poziomu bezpieczeñstwa surowcowego oraz czy niezbêdne jest poddanie tego systemu sta³ej zin-
stytucjonalizowanej kontroli maj¹cej eliminowaæ ewentualne wykorzystanie monopolistycznej pozycji
Lasów Pañstwowych na rynku?

Uprzejmie proszê o zajêcie stanowiska w tej sprawie.

Z powa¿aniem
January Bieñ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Czes³awê Christow¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Jacka Sochy

Najwiêkszy polski armator, Polska ¯egluga Morska z siedzib¹ w Szczecinie, to obecnie jedyne licz¹ce
siê w kraju przedsiêbiorstwo ¿eglugowe. Posiada aktualnie flotê osiemdziesiêciu dwóch statków o ³¹cz-
nym tona¿u 2,1 milionów dwt. We flocie armatora znajduj¹ siê zarówno masowce (przewozy ³adunków
suchych), jak i zbiornikowce (przewozy p³ynnej siarki i kwasu siarkowego) oraz promy. P¯M jest równie¿
stuprocentowym w³aœcicielem najnowoczeœniejszego promu, jaki p³ywa pomiêdzy Polsk¹ a Skandyna-
wi¹ – MF „Polonia”. W 2004 r. armator zakupi³ dodatkowo do obs³ugi linii Œwinoujœcie – Ystad prom to-
warowy „Gryf”.

Przedsiêbiorstwo jest zaliczane do grupy najwiêkszych œwiatowych morskich przewoŸników ³adun-
ków masowych. Jest te¿ globalnym liderem w przewozach p³ynnej siarki, a od niedawna w pe³ni kontro-
luje zdecydowan¹ wiêkszoœæ towarowych przewozów promowych w relacjach pomiêdzy Polsk¹ a Skan-
dynawi¹ – oko³o 80%.

P¯M zatrudnia obecnie trzy tysi¹ce czterystu pracowników, z czego dwa tysi¹ce dziewiêæset to praco-
wnicy morscy. Ponad po³owa z nich posiada wy¿sze wykszta³cenie. Na wszystkich swoich statkach ar-
mator zatrudnia wy³¹cznie polskich marynarzy. Wed³ug statystyk miêdzynarodowych instytucji kon-
troluj¹cych poziom bezpieczeñstwa statków i ich stan techniczny, Port State Control i US Coast Guard,
flota P¯M, pojmowana jako ca³oœæ, posiada jeden z najwy¿szych na œwiecie wskaŸników dotycz¹cych
standardów technicznych, przewy¿szaj¹c floty takich pañstw jak Niemcy czy Francja.

Obecna znakomita kondycja przedsiêbiorstwa to wynik radykalnych przemian, jakie przeprowadzi³
w ostatnich szeœciu latach dyrektor naczelny P¯M Pawe³ Brzezicki. Jeszcze w 1998 r. armator by³ w ta-
kiej samej sytuacji jak wiêkszoœæ polskich przedsiêbiorstw ¿eglugowych, czyli PLO, „Transocean”,
„Gryf”, „Odra”, to znaczy sta³ na skraju bankructwa, generuj¹c rocznie 65 milionów z³ strat – to dane za
1998 r. Jednak dziêki radykalnemu programowi oszczêdnoœciowemu w ci¹gu tych szeœciu lat uda³o siê
sp³aciæ prawie pó³ miliarda dolarów d³ugów i doprowadziæ do ca³kowitego wyprowadzenia przedsiêbior-
stwa z kryzysu. Nawet w okresie najg³êbszego kryzysu P¯M nigdy nie korzysta³a z ¿adnych pañstwo-
wych dotacji oraz innych instrumentów wsparcia, takich jakie pañstwo stosuje na przyk³ad wobec pol-
skich stoczni. Dziœ Polska ¯egluga Morska to firma odd³u¿ona, nowoczeœnie zarz¹dzana, posiadaj¹ca
bardzo ambitny program rozwoju, który zak³ada wybudowanie w najbli¿szych latach ponad dwudzie-
stu nowych jednostek.

B³êdem jest myœlenie, i¿ wszystko, co pañstwowe, jest z³e w porównaniu z prywatnym. O wynikach
ekonomicznych przedsiêbiorstwa decyduje przede wszystkim kadra mened¿erska, nie zaœ forma w³as-
noœci maj¹tku.

W œwietle przytoczonych faktów uprzejmie proszê Pana Ministra o uzasadnienie dzia³añ Minister-
stwa Skarbu Pañstwa, w konsekwencji prowadz¹cych do upadku P¯M.

Czes³awa Christowa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Dro¿d¿a

Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Danuty Waniek

Szanowna Pani Przewodnicz¹ca!
W dniu 18 stycznia 2005 r. marsza³ek województwa dolnoœl¹skiego, pan Pawe³ Wróblewski, skiero-

wa³ na moje rêce uchwa³ê nr XXXV/448/2004 Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia 29 grudnia
2004 r. w sprawie apelu dotycz¹cego uchwa³y Zarz¹du Telewizji Polskiej o ca³kowitym roz³¹czeniu pasm
Programu 2 i 3. Uchwa³ê tê przekazano Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Zarz¹dowi i Radzie
Nadzorczej Telewizji Polskiej, a tak¿e sejmowej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu oraz sejmowej Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Sejmik Województwa Dolnoœl¹skiego w swojej uchwale zwróci³ siê z apelem do Zarz¹du Telewizji Pol-
skiej SA o wycofanie uchwa³y zarz¹du w sprawie rozdzielenia pasm Programu 2 i regionalnego Progra-
mu 3. Decyzja o roz³¹czeniu pasm Programu 2 i 3 spowoduje, ¿e wielu mieszkañców Dolnego Œl¹ska zo-
stanie pozbawionych mo¿liwoœci ogl¹dania Programu 3 Telewizji Polskiej. Program ten ma szczególnie
istotne znaczenie z tego wzglêdu, ¿e jest g³ównym Ÿród³em informacji o wydarzeniach w regionie.

W zwi¹zku z tym zwracam siê bezpoœrednio do Pani Przewodnicz¹cej, prosz¹c o osobiste zaintereso-
wanie siê tym szczególnie wa¿nym problemem i przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Dro¿d¿
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Dziemdzielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W koñcu ubieg³ego roku, a tak¿e i wczeœniej, wiele œrodowisk samorz¹dowych i wielu przedsiêbior-

ców podnosi³o sprawê budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wroc³aw – £ódŸ. Dzia³ania te nie pozo-
staj¹ bez poparcia wœród parlamentarzystów, tak¿e i moje wyst¹pienie proszê traktowaæ jako wyraz
wsparcia dla budowy drogi ekspresowej S8.

Panie Ministrze, znaczenie planowanej drogi S8 jest doskonale znane: potrzebne jest ³atwe i szybkie
po³¹czenie Dolnego Œl¹ska z centrum Polski, choæby z powodu tego, ¿e region ten le¿y w s¹siedztwie za-
chodniej granicy, zatem jest to strategiczna trasa po³¹czeñ miêdzy krajami UE.

Pragnê zapytaæ Pana Ministra, jaki jest realny harmonogram budowy drogi ekspresowej S8 i jaki bê-
dzie jej przebieg po zmianach w „Harmonogramie budowy autostrad i dróg ekspresowych 2004–2006
i dalsze lata” na odcinku Wroc³aw – £ódŸ?

Moje zainteresowanie wzbudza tak¿e projekt drogi ekspresowej S14. Ona z kolei jest istotna dla woje-
wództwa ³ódzkiego, w szczególnoœci jako obwodnica miast Zgierza i £odzi. Dlatego jako mieszkaniec zie-
mi zgierskiej pragnê zapytaæ, jakie s¹ plany budowy drogi S14.

£¹czê wyrazy szacunku
Józef Dziemdziela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda G³adkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister polityki spo³ecznej Izabeli
Jarugi-Nowackiej

Szanowna Pani Premier!
Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e otrzymana przeze mnie odpowiedŸ na oœwiadczenie z³o¿one

w dniu 3 grudnia 2004 r., podczas 73. posiedzenia Senatu, nie jest w pe³ni satysfakcjonuj¹ca.
Moje zapytanie odnosi³o siê do problematyki zdarzeñ losowych oraz pomagania ich ofiarom poprzez

znalezienie takich narzêdzi prawnych i finansowych, ¿eby wsparcie udzielone ze strony samorz¹du te-
rytorialnego i pañstwa opiewa³o na kwotê zbli¿on¹ do poniesionych strat. Mo¿liwoœci udzielenia pomo-
cy, które zasugerowano w odpowiedzi, s¹ mi znane. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 w zwi¹zku z art. 40
ustawy o pomocy spo³ecznej do obowi¹zkowych zadañ w³asnych gmin nale¿y miêdzy innymi przyzna-
wanie i wyp³acanie zasi³ków celowych osobom, które ponios³y straty w wyniku zdarzenia losowego.

Problem polega jednak na tym, ¿e s¹ to zadania, na których realizacjê bardzo czêsto brakuje œrodków
finansowych. Trudnoœci szczególnie uwidaczniaj¹ siê w obecnej rzeczywistoœci spo³ecznej – biedê i ubó-
stwo spotykamy w ka¿dej miejscowoœci, a potrzeby korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej s¹ znacznie
wiêksze ni¿ mo¿liwoœci samorz¹dów gminnych. Straty powsta³e w wyniku zdarzeñ losowych maj¹ z re-
gu³y ogromne rozmiary, a ich pokrycie ze œrodków gminy jest ma³o realne.

Wnoszê wiêc o podjêcie prac zmierzaj¹cych do wypracowania instrumentów prawnych, które pozwoli-
³yby na wsparcie osób dotkniêtych szczególnymi zdarzeniami losowymi, na przyk³ad na skutek znacz-
nych strat wynik³ych z po¿aru, i objêcie ich opiek¹ bezpoœrednio przez pañstwo, chocia¿by poprzez sfi-
nansowanie strat w postaci zasi³ków celowych realizowanych przez gminy w ramach zadañ zleconych
z zakresu dzia³ania administracji rz¹dowej, z wy³¹czeniem bezpoœredniego obci¹¿enia finansowego gmin.

Nadmieniê, ¿e w 2004 r. odnotowano wprawdzie 221 tysiêcy po¿arów, w tym 25 tysiêcy 500 po¿arów
obiektów mieszkalnych, ale tylko 10% z nich przynios³o w konsekwencji utratê ca³ego dobytku. Odse-
tek zniszczeñ ca³kowitych mieszkañ nie jest wiêc du¿y, dlatego mo¿na przyj¹æ, ¿e pomoc pañstwa w lik-
widacji strat nie powinna nadmiernie obci¹¿yæ bud¿etu pañstwa, natomiast osi¹gniêty efekt spo³eczny
by³by z pewnoœci¹ bardzo po¿¹dany.

Z wyrazami szacunku
Witold G³adkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda G³adkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera oraz do ministra œrodowiska Jerzego Swatonia

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Odpowiedzi na moje oœwiadczenie dotycz¹ce handlu drewnem, wyg³oszone w dniu 4 listopada

2004 r., aczkolwiek bardzo obszerne i przedstawiaj¹ce tak poczynania Lasów Pañstwowych w przed-
miotowej sprawie, jak i systemowe rozwi¹zania dotycz¹ce rozwoju wykorzystania odnawialnych Ÿróde³
energii, nie odnosz¹ siê, co wiêcej zdaj¹ siê zupe³nie je pomijaæ, do takich nale¿¹cych do zakresu dzia³a-
nia ministra œrodowiska spraw, jak gospodarka zasobami naturalnymi kraju oraz racjonalne ich wyko-
rzystanie w œwietle nale¿¹cych do ministra œrodowiska zadañ, zwi¹zanych z tworzeniem warunków
ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i technicznych do ich realizacji.

Obowi¹zki legislacyjnie na³o¿one na szeroko pojêty sektor energetyczny oraz wy¿sze ceny uzyskiwa-
ne za produkcjê tak zwanej energii odnawialnej stworzy³y zachêtê do spalania drewna, odnawialnego
Ÿród³a energii, do celów produkcji energii elektrycznej. Wobec raczkuj¹cych dopiero upraw energetycz-
nych dochodzi do wspó³spalania zrêbków z biomasy drzewnej z paliwami konwencjonalnymi. Dochodzi
do spalania surowców drzewnych wykorzystywanych dot¹d w przemyœle drzewnym i papierniczym,
a w szczególnoœci w bran¿ach przerabiaj¹cych drewno œrednio wymiarowe, asortymenty drzewne nis-
kiej jakoœci i odpady powstaj¹ce w bran¿y tartacznej. Bran¿e te ju¿ w roku ubieg³ym dotkniête zosta³y
znacznym niedoborem surowca do produkcji. Daleko id¹ce konsekwencje tego stanu rzeczy mog¹ przy-
nieœæ gospodarce narodowej szkody nie do powetowania. Niew¹tpliwie te¿ nasil¹ obserwowane ju¿ zja-
wisko przenoszenia produkcji poza granice Polski.

W tym stanie rzeczy ponownie kierujê do Pana wicepremiera, ministra gospodarki i pracy oraz do Pa-
na ministra œrodowiska niniejsze oœwiadczenie z wnioskiem o bezzw³oczne podjêcie skutecznych dzia-
³añ zmierzaj¹cych do wy³¹czenia drewna pozyskiwanego poza uprawami energetycznymi z u¿ycia do
spalania w procesie produkcji energii elektrycznej.

Z wyrazami szacunku
Witold G³adkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Zdzis³awê Janowsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Ryszarda Kalisza

Na moje rêce z³o¿ony zosta³ protest Zarz¹du Wojewódzkiego Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku
Zawodowego Policjantów w £odzi wobec zachowania i podejmowania decyzji personalnych przez ko-
mendanta wojewódzkiego Policji w £odzi Janusza Tkaczyka. Zarz¹d Wojewódzki NSZZP w dniu 10 sty-
cznia 2005 r. podj¹³ uchwa³ê o wotum nieufnoœci wobec osoby komendanta.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dzia³ania takie jak: wyposa¿enie mieszkania otrzymanego do dyspo-
zycji w £odzi w meble i sprzêt pochodzenia s³u¿bowego, czêsto pobrane na wyposa¿enie sekretariatu
KWP w £odzi, a tak¿e podejmowanie decyzji personalnych skutkuj¹cych powa¿nymi konfliktami spo³e-
cznymi – decyzje odwo³uj¹ce lub przenosz¹ce podw³adnych najczêœciej odbywaj¹ siê bez merytoryczne-
go uzasadnienia – przypadki ³ódzkie, ³êczyckie i inne.

Poniewa¿ atmosfera wœród policjantów w województwie ³ódzkim jest niezwykle niepokoj¹ca – obecne
s¹ lêk i zastraszenie – bardzo proszê o zajêcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem
Zdzis³awa Janowska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Kruszewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej i sportu Miros³awa Sawickiego

W czasie mojego dy¿uru senatorskiego zg³osi³ siê do mnie student, który studiuje zaocznie ekonomiê
na wy¿szych studiach zawodowych. Studia ³¹czy z prac¹ zawodow¹ w Przedsiêbiorstwie Eksploatacji
Ruroci¹gów Naftowych „PrzyjaŸñ” w P³ocku, gdzie jest zatrudniony przy obs³udze zbiorników.

Zgodnie ze standardami nauczania na kierunku ekonomicznym, student ten zobowi¹zany jest do od-
bycia praktyki zawodowej w wymiarze co najmniej piêtnastu tygodni. Charakter wykonywanej przez
studenta pracy zarobkowej nie pozwala na zaliczenie mu tej pracy jako praktyki zawodowej, zgodnie
z przepisem §3 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie studenckich
praktyk zawodowych (DzU nr 73 poz. 323 z póŸniejszymi zmianami).

Student dysponuje urlopem wypoczynkowym w wymiarze dwudziestu dni roboczych. Nie jest w sta-
nie wzi¹æ urlopu bezp³atnego w celu odbycia praktyki zawodowej, poniewa¿ dziêki wynagrodzeniu za
pracê mo¿e op³aciæ studia, utrzymaæ rodzinê, a ponadto pracodawca niechêtnie udziela takich urlopów.
Uczelnia zaœ domaga siê wype³nienia przez niego – w okreœlonym terminie – rygoru wynikaj¹cego ze
standardów nauczania. Student zaœ mo¿e odbyæ praktykê w wakacje po pierwszym roku studiów w wy-
miarze czterech tygodni i w podobnym wymiarze po drugim roku. Nie jest w stanie odbywaæ praktyki
w trakcie roku akademickiego, po godzinach pracy.

Wynika z tego, ¿e jeœli chce odbyæ praktykê w ustalonym urzêdowo wymiarze, zmuszony jest wyd³u-
¿yæ okres studiów lub oszukiwaæ, ¿e odby³ praktykê, choæ faktycznie jej nie odby³. W podobnej sytuacji
jest wiêkszoœæ studentów studiów zaocznych, ³¹cz¹cych naukê z prac¹ zarobkow¹.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, wprowadzaj¹c rozporz¹dzeniem ministra standardy

nauczania dla wy¿szych studiów zawodowych, bra³o pod uwagê to, ¿e wype³nienie rygorów dotycz¹cych
praktyk zawartych w tych standardach mo¿e byæ niewykonalne?

Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, wiedz¹c, ¿e takie sytuacje bêd¹ mia³y miejsce, œwia-
domie za³o¿y³o, ¿e praktyki na wy¿szych studiach zawodowych prowadzonych w systemie zaocznym s¹
fikcj¹?

Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zamierza dokonaæ stosownych zmian w standardach
w zakresie praktyk, tak aby dostosowaæ je do rzeczywistoœci?

Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, zak³adaj¹c wprowadzenie praktyk na wy¿szych stu-
diach zawodowych realizowanych w trybie zaocznym, analizowa³o zmiany zachodz¹ce w strukturze
podmiotów gospodarczych w Polsce? Chodzi o firmy jedno-, dwuosobowe lub nieco wiêksze, najczêœciej
prywatne, które nie chc¹ przyjmowaæ praktykantów.

Czy wprowadzaj¹c obligatoryjne praktyki na wy¿szych studiach zawodowych realizowanych w syste-
mie zaocznym, ministerstwo zdawa³o sobie sprawê z kosztów, jakie musi ponieœæ student ze wsi, odby-
waj¹cy praktykê na przyk³ad w Warszawie?

Zbigniew Kruszewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Annê Kursk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ogólnopolskie organizacje zwi¹zkowe, w liczbie jedenastu, dzia³aj¹ce w Poczcie Polskiej zwróci³y siê

do parlamentarzystów o interwencjê w istotnych sprawach ¿yciowych pracowników w zwi¹zku z obaw¹
o utratê miejsc pracy przez oko³o trzydzieœci tysiêcy osób wskutek planowanej restrukturyzacji.
Wszechstronna krytyka dotychczasowego sposobu zarz¹dzania przez obecne kierownictwo przedsiê-
biorstwa i wyra¿any w zwi¹zku z tym niepokój, a w rzeczywistoœci niedoinformowanie za³ogi Poczty Pol-
skiej – przedsiêbiorstwa o czterysetletniej tradycji – o metodach wprowadzenia planowanych zmian wy-
wo³uje poczucie powszechnego zagro¿enia i obawy o jej bezpieczny byt w przysz³oœci.

Interpelacja poselska nie spotka³a siê dotychczas ze zrozumieniem, o czym œwiadczy niesatysfakcjo-
nuj¹ca odpowiedŸ dyrektora generalnego z dnia 8 grudnia 2004 r. na pytania zadane przez pos³a Wojcie-
cha Jasiñskiego.

Z podobn¹ do pocztowców krytyk¹ proponowanej strategii i zmian w ramach struktury organizacyj-
nej, polegaj¹cych na utworzeniu tak zwanych pionów biznesowych, wyst¹pi³ przewodnicz¹cy Kongresu
Sekretariatu £¹cznoœci NSZZ „Solidarnoœæ”.

W tym stanie rzeczy apelujê do Pana Ministra o znalezienie takiego rozwi¹zania, które – w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ wprowadzenia zmian – nie godzi³oby w podstawowe prawa pracownicze.

Z powa¿aniem
Anna Kurska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mariana Lewickiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Powodowany trosk¹ o stan spraw zwi¹zanych z przebiegiem procesu budowy autostradowej obwo-

dnicy Wroc³awia, dnia 14 paŸdziernika 2004 r., na 70. posiedzeniu Senatu RP, z³o¿y³em oœwiadczenie
w tej sprawie.

Z odpowiedzi z dnia 26 listopada 2004 r., sygnowanej przez pana Jana Ryszarda Kurylczyka, sekre-
tarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wynika³o, ¿e rozpoczêcie prac budowlanych nast¹pi w dru-
gim kwartale 2006 r. W tym¿e piœmie sekretarz stanu informowa³ tak¿e, i¿ GDDKiA planuje zleciæ
w 2005 r. wykup nieruchomoœci pod tê inwestycjê oraz wykonaæ badania archeologiczne. Pad³o równie¿
zobowi¹zanie odnoœnie do zakoñczenia inwestycji w 2008 r. Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ i skalê tego przed-
siêwziêcia zapowiedziany termin mo¿na uznaæ za co najmniej satysfakcjonuj¹cy.

Jednak¿e w ostatnim czasie pojawi³y siê niepokoj¹ce informacje, które mówi¹ o obni¿eniu przez
GDDKiA o 70 milionów z³ – z planowanych na bie¿¹cy rok 100 milionów z³ – kwoty na planowane wyku-
py gruntów pod tê inwestycjê. Rodzi siê zatem oczywiste pytanie, czy to ewidentne zmniejszenie œrod-
ków wynika z jakichœ nadzwyczaj korzystnych zdarzeñ, czy te¿ z nag³ej niemo¿noœci realizacji w bie-
¿¹cym roku wczeœniej deklarowanych terminów.

Maj¹c na uwadze rangê tej inwestycji dla wroc³awskiej i dolnoœl¹skiej spo³ecznoœci, zwracam siê
o wnikliwe odniesienie siê do poruszonej kwestii. By³bym tak¿e rad uzyskaæ potwierdzenie wczeœniej
deklarowanych terminów.

Z powa¿aniem
Marian Lewicki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Lorenza
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdziñskiego

Szanowny Panie Ministrze
Jeszcze jako wojewoda olsztyñski za³o¿y³em w 1996 r. Zespó³ Elektrowni Wodnych £yna. Z przykro-

œci¹ stwierdzam, ¿e dzia³ania Zespo³u Elektrowni Wodnych na terenie powiatu bartoszyckiego, gdzie
stacjonuje Garnizon Bartoszyce, zosta³y w 1999 r. wstrzymane z powodu braku uzgodnieñ pomiêdzy
Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Olsztynie a Garnizonem Bartoszyce w zakresie oddzia³ywania po-
przez piêtrzenie wody, wskutek czego zalanych mo¿e zostaæ 10 ha gruntu nale¿¹cego do garnizonu. Mi-
mo up³ywu piêciu lat wci¹¿ nie zosta³y w tej mierze podjête ¿adne decyzje. W zwi¹zku z tym w Garnizonie
Bartoszyce konieczne s¹ inwestycje zmierzaj¹ce miêdzy innymi do przeniesienia niew³aœciwie zlokalizo-
wanej, blokuj¹cej przez to wydanie zgody na piêtrzenie, strzelnicy karabinowej.

W imieniu zespo³u popieraj¹cych ten wniosek senatorów województwa warmiñsko-mazurskiego, Pa-
nów Mariana Koz³owskiego,W³adys³awa Mañkuta, Wies³awa Pietrzaka i w³asnym, gor¹co proszê, aby
brak pozytywnej decyzji dotycz¹cej wspó³u¿ytkowania terenu lub jego przekazania nie hamowa³ inwe-
stycji, która bardzo uatrakcyjni gospodarczo i turystycznie rejon, gdzie bezrobocie kszta³tuje siê na po-
ziomie 42–47%.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê i znaj¹c gospodarcze podejœcie Pana Ministra do problemów, wierzymy,
¿e pomo¿e Pan w tej sprawie, powoduj¹c decyzje umo¿liwiaj¹ce budowê stopnia spiêtrzaj¹cego, do cze-
go od siedmiu lat gotowa jest ca³a dokumentacja projektowa i techniczna.

Z wyrazami szacunku
senatorowie
Marian Koz³owski
W³adys³aw Mañkut
Wies³aw Pietrzak
Janusz Lorenz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Miros³awa Lubiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jerzego Swatonia

Szanowny Panie!
Zwracam siê do Pana Ministra w sprawie ³amania prawa przez niektórych dyrektorów parków naro-

dowych w Polsce. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. za wstêp do parku
narodowego mog¹ byæ pobierane op³aty – art. 12 ust. 3 . Op³aty te zgodnie z art. 12 ust. 9 „s¹ przezna-
czone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na
ochronê przyrody. Op³aty pobierane za wstêp do parku narodowego, w wysokoœci 15% wp³ywów za ka¿-
dy kwarta³, przeznacza siê na dofinansowanie dzia³alnoœci ratowniczej specjalistycznych organizacji
ratowniczych – Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzañskiego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego, dzia³aj¹cych na terenie danego parku narodowego”.

Z posiadanych przeze mnie dokumentów wynika, ¿e w zasadzie ¿aden dyrektor parku narodowego –
oprócz dyrektora Tatrzañskiego Parku Narodowego – nie przekazuje okreœlonych kwot na GOPR. Dy-
rektorzy t³umacz¹ siê tym, ¿e op³aty pobierane s¹ tylko w okreœlonych miejscach parku i za okreœlone
trasy. Pomijam infantylnoœæ tego t³umaczenia, bowiem ustawa nie dzieli parków narodowych na ¿adne
czêœci i strefy, a zatem op³aty pobierane w jakimkolwiek miejscu pobierane s¹ dziêki art. 12 ust. 3 i ma
do nich zastosowanie ust. 9 artyku³u ustawy o ochronie przyrody.

O ile wiem, prawo w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi w³adza ustawodawcza, do której dyrektorzy
parków narodowych siê nie zaliczaj¹. Jeœli dyrektorzy nie zgadzaj¹ siê z zapisami ustawy, mog¹ docho-
dziæ swoich racji przed Trybuna³em Konstytucyjnym, co jednak nie zwalnia ich z przestrzegania obo-
wi¹zuj¹cego prawa, a wiêc wp³acania okreœlonych kwot na rzecz TOPR i GOPR.

W tej sytuacji proszê o informacjê, czy wszystkie dyrekcje parków narodowych w Polsce wywi¹za³y siê
z ci¹¿¹cego na nich obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 12 ust. 9 ustawy o ochronie przyrody za rok 2004
oraz czy w odniesieniu do ³ami¹cych przepisy prawa Ministerstwo Œrodowiska podjê³o odpowiednie
kroki dyscyplinarne, gdy¿ dyrektorzy parków narodowych s¹ bezpoœrednimi podw³adnymi ministra
œrodowiska.

Z powa¿aniem
Miros³aw Lubiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Miros³awa Lubiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Edwarda Gajerskiego

Szanowny Panie!
Zwracam siê do Pana Dyrektora z wnioskiem o zaniechanie rozwa¿añ nad budow¹ wschodniego od-

cinka obwodnicy wa³brzyskiej i skierowanie wszystkich mo¿liwych œrodków na budowê zachodniego
odcinka tej obwodnicy. Intensyfikacja dzia³añ w zakresie budowy wschodniego odcinka w latach 1998-
–2002 wynika³a z koniecznoœci budowy drogi w okolicach WSSE Invest–Park. O celnoœci tych decyzji
œwiadczy obecnie fakt, i¿ w podstrefie wa³brzyskiej znalaz³o zatrudnienie ponad cztery tysi¹ce osób,
a wœród firm, które ulokowa³y tam swe przedsiêbiorstwa, jest Toyota nazywana okrêtem flagowym
œwiatowej gospodarki. Dziœ droga do strefy spe³nia ju¿ oczekiwania inwestorów ze strefy ekonomicznej
i dalsza rozbudowa tej drogi mo¿e byæ realizowana w póŸniejszym czasie.

Nie mo¿e czekaæ, bo najwiêksze znaczenie ma obecnie dla Wa³brzycha, kontynuacja budowy zacho-
dniego odcinka obwodnicy. Funkcjonuj¹ce dotychczas ci¹gi komunikacyjne pomiêdzy mieszkaniowy-
mi osiedlami miasta a œródmieœciem ju¿ dawno przesta³y spe³niaæ swoj¹ funkcjê. Jedyna droga ³¹cz¹ca
te punkty, ul. Wroc³awska – ul. Armii Krajowej, sta³a siê najbardziej niebezpiecznym odcinkiem w mie-
œcie ze wzglêdu na zagêszczenie ruchu i problemy z przejazdem przez miasto wszelkich s³u¿b ratowni-
czych. W ci¹gu ostatnich kilku lat liczba pojazdów wzrasta w ca³ym kraju, równie¿ w regionie wa³brzys-
kim, i wszelkie prognozy natê¿enia ruchu nie oddaj¹ rzeczywistej sytuacji.

W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat wyd³u¿y³ siê równie¿ czas przejazdu karetek pogotowia, wozów stra¿y
po¿arnej czy policji przez Wa³brzych, co powoduje niebezpieczeñstwo niedotarcia na czas do ofiar wy-
padku, po¿aru lub chorych. Nie mo¿na nie braæ pod uwagê przy wyborze do realizacji jednego z dwóch
odcinków obwodnicy tak oczywistych faktów zwi¹zanych z ochron¹ ¿ycia, zdrowia i bezpieczeñstwem
ludzi. Co prawda czêœæ kierowców znalaz³a alternatywne rozwi¹zanie i przemieszcza siê z osiedli na
Piaskowej Górze i Podzamczu do centrum Wa³brzycha przez Szczawno Zdrój i ul. Andersa. To rozwi¹za-
nie grozi jednak nieodwracalnymi zmianami w uk³adzie wód mineralnych i mo¿e w konsekwencji pro-
wadziæ do powa¿nych zaburzeñ w funkcjonowaniu uzdrowiska w Szczawnie Zdroju. Nie jest wykluczo-
ne, ¿e dalsze utrzymywanie tak du¿ego natê¿enia ruchu w tym rejonie spowoduje w przysz³oœci wrêcz
zamkniêcie uzdrowiska.

Jako senator RP ziemi wa³brzyskiej zwracam siê do Pana o odst¹pienie od wariantu kontynuowania
budowy wschodniego odcinka obwodnicy wa³brzyskiej, który nie rozwi¹¿e problemów komunikacyj-
nych Wa³brzycha. W sytuacji, gdy wydatki pañstwa nale¿y planowaæ ze szczególn¹ dba³oœci¹ i rozwag¹,
budowa tego odcinka stanowiæ bêdzie wrêcz wyraz ekstrawagancji, na który nie staæ bud¿etu pañstwa.
Jedynie kontynuacja budowy odcinka zachodniego obwodnicy da mieszkañcom Wa³brzycha i u¿ytko-
wnikom tej drogi wymierne korzyœci, a przecie¿ drogi budowane s¹ dla ludzi, a nie dla lepszych statystyk
okreœlaj¹cych rozwój infrastruktury drogowej w kraju.

Jednoczeœnie proponujê Panu organizacjê wyjazdowej konferencji w Wa³brzychu z udzia³em nieza-
le¿nych ekspertów, pracowników GDDKiA, parlamentarzystów oraz w³adz miejskich, powiatowych re-
gionu wa³brzyskiego i wojewódzkich Dolnego Œl¹ska. Podczas tego spotkania nie tylko bêdzie Pan móg³
podj¹æ najlepsz¹ decyzjê w sprawie wyboru odcinka obwodnicy do budowy, ale równie¿ przekona siê
Pan osobiœcie, jaka decyzja jest najbardziej s³uszna i uzasadniona. Ze swojej strony deklarujê pomoc
w organizacji tego spotkania.

Z powa¿aniem
Miros³aw Lubiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Miros³awa Lubiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Marka Belki

Zwracam siê do Pana Premiera z pytaniem: kiedy ostatecznie zakoñczy siê proces prywatyzacji Przed-
siêbiorstwa Zak³adów Farmaceutycznych Cefarm Wroc³aw, a byli pracownicy aptek otrzymaj¹ nale¿ne
im akcje pracownicze spó³ki?

Proces prywatyzacji PZF Cefarm Wroc³aw odby³ siê w 2000 r. z udzia³em ministra Skarbu Pañstwa.
W tym czasie pracownicy z³o¿yli stosowne dokumenty dotycz¹ce otrzymania akcji pracowniczych.
W PZF Cefarm Wroc³aw wywieszono nawet listê osób uprawnionych do otrzymania akcji. Jednak do tej
pory nikt ich nie otrzyma³. Przedstawiciele PZF Cefarm Wroc³aw odsy³aj¹ zainteresowanych do Mini-
sterstwa Skarbu Pañstwa, twierdz¹c, ¿e do ministra nale¿¹ obecnie wszelkie decyzje.

Pracownicy by³ych aptek zwrócili siê w tej sprawie o pomoc do rzecznika praw obywatelskich, który
otrzyma³ w Ministerstwie Skarbu Pañstwa informacje, ¿e Skarb Pañstwa jeszcze nie zby³ akcji posiada-
nych w spó³ce Cefarm Wroc³aw – Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego SA i ¿e trwa odbiór oszaco-
wania wartoœci spó³ki, po którego przyjêciu i uzyskaniu zgody rady nadzorczej spó³ki nast¹pi zbycie ak-
cji, które zostan¹ zaoferowane spó³ce Farmacol SA, a dopiero póŸniej mo¿e dojœæ do ich zbycia na zasa-
dach ogólnych.

Od tego czasu minê³y kolejne dwa miesi¹ce, lecz nadal ¿aden by³y pracownik aptek PZF Cefarm
Wroc³aw nie otrzyma³ informacji o przyst¹pieniu do zbywania akcji. Wydaje siê, ¿e cztery lata to a¿ na-
zbyt wystarczaj¹cy czas, aby zakoñczyæ wszelkie sprawy zwi¹zane z prywatyzacj¹ przedsiêbiorstwa
pañstwowego.

W imieniu by³ych pracowników aptek z regionu wa³brzyskiego proszê o informacjê: kiedy nast¹pi
ostateczne zakoñczenie powy¿szych procedur, a byli pracownicy otrzymaj¹ nale¿ne im akcje pracowni-
cze?

Z powa¿aniem
Miros³aw Lubiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Miros³awa Lubiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Miros³awa Gronickiego

Szanowny Panie!
Zwracam siê do Pana Ministra w sprawie zmiany kwoty oœwiatowej subwencji ogólnej dla gminy

Wa³brzych. Proszê o wyjaœnienie: dlaczego w paŸdzierniku 2004 r. minister finansów okreœli³ projekto-
wan¹ kwotê subwencji w wysokoœci 41 milionów 573 tysiêcy 165 z³, a dwa miesi¹ce póŸniej, w styczniu
2005 r., przys³a³ informacjê o zmniejszeniu tej kwoty do 34 milionów 860 tysiêcy 732 z³? Jakie czynniki
i przes³anki wyst¹pi³y w ci¹gu dwóch miesiêcy, ¿e subwencja oœwiatowa dla Wa³brzycha zosta³a zmniej-
szona a¿ o 6 milionów 700 tysiêcy z³?

Uprzejmie proszê o informacjê: czy jest mo¿liwe przyznanie Wa³brzychowi dodatkowych œrodków na
zadania oœwiatowe na rok 2005 w kwocie 4 milionów 600 tysiêcy z³, o co wnosz¹ w³adze miasta? Kwota
ta jest niezbêdna, aby z³agodziæ drastyczne skutki decyzji podjêtych w Ministerstwie Finansów i aby nie
doprowadziæ do oœwiatowej katastrofy w Wa³brzychu.

Uwa¿am, ¿e nale¿y szukaæ oszczêdnoœci dla bud¿etu pañstwa, nie s¹dzê jednak, ¿eby te poszukiwa-
nia uprawnia³y do siêgania po pieni¹dze tam, gdzie ju¿ dawno ich nie ma. Rok temu w³adze Wa³brzycha
chcia³y zlikwidowaæ dwie szko³y na terenie miasta. Ograniczenie subwencji o 6 milionów 700 tysiêcy z³
spowoduje, ¿e takich szkó³ bêdzie jeszcze wiêcej, a decyzja o ich likwidacji nie bêdzie ju¿ wyborem, ale
koniecznoœci¹. Ponadto, gdy weŸmie siê pod uwagê proporcje wielkoœci Wroc³awia, Wa³brzycha i Legni-
cy, to zmniejszenie wa³brzyskiej subwencji oœwiatowej o 2 miliony 100 tysiêcy z³ bêdzie wyrazem soli-
darnego ponoszenia kosztów trudnej sytuacji bud¿etu pañstwa przez wymienione gminy. Jeœli zaœ
Wa³brzych zostanie pozbawiony kwoty 6 milionów 700 tysiêcy z³, to nale¿y odpowiedzieæ na pytanie: co
powoduje tak jawn¹ dyskryminacjê finansow¹ tego miasta?

Z powa¿aniem
Miros³aw Lubiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³odzimierza £êckiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister polityki spo³ecznej Izabeli
Jarugi-Nowackiej

Jednym z wa¿niejszych problemów wspó³czesnego ¿ycia spo³ecznego jest pomoc osobom starszym
i niepe³nosprawnym. Dotyczy to zagwarantowania osobom potrzebuj¹cym miejsc pobytu w domach po-
mocy spo³ecznej.

Obowi¹zuj¹ce przepisy podporz¹dkowuj¹ domy pomocy spo³ecznej organom samorz¹dowym szczeb-
la powiatowego. Takie podporz¹dkowanie sprawia, ¿e czêœæ powiatów i miast na prawach powiatu po-
siada nadmiar miejsc w domach pomocy, a czêœæ ma liczbê miejsc niewystarczaj¹c¹ na pokrycie po-
trzeb.

Z ró¿nych powodów, g³ównie finansowych, w ograniczony sposób stosowane s¹ propozycje skiero-
wañ do domów pomocy w powiecie s¹siednim, dysponuj¹cym wolnymi miejscami w tego typu obiek-
tach. St¹d ró¿ne okresy oczekiwania na miejsce w domach pomocy spo³ecznej – od kilkunastu dni do
kilkunastu miesiêcy. W skrajnych przypadkach stwarza to niezwykle trudn¹ sytuacjê dla wielu osób.

W Poznaniu czas oczekiwania na miejsce w domu pomocy spo³ecznej wynosi oko³o jednego roku,
podczas gdy w takim domu, o bardzo dobrych warunkach bytowych, w Wieleniu nad Noteci¹ – 100 km
od Poznania – od ponad roku na pensjonariuszy oczekuje oko³o trzydziestu wolnych miejsc.

Bardzo proszê o zainteresowanie siê tym zagadnieniem i przedstawienie planów ministerstwa na na-
prawê tego stanu.

W³odzimierz £êcki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jerzego Markowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera

Rz¹d RP przyj¹³ przedstawiony Radzie Ministrów przez ministra Skarbu Pañstwa dokument „Strate-
gia prywatyzacji sektora górnictwa wêgla kamiennego”. W dokumencie tym, wobec kluczowego pod-
miotu organizuj¹cego eksport polskiego wêgla, przewidziano „prywatyzacjê Wêglokoks SA w drodze
oferty publicznej poprzedzonej trwa³ym powi¹zaniem z producentami wêgla”.

O ile racjonalne wydaje siê udostêpnienie czêœci akcji Wêglokoksu SA w drodze oferty publicznej,
o tyle nie znajdujê argumentów za udostêpnieniem akcji Wêglokoksu producentom wêgla.

Wobec takiego stanu rzeczy, kierujê w niniejszym oœwiadczeniu zapytanie o argumenty, jakimi kieru-
je siê nadzoruj¹cy sektor wêgla kamiennego minister gospodarki, udostêpniaj¹c akcje Wêglokoksu Ka-
towickiemu Holdingowi Wêglowemu SA, Kompanii Wêglowej SA i KWK „Budryk” SA.

Z powa¿aniem
Jerzy Markowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jerzego Markowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera

Wobec udzielenia przez ministra œrodowiska koncesji inwestorowi zagranicznemu na poszukiwanie
i rozpoznawanie z³ó¿ w obszarze górniczym by³ej KWK „Morcinek”, nale¿¹cej do Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej SA, kierujê do Pana w niniejszym oœwiadczeniu dwa zapytania.

Pierwsze: czy minister gospodarki pozytywnie zaopiniuje potencjalny wniosek strony czeskiej, skie-
rowany do ministra œrodowiska, o udzielenie koncesji na wydobywanie wêgla kamiennego w wy¿ej wy-
mienionym obszarze górniczym?

Drugie: czy minister gospodarki uwa¿a podjêt¹ decyzjê o likwidacji KWK „Morcinek” za uzasadnion¹?

Jerzy Markowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jerzego Markowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera

W nadzorowanym przez ministra gospodarki sektorze wêgla kamiennego podejmowane s¹ liczne de-
cyzje dotycz¹ce ³¹czenia kopalñ wêgla kamiennego. Oprócz wielu decyzji, moim zdaniem racjonalnych
podjêto równie¿ decyzjê o po³¹czeniu kopalñ „Wujek” i „Œl¹sk” nale¿¹cych do Katowickiego Holdingu
Wêglowego SA w Katowicach.

Za poœrednictwem niniejszego oœwiadczenia kierujê do Pana zapytanie o argumenty przemawiaj¹ce
za podjêciem takiej decyzji.

Jerzy Markowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jerzego Markowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera

W nadzorowanym przez ministra gospodarki sektorze wêgla kamiennego podejmowane s¹ liczne de-
cyzje dotycz¹ce ³¹czenia kopalñ wêgla kamiennego. Oprócz wielu decyzji, moim zdaniem, racjonalnych
podjêto równie¿ decyzje o po³¹czeniu kopalñ „Brzeszcze” i „Silesia” nale¿¹cych do Kompanii Wêglowej
SA w Katowicach.

Za poœrednictwem niniejszego oœwiadczenia kierujê do Pana zapytanie o argumenty przemawiaj¹ce
za podjêciem takiej decyzji.

Jerzy Markowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jerzego Pieni¹¿ka

Oœwiadczenie skierowane do wojewody ³ódzkiego Stefana Krajewskiego

W koñcu ubieg³ego roku wesz³a w ¿ycie d³ugo oczekiwana, pierwsza w historii Polski ustawa o dora-
dztwie rolniczym. W Senacie stoczyliœmy wielk¹ bataliê, by – wzorem innych pañstw Unii Europejskiej
czy Stanów Zjednoczonych Ameryki – doradztwo rolne by³o zadaniem pañstwa, realizowanym we wszy-
stkich województwach, powiatach i gminach Polski w sposób jednolity, pod nadzorem wojewodów – na-
miestników rz¹du w terenie. Stanowisko senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej kwestii zyska-
³o uznanie zarówno ca³ego Senatu, jak i, póŸniej, Sejmu i prezydenta RP. Oœrodki doradztwa rolniczego
zyska³y te¿ wreszcie odrêbnoœæ prawn¹, dziêki czemu mog¹ byæ beneficjentami pomocy europejskiej
przeznaczonej na dzia³alnoœæ doradcz¹ dla rolników, tak hojnie dotowan¹ w Unii w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej.

Niestety, radoœæ pracowników oœrodków doradztwa rolniczego w terenie i rolników czekaj¹cych na
fachowe doradztwo rolne w swych gospodarstwach nie trwa³a d³ugo. Bez jakichkolwiek konsultacji z re-
prezentantami organizacji rolników, lokalnymi samorz¹dami czy parlamentarzystami województwa ³ó-
dzkiego, a nawet z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Wojciechem Olejniczakiem rodem spod £owicza,
podleg³e Panu s³u¿by zaproponowa³y w projekcie statutu £ódzkiego ODR w Bratoszewicach likwidacjê
dwóch dzia³aj¹cych skutecznie od lat terenowych oœrodków: w Koœcierzynie ko³o Sieradza i Piotrkowie.

Dlaczego, Panie Wojewodo? Nie po to minister rolnictwa i rozwoju wsi po wielu d³ugotrwa³ych konsul-
tacjach z³o¿y³ do laski marsza³kowskiej przez lata oczekiwany projekt swoistej konstytucji doradztwa
rolniczego, nie po to senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi walczy³a o pañstwowy nadzór nad dora-
dztwem i mo¿liwoœci pozyskania œrodków unijnych, aby Pan jednym ruchem rêki przekreœli³ mo¿liwoœæ
prowadzenia bezpoœredniego doradztwa w zagrodach rolników czy przedsiêbiorstwach rolnych przez
fachowe kadry ulokowane w odleg³oœci zapewniaj¹cej bezpoœredni codzienny kontakt i z takiej odleg³o-
œci zarz¹dzane. Doradca lub rolnik winni mieæ bowiem mo¿liwoœæ dojazdu do biura oœrodka i z powro-
tem w ci¹gu dnia.

Oczekujemy wiêc od Pana nie likwidacji jednostek terenowych, ale odwrotnie: maksymalnego od-
chudzenia centrali wojewódzkiej w Bratoszewicach i przeniesienia pracowników do siedzib gmin. To
bezpoœrednio tam – jak w latach siedemdziesi¹tych, za Edwarda Gierka, w latach najlepszych w historii
dla polskiej wsi – powinni dzia³aæ doradcy. Tak te¿ siê dzieje w krajach UE i w Ameryce, gdzie w³aœnie
w jednostkach terenowych doradcy z poszczególnych sektorów produkcji rolnej czêsto prognozuj¹
i nadzoruj¹ produkcjê roln¹.

Panie Wojewodo! Pragnê jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e jest to kolejna id¹ca w kierunku centralizacji
w³adzy w £odzi propozycja podleg³ych Panu s³u¿b. Czy¿ mo¿na bowiem skutecznie zarz¹dzaæ gospodar-
k¹ ryback¹ z ulicy Piotrkowskiej? W £odzi s¹ wszak tylko Stawy Stefañskiego, zaœ w Sieradzkiem – 5 ty-
siêcy 500 ha wód ze zbiornikiem Jeziorsko i zlewni¹ rzeki Warty. A i w tym przypadku podleg³e Panu
s³u¿by chc¹ zlikwidowaæ od lat skutecznie funkcjonuj¹cy, doskonale wyposa¿ony Posterunek Stra¿y
Rybackiej w Sieradzu.

Panie Wojewodo! Zapraszamy do Koœcierzyna ko³o Sieradza na spotkanie z rolnikami, wêdkarzami
i rybakami oraz z ich zwi¹zkami, by Pan na miejscu, bez poœredników – ³ódzkich urzêdników, móg³ wy-
pracowaæ decyzje dotycz¹ce tego, jak skutecznie realizowaæ w województwie pañstwowy nadzór nad do-
radztwem rolnym i gospodark¹ ryback¹.

Z szacunkiem
przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
senator RP ziemi nadwarciañskiej
Jerzy Pieni¹¿ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jerzego Pieni¹¿ka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê wyraziæ swoje poparcie dla starañ w³adz samorz¹dowych miasta i gminy Dzia³oszyn oraz Sta-

rostwa Powiatowego w Pajêcznie w województwie ³ódzkim w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 42 na
odcinku od miejscowoœci Raciszyn do miejscowoœci Draby, ³¹cz¹cej œrodkow¹ Polskê z Opolszczyzn¹.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e organy samorz¹dowe w sprawie modernizacji tej drogi wielokrotnie wystê-
powa³y zarówno do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, jak i do oddzia³u
w £odzi. Równie¿ ja, jako senator reprezentuj¹cy w parlamencie ziemiê nadwarciañsk¹ oraz przewodni-
cz¹cy senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwraca³em siê pisemnie o uwzglêdnienie przebudowy
tej drogi w planach realizacyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W odpowiedzi na moje wst¹pienie dyrektor Oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad w £odzi pismem z dnia 28 wrzeœnia 2004 r. poinformowa³ mnie, ¿e generalna dyrekcja posiada de-
cyzjê o pozwoleniu na budowê tej drogi i inwestycja ta jest zapisana w projekcie planu na rok 2005.
Z pisma tego wynika tak¿e, ¿e w I kwartale 2005 r. zak³ada siê wszczêcie procedury przetargowej,
a w II kwartale – rozpoczêcie inwestycji. Równie¿ w³adze samorz¹dowe we wrzeœniu ubieg³ego roku
otrzyma³y z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pisemn¹ informacjê, i¿ modernizacja tego
odcinka drogi nast¹pi w 2005 r. Jednak z docieraj¹cych obecnie do organów samorz¹dowych sygna³ów
wynika, ¿e planowane jest prze³o¿enie tego zadania na lata nastêpne.

Budzi to powa¿ne zaniepokojenie, bowiem droga ta od kilkudziesiêciu lat nie by³a remontowana.
Stan jej nawierzchni stwarza powa¿ne zagro¿enie tak dla ruchu ko³owego, jak i dla pieszych. W celu po-
prawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego na powy¿szym odcinku Komenda Powiatowa Policji w Pajêcz-
nie zwróci³a siê w bie¿¹cym roku do samorz¹du z proœb¹ o wyst¹pienie do generalnej dyrekcji o moder-
nizacjê tej drogi.

O stanie infrastruktury drogi krajowej nr 42 mogli siê przekonaæ podczas wizji lokalnej cz³onkowie
senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przebywaj¹cy na wyjazdowym posiedzeniu w Za³êczu Wiel-
kim. Stan nawierzchni przedmiotowej drogi najlepiej ilustruj¹ zdjêcia, które pozwalam sobie przes³aæ
Panu Ministrowi w za³¹czeniu*.

Nie bez znaczenia dla powy¿szej sprawy jest te¿ fakt, ¿e zosta³y ju¿ zaanga¿owane znaczne œrodki
publiczne na przygotowanie niezbêdnej dokumentacji, która kilkakrotnie traci³a wa¿noœæ. Zatem kolej-
ne odk³adanie realizacji tej inwestycji w czasie mo¿e spowodowaæ utratê wa¿noœci tych decyzji, a tym
samym, koniecznoœæ opracowania po raz kolejny nowej dokumentacji. Ponadto brak tego zadania
w planie realizacyjnym w 2005 r. mo¿e spowodowaæ ponown¹ eskalacjê spo³ecznego niezadowolenia,
w ³agodzenie którego w³adze samorz¹dowe w przesz³oœci kilkakrotnie siê w³¹cza³y.

Wydaje mi siê, ¿e rozpoczêcie realizacji tej inwestycji w roku bie¿¹cym jest ze wszech miar po¿¹dane
i oczekiwane, nie tylko przez krajowych u¿ytkowników drogi, w³adze samorz¹dowe i policjê, ale równie¿
– co najwa¿niejsze – przez spo³ecznoœæ lokaln¹, która na rozbudowê tej drogi czeka ju¿ tyle lat.

Zwracam siê wiêc do Pana Ministra z proœb¹ o przychylne podejœcie do opisywanej sprawy.

Z szacunkiem
przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
senator RP ziemi nadwarciañskiej
Jerzy Pieni¹¿ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Zofiê Skrzypek-Mrowiec

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Miros³awa Gronickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Maj¹c na uwadze zasygnalizowane przez wyborców oraz przez œrodowisko doradców podatkowych

i radców prawnych w¹tpliwoœci dotycz¹ce stosowania przepisów podatkowych w odniesieniu do
przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi na podstawie kontraktów mened¿erskich, zwracam siê z up-
rzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie: czy i w jakim zakresie osoba fizyczna,
bêd¹ca przedsiêbiorc¹ prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na œwiadczeniu us³ug me-
ned¿erskich, mo¿e zaliczaæ uzyskiwane w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej dochody
z wy¿ej wymienionego tytu³u do Ÿród³a przychodów okreœlanego jako pozarolnicza dzia³alnoœæ gospo-
darcza?

Zasady opodatkowania przychodów osi¹ganych z tytu³u kontraktu mened¿erskiego ulega³y istotnym
zmianom w ci¹gu ostatnich lat. Ró¿nice wynika³y g³ównie z kwalifikacji do w³aœciwego Ÿród³a przycho-
dów oraz ustalania kosztów uzyskania przychodów. Od pocz¹tku 2004 r., w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie
nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2004, w piœmiennictwie przewa¿a
pogl¹d, ¿e przychody uzyskiwane na podstawie kontraktu mened¿erskiego s¹ zawsze przychodami
z tak zwanej dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie. Tymczasem, zdaniem podmiotów, które zwróci³y siê
do mnie z proœb¹ o udzielenie pomocy, analiza znowelizowanych przepisów nadal nie daje jednoznacz-
nej odpowiedzi na przedstawione na wstêpie pytanie.

Z analizy art. 13 pkt 8 i pkt 9 u.p.d.o f., czyli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do 31 grudnia 2003 r. i póŸniej, wynika, ¿e w dniu 1 stycznia 2004 r.
w art. 13 u.p.d.o f.:

— w pktach 8 i 9 usuniêto wyraz „osobiœcie”;
— w pkcie 8 pojawi³ siê nowy zwrot: „z wyj¹tkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawie-

ranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej”;
— w pkcie 9 wprowadzono nowy zwrot: „umów o zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem”;
— w pkcie 9 wprowadzono zwrot dookreœlaj¹cy: „w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych

w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej”
— w pkcie 9 pojawi³ siê zwrot „z wyj¹tkiem przychodów, o których mowa w pkt 7”.
Wykreœlenie z pktów 8 i 9 wyrazu „osobiœcie” mo¿e œwiadczyæ o zamiarze objêcia tymi przepisami tak-

¿e dzia³alnoœci wykonywanej z pomoc¹ osób trzecich. Z kolei celem pozosta³ych zmian by³o usuniêcie
w¹tpliwoœci interpretacyjnych powsta³ych na tle ró¿nych urzêdowych interpretacji przepisów. Jedne
bowiem pozwala³y na zaliczenie przychodów z kontraktów mened¿erskich do przychodów z pozarolni-
czej dzia³alnoœci gospodarczej pod warunkiem korzystania z pomocy osób trzecich – by³a to interpreta-
cja rygorystyczna – inne zaœ wskazywa³y, ¿e wystarczaj¹cym kryterium odró¿niaj¹cym jest wpis do ewi-
dencji dzia³alnoœci gospodarczej.

Analiza treœci wymienionych zmian w ustawach podatkowych prowadzi do wniosku, ¿e od 1 stycznia
2004 r. przychody, o których mowa w art. 13 pkt 8, s¹ przychodami z pozarolniczej dzia³alnoœci gospo-
darczej mimo osobistego wykonywania us³ug, jeœli tylko podatnik okreœli, i¿ wykonuje te us³ugi w ra-
mach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, na podstawie wpisu do ewidencji. Wydaje siê te¿, ¿e przy-
chody uzyskane na podstawie umów o zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, kontraktów mened¿erskich lub
innych umów o podobnym charakterze nale¿¹ do kategorii przychodów z dzia³alnoœci wykonywanej
osobiœcie, nawet je¿eli czynnoœci te wykonywane s¹ w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.
Wniosek ten dotyczy jednak¿e wy³¹cznie dzia³alnoœci œwiadczonej faktycznie osobiœcie.

Zwracam jednak uwagê, ¿e obecnie brakuje przepisów, które nakazywa³yby wyraŸnie – we wszyst-
kich przypadkach, w których spe³nione s¹ odpowiednie warunki – uznaæ dan¹ dzia³alnoœæ za wykony-
wan¹ osobiœcie. Przes³anki ku temu zosta³y wypracowane przez praktykê. Z literatury i orzecznictwa
wynika, ¿e o tym, i¿ mamy do czynienia z dzia³alnoœci¹ wykonywan¹ osobiœcie, decyduj¹ dwa elementy:
po pierwsze, jest to dzia³alnoœæ prowadzona samodzielnie, bez zatrudniania innych osób, które wyko-
nywa³yby czynnoœci zwi¹zane bezpoœrednio ze œwiadczonymi przez podatnika us³ugami – dopuszcza siê
jednak zatrudnianie pracowników w charakterze pomocniczym, na przyk³ad sekretarki czy kierowcy –
a po drugie, us³ugi nie s¹ œwiadczone na rzecz ludnoœci, a wiêc osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia-
³alnoœci gospodarczej, lecz wy³¹cznie na rzecz firm i instytucji.

W kontekœcie zawartego w art. 13 odes³ania do art. 10 ust. 1 pkt 2 – chodzi o sformu³owanie „przycho-
dy z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie” – wci¹¿ pozostaje nierozstrzygniêta zasadnicza w¹tpliwoœæ,
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czy ustawodawca stworzy³ nowe znaczenie tego pojêcia tylko na potrzeby ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, czy te¿ nale¿y je rozumieæ w sensie potocznym.

Ponadto widoczny jest pewien konstrukcyjny b³¹d, jaki zosta³ pope³niony przy nowelizacji art. 13.
Ustawodawca w art. 13 nadal odwo³uje siê do Ÿród³a przychodów, czyli dzia³alnoœci wykonywanej osobi-
œcie, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 updof. Tym samym nadal niejako wysuniête przed nawias po-
zostaje sformu³owanie odnosz¹ce siê do immanentnej i w zasadzie jedynej cechy przedmiotowo istotnej
Ÿród³a przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 2, to jest wykonywania czynnoœci bez udzia³u osób trzecich, oso-
biœcie.

Na tle takiego brzmienia omawianej regulacji wci¹¿ uprawniony jest pogl¹d, ¿e cecha ta w dalszym
ci¹gu determinuje zakres dyspozycji zawartej w art. 13 u.p.d.o f., w szczególnoœci w pktach 8 i 9. Gdyby
bowiem racjonalny ustawodawca chcia³ opodatkowaæ przychód uzyskiwany w ramach kontraktu me-
ned¿erskiego, bez wzglêdu na to, czy jest on wykonywany faktycznie osobiœcie, czy przy u¿yciu osób
trzecich, winien wyodrêbniæ to Ÿród³o przychodu w ramach art. 10 ust. 1, tak jak to zosta³o uczynione
z pozosta³ymi Ÿród³ami przychodu. Oznacza³oby to, ¿e art. 13 jedynie definiuje i uszczegó³owia zakres
normy stanowionej przez art. 10 ust. 1 pkt 2 w kontekœcie jej zakresu – chodzi o wyraz „osobiœcie”. W ta-
kim wypadku ka¿dy z rodzajów dzia³alnoœci wymienionych w art. 13 u.p.d.o f. nale¿a³by do Ÿród³a przy-
chodów „dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie”, o ile by³aby to dzia³alnoœæ wykonywana bez pomocy osób
trzecich.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2004 usunê³a zatem w¹tpli-
woœci interpretacyjne dotycz¹ce wykonywania kontraktów mened¿erskich w ramach dzia³alnoœci go-
spodarczej. Pocz¹wszy od 1 stycznia 2004 r. – bez wzglêdu na wpis mened¿era do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej, jej ci¹g³y, profesjonalny i zorganizowany charakter – ustawa o podatku dochodowym od
osób fizycznych w art. 13 pkt 9 nakazuje jednoznacznie traktowaæ przychody mened¿erów jako Ÿród³o
przychodów z art. 13 pkt 9. Niemniej jednak pozosta³y w¹tpliwoœci odnosz¹ce siê do sytuacji, gdy czyn-
noœci mened¿era œwiadczone s¹ przy udziale osób trzecich, na przyk³ad poprzez zatrudnienie sekretar-
ki, zleceniobiorców, asystentów w ramach przedsiêbiorstwa mened¿era.

W zwi¹zku z tym interwencja ministra finansów wydaje siê niezbêdna w celu rozwiania zasygnalizo-
wanych w¹tpliwoœci.

Zofia Skrzypek-Mrowiec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Spychalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Harmonijna wspó³praca Wielkopolskiego Oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

z w³adzami samorz¹dowymi Kalisza, Nowych Skalmierzyc i powiatu ostrowskiego, przy moim skrom-
nym udziale, spowodowa³a, ¿e proces przygotowania niezwykle potrzebnej i oczekiwanej inwestycji dro-
gowej „Obwodnica Skalmierzyc” przebiega³ bardzo sprawnie.

Na prze³omie listopada i grudnia 2004 r. oprotestowana zosta³a przez w¹sk¹ grupê w³aœcicieli nieru-
chomoœci, do której niestety do³¹czyli pozostali rolnicy, zaproponowana stawka wykupu gruntów. Pod-
jête negocjacje nie przynios³y po¿¹danych rezultatów, co spowodowa³o niewykorzystanie przeznaczo-
nych na ten cel w 2004 r. œrodków w wysokoœci 6 milionów z³ i wstrzymanie procedur wykupowych. In-
tensywne dzia³ania w³adz samorz¹dowych oraz moje spowodowa³y, ¿e w chwili obecnej wszyscy w³aœci-
ciele gruntów w liczbie oko³o trzystu zgodnie zaakceptowali zaproponowan¹ w negocjacjach przez Od-
dzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu stawkê wykupu i wyrazili gotowoœæ
natychmiastowego podpisania aktów notarialnych. Takie zapewnienie uzyska³em osobiœcie podczas
spotkania w dniu 21 stycznia 2005 r.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê Pana Ministra o ujêcie w planach finansowych na 2005 r.
pe³nego sfinansowania wykupu tych gruntów, chodzi o kwotê oko³o 13 milionów z³, oraz zaplanowanie
na drugie pó³rocze 2005 r. œrodków na rozpoczêcie tego zadania.

Obwodnica Nowych Skalmierzyc znajduje siê w ci¹gu drogi krajowej nr 25, ³¹cz¹cej Kalisz z Ostro-
wem Wielkopolskim, z drog¹ krajow¹ nr 11 i wymaga szybkiej realizacji.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Spychalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Spychalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Kalwasa

Szanowny Panie Ministrze!
Decyzje, które zapad³y w 2003 r., o rozpoczêciu remontu i modernizacji zabytkowego obiektu Zak³a-

du Karnego w Kaliszu zosta³y z uznaniem przyjête przez w³adze samorz¹dowe, spo³ecznoœæ kalisk¹ oraz
s³u¿by penitencjarne.

Obecnie dobiega koñca pierwszy etap remontu prowadzonego na podstawie koncepcji programowej
kompleksowej modernizacji zak³adu karnego „Kalisz 2004”. Obejmuje on rozbiórkê i odtworzenie bu-
dynku sali widzeñ, wartowni wraz z bram¹ i wie¿yczkami stra¿niczymi na kwotê 3 milionów z³. Planowa-
ny termin zakoñczenia robót przewidziany jest na czerwiec 2005 r.

Stan techniczny pozosta³ych budynków, niezwykle trudne warunki przebywania skazanych, nadal
uci¹¿liwe warunki pracy personelu wskazuj¹ na koniecznoœæ kontynuowania w bie¿¹cym roku i nastê-
pnych latach prac modernizacyjnych zak³adu.

Docieraj¹ do mnie niepokoj¹ce informacje o planowanym przerwaniu dalszych prac remontowych
w Zak³adzie Karnym w Kaliszu i zakoñczeniu ich na pierwszym etapie koncepcji Okrêgowego Inspekto-
ratu S³u¿by Wiêziennej w Poznaniu. Oznacza to zatrzymanie remontu najbardziej istotnego elementu
zespo³u budynków na terenie zak³adu, a to spowoduje zahamowanie dynamicznego procesu prac orga-
nizacyjnych i budowlanych oraz koniecznoœæ zwiêkszenia nak³adów finansowych w przysz³oœci.

Dotychczas na remont Zak³adu Karnego w Kaliszu przeznaczono oko³o 6 milionów z³.
W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o uwzglêdnienie w planie wydatków na 2005 r. niezbêdnych

œrodków finansowych na przygotowanie projektu technicznego i rozpoczêcie remontu budynku peni-
tencjarnego.

Bardzo proszê Pana Ministra o pozytywn¹ decyzjê w tej sprawie i utrzymanie ukszta³towanego ju¿
rytmu dzia³añ, których przerwanie pog³êbi problemy zwi¹zane z prawid³owym funkcjonowaniem Zak³a-
du Karnego w Kaliszu.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Spychalski

76 posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 lutego 2005 r.
118 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 76. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Adama Rotfelda

Kilka tygodni temu nawi¹za³em listowny kontakt z panem Tomaszem Kamiñskim, który poprosi³
mnie o to, bym jako senator i biznesmen zainteresowa³ w³adze Rzeczypospolitej korzystnymi, jego zda-
niem, mo¿liwoœciami rozwoju stosunków gospodarczych Polski z Afganistanem, który jest dobrym ryn-
kiem dla polskich firm budowlanych, produkcyjnych i handlowych.

W toku dalszej korespondencji dowiedzia³em siê, ¿e pan Tomasz Kamiñski jest t³umaczem przysiêg-
³ym jêzyka dari – farsi u¿ywanego w Afganistanie i Iranie. Od roku 1976 odwiedzi³ ten kraj wielokrotnie.
Niedawno wróci³ z Kabulu, gdzie pracowa³ jako konsultant dla afgañskiej firmy Afgan-Europe Interna-
tional Complex Company (ARICC), która wraz z polsk¹ firm¹ wygra³a przetarg na odbudowê Minister-
stwa £¹cznoœci w Kabulu. Jego argumenty, wsparte tym, jak bardzo jest kompetentny, wyda³y mi siê na
tyle wa¿kie, ¿e postanowi³em nimi zainteresowaæ tak¿e Wysok¹ Izbê oraz – w formie oœwiadczenia – Pa-
na Ministra Spraw Zagranicznych.

Afganistan otrzymuje od Banku Œwiatowego rocznie oko³o pó³tora miliarda dolarów w ramach pomo-
cy, ale wykorzystuje z tej kwoty nieca³e 200 milionów. Dlaczego tak ma³o? Przyczyna jest prozaiczna.
W Afganistanie nie ma odpowiednio wykszta³conych ludzi, którzy potrafiliby przedstawiæ finansowym
instytucjom dobry biznesplan i z³o¿yæ w odpowiednim ministerstwie interesuj¹c¹ ofertê. Tymczasem
w kraju tym istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na firmy i specjalistów w budownictwie, telekomunika-
cji, s³u¿bie zdrowia, energetyce, wydobyciu gazu i ropy, górnictwie i wydobyciu metali oraz kamieni
szlachetnych – szmaragdów i rubinów, melioracji itp.

Oto kilka uwag praktycznych, które w formie opracowania przekaza³ mi pan Kamiñski.
Przedsiêbiorca, który chce prowadziæ dzia³alnoœæ w Afganistanie, musi zarejestrowaæ swoj¹ firmê

w tym kraju. Znaczy to, i¿ powinien przywieŸæ do Kabulu przet³umaczone na jêzyk dari lub angielski do-
kumenty dotycz¹ce w³asnej dzia³alnoœci w Polsce. Dokumentacja ta musi byæ poœwiadczona przez na-
sze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nastêpnie dokumenty nale¿y przedstawiæ w afgañskim MSZ
w Kabulu i wype³niæ formularz Company Registrated Form.

We wrzeœniu 2002 r. prezydent Karzaj podpisa³ nowe, bardzo korzystne dla zagranicznych inwestorów
prawo dla zagranicznych i wewnêtrznych inwestycji zezwalaj¹ce na zachowanie w 100% w³asnoœci firmy
przez cudzoziemca (do tego czasu 51% udzia³ów firmy musia³o byæ w rêkach Afgañczyka), pe³ny transfer
zysków z inwestycji za granicê, miêdzynarodowy arbitra¿ w spornych kwestiach.

Polskiprzedsiêbiorcamusibyæprzygotowanynato,¿e80%si³yroboczejstanowiæbêdziepolskirobotnik.Polski
pracownik jest czterokrotnie bardziej wydajny od afgañskiego, którego dniówka wynosi od 4 do 8 dolarów.

Bran¿a budowlana w Afganistanie jest najwa¿niejsza, w szczególnoœci w stolicy tego kraju. Kabul jest
magnesem przyci¹gaj¹cym tysi¹ce ludzi powracaj¹cych z wygnania, szukaj¹cych miejsca do ¿ycia, bez-
piecznego i wygodniejszego, wraz z miejskimi udogodnieniami.

Wprowadzenie w koñcu roku 2002 nowych banknotów zapewni³o stabilizacjê pieni¹dza, a wzmocnio-
na dyscyplina fiskalna rz¹du poprawi³a makroekonomiczn¹ stabilnoœæ. Przestrzeganie bud¿etu i zaso-
bów finansowych wyraŸnie siê usprawni³o. Równolegle nast¹pi³ postêp w dziedzinach zarz¹dzania, efek-
tywnoœci, wydajnoœci i kontroli finansowej.

W lipcu 2004 r. Bank Œwiatowy zaakceptowa³ fundusze na program dotycz¹cy kredytu na ubezpiecze-
nie od politycznego ryzyka. The Afghanistan Investment Guarantee Facility (AIGF) bêdzie znacz¹co popie-
ra³ zagranicznych inwestorów i przeznacza na ten cel 60 milionów dolarów, a The World Bank’s Multilate-
ral Investment Guarantee Agency (MIGA) bêdzie kontrolowaæ ten program. MIGA jest jedn¹ z niewielu or-
ganizacji ubezpieczaj¹cych inwestorów od ryzyka politycznego w Afganistanie. Do ryzyka zalicza siê tak-
¿e: ryzyko restrykcji transferu, niewymienialnoœæ pieni¹dza, wyw³aszczenie, z³amanie kontraktu, wojnê
oraz cywilne zamieszki.

Przekazane mi przez pana Kamiñskiego informacje wskazuj¹ na to, ¿e Polska jest postrzegana jako przy-
jaciel i chêtnieby³abywidziana jakostrategicznypartnerwewszystkichprojektachna terenieAfganistanu.

W kontekœcie tych faktów i opinii zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem czy ministerstwo gotowe
jest upowszechniaæ korzyœci p³yn¹ce z dzia³alnoœci gospodarczej na rynku afgañskim i udzielaæ pomocy
i wsparcia tym polskim firmom, które siê na to zdecyduj¹.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera

Otrzyma³em pismo od cz³onka zarz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego, pana
Karola Tylendy, informuj¹ce mnie o wstêpnym podziale œrodków finansowych na kontrakty wojewódz-
kie na 2005 r., wskazanym w pracach ministra gospodarki i pracy nad rozporz¹dzeniem w sprawie wzo-
ru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku województwa o przyznanie œrodków na realizacjê re-
gionalnego programu operacyjnego.

Przy wspomnianym podziale, jak wynika z za³¹czonych materia³ów, zastosowano algorytm, zgodnie
z którym województwo podlaskie otrzyma³oby oko³o 43% kwoty z 2004 r. Dla porównania: w 2004 r. by³o
to 30 milionów 925 tysiêcy z³, zaœ w 2005 r. by³oby to 13 milionów 254 tysiêcy z³.

Zastosowanie powy¿szego algorytmu oznacza w praktyce, i¿ przy podziale œrodków finansowych zys-
kaj¹ jedynie województwa o du¿ym zatrudnieniu, gdy¿ 80% œrodków rozdysponowana jest wed³ug licz-
by wskaŸnika ludnoœci. Bardziej w³aœciwe by³oby natomiast u¿ycie wskaŸnika wed³ug PKB na miesz-
kañca, który jednoznacznie okreœla poziom rozwoju województw w Polsce.

Pominiêty zosta³ tak¿e niezmiernie wa¿ny fakt, i¿ wiêkszoœæ œrodków przeznaczanych na rozwój re-
gionalny wykorzystuje siê na rozbudowê infrastruktury technicznej, która przecie¿ nie zale¿y od liczby
ludnoœci, a jest wa¿nym czynnikiem rozwoju. Przyjêty sposób podzia³u nie pomo¿e w wyrównaniu szans
pomiêdzy województwami.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zainteresowanie przedstawionym proble-
mem oraz o zwiêkszenie kwoty przeznaczonej na rozwój regionalny w 2005 r.

Ponadto zwracam siê do Pana Ministra o podjêcie koniecznych zmian w zastosowanym algorytmie
podzia³u œrodków finansowych na lata 2007 – 2013, takich zmian, które uwzglêdni¹ potrzeby naszego
województwa i przyczyni¹ siê do jego pe³niejszego rozwoju.

Z wyrazami szacunku
Jan Szafraniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Marka Belki

Podlaska Izba Rolnicza przes³a³a mi stanowisko zarz¹du z dnia 12 stycznia 2005 r., w którym zawarty
jest protest przeciwko danym przekazywanym do Komisji Europejskiej przez rz¹d RP.

Chodzi mianowicie o opinie mówi¹ce o wzroœcie dochodów polskich rolników w 2004 r. o 74%. Takie
stwierdzenie pojawi³o siê miêdzy innymi w wyst¹pieniu Komisarza Unii Europejskiej do spraw Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi, pani Mariann Fischer Boel, która powo³ywa³a siê na dane Eurostatu. Tymczasem
wiêkszoœæ, to jest oko³o 85%, polskich rolników ma dochody ni¿sze od p³acy minimalnej. Tak¿e niewiel-
ki wzrost dochodów w ostatnim kwartale 2004 r. przy zwiêkszonym wzroœcie kosztów produkcji ani
w znacznym stopniu nie poprawi³, ani nie wyrówna³ dochodów zatrudnionych w rolnictwie z kwot¹ naj-
ni¿szego wynagrodzenia w kraju. Przedstawiony zafa³szowany obraz sytuacji polskich rolników mo¿e
w niekorzystny sposób wp³yn¹æ na dalsze finansowanie polskiego rolnictwa z UE.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Premiera o zainteresowanie tym problemem oraz o podjêcie
stosownych dzia³añ w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Jan Szafraniec

76 posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 lutego 2005 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 76. posiedzenia Senatu 121



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Miros³awa Gronickiego

Panie Ministrze!
W zwi¹zku z ró¿nym interpretowaniem art. 90 ust. 3–7 ustawy o podatku od towarów i us³ug z 11

marca 2004 r. przez urzêdy skarbowe w ró¿nych województwach uprzejmie proszê w imieniu pracodaw-
ców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne (ZPCh) o jednoznaczn¹ interpretacjê ust. 7, to jest tego, co
nale¿y rozumieæ pod pojêciem „otrzymanych subwencji (dotacji) innych ni¿ okreœlone w art. 29 ust. 1
cyt. ustawy”.

Urz¹d skarbowy w województwie podkarpackim za „inne dotacje” uznaje tylko dofinansowanie do
wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych, natomiast zwrot zap³aconego podatku VAT, zwolnienie z op³a-
cania czêœci sk³adek ZUS, zwolnienie z podatku od osób fizycznych oraz z podatku od nieruchomoœci
nie maj¹ zdaniem tego urzêdu charakteru dotacji, subwencji i w zwi¹zku z tym nie ma do nich zastoso-
wania art. 90 ust. 7 ustawy.

Urz¹d skarbowy w województwie ma³opolskim natomiast uznaje za dotacje i subwencje wszystkie
otrzymane przez przedsiêbiorcê zatrudniaj¹cego osoby niepe³nosprawne ulgi, zarówno te obejmuj¹ce
zwolnienia z podatku: od nieruchomoœci, czynnoœci cywilnoprawnych, dochodowego od osób fizycz-
nych, mimo i¿ 10% tych œrodków zosta³o przekazanych na PFRON, a z pozosta³ych utworzono ZFRON,
jak i te dotycz¹ce zwolnieñ, dofinansowañ, które rekompensuj¹ podwy¿szone koszty zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych, takie jak: sk³adka pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe, sk³adka
pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, a tak¿e dofinansowania odsetek od
zaci¹gniêtych kredytów bankowych, dofinansowanie do wynagrodzeñ zatrudnionych osób niepe³no-
sprawnych, u których stwierdzono miêdzy innymi chorobê psychiczn¹, zwrot podatku VAT zgodnie ze
z³o¿onymi wnioskami.

Przy rozliczaniu podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o których mowa w art. 90, pewna
czêœæ podatku naliczonego nie podlega odliczeniu, a decyduje o tym posiadanie sprzeda¿y zwolnionej
oraz wielkoœæ dotacji zaliczanych do obrotu na podstawie ust. 7.

Zaznaczam równie¿, ¿e przedsiêbiorcy otrzymuj¹cy dotacje (subwencje) na pokrycie zwiêkszonych
kosztów zatrudnienia i nieposiadaj¹cy sprzeda¿y zwolnionej korzystaj¹ z pe³nego odliczenia podatku
naliczonego.

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z uczestnictwem wielu polskich przedsiêbiorstw w Targach „Elcom” w Kijowie w kwietniu

2005 r. zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ do Pana Ministra o do³o¿enie starañ, aby polscy wystawcy byli
godnie prezentowani na wymienionych targach, co w bardzo du¿ym stopniu spowoduje podniesienie
presti¿u naszej gospodarki. Wnoszê o to, by podj¹æ wysi³ek i ulokowaæ polskich wystawców na przyk³ad
w jednej czêœci hali czy przy jednej „uliczce targowej” (wzorem innych pañstw).

Moje uwagi bior¹ siê st¹d, ¿e w ubieg³ym roku by³em przez dwa dni obecny na tych targach i z miesza-
nymi uczuciami dokona³em ich oceny, w tym oceny organizacji i prezentacji polskich wytwórców, a tym
samym naszej gospodarki. A myœlê, ¿e nie minê siê z prawd¹, jeœli powiem, ¿e zostaliœmy zepchniêci do
roli drugo- czy trzeciorzêdnego wystawcy.

Maj¹c na uwadze dobro naszego pañstwa, naszej gospodarki oraz celowoœæ wydawania publicznych
pieniêdzy, uprzejmie proszê o dog³êbn¹ analizê poprzednich targów i podjêcie próby zmiany tego stanu
rzeczy.

Z wyrazami szacunku
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister polityki spo³ecznej Izabeli
Jarugi-Nowackiej

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z reorganizacj¹ ZUS, to jest przeniesieniem oddzia³u ZUS z Tarnowa do Nowego S¹cza

uprzejmie proszê o przekazanie mi danych dotycz¹cych pracy oddzia³ów ZUS w Tarnowie i Nowym
S¹czu przed ich po³¹czeniem i zlokalizowaniem w Nowym S¹czu i odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.

Po pierwsze, ilu klientów obs³ugiwa³ oddzia³ w Tarnowie, a ilu oddzia³ w Nowym S¹czu?
Po drugie, ilu pracowników zatrudnia³ oddzia³ w Tarnowie, a ilu oddzia³ w Nowym S¹czu?
Po trzecie, ile z³o¿ono odwo³añ od orzeczeñ lekarzy orzeczników w oddziale w Tarnowie, a ile w oddzia-

le w Nowym S¹czu w 2004 r.?
Po czwarte, czy s¹ przewidziane inwestycje, to jest budowa siedziby nowego oddzia³u ZUS w Nowym

S¹czu?

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma interwencjami samorz¹dów z terenu powiatu tarnowskiego uprzejmie proszê

o przedstawienie stanu zaawansowania prac przygotowawczych do modernizacji skrzy¿owania drogi
krajowej E4 z drog¹ powiatow¹ w miejscowoœci £adna w powiecie tarnowskim.

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Spo³ecznej Agnieszki
Ch³oñ-Domiñczak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z reorganizacj¹ ZUS, to jest przeniesieniem oddzia³u ZUS z Tarnowa do Nowego S¹cza,

uprzejmie zapytujê, gdzie bêdzie zlokalizowana instytucja odwo³awcza od orzeczeñ lekarzy orzeczników
z terenu dzia³ania dawnego oddzia³u ZUS w Tarnowie. Czy bêdzie zlokalizowana w Tarnowie czy w No-
wym S¹czu?

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Miros³awa Gronickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z zapytaniem, czy diety i zwrot kosztów – otrzymywane przez cz³onków zarz¹du,

walnego zgromadzenia oraz komisji w oparciu o zapis art. 21a ustawy o izbach rolniczych – s¹ zwolnione
z podatku dochodowego? Czy izba rolnicza powinna pobieraæ od wspomnianych diet zaliczki na poda-
tek dochodowy?

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 76. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senator
El¿bietê Streker-Dembiñsk¹ do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 stycznia 2005 r. ustawy o
zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ po-
prawkê:
– w art. 1 w pkt 1, art. 5a otrzymuje brzmienie:

„Art. 5a.
1. Pose³ i senator w czasie tymczasowego aresztowania oraz w czasie odbywania kary pozbawienia

wolnoœci nie wykonuje praw i obowi¹zków okreœlonych w przepisach rozdzia³ów 1, 3 i 4 niniej-
szej ustawy.

2. W czasie odbywania kary pozbawienia wolnoœci pose³ i senator nie ma prawa do uposa¿enia oraz
diety parlamentarnej.

3. W czasie tymczasowego aresztowania pose³ i senator nie ma prawa do diety parlamentarnej, a
jego uposa¿enie ulega ograniczeniu do po³owy. W przypadku umorzenia postêpowania karnego
albo wydania wyroku uniewinniaj¹cego, pos³owi i senatorowi nale¿y wyp³aciæ pozosta³¹ czêœæ
uposa¿enia; nie dotyczy to warunkowego umorzenia postêpowania karnego oraz umorzenia z
powodu amnestii lub przedawnienia.”.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK



UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora Senat postano-
wi³ wprowadziæ do niej jedn¹ poprawkê zmieniaj¹c¹ zaproponowane przez Sejm brzmienie art. 5a.

Opieraj¹c siê na licznych opiniach ekspertów Senat postanowi³ doprecyzowaæ okreœlenie „czas po-
zbawienia wolnoœci”, ograniczyæ zakres „zawieszonych” praw i obowi¹zków parlamentarzysty pozba-
wionego wolnoœci oraz uregulowaæ kwestiê uposa¿enia oraz diety parlamentarnej.

U¿yte w art. 5a nowelizacji sformu³owanie „w czasie pozbawienia wolnoœci” jest, zdaniem Senatu,
nieprecyzyjne z prawnokarnego punktu widzenia. Mo¿na je interpretowaæ szeroko jako wszelkie sytu-
acje, które wi¹¿¹ siê z faktycznym pozbawieniem wolnoœci pos³a lub senatora, np. z czynnoœci¹ wyko-
nawcz¹ przestêpstwa opisanego w art. 189 Kodeksu karnego, albo te¿ jako stany rzeczy, w których po-
zbawienie wolnoœci jest wynikiem pewnego zakazu w³adzy do tego uprawnionej w ustawowo okreœlo-
nym trybie (art. 41 ust. 1 Konstytucji). Senat uzna³, i¿ nowelizacja powinna wy³¹czyæ szerokie rozumie-
nie zwrotu „pozbawienie wolnoœci” ograniczaj¹c je do form pozbawienia wolnoœci wskazanych w art. 41
Konstytucji, z wy³¹czeniem zatrzymania, które ze wzglêdu na dopuszczalny maksymalny czas jego
trwania nie ma znaczenia z punktu widzenia wykonywania praw i obowi¹zków przez parlamentarzystê.

Ograniczenie zakresu praw i obowi¹zków pos³a i senatora niewykonywanych w czasie pozbawienia
wolnoœci do okreœlonych w rozdzia³ach 1, 3 i 4 nowelizowanej ustawy, wynika z podzielanej przez Senat
krytyki rozwi¹zania polegaj¹cego na zakazie wykonywania wszystkich praw i obowi¹zków
przys³uguj¹cych parlamentarzyœcie na gruncie nowelizowanej ustawy. Senat, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e
najlepszym rozwi¹zaniem by³oby enumeratywne wy³¹czenie praw i obowi¹zków, które nie mog¹ byæ
wykonywane w czasie pozbawienia wolnoœci, co ze wzglêdu na stopieñ ogólnoœci ustawy nie mog³o byæ
osi¹gniête na koñcowym etapie prac legislacyjnych, zdecydowa³ siê na wy³¹czenie spod zawieszenia
praw i obowi¹zków okreœlonych w przepisach dotycz¹cych immunitetu parlamentarnego i warunków
wykonywania mandatu. Prawo do ochrony immunitetowej wynika z Konstytucji, ustawa nie mo¿e wiêc
derogowaæ tego uprawnienia, z kolei w rozdziale dotycz¹cym warunków wykonywania mandatu okre-
œlonych zosta³o szereg praw i obowi¹zków, które mog¹ byæ realizowane pomimo przymusowego pozo-
stawania w miejscu odosobnienia. Proponowany przez Senat zakres praw i obowi¹zków objêtych nowe-
lizacj¹ pozostaje, jak siê wydaje, w zbie¿noœci z wyra¿an¹ w trakcie prac parlamentarnych, choæ nie
znajduj¹c¹ odzwierciedlenia w nowelizacji, intencj¹ Sejmu, by ustawa ta nie obejmowa³a wszystkich
praw i obowi¹zków parlamentarzysty, w szczególnoœci prawa do uposa¿enia.

WyraŸne uregulowanie kwestii uposa¿enia i diety parlamentarnej wynika z przekonania Senatu, i¿
nie mo¿na kwestii tej pozostawiaæ przepisom regulaminu izby. Powstaj¹ bowiem powa¿ne w¹tpliwoœci
co do tego, czy po wejœciu w ¿ycie nowelizacji, bêdzie mo¿liwe obni¿anie uposa¿enia i diety parlamentar-
nej za nieobecnoœæ pos³a lub senatora na posiedzeniach izby lub jej organów w sytuacji, gdy zgodnie z
ustaw¹ nie bêdzie do tego zobowi¹zany. Ponadto Senat postanowi³, wzoruj¹c siê na ustawach do-
tycz¹cych m. in. urzêdników pañstwowych i korpusu s³u¿by cywilnej, zró¿nicowaæ sytuacjê parlamen-
tarzysty tymczasowo aresztowanego, co do którego dzia³a domniemanie niewinnoœci, i pos³a lub sena-
tora, który odbywa karê pozbawienia wolnoœci.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2005 r. ustawy
o zmianie ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 3 w ust. 2 w pkt 3 w lit. b wyrazy „w³¹czaj¹c ubezpieczenia na ¿ycie lub

ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej” zastêpuje siê wyrazami „w tym objête ubezpieczeniem
na ¿ycie lub ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci cywilnej”;

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 4a w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „pkt 1 i 4” zastêpuje siê wyrazami „pkt
4 i 4a";

3) w art. 1 w pkt 8, ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinni spe³niaæ równie¿:

1) agenci ubezpieczeniowi bêd¹cy osobami fizycznymi;
2) w przypadku agentów ubezpieczeniowych bêd¹cych spó³kami nieposiadaj¹cymi osobowoœci

prawnej:
a) wspólnicy tych spó³ek, o ile s¹ osobami fizycznymi,
b) w przypadku, gdy wspólnikami tych spó³ek s¹ osoby prawne – co najmniej po³owa ich

cz³onków zarz¹du;
3) w przypadku agentów ubezpieczeniowych bêd¹cych osobami prawnymi – co najmniej po³owa

ich cz³onków zarz¹du.";
4) w art. 1 w pkt 8 po wyrazach „w art. 9” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako lit.

a i dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w³aœciwy do spraw instytucji finansowych okreœli, w drodze rozporz¹dzenia:
1) minimalny zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zakres obowi¹zuj¹cych

tematów egzaminu i tryb jego przeprowadzania, z uwzglêdnieniem szczególnych zasad w
zakresie spe³niania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przez osoby wykonuj¹ce
czynnoœci agencyjne w bankach, spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo – kredytowych
innych podmiotach, jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych przez te
podmioty lub za ich poœrednictwem;

2) rodzaje podmiotów, do których stosuje siê szczególne zasady, o których mowa w pkt 1
uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci koniecznoœæ zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifi-
kacji osób wykonuj¹cych czynnoœci agencyjne.";";

5) w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w pkt 2 wyrazy „wystarczaj¹cej liczby ofert, dla opracowania rekomendacji”
zastêpuje siê wyrazami „ofert w liczbie wystarczaj¹cej do opracowania rekomendacji”;

6) w art. 1 w pkt 26 w lit. a w tiret drugim, w pkt 6 wyrazy „zgodnie z ust. 6a” zastêpuje siê wyrazami „za
poœrednictwem Polskiej Izby Ubezpieczeñ”;

7) w art. 1 w pkt 28, w ust. 2 po wyrazach „art. 9 ust. 1” dodaje siê wyrazy „lub agent ubezpieczeniowy
nie spe³nia warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1a";

8) w art. 1 w pkt 29 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 2 w lit. c wyrazy „w tym rejestrze” zastêpuje siê
wyrazami „w rejestrze przedsiêbiorców”;

9) w art. 1 w pkt 29 w lit. b w tiret trzecim, w pkt 6 wyraz „albo” zastêpuje siê wyrazem „lub”;
10) w art. 1 w pkt 30, w ust. 3 po wyrazach „art. 9 ust. 1” dodaje siê wyrazy „lub agent ubezpieczeniowy

nie spe³nia warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1a";
11) w art. 1 w pkt 31 w lit. b, w ust. 3a wyrazy „jest w rejestrze” zastêpuje siê wyrazami „w rejestrze

agentów ubezpieczeniowych”;
12) w art. 1 w pkt 31 w lit. b, w ust. 3b skreœla siê wyrazy „o tym”;
13) w art. 1 w pkt 32:

a) w lit. a w tiret drugim, w pkt 5 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyraz „zawiera”,
b) w lit. b, w pkt 4 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyraz „zawiera”;

14) w art. 1 w pkt 34, w ust. 1 wyrazy „w nazwie lub reklamie oraz” zastêpuje siê wyrazami „w nazwie,
reklamie lub”;

15) skreœla siê art. 3;
16) w art. 9 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:



„3. W przypadku, gdy agent ubezpieczeniowy, o którym mowa w ust. 1, nie dostosowa³ swojej
dzia³alnoœci do wymogu okreœlonego w art. 9 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejsz¹ ustaw¹ w terminie wskazanym w ust. 1, umowa agencyjna wygasa z
up³ywem 12 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, a zak³ad ubezpieczeñ sk³ada
wniosek, o którym mowa w art. 42 ustawy wymienionej w art. 1.”;

17) w art. 12 w ust. 2 wyrazy „osoba fizyczna lub prawna” zastêpuje siê wyrazami „broker
ubezpieczeniowy” oraz po wyrazach „art. 1” dodaje siê wyrazy „lub osoby fizyczne, o których mowa
w ust. 1, nie spe³niaj¹ wymogów okreœlonych w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a – e ustawy wymienionej
w art. 1” ;

18) w art. 13 wyrazy „z dniem wejœcia w ¿ycie” zastêpuje siê wyrazami „od dnia wejœcia w ¿ycie”;
19) dodaje siê art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upowa¿niaj¹cych zmienianych ni-
niejsz¹ ustaw¹ pozostaj¹ w mocy do czasu wejœcia w ¿ycie przepisów wydanych na podstawie
przepisów upowa¿niaj¹cych w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez
okres 3 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.”;

20) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem:

1) art. 1 pkt 3 w zakresie dodawanego art. 4c, który wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od
dnia og³oszenia;

2) art. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie, lit. c i d, pkt 31 lit. b oraz art. 4, które wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie
12 miesiêcy od dnia og³oszenia;

3) art. 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych
ustaw, Senat postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 20 poprawek.

Poprawki Senatu w wiêkszoœci maj¹ na celu doprowadzenie do spójnoœci i zupe³noœci dokonywanych
nowelizacj¹ zmian lub usuniêcie uchybieñ legislacyjnych. Kilka poprawek tego rodzaju ma ponadto
istotne znaczenie merytoryczne. Nale¿¹ do nich zmiany proponowane w pkt 3, 4, 7, 9, 10, 16 i 17
uchwa³y Senatu.

Poprawka nr 3 modyfikuje wymóg spe³niania warunków okreœlonych w art. 9 ust. 1 nowelizowanej
ustawy przez agentów ubezpieczeniowych bêd¹cych spó³kami nieposiadaj¹cymi osobowoœci prawnej,
przewiduj¹c, i¿ w przypadku ich wspólnika bêd¹cego osob¹ prawn¹ warunki te uwa¿a siê za spe³nione,
jeœli spe³nia je co najmniej po³owa cz³onków zarz¹du. Pozostawienie brzmienia art. 9 ust. 1a nowelizo-
wanej ustawy bez zmian spowodowa³oby w praktyce brak mo¿liwoœci zrealizowania warunków wymie-
nionych w art. 9 ust. 1, np. wymogu posiadania co najmniej œredniego wykszta³cenia czy odbycia szko-
lenia, przez osobê prawn¹ bêd¹c¹ wspólnikiem spó³ki niemaj¹cej osobowoœci prawnej. Poprawka nr 9,
jako konsekwencja poprawki nr 3, ma na celu umo¿liwienie ¿¹dania od agenta ubezpieczeniowego
zg³oszenia do rejestru danych dotycz¹cych cz³onków zarz¹du wspólnika spó³ki nieposiadaj¹cej osobo-
woœci prawnej.

Poprawka nr 4 rozszerza delegacjê do wydania rozporz¹dzenia, w celu wskazania, gdzie znajd¹ siê
przepisy dotycz¹ce szczególnych zasad w zakresie spe³niania wymogu szkolenia zakoñczonego egzami-
nem przez osoby wykonuj¹ce czynnoœci ubezpieczeniowe w okreœlonych podmiotach jako dzia³alnoœæ
uboczn¹, oraz w celu umo¿liwienia wskazania w tym rozporz¹dzeniu podmiotów innych ni¿ banki
i spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo - kredytowe, do których te szczególne zasady bêd¹ mia³y zastoso-
wanie. Uzupe³nienie delegacji jest zasadne ze wzglêdu na po¿¹dan¹ spójnoœæ ustawy – o szczególnych
warunkach i podmiotach, do których maj¹ siê one odnosiæ mowa jest w art. 1 pkt 29 lit. b tiret pierwsze
oraz w art. 11 nowelizacji, bez wskazania, gdzie maj¹ one byæ okreœlone.

Poprawki nr 7 i 10 wprowadzaj¹ sankcjê za niespe³nianie przez agenta ubezpieczeniowego wymo-
gów dotycz¹cych m. in. jego wykszta³cenia, niekaralnoœci, zdolnoœci do czynnoœci prawnych, w postaci
mo¿liwoœci odmowy wpisu do rejestru lub odmowy wpisu zmian do tego rejestru przez organ nadzoru.
Zdaniem Senatu dodanie w art. 9 ust. 1a nowego wymogu, który maj¹ spe³niaæ agenci ubezpieczeniowi,
powinno wi¹zaæ siê z wprowadzeniem gwarancji jego respektowania przez podlegaj¹ce mu podmioty,
analogicznych do przewidzianych ustaw¹ w odniesieniu do osób fizycznych wykonuj¹cych czynnoœci
agencyjne. Podobne uzasadnienie dotyczy poprawki nr 16, wprowadzaj¹cej sankcjê w postaci wyga-
œniêcia umowy ubezpieczeniowej za niedostosowanie siê przez agenta ubezpieczeniowego zarejestro-
wanego przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy do wymogów wprowadzanych nowelizacj¹, pomimo up³ywu
przewidzianego okresu przejœciowego.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 17 Senat wzi¹³ pod uwagê koniecznoœæ dostosowania art. 12 ust. 2 do doda-
wanego art. 46 ust. 3 ustawy nowelizowanej, proponuj¹c mo¿liwoœæ odmowy wpisu zmian do rejestru
w analogicznej sytuacji przewidzianej w przepisie przejœciowym.

Pozosta³e istotne poprawki zawarte zosta³y w pkt 15 i 20 uchwa³y Senatu. Proponuj¹c skreœlenie
zmiany do Kodeksu spó³ek handlowych Senat opowiedzia³ siê za utrzymaniem mo¿liwoœci wykonywa-
nia zawodu brokera ubezpieczeniowego w formie spó³ki partnerskiej, uznaj¹c, i¿ nie stoi to w sprzeczno-
œci z zasad¹ ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym, zgodnie z któr¹ brokerem ubezpieczeniowym
jest osoba fizyczna albo prawna. W ustawie tej nie ma zakazu uniemo¿liwiaj¹cego brokerowi bêd¹cemu
osob¹ fizyczn¹ dokonanie wyboru formu³y wykonywania zawodu, a przepis art. 88 Kodeksu spó³ek
handlowych jest przepisem szczególnym daj¹cym takie uprawnienie grupom zawodowym w nim wy-
mienionym. Istot¹ spó³ki partnerskiej jest osobiste, profesjonalne wykonywanie przez partnerów czyn-
noœci w³aœciwych dla danego zawodu w ramach spó³ki, nie pozbawia to ich statusu brokerów ubezpie-
czeniowych jako osób fizycznych uprawnionych do wykonywania czynnoœci brokerskich na podstawie
ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym, ani nie nadaje to spó³ce partnerskiej statusu brokera.

Poprawka nr 20 przesuwa o 3 miesi¹ce termin wejœcia w ¿ycie przepisów nak³adaj¹cych na poœredni-
ków ubezpieczeniowych obowi¹zek odbywania raz na trzy lata szkoleñ zawodowych, oraz o 12 miesiêcy
termin wejœcia w ¿ycie zmian dotycz¹cych przeniesienia bazy danych o agentach, z którymi zak³ad
ubezpieczeñ rozwi¹za³ umowê agencyjn¹, z Polskiej Izby Ubezpieczeñ do organu nadzoru. Potrzeba
wprowadzenia trzymiesiêcznego okresu vacatio legis dla art. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie dodawanego
art. 4c, wynika z faktu, i¿ jest to nowa regulacja nak³adaj¹ca na okreœlone podmioty obowi¹zek odbywa-
nia cyklicznych szkoleñ. W zwi¹zku z tym, i¿ Minister Finansów ma okreœliæ m. in. sposób przeprowa-
dzania szkoleñ oraz zakres tematów, konieczny jest odpowiedni czas na przeprowadzenie konsultacji
miêdzyresortowych i œrodowiskowych.
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Potrzeba wprowadzenia 12 miesiêcznego okresu vacatio legis dla art. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie, lit. c
i d, pkt 31 lit. b oraz art. 4 wynika z koniecznoœci dostosowania przez organ nadzoru systemu informa-
tycznego w jakim prowadzony jest rejestr poœredników do wprowadzonych w projekcie ustawy zmian
prawnych, jak równie¿ z potrzeby przystosowania infrastruktury informatycznej Polskiej Izby Ubezpie-
czeñ do nowego obowi¹zku, na³o¿onego na mocy nowo dodawanego ust. 6a w art. 37 ustawy o poœred-
nictwie ubezpieczeniowym.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 lutego 2005 r.

w szeœædziesi¹t¹ rocznicê oswobodzenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

Dnia 27 stycznia 2005 r. up³ynê³o szeœædziesi¹t lat od oswobodzenia obozu koncentracyjnego Au-
schwitz-Birkenau. W tym miejscu dokonano niewyobra¿alnej zbrodni – wymordowano oko³o pó³tora
miliona ludzi. Zbrodnia ta, pope³niona na wielu narodach, g³ównie ¿ydowskim, ale tak¿e polskim, rom-
skim, rosyjskim i kilkunastu innych, by³a zaplanowana przez niemieckich nazistów z zimn¹ krwi¹ i wy-
konana z technokratyczn¹ precyzj¹.

Oœwiêcim, przed wojn¹ zwyczajne polskie miasteczko, w latach 1940–1945 uczyniono budz¹cym
grozê Auschwitz, w którym powsta³ najwiêkszy niemiecki obóz masowej zag³ady. Uciekaj¹cy z Au-
schwitz zbrodniarze nazistowscy nie zdo³ali zatrzeæ œladów pope³nionego tam ludobójstwa i ju¿ wkrótce
œwiat ujrza³ fotografie i filmy ukazuj¹ce najwiêksz¹ hekatombê w dziejach ludzkoœci, wstrz¹saj¹cy
ogrom z³a i zbrodni, do jakich zdolny okaza³ siê cz³owiek.

Oddajemy ho³d wszystkim ofiarom tej zbrodni. Pamiêæ o nich nie mo¿e zagin¹æ zarówno w Europie,
jak i na ca³ym œwiecie.

Dziœ, gdy z powodu braku wiedzy, z³ej woli czy manipulacji politycznych s³yszymy sformu³owanie
„polski obóz koncentracyjny w Oœwiêcimiu” – nie mo¿emy milczeæ. To w nazistowskich Niemczech roz-
win¹³ siê faszyzm z ob³êdn¹ teori¹ rasizmu, a w okupowanej przez Niemców Polsce zosta³ stworzony naj-
wiêkszy nazistowski obóz œmierci – Konzentrationslager Auschwitz, który sta³ siê symbolem Holocau-
stu i Miejscem Pamiêci Narodów.

W wiek XXI wchodzimy z nadziej¹, ¿e to z³o przeminê³o bezpowrotnie. Po 60 latach od sforsowania
bram obozu przez Armiê Czerwon¹ oddajemy czeœæ i sk³adamy wyrazy wdziêcznoœci wyzwolicielom.

Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau na wieki pozostanie pomnikiem ofiar i przypomnieniem
przera¿aj¹cej zbrodni, a tak¿e wezwaniem do nieustaj¹cych wysi³ków na rzecz pokoju. Oddaj¹c ho³d
tym, którzy cierpieli i ginêli w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, musimy o nich przypomi-
naæ, aby ich ofiara nie by³a daremna.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 lutego 2005 r.

w osiemdziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê uroczystoœci zaœlubin Polski z morzem

Po odzyskaniu Wybrze¿a przez Wojsko Polskie, w dniu 10 lutego 1920 r. w Pucku genera³ Józef Haller
rzuci³ w morze platynowy pierœcieñ na znak powrotu Polski nad Ba³tyk. Odzyskanie dostêpu do morza
by³o jednym z najbardziej znacz¹cych wydarzeñ w procesie odbudowy suwerennej Rzeczypospolitej.

W osiemdziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê tego wydarzenia Senat oddaje ho³d tym, którzy nie szczêdz¹c potu
i krwi przywracali ¿ycie Niepodleg³ej Rzeczypospolitej.

Przywo³ujemy pamiêæ pokolenia budowniczych II Rzeczypospolitej, którzy po ponadwiekowej niewo-
li, po krwawej wojnie œwiatowej, stworzyli Pañstwo na miarê tamtych czasów nowoczesne, rozwijaj¹ce
siê i znacz¹ce w Europie. Przywo³ujemy pamiêæ pokolenia Eugeniusza Kwiatkowskiego i W³adys³awa
Grabskiego, które na odzyskanym Wybrze¿u zbudowa³o Gdyniê – symbol polskiej sprawnoœci organiza-
cyjnej, konsekwencji i gospodarnoœci.

Dziœ, w Polsce suwerennej na miarê naszych si³ starajmy siê spe³niæ ich marzenia i aspiracje. Bierz-
my przyk³ad z ich umiejêtnoœci odró¿niania spraw wa¿nych od nieistotnych oraz zgodnej pracy dla do-
bra wspólnego.

Zwracamy siê do m³odzie¿y, która przejmie w przysz³oœci od nas odpowiedzialnoœæ za Pañstwo, z na-
dziej¹, ¿e jeszcze skuteczniej i sprawniej bêdzie kontynuowaæ dzie³o poprzednich pokoleñ, buduj¹c do-
statni, demokratyczny, wolny Dom Polaków – od Ba³tyku do Tatr.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych i ustawê o zmianie ustawy

o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2005 r. ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
i ustawê o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³no-
sprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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