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Senat

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

V k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 78. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 16 i 17 marca 2005 r.

Warszawa
2005 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci pod-
miotów realizuj¹cych zadania publiczne.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad in-
stytucjami kredytowymi, zak³adami ubezpieczeñ i firmami inwestycyjnymi
wchodz¹cymi w sk³ad konglomeratu finansowego.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie infor-
macji niejawnych oraz niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie wyp³aty wynagrodzeñ
osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdro-
wotnej.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji ryn-
ku mleka i przetworów mlecznych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycz-
nej oraz ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dop³atach do umów na budowê
niektórych typów statków morskich.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwowej In-
spekcji Pracy.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rekompensacie przys³uguj¹cej
w zwi¹zku z odst¹pieniem w roku 2002 od waloryzacji œwiadczeñ pieniê¿-
nych przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach rud uranu
i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymuso-
wej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich.

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami oraz niektórych innych ustaw.

12. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci wielkiego
Polaka Stanis³awa Staszica.

13. Drugie czytanie projektu uchwa³y w szeœædziesi¹t¹ rocznicê walk o Wa³ Po-
morski.

14. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie utworzenia Centralnego Szpi-
tala Weteranów w £odzi.

15. Trzecie czytanie projektu ustawy zmieniaj¹cej ustawê o œwiadczeniu pie-
niê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wêgla, kamienio³o-
mach, zak³adach rud uranu i batalionach budowlanych.

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

Porz¹dek obrad
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Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego – zastêpca szefa Zbigniew Goszczyñski

Agencja Rynku Rolnego – zastêpca prezesa Mariusz Lipiñski

Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych – Ewa Kulesza

Instytut Pamiêci Narodowej –
Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu – zastêpca prezesa Grzegorz Ciecierski

– zastêpca prokuratora generalnego Witold Kulesza

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – podsekretarz stanu Wies³aw Wilczyñski

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Andrzej Jacaszek

Ministerstwo Gospodarki i Pracy – podsekretarz stanu Krystyna Gurbiel
– podsekretarz stanu Piotr Kulpa

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji – minister Micha³ Kleiber
– sekretarz stanu Marek Bartosik
– podsekretarz stanu W³odzimierz Marciñski

Ministerstwo Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Cezary Mi¿ejewski

Ministerrstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podsekretarz stanu Andrzej Kowalski

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Tadeusz Matusiak

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Wac³awa Wojtala
– podsekretarz stanu Janusz Opolski





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 05)

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

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Proszê o zajmowanie miejsc.
Otwieram siedemdziesi¹te ósme posiedzenie

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana

senatora Zbigniewa Go³¹bka oraz pana senatora
S³awomira Izdebskiego.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê równie¿, ¿e listê mówców prowadziæ
bêdzie pan senator Zbigniew Go³¹bek.

Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 4 marca
2005 r. w wieku dziewiêædziesiêciu piêciu lat
zmar³ w Gi¿ycku Stanis³aw Bernatowicz, wybit-
ny hydrobotanik, ichtiolog, senator pierwszej ka-
dencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, cz³onek
Komisji Kultury, Œrodków Przekazu, Nauki
i Edukacji Narodowej, Komisji Ochrony Œrodo-
wiska oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za
Granic¹.

Proszê pañstwa senatorów, proszê wszystkich
obecnych o powstanie i uczczenie minut¹ ciszy
pamiêci zmar³ego senatora.

(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
Dziêkujê.
Panie i Panowie Senatorowie, pragnê przy-

pomnieæ, ¿e w dniu 8 marca 1990 r. Sejm uchwa-
li³ ustawy, które zapocz¹tkowa³y odbudowê sa-
morz¹du terytorialnego miast i gmin. Projekty
tych ustaw przygotowa³ Senat pierwszej kaden-
cji. Dziœ mo¿na ju¿ uznaæ, ¿e by³a to jedna z naj-
wa¿niejszych zmian wprowadzonych w Rzeczy-
pospolitej Polskiej w okresie politycznej, ustrojo-
wej transformacji. W ten sposób, realizuj¹c po-
stanowienia Okr¹g³ego Sto³u, zapocz¹tkowano
decentralizacjê pañstwa i wprowadzanie w ¿ycie
zasady pomocniczoœci. Odbudowa samorz¹du
terytorialnego w roku 1990 i jego dalszy instytu-
cjonalny rozwój w latach póŸniejszych jest t¹

przemian¹ spo³eczno-polityczn¹, która wyj¹tko-
wo sprzyja budowie spo³eczeñstwa obywatel-
skiego.

Wyra¿amy uznanie senatorom pierwszej ka-
dencji za te decyzje, które wyznaczy³y kszta³t na-
szej wspó³czesnoœci. Jestem przekonany, Wyso-
ka Izbo, ¿e Senat Rzeczypospolitej Polskiej, który
przyj¹³ na siebie przed piêtnastu laty obowi¹zki
promotora samorz¹du terytorialnego, nadal bê-
dzie inicjowaæ doskonalenie systemu samo-
rz¹dowego w naszym kraju.

Pani i Panowie Senatorowie, informujê, ¿e
Sejm na dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedze-
niu w dniu 18 lutego bie¿¹cego roku przyj¹³ wiêk-
szoœæ poprawek Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym oraz
niektórych innych ustaw, a odrzuci³ jedyn¹ po-
prawkê Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora. Z ko-
lei na dziewiêædziesi¹tym ósmym posiedzeniu 3
i 4 marca bie¿¹cego roku Sejm przyj¹³ wszystkie
poprawki Senatu do ustawy o europejskim zgru-
powaniu interesów gospodarczych i spó³ce euro-
pejskiej; przyj¹³ równie¿ wiêkszoœæ poprawek Se-
natu do ustawy o Krajowym Funduszu Kapita³o-
wym, ustawy o zmianie ustawy – Prawo energety-
czne oraz ustawy – Prawo ochrony œrodowiska,
ustawy o zmianie ustawy o zmianie imion i na-
zwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Sejm odrzuci³ za to wszystkie poprawki Senatu
do ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawo-
¿eniu.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
siedemdziesi¹tego szóstego posiedzenia stwier-
dzam, ¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przy-
jêty.

Informujê równie¿, ¿e protokó³ siedemdzie-
si¹tego siódmego posiedzenia Senatu, zgodnie
z regulaminem naszej Izby, jest przygotowany do
udostêpnienia pañstwu senatorom. Je¿eli nikt
z pañstwa senatorów nie zg³osi do niego zastrze-
¿eñ, to zostanie on przyjêty na kolejnym naszym
posiedzeniu.

Wysoka Izbo! Dorêczony pañstwu senatorom
projekt porz¹dku obrad siedemdziesi¹tego ós-
mego posiedzenia obejmuje:



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o in-
formatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizu-
j¹cych zadania publiczne.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad instytucjami
kredytowymi, zak³adami ubezpieczeñ i firmami
inwestycyjnymi wchodz¹cymi w sk³ad konglo-
meratu finansowego.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie informacji nieja-
wnych oraz niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)
4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy

o ochronie wyp³aty wynagrodzeñ osób zatrudnio-
nych w samodzielnych publicznych zak³adach
opieki zdrowotnej.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych.

(Rozmowy na sali)
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Ciiiiii…)
Dziêkujê za ciszê.
7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz usta-
wy o ¿egludze…

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê, tu naprawdê s³ychaæ ka¿de

zdanie, które pañstwo mówicie. Mnie to prze-
szkadza, i pañstwu chyba te¿.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz usta-
wy o ¿egludze œródl¹dowej.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o do-
p³atach do umów na budowê niektórych typów
statków morskich.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o re-
kompensacie przys³uguj¹cej w zwi¹zku z od-
st¹pieniem w roku 2002 od waloryzacji œwiadczeñ
pieniê¿nych przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêp-
czej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianym
w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach
rud uranu i batalionach budowlanych oraz oso-
bom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê
i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami oraz niektórych innych ustaw.

12. Drugie czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie uczczenia pamiêci wielkiego Polaka Stanis³a-
wa Staszica.

13. Drugie czytanie projektu uchwa³y w szeœæ-
dziesi¹t¹ rocznicê walk o Wa³ Pomorski.

14. Drugie czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów
w £odzi.

15. Trzecie czytanie projektu ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o œwiadczeniu pieniê¿nym i up-
rawnieniach przys³uguj¹cych ¿o³nierzom za-
stêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatru-
dnianym w kopalniach wêgla, kamienio³omach,
zak³adach rud uranu i batalionach budowla-
nych.

Wysoka Izbo, proponujê rozpatrzenie pun-
któw ósmego, dwunastego, trzynastego oraz
czternastego z projektu porz¹dku obrad, pomi-
mo ¿e druki zawieraj¹ce sprawozdanie komisji do
tych punktów zosta³y dostarczone w terminie
póŸniejszym, ni¿ zosta³o to okreœlone w art. 34
ust. 2 regulaminu naszej Izby.

Je¿eli nie us³yszê g³osu sprzeciwu, uznam, ¿e
Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹ przeze mnie
propozycjê. Nie s³yszê g³osu sprzeciwu.

W tej sytuacji stwierdzam, ¿e Senat przedsta-
wion¹ propozycjê przyj¹³.

Chcia³bym zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa sena-
torów pragnie zabraæ g³os w sprawie przedsta-
wionego porz¹dku obrad? Nie s³yszê ¿adnej pro-
pozycji w tej sprawie.

Stwierdzam wobec tego, ¿e Wysoka Izba za-
twierdzi³a porz¹dek obrad siedemdziesi¹tego ós-
mego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej pi¹tej kadencji.

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

Przystêpujemy zatem, Wysoka Izbo, do roz-
patrzenia punktu pierwszego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o informa-
tyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych za-
dania publiczne.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm na
dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu 17 lu-
tego bie¿¹cego roku, a nastêpnego dnia przeka-
zana do naszej Izby. Tego samego dnia, 18 lutego,
zgodnie z Regulaminem Senatu skierowa³em j¹
do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz do Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu. Obie te komisje po rozpatrzeniu
projektu ustawy przygotowa³y wspólne sprawo-
zdanie w tej sprawie.

Sprawozdanie komisji macie pañstwo w dru-
ku nr 888A, a sam tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 888.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Nauki, Edukacji i Sportu, pana senatora
Mariana ¯enkiewicza, o zabranie g³osu i przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.
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Senator Marian ¯enkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
sprawozdanie o stanowisku komisji o ustawie
o informatyzacji i dzia³alnoœci podmiotów reali-
zuj¹cych zadania publiczne.

Szanowni Pañstwo, ustawa ta jest ustaw¹ nie-
zwyk³¹ – nie waham siê u¿yæ tego s³owa. Œrodo-
wisko informatyczne, obywatele naszego pañ-
stwa, administracja i podmioty gospodarcze
oczekuj¹ na t¹ ustawê od oko³o piêtnastu lat.
Ustawa ta jest te¿ ustaw¹ niezwykle trudna, al-
bowiem reguluje, próbuje uregulowaæ ca³y sek-
tor teleinformatyczny. Regulacje te s¹ bardzo
trudne z tego wzglêdu, i¿ obejmuj¹ bardzo szero-
ki obszar dzia³alnoœci pañstwowej i natrafiaj¹ na
liczne problemy natury technicznej.

Kiedy ustawa ta wp³ynê³a do Sejmu, Sejm pro-
cedowa³ nad ni¹ prawie pó³tora roku. W pier-
wszej fazie procedowania wiêkszoœæ klubów od-
nios³a siê w sposób zdecydowanie nieprzychylny
do tej ustawy, dwa kluby w pierwszej dyskusji za-
deklarowa³y nawet odrzucenie tej ustawy w ca³o-
œci. Jednak dziêki – w moim przekonaniu – spra-
wnemu dzia³aniu komisji oraz elastycznemu po-
dejœciu rz¹du do tej sprawy po pó³torarocznej
dyskusji wysz³a z Sejmu ustawa, za któr¹ w osta-
tecznym g³osowaniu opowiedzia³o siê 386 po-
s³ów; 6 wstrzyma³o siê od g³osu, a tylko 1 by³
przeciwny. Jest to niezwykle rzadki przypadek
takiej pracy nad ustaw¹ i takiego przejœcia od fa-
zy zdecydowanej negacji ustawy do fazy pe³nej jej
akceptacji.

Po³¹czone komisje w dniu 9 marca podda³y tê
ustawê szczegó³owej analizie, w wyniku której
bêdê wnosi³ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Poniewa¿ ustawa jest nowa, pozwolê sobie
przedstawiæ j¹ pañstwu, choæ w bardzo ogólnym
zarysie.

Ustawa ta wprowadza wiele bardzo istotnych
i wa¿nych dla procesu informatyzacji kraju me-
chanizmów.

Po pierwsze, wprowadza zasadê planu infor-
matyzacji pañstwa, co stanowi zobowi¹zanie
rz¹du do przygotowywania piêcioletnich strate-
gicznych planów najwa¿niejszych przedsiêwziêæ
w obszarze teleinformatyki. U³atwi to zdecydo-
wanie ca³ej bran¿y podejmowanie racjonalnych
decyzji biznesowych i formu³owanie atrakcyj-
nych ofert na rynku, a tak¿e umo¿liwi trafniejsze
kreowanie kierunków ich rozwoju.

Po drugie, ustawa przewiduje powo³anie rady
in f o r matyzac j i , k t ó ra bêdz i e o rganem
opiniodawczo-doradczym ministra w³aœciwego
do spraw informatyzacji i bêdzie stanowiæ o zasa-
dniczych kierunkach rozwoju polskiej informa-
tyki. Znajd¹ w niej swoj¹ równomiern¹ reprezen-

tacjê wszyscy istotni przedstawiciele œrodowiska
informatycznego.

Po trzecie, ustawa przewiduje mo¿liwoœæ dofi-
nansowania projektów informatycznych, przy
czym odpowiedzialny bêdzie za to minister w³aœci-
wy do spraw informatyzacji, który bêdzie dyspo-
nowa³ odpowiednimi œrodkami. Uwzglêdnia siê tu
równoprawnoœæ wszelkich podmiotów do dostêpu
do tych œrodków, w tym równie¿ tak zwanego sto-
warzyszenia wolnego oprogramowania.

Po czwarte, ustawa wprowadza mo¿liwoœæ in-
teroperacyjnoœci systemów i rejestrów pañstwo-
wych. Jest to sprawa bardzo wa¿na. Powoduje to
uporz¹dkowanie zakresu minimalnych wyma-
gañ technicznych dla tych rejestrów, dziêki cze-
mu bêdzie mo¿liwe skuteczne wspó³dzia³anie na
p³aszczyŸnie organizacyjnej i technicznej. Skute-
czne udostêpnienie danych z tych rejestrów ma
fundamentalne znaczenie dla realizacji us³ug
z zakresu elektronizacji administracji publicznej
w Polsce.

Po pi¹te, ustawa wprowadza system wyma-
gañ, jakie podlegaj¹ mechanizmom kontrolnym.
Wprowadza racjonalne mechanizmy fakultaty-
wnej kontroli spe³niania tak zwanych minimal-
nych wymagañ dla rejestrów publicznych i syste-
mów teleinformacyjnych, co stanowi nowy ele-
ment normuj¹cy interoperacyjnoœæ rejestrów
i systemów. Pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e tutaj
w du¿ym stopniu uszanowano autonomiê admi-
nistracji samorz¹dowej – mówi siê o tym w art. 25
pkt 3 – ograniczaj¹c do minimum zakres kontro-
li, jakim te organy bêd¹ poddawane.

I wreszcie w ustawie podjêto próbê ujednolice-
nia obowi¹zuj¹cego nazewnictwa ustawowego
z zakresu bran¿y informatyzacji. Jest to znowu
zadanie niezwykle trudne, dlatego ¿e w innych
ustawach czêsto operuje siê ró¿nymi pojêciami,
a sam jêzyk teleinformatyki, ze wzglêdu na jej dy-
namiczny rozwój, równie¿ ci¹gle siê rozwija, za-
tem proces porz¹dkowania tego nazewnictwa bê-
dzie procesem ci¹g³ym. W ustawie zapocz¹tko-
wano ten proces i stworzono dla niego punkt wy-
jœcia. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ w efekcie
ustawa ta bêdzie ingerowa³a w a¿ sto osiemdzie-
si¹t dziewiêæ istniej¹cych ustaw i mniej wiêcej
szeœæset osiemdziesi¹t rozporz¹dzeñ wykonaw-
czych. A zatem bêdzie to niezwykle d³ugi i trudny
proces, ale ustawa nadaje mu pewien kierunek,
pewne ramy i pewien porz¹dek.

Jeœli chodzi o koszty tej ustawy, to na lata
2005–2007 zaplanowano na ten cel oko³o
350 milionów z³. S¹ to dane szacunkowe, dane
orientacyjne, ale pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e
ta kwota stanowi mniej ni¿ 10% kwoty oko³o
4 miliardów z³, jaka w tym czasie zostanie wyda-
na na teleinformacjê.

Czêœæ artyku³ów ustawy wejdzie w ¿ycie po od-
powiednim vacatio legis. I tak art. 36 wejdzie
w ¿ycie w terminie siedmiu miesiêcy od daty og³o-
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szenia ustawy, art. 42 pkt 1, 4 i 7 wejdzie w ¿ycie
dwanaœcie miesiêcy od dnia og³oszenia ustawy,
a art. 40, wprowadzaj¹cy zasadnicz¹ nowelizacjê
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
dziêki której bêdzie mo¿liwe otwarcie rynku op-
rogramowania, wejdzie w ¿ycie dopiero po dwu-
dziestu siedmiu miesi¹cach od daty og³oszenia
tej ustawy. Tak d³ugie okresy wynikaj¹ z planów
pracy przyjêtych w tym zakresie i s¹ one adek-
watne do zadañ, które w tej chwili stoj¹ przed te-
leinformatyk¹.

Pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e w tej ustawie
siedemnaœcie z szeœædziesiêciu dwóch artyku³ów
poœwiêconych jest odniesieniom do innych
ustaw. To œwiadczy równie¿ o olbrzymiej pracy
i olbrzymich trudnoœciach, jakie towarzyszy³y
powstaniu tej ustawy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Na koniec
pragnê przedstawiæ Wysokiemu Senatowi wnio-
sek po³¹czonych komisji o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek. Uwa¿amy bowiem, ¿e rodz¹ce siê
porozumienie w tak wielu trudnych sprawach,
to, co zosta³o osi¹gniête w Sejmie, nale¿y uszano-
waæ. Mamy oczywiœcie œwiadomoœæ, ¿e mo¿na by
by³o tworzyæ tê ustawê na podstawie innej filozo-
fii i innych koncepcji. To jest sprawa jasna. Mo¿-
na by³oby w tej ustawie w inny sposób roz³o¿yæ
akcenty, jeœli chodzi na przyk³ad o sprawy
zwi¹zane z dostêpem do oprogramowania, do tak
zwanych otwartych Ÿróde³ programowania. Ale,
jak powiadam, to wszystko by³o przedmiotem
burzliwej debaty sejmowej, trudnych prac komi-
sji i rz¹du w ci¹gu kilkunastu miesiêcy i jestem
przekonany, obydwie komisje s¹ przekonane, ¿e
kieruj¹c siê dobrze pojêtym interesem pañstwa,
ten wysi³ek nale¿y w pe³ni uszanowaæ i tê ustawê
przyj¹æ bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przystêpujemy do zadawania pytañ panu se-

natorowi sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa…
Pan senator £êcki.

Senator W³odzimierz £êcki:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Ja mam takie pytanie. Zgodnie z art. 36 tej

ustawy ma zostaæ zmieniony kodeks postêpowa-
nia administracyjnego poprzez dodanie przepisu
nak³adaj¹cego obowi¹zek do³¹czania do podañ
przekazywanych poczt¹ elektroniczn¹ bezpiecz-
nego podpisu elektronicznego weryfikowanego
za pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu
z zachowaniem zasad przewidzianych w przepi-
sach o podpisie elektronicznym. Jest to skompli-

kowane i kosztowne, tym bardziej ¿e dotychcza-
sowe przepisy nie wymaga³y tego certyfikowane-
go podpisu elektronicznego.

Ja mam tutaj takie przygotowane mi przez
kompetentne osoby z instytutu elektroniki poli-
techniki zestawienie, z którego wynika, ¿e w su-
mie spowoduje to, i¿ wysy³anie podañ poczt¹
elektroniczn¹ bêdzie znacznie dro¿sze ni¿ wysy-
³anie ich zwyk³¹ poczt¹ listem poleconym. Gdyby
nie wprowadzaæ tego przepisu, a tylko wysy³aæ
podania – no, chyba ¿e by³yby to jakieœ podania
specjalne – tego obwarowania ekonomicznego by
nie by³o. Ja generalnie zgadzam siê z propozycj¹
pana senatora, ¿eby przyj¹æ ustawê bez popraw-
ki, niemniej mam pytanie: czy komisja bada³a
ten problem w aspekcie ekonomicznym i aspek-
cie pewnego skomplikowania? Zw³aszcza ¿e
w procedurach finansowych dotycz¹cych urzê-
dów skarbowych podpis elektroniczny nie jest
wymagany. Dziêkujê.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Komisja nie bada³a dok³adnie tego rozwi¹za-

nia, o którym pan senator mówi. I pragnê powie-
dzieæ, ¿e komisja nie bada³a równie¿ wielu in-
nych rozwi¹zañ szczegó³owych, gdy¿ wykracza³o
to po prostu poza mo¿liwoœci procedowania na
posiedzeniu komisji. Ja jestem przekonany, ¿e
jeœli chodzi o szczegó³owe sprawy dotycz¹ce tych
rozwi¹zañ, to uzyskacie pañstwo kompetentne
odpowiedzi od pana ministra Kleibera, który
wspólnie z zespo³em jest autorem tej ustawy.
Pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e w krajach bar-
dziej zaawansowanych tego typu rozwi¹zania s¹
ju¿ stosowane i czy my…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Maj¹ wy¿szy
dochód na g³owê.)

S³ucham?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Dochód na

g³owê jest wy¿szy.)
Tak, zgoda, maj¹ wy¿szy dochód na g³owê, ale

kierunek rozwoju spo³ecznego i kierunek rozwo-
ju tej bran¿y s¹ takie, ¿e my tego nie unikniemy.
To, w jakim czasie to wprowadzimy, jest zupe³nie
innym zagadnieniem, ale jestem przekonany, ¿e
podejmowane tutaj dzia³ania s¹ potrzebne.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Sa³uga.

Senator Wojciech Sa³uga:
Panie Senatorze, wprawdzie jestem cz³onkiem

tej komisji, ale nie mog³em braæ udzia³u w jej ob-
radach. Dlatego mam pytanie: czy w pracach ko-
misji brali udzia³ eksperci od wdra¿ania projek-
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tów teleinformatycznych, fachowcy z IT, z bran¿y
i jakie by³o ich stanowisko w sprawie tej ustawy?
Ja pytam dlatego, ¿e jêzyk tej ustawy mo¿e byæ
trudny, niezrozumia³y dla wielu senatorów
i wsparcie siê fachowcami w tej dziedzinie ma
uzasadnienie.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Dziêkujê bardzo.
Otó¿ komisja posi³kowa³a siê dziewiêcioma

ekspertyzami, które zamówi³ do tych celów Sejm.
My celowo nie doprowadziliœmy do takiej sytua-
cji, ¿e zaprosilibyœmy osoby, o których pan mó-
wi³, z tego wzglêdu, ¿e gdybyœmy mieli tak postê-
powaæ, to musielibyœmy na to posiedzenie komisji
zaprosiæ bardzo wielu obserwatorów. Ale eksper-
tyzy, które Sejm zamówi³, zosta³y wykorzystane
w pracy komisji i jestem przekonany, ¿e one dopo-
mog³y nam w podjêciu takiej w³aœnie decyzji.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, Pani Senator.

Senator Zofia Skrzypek-Mrowiec:
Panie Senatorze, ja wiem, ¿e ta ustawa jest jak

najbardziej potrzebna i w ogóle rozwój informaty-
ki w naszym kraju oczywiœcie musi iœæ w tym kie-
runku. Ale czy komisja zastanawia³a siê, myœla³a
nad tym, ¿e w tej chwili w³aœciwie najwa¿niej-
szym problemem w Polsce jest brak dostêpu do
Internetu w wielu ma³ych miejscowoœciach
i ogromny koszt tych us³ug, mo¿e najwiêkszy
w Europie, nie mówi¹c ju¿ o Stanach Zjednoczo-
nych? Jak komisja to widzi? Czy to nie jest jakieœ
takie na³o¿enie na samorz¹dy czegoœ, czemu nie
bêd¹ w stanie podo³aæ?

Senator Marian ¯enkiewicz:
Rozumiem. Pani Senator, pani pytanie dotyczy

nieco innej materii ni¿ przedmiot tej ustawy.
Otó¿ koszty dostêpu do Internetu i sposób orga-
nizacji tej sieci jak gdyby wychodz¹ poza ramy tej
ustawy. Ja pragnê odpowiedzieæ tak. Jeœli chodzi
o samorz¹dy, to na forum Sejmu osi¹gniêto poro-
zumienie z Komisj¹ Wspóln¹ Rz¹du i Samorz¹du
Terytorialnego, tak ¿e jak gdyby to zosta³o przyjê-
te przy akceptacji strony samorz¹dowej. I druga
sprawa, czyli to, co pani mówi³a o sprawie kosz-
tów. Oczywiœcie te koszty i ceny s¹ du¿e, ale pro-
szê zwróciæ uwagê na to, ¿e w³aœnie ta ustawa ot-
wiera pewne mo¿liwoœci, wyposa¿aj¹c ministra
w³aœciwego do spraw informatyzacji w mo¿liwoœæ
dofinansowywania pewnych grantów, które bêd¹

w ramach tej ustawy funkcjonowaæ, z tym ¿e, jak
powiadam, te rozwi¹zania bêd¹ mia³y na celu
g³ównie rozwój systemu teleinformacyjnego s³u-
¿¹cego szeroko pojêtym instytucjom publicz-
nym, nie prywatnym, o które prawdopodobnie
w podtekœcie pani pytania chodzi³o.

(Senator Zofia Skrzypek-Mrowiec: Nie chodzi³o
mi akurat o prywatne, ale w³aœnie…)

Nie, ja mówiê: prywatne, czyli chodzi o obywa-
teli, dostêp pojedynczych obywateli.

(Senator Zofia Skrzypek-Mrowiec: Tak… No, ale
te¿ ich, oczywiœcie.)

Tak, ale ta ustawa k³adzie nacisk bardziej na
podmioty publiczne.

(Senator Zofia Skrzypek-Mrowiec: Dziêkujê.)

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

zadaæ pytanie panu senatorowi sprawozdawcy?
Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Marian ¯enkiewicz: Dziêkujê bardzo.)
Informujê, ¿e ustawa, która jest przedmiotem

naszej debaty, by³a projektem rz¹dowym. Do re-
prezentowania stanowiska rz¹du upowa¿niony
zosta³ minister nauki i informatyzacji.

Witam w naszej Izbie szefa resortu nauki, pa-
na ministra Micha³a Kleibera, a tak¿e podsekre-
tarza stanu w tym resorcie, pana ministra W³o-
dzimierza Marciñskiego.

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

(Minister Nauki i Informatyzacji Micha³ Kleiber:
Tak.)

Tak? To bardzo proszê na trybunê senack¹,
Panie Ministrze, bo wiem, ¿e bêd¹ pytania do pa-
na.

Minister Nauki i Informatyzacji
Micha³ Kleiber:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie i Pa-

nowie Senatorowie! Spróbujê bardzo krótko
ustosunkowaæ siê do ca³oœci sprawy.

Chcia³bym zacz¹æ od podziêkowañ dla pana
senatora sprawozdawcy, profesora Mariana ¯en-
kiewicza, i dla cz³onków obu komisji. Dziêkujê
bardzo za wk³ad pracy. W moim przekonaniu
przyczyni siê ona do tego, ¿e w rezultacie zostanie
uchwalona bardzo wywa¿ona ustawa o informa-
tyzacji, która jest ustaw¹ oczekiwan¹ przez wiele
œrodowisk.

Ustawa jest o wiele lat spóŸniona w stosunku
do dynamicznego rozwoju teleinformatyki w ad-
ministracji publicznej, o czym œwiadczy choæby
fakt, ¿e odwo³ania do terminologii z tego obszaru
wystêpuj¹ w ponad stu osiemdziesiêciu usta-
wach i szeœciuset dwudziestu rozporz¹dzeniach.
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Ustawa jest potrzebna administracji pañstwo-
wej do uspójnienia zastosowañ systemów infor-
matycznych, rejestrów pañstwowych, wymiany
dokumentów drog¹ elektroniczn¹. Jest potrzeb-
na, aby wyraŸnie adresowaæ odpowiedzialnoœæ
i kompetencje ministra w³aœciwego do spraw in-
formatyzacji, aby informatyzacja rozwija³a siê
wed³ug ustalonego planu informatyzacji pañ-
stwa.

Ustawa jest potrzebna rynkowi teleinformaty-
cznemu, który chce znaæ plany administracji
pañstwowej, aby dostosowywaæ do tych planów
swoj¹ ofertê.

Ustawa jest potrzebna administracji samo-
rz¹dowej, tworzy bowiem regulacje umo¿liwia-
j¹ce wykorzystywanie do w³asnych potrzeb infor-
macji zawartych w rejestrach pañstwowych,
umo¿liwia dofinansowywanie projektów infor-
matycznych realizowanych przez samorz¹dy.

Ustawa potrzebna jest œrodowisku informaty-
cznemu, które za poœrednictwem powo³ywanej
zgodnie z zapisami ustawy rady informatyzacji
bêdzie mog³a proponowaæ rozwi¹zania dotycz¹ce
spraw o najistotniejszym znaczeniu dla tego œro-
dowiska.

Ustawa jest potrzebna przedsiêbiorstwom,
które bêd¹ posiada³y na bie¿¹co informacje
o standardach komunikacji z administracj¹
publiczn¹ i bêd¹ mog³y dostosowywaæ w³asne
rozwi¹zania do tych standardów.

Wreszcie ustawa jest potrzebna obywatelom,
na rzecz których pracuje ca³a administracja, któ-
rej sprawnoœæ, efektywnoœæ i dostêpnoœæ w coraz
wiêkszym stopniu zale¿¹ od wykorzystania na-
rzêdzi informatycznych.

Wyra¿am przekonanie, ¿e dwuletni okres prac
spowodowa³, i¿ mamy do czynienia z tekstem za-
pewne niebêd¹cym szczytem marzeñ moich
i osób tworz¹cych tê ustawê, ale bêd¹cym wyni-
kiem ciê¿ko wypracowanego porozumienia, bar-
dzo racjonalnego, które z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie
mia³o bardzo pozytywny wp³yw na funkcjonowa-
nie tego sektora administracji publicznej.

Dziêkuj¹c za prace nad ustaw¹, dziêkujê tak¿e
za g³osy w dyskusji.

Chcia³bym podkreœliæ, i¿ w Sejmie w g³osowa-
niu ponad 98% pos³ów popar³o tê ustawê, co jak
mi siê wydaje, œwiadczy o jego jakoœci.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora, które
uwa¿am za bardzo zasadne w tym sensie, ¿e rze-
czywiœcie podpis elektroniczny, jego wdro¿enie
trudno by by³o uznaæ za sukces i ma³¹ pociech¹
jest to, ¿e tak jest nie tylko w Polsce, ale praktycz-
nie we wszystkich krajach, to chcia³bym powie-
dzieæ tylko o dwóch sprawach.

Po pierwsze, zapis ustawy jest zsynchronizo-
wany z zapisem ustawy o podpisie elektronicz-
nym, która niebawem wejdzie w ¿ycie. W zwi¹z-

ku z tym jest naturalne, ¿e ona nak³ada obo-
wi¹zek pos³ugiwania siê certyfikowanym podpi-
sem elektronicznym i gdyby nie uda³o siê wdro-
¿yæ podpisu elektronicznego dostatecznie szero-
ko, to bêdzie k³opot z jej realizacj¹. To jest tylko
konsekwencja innej ustawy. Nie chcia³bym
oczywiœcie przewidywaæ czarnego scenariusza,
ale gdyby siê okaza³o, ¿e z tych czy innych wzglê-
dów podpis elektroniczny ci¹gle nie jest upo-
wszechniony, zapewne trzeba bêdzie odwo³aæ
siê do nowelizacji ustawy o podpisie elektronicz-
nym i to bêdzie mia³o wp³yw równie¿ na zapis tej
ustawy. Wyra¿am jednak nadziejê, ¿e tak siê nie
stanie, poniewa¿ s¹ koncepcje, ¿eby zasadniczo
zmieniæ dostêpnoœæ podpisu elektronicznego,
a w szczególnoœci obni¿yæ jego koszt. Ja wierzê,
¿e tak siê stanie, ¿e takie rozwi¹zanie zostanie
w Polsce wprowadzone, a wtedy mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e bardzo szybko bêdziemy mieli do dyspo-
zycji podpis elektroniczny równowa¿ny podpi-
sowi odrêcznemu. Ale ¿eby tak by³o, musi on byæ
odpowiednio certyfikowany przez odpowiednie
instytucje.

Po drugie, chcia³bym powiedzieæ, ¿e ustawa
w ¿adnej mierze nie nakazuje stosowania podpi-
su elektronicznego, jest to bowiem alternatywna
forma dostarczania dokumentów. Ci obywatele
czy te przedsiêbiorstwa, którzy z tych czy innych
wzglêdów nie bêd¹ jeszcze korzystali z podpisu
elektronicznego, w szczególnoœci w³aœnie tego
certyfikowanego, bêd¹ mogli skorzystaæ z trady-
cyjnej drogi. Ale ta alternatywa, jak rozumiem,
z ca³¹ pewnoœci¹ jest alternatyw¹ przysz³oœci i im
szybciej dobrze zdefiniujemy ten sposób postê-
powania, tym szybciej, jak myœlê, przejdziemy na
system, który jest oszczêdniejszy, bardziej efek-
tywny, de facto bardziej przyjazny interesantom.

Chyba na tym bym zakoñczy³, Panie Mar-
sza³ku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu ministrowi.
Przystêpujemy do zadawania pytañ.
Jako pierwszy pan senator Szafraniec.
(Senator Jan Szafraniec: Dziêkujê, Panie Mar-

sza³ku. Zaraz… poczekam, a¿ pan minister wróci
na miejsce.)

(Minister Nauki i Informatyzacji Micha³ Kleiber:
Bêdê odpowiada³ z miejsca.)

Panie Ministrze, ale proszê tutaj.
(Minister Nauki i Informatyzacji Micha³ Kleiber:

Tam?)
Tak, tak, odpowiedzi bêd¹ st¹d. Dziœ pytanie,

dziœ odpowiedŸ, wiêc zaraz, natychmiast po…
chyba ¿e pan woli najpierw zebraæ wszystkie py-
tania.

(Minister Nauki i Informatyzacji Micha³ Kleiber:
No, zobaczymy.)
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Senator Jan Szafraniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wspomnia³ pan zarówno

o spóŸnieniu w uchwaleniu tej ustawy, jak te¿
i o zwi¹zanych z wprowadzeniem w ¿ycie zapisów
tej ustawy potrzebach ró¿nych podmiotów. Ja
zadajê pytanie w kontekœcie art. 53, który mówi,
¿e minister w³aœciwy do spraw informatyzacji
przedstawi Radzie Ministrów projekt planu in-
formatyzacji pañstwa w terminie szeœciu miesiê-
cy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. Nie jest jednak
przewidziany ustawowy termin uchwalenia ta-
kiego planu informatyzacji pañstwa. Czy móg³by
pan w przybli¿eniu podaæ w³aœnie ten termin
uchwalenia tego planu?

(Minister Nauki i Informatyzacji Micha³ Kleiber:
Jeœli mo¿na, ja bym poprosi³ o odpowiedŸ pana
ministra Marciñskiego, bo ma on przed oczyma
ten zapis, którego ja nie mam. Mo¿e z miejsca, je-
œli mo¿na zasugerowaæ.)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê, Panie Ministrze, mo¿na z miejsca, tyl-
ko proszê nacisn¹æ przycisk.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji
W³odzimierz Marciñski:

…jest zapis mówi¹cy o tym, w jakim terminie
trzeba to bêdzie przygotowaæ. Nasze minister-
stwo przygotuje plan informatyzacji pañstwa
w ci¹gu szeœciu miesiêcy od daty wejœcia ustawy
w ¿ycie. Nie jest oczywiœcie w ustawie zdefiniowa-
ny ¿aden termin, w jakim Rada Ministrów przy-
jmie ten plan, ale my zak³adamy, ¿e skoro sprawa
jest niezwykle istotna z punktu widzenia intere-
su sektora administracji publicznej, to Rada Mi-
nistrów przyjmie go, oczywiœcie po stosownych
uzgodnieniach miêdzyresortowych, tak szybko,
jak to bêdzie mo¿liwe. Tyle mo¿emy zadeklaro-
waæ. W ustawie nie ma ¿adnego zapisu, ¿e Rada
Ministrów jest zobligowana do przyjêcia tego pla-
nu w terminie na przyk³ad dwóch tygodni czy
w ci¹gu miesi¹ca. Ale na pewno zrobione to bê-
dzie tak szybko, jak tylko bêdzie mo¿liwe. Wszys-
cy s¹ zainteresowani, jest wielki konsensus co do
samego przyjêcia ustawy, w rz¹dzie panuje pe³ne
porozumienie, jest w pe³ni uzgodniona wizja
przygotowania, przyjêcia i realizacji tego planu.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, ja chcia³bym zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e w projekcie rz¹dowym rygory doty-
cz¹ce podpisu elektronicznego nie by³y jednak
wprowadzone. Rz¹d jakoœ w swoich obradach nie
uzna³, ¿e jest to niezbêdne dla funkcjonowania
elektronicznego przekazu podañ czy dokumen-
tów do organów w³adzy. To siê pojawi³o dopiero
w Sejmie. I muszê powiedzieæ, ¿e sytuacja jest
bardzo podejrzana. Z ekonomicznego punktu wi-
dzenia przy certyfikowanym podpisie elektroni-
cznym instalacja mog³aby siê op³acaæ dopiero
w wypadku wysy³ania oko³o szeœædziesiêciu po-
dañ rocznie, co siê jednak przynajmniej za moje-
go ¿ycia, mam nadziejê, nie stanie i obywatele nie
bêd¹ szeœædziesiêciu podañ wysy³ali. Chwilowo
to jest zupe³nie pozbawione ekonomicznego sen-
su i mo¿e dzia³aæ tylko i wy³¹cznie na rzecz osób,
które zajmuj¹ siê certyfikacj¹ podpisów. Dziêku-
jê bardzo.

Minister Nauki i Informatyzacji
Micha³ Kleiber:
Mój komentarz, najkrótszy z mo¿liwych, by³by

taki, ¿e trudno mówiæ o wielkim interesie insty-
tucji certyfikuj¹cych, poniewa¿ wydaje siê tych
certyfikatów bardzo ma³o. W zwi¹zku z tym o to
akurat nie chodzi w tej sprawie, aczkolwiek jak
siê ich bêdzie wydawa³o wiêcej, to wtedy bêdzie
interes. Rzeczywiœcie ma³y jest sens, szczególnie
dla osób indywidualnych, w zaopatrywaniu siê
w ten techniczny przyrz¹d umo¿liwiaj¹cy z³o¿e-
nie podpisu certyfikowanego, jeœli ma siê w per-
spektywie jedn¹ czy dwie sprawy rocznie. Z tym
siê ca³kowicie zgadzam. Ale jest wiele inicjatyw,
które mo¿emy przytoczyæ, a które maj¹ wp³yn¹æ
na to, ¿e ten podpis bêdzie mo¿na sk³adaæ na bar-
dzo wielu dokumentach. To jest perspektywa
zmiany, która jest nieodwo³alna. My mo¿emy
dyskutowaæ nad tym, czy to siê uda zrobiæ
w ci¹gu pó³ roku, roku czy dwóch lat, ale dla mnie
nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e w ci¹gu
paru lat bêdziemy mieli mo¿liwoœæ sk³adania
podpisu na bardzo wielu dokumentach. Jeœli
chodzi o instytucjonaln¹ wymianê dokumentów,
to nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e to bêdzie
funkcjonowaæ. W jakim natomiast momencie
obywatele poczuj¹ ekonomiczn¹ korzyœæ z tego,
¿e maj¹ ten podpis do dyspozycji, to jest rzeczy-
wiœcie sprawa otwarta.

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

zadaæ pytanie panu ministrowi? Nie widzê chêt-
nych.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
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W tej sytuacji otwieram dyskusjê.
Przypominam o naszych standardowych wy-

mogach reguluj¹cych dyskusjê.
Do tej chwili zapisa³o siê do dyskusji dwóch se-

natorów.
Jakopierwszy zabierzeg³ospansenatorSa³uga.

Senator Wojciech Sa³uga:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zgadzam siê z wiêkszoœci¹ wniosków, zga-

dzam siê te¿ z wytyczonymi w tej ustawie kie-
runkami, które przedstawili senator sprawo-
zdawca i pan minister, ale mam do obu panów
pytanie: czy macie panowie pewnoœæ, ¿e to co-
œcie tutaj mówili, jest w tej ustawie zapisane?
Spêdzi³em nad ni¹ du¿o czasu, wiele godzin,
i wci¹¿ siê zastanawiam, kto to pisa³. Czy pisali
to urzêdnicy próbuj¹cy opisaæ rzeczywistoœæ
pojêciami IT, czy te¿ informatycy próbuj¹cy rze-
czywistoœæ IT prze³o¿yæ na jêzyk urzêdniczy?
Dla mnie wyp³ywa st¹d jeden wniosek. Niewa¿-
ne, kto to pisa³ i co chcia³ napisaæ, wa¿ne, ¿e po-
wsta³ z tych zapisów niezrozumia³y, moim zda-
niem, be³kot, niezrozumia³y ani dla jednych,
ani dla drugich. Przez szeœæ lat prowadzi³em
ró¿ne projekty informatyczne w powa¿nych in-
stytucjach finansowych, od trzech lat jestem
zwi¹zany z administracj¹ i dla mnie przynaj-
mniej, Szanowni Pañstwo, to, co zosta³o tutaj
zapisane, jest niestrawne i w du¿ej mierze nie-
zrozumia³e.

Zada³em sobie naprawdê wiele trudu, czyta-
³em tê ustawê kilkanaœcie razy, chcia³em znaleŸæ
sens wy³aniaj¹cy siê z pewnych zapisów, z po-
szczególnych artyku³ów, niestety, bez powodze-
nia. A teraz zadajê sobie pytanie, czy pos³owie
czytali ten projekt, czy w koñcu pan, Panie Mini-
strze, czyta³ ten projekt ze zrozumieniem. Inten-
cje pañstwa, intencje ministerstwa, Sejmu, mog-
³y zostaæ wyra¿one w odpowiedni sposób, ale czy
naprawdê to w³aœnie zosta³o tutaj zapisane?
Moim zdaniem jest to be³kot, be³kot i jeszcze raz
be³kot, i to w sytuacji kiedy próbuje siê regulowaæ
jeden z kluczowych elementów rozwojowych pol-
skiego pañstwa. Potwierdza to tylko, jak bardzo
jesteœmy niedoskonali w opisie rzeczywistoœci.
Mimo ¿e zawarto porozumienie polityczne, nie
potrafiono w sposób profesjonalny przelaæ tego
na papier.

Przytoczê tylko kilka przyk³adów. Art. 1 ust. 3:
Ustawa okreœla zasady dostosowania systemów
teleinformatycznych u¿ywanych w realizacji za-
dañ publicznych do minimalnych gwarantu-
j¹cych otwartoœæ standardów informatycznych,
wymagañ dla systemów teleinformatycznych
u¿ywanych do realizacji zadañ publicznych. Je-
¿eli w jêzyku polskim obowi¹zuj¹ zasady budo-

wania zdañ, budowania zdañ wspó³rzêdnie, nad-
rzêdnie, podrzêdnie z³o¿onych, to wypada³oby tu
u¿yæ kilku przecinków, poniewa¿ bez tych prze-
cinków jest to zupe³nie niezrozumia³e. Ale nawet
je¿eli chcielibyœmy wstawiæ te przecinki, ja celo-
wo tak to bez intonacji czyta³em, jako ¿e nie ma
tych przecinków, to i tak nie wiadomo, gdzie zro-
biæ przerwê. No naprawdê konia z rzêdem temu,
kto zrozumie jasno i wyraŸnie ten zapis, je¿eli ju¿
mówimy o urzêdnikach.

Art. 3 ust. 5: Rejestr publiczny to rejestr, ewi-
dencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewi-
dencji. No mas³o to mas³o, prawie ¿e margaryna,
ale znowu mas³o.

Art. 8 ust. 1, i tu te¿ odniesienie do zasad piso-
wni: Rada Ministrów na wniosek ministra w³a-
œciwego do spraw informatyzacji ustanawia
w drodze rozporz¹dzenia ponadsektorowy pro-
jekt informatyczny, „u- wzglêdniaj¹c” – tu ju¿ siê
nie czepiam, jak to jest przenoszone – w szczegól-
noœci potrzeby w zakresie informatyzacji dzia³al-
noœci podmiotów publicznych oraz mo¿liwoœci fi-
nansowe pañstwa – a teraz proszê s³uchaæ –
a tak¿e okreœlone w planie priorytety rozwoju sy-
stemów teleinformatycznych u¿ywanych do rea-
lizacji zadañ publicznych oraz okreœlenie zadañ
publicznych realizowanych z wykorzystaniem
drogi elektronicznej. Jest to napisane komplet-
nie nie po polsku.

Art. 11, sam pocz¹tek: Do wniosku, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 2, oraz do wnios-
ku o opiniê, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2 – zno-
wu, jak siê zacznie czytaæ te art. 8 i 9 i te ustêpy…
No mo¿na by to naprawdê napisaæ jasno, klaro-
wnie, tymczasem w sposób wyj¹tkowo zagmat-
wany tworzy siê prawo, a póŸniej to prawo ktoœ
bêdzie musia³ interpretowaæ.

Art. 13, kluczowy w tej ustawie, jest – moim
zdaniem – naprawdê niestrawnie napisany, nie
wierzê, ¿e ktoœ z pañstwa senatorów, nawet czy-
taj¹c piêæ razy, potrafi to zrozumieæ. I nie wierzê
te¿, ¿e s³u¿by informatyczne poszczególnych
podmiotów jasno i klarownie zinterpretuj¹ te za-
pisy i bêd¹ wiedzia³y w niebudz¹cy w¹tpliwoœci
sposób, co robiæ.

Art. 21 pkt 4: W celu potwierdzenia wyników
badania podmiot publiczny mo¿e przeprowa-
dziæ weryfikacjê tego badania. Tutaj te¿ by trze-
ba zejœæ ni¿ej i odnieœæ siê do standardów wdra-
¿ania systemów informatycznych. No jak to
„mo¿e przeprowadziæ weryfikacjê”? Wszystkie
systemy informatyczne musz¹ byæ przecie¿ pod-
dane badaniom, musz¹ byæ testowane, musz¹
mieæ akceptacjê, a tutaj daje siê furtkê: mo¿e
tak, mo¿e nie. No jak¿e mo¿na coœ wdro¿yæ i to
w administracji pañstwowej, w sektorze publi-
cznym, pozostawiaj¹c od razu furtkê, ¿e to mo¿e
byæ przetestowane b¹dŸ nie. Tych b³êdów na-
prawdê jest wiêcej, ale nie bêdê siê do wszyst-
kich odnosi³.
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Równie du¿o jest te¿ nieœcis³oœci, jakie znalaz-
³em w poszczególnych zapisach. Art. 13 ust. 3:
Rozwi¹zania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a,
nie mog¹ wykraczaæ poza zakres minimalnych wy-
magañ dla systemów teleinformatycznych. Czy to
oznacza, ¿e te minimalne wymagania s¹ jedno-
czeœnie maksymalne? Bo siê pisze, ¿e minimum
musi byæ zachowane, mo¿na wiêcej, ale póŸniej siê
pisze, ¿e te rozwi¹zania nie mog¹ wykraczaæ poza
zasiêg minimalnych, no to je¿eli nie mo¿na wykro-
czyæ poza zakres minimalnych, to ja to tak rozu-
miem, ¿e to s¹ wymagania maksymalne.

W art. 16 ust. 1 i 2 jest, moim zdaniem, wyraŸ-
na sprzecznoœæ. W ust. 1 pisze siê, ¿e podmiot
publiczny, prowadz¹c wymianê informacji, jest
obowi¹zany zapewniæ mo¿liwoœæ wymiany infor-
macji w formie elektronicznej, a w ust. 2 ju¿ siê
pisze, ¿e jest obowi¹zany prowadziæ wymianê in-
formacji w formie elektronicznej. Tu jest zobo-
wi¹zany do zapewnienia mo¿liwoœci, a ni¿ej zapis
ostrzejszy mówi, ¿e taki obowi¹zek jest wymaga-
ny na podstawie przepisu tego artyku³u.

W art. 21 pkt 2 ustala siê, kiedy i kto przepro-
wadza badania, na czyj koszt. I pisze siê, ¿e przed
udostêpnieniem po raz pierwszy oprogramowa-
nia interfejsowego do realizacji nie mo¿na, co jest
prawd¹, oddaæ narzêdzia nieprzetestowanego,
ale dalej pisze siê, ¿e „po modyfikacji oprogramo-
wania interfejsowego w zakresie, o którym mo-
wa” itd., itd. O co mi chodzi? O to, ¿e je¿eli siê robi
modyfikacjê, to modyfikacji tak¿e nie mo¿na do-
puœciæ do wdro¿enia bez pe³nego jej wytestowa-
nia. A ten artyku³ daje furtkê, ¿e mo¿e, no nie
wiem, po dwóch, po trzech, po piêciu dniach
mo¿na takie badanie przeprowadziæ.

W pkcie 4 w tym samym artykule: W celu po-
twierdzenia wyniku badania podmiot publiczny
mo¿e przeprowadziæ weryfikacjê tego badania.
To jak, zaufamy firmie? Ja nie spotka³em siê z ta-
kimi zastosowaniami, ¿e firmie ufa siê, nie
sprawdzaj¹c, czy to, co kupujemy, jest przysto-
sowane do tego, co wyspecyfikowaliœmy w zamó-
wieniu. Rozumiem, ¿e mo¿na kupiæ Worda czy
Windowsa, jest to oprogramowanie powszechnie
u¿ywane, nie testuj¹c go, ale tu z góry ju¿ wiemy,
¿e to odpowiada naszym specyfikacjom. Je¿eli
natomiast tworzymy jakieœ narzêdzia, jakieœ ap-
likacje, to musimy je przetestowaæ. Nie mo¿e tak
byæ, ¿e u¿ytkownik koñcowy, kupuj¹cy, mo¿e
przeprowadziæ badanie albo nie, na zasadzie za-
ufania. Przecie¿ tam bêd¹ dane, tu one s¹ wymie-
nione, dane tajne, poufne, stanowi¹ce tajemnicê
pañstwow¹, a pañstwo zostawiacie furtkê, ¿e od-
biorca tego oprogramowania mo¿e sobie to prze-
testowaæ. Co bêdzie, jak nie przetestuje, a w tym
oprogramowaniu bêd¹ b³êdy?

Naprawdê wiele, wiele… Naprawdê ¿a³ujê, ¿e
nie mog³em byæ na posiedzeniu komisji, bo prak-

tycznie do ka¿dego artyku³u móg³bym siê mery-
torycznie odnieœæ i przynajmniej wyjaœniæ pewne
rzeczy, bo zgadujê, ¿e pañstwu chodzi o dobr¹
sprawê, intencje s¹ s³uszne, tylko naprawdê nie
potrafiliœcie tego zapisaæ.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie…

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Panie Senatorze, czas regulaminowy min¹³,

ale jeœli chce pan dokoñczyæ, to proszê, ma pan
jeszcze trzy minuty.

Senator Wojciech Sa³uga:
Dwa zdanka.
Próbowa³em przygotowaæ odpowiednie po-

prawki, tak aby ucywilizowaæ poszczególne zapi-
sy, czy doprowadziæ do spójnoœci treœci poszcze-
gólnych artyku³ów, jednak mnogoœæ, moim zda-
niem, b³êdów, g³ównie b³êdów stylistycznych, bo
z innymi mo¿na by sobie daæ radê, b³êdów jêzy-
kowych wynikaj¹cych ze z³ego stosowania jêzyka
polskiego, dyskredytuje, w mojej opinii, ustawê
w ca³oœci. I co przykre, przygotowa³o to minister-
stwo nauki. Oko³o piêædziesiêciu przecinków
w tej ustawie brakuje, tak jakby ministerstwo za-
pomnia³o, ¿e s¹ przecinki. Mo¿na tu sobie zadaæ
pytanie, czy ustawodawcê, w tym wypadku Se-
nat, powinny obowi¹zywaæ zasady jêzyka pol-
skiego, zasady gramatyki, zasady budowania
zdañ, zasady stylistyczne, zasady dzielenia wyra-
zów, zasady u¿ywania przecinków. No chyba tak,
chyba tak. Dlatego to jest jeden z powa¿niejszych
zarzutów do tej ustawy. Moim zdaniem, ustawa
w tej formie jest niegodna naszej Izby, niegodna
parlamentu Rzeczypospolitej, tym bardziej ¿e
prace trwa³y kilka lat. Mam proœbê do pañstwa:
wyg³adŸcie tê ustawê, ¿eby siê j¹ da³o czytaæ, da³o
interpretowaæ w sposób jasny, inaczej bêdziecie
do ka¿dego zapisu dawaæ swoj¹ interpretacjê,
i niech ta ustawa wróci na œcie¿kê legislacyjn¹,
ale niech bêdzie porz¹dnie przygotowana. Dlate-
go wnoszê o jej odrzucenie.

Myœlê, ¿e gdyby usiad³ nad t¹ ustaw¹ poloni-
sta, kilka artyku³ów merytorycznie sprzecznych
mo¿na by poprawiæ, napisaæ to w jêzyku zrozu-
mia³ym dla Polaka i wtedy tê ustawê warto by
przeg³osowaæ w parlamencie polskim. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Proszê pana senatora ¯enkiewicza o zabranie

g³osu.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Z pocz¹tku zamierza³em mówiæ o czym innym,

ale bardzo krytyczna opinia pana senatora Sa³u-
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gi zmusza mnie do tego, abym siê do niej usto-
sunkowa³.

Otó¿ ja równie¿, Panie Senatorze, poœwiêci³em
sporo czasu na analizê tej ustawy i te¿ mam ró¿-
nego rodzaju uwagi natury stylistycznej, na przy-
k³ad to jedno „u” i po tym przecinek, o czym pan
mówi³. Ale chcê panu powiedzieæ, ¿e nie to jest
najistotniejsze. Pan mia³ sporo racji w niektórych
momentach, ale nie to jest najistotniejsze w tej
ustawie. To po pierwsze.

Po drugie, ta ustawa by³a przedmiotem analizy
naszego Biura Legislacyjnego, które nie by³o tak
dalece krytyczne wobec tych rozwi¹zañ, o któ-
rych pan mówi³.

Po trzecie, proszê pamiêtaæ, Panie Senatorze,
o jednym: ci, którzy maj¹ d³u¿szy, ¿e tak powiem,
sta¿ parlamentarny, czy wiêcej mieli do czynienia
z tworzeniem aktów prawnych, wiedz¹ doskonale,
¿e tu obowi¹zuje specyficzny jêzyk, prawniczy jê-
zyk, na który nie zawsze przek³adaj¹ siê w sposób
prosty regu³y jêzyka polskiego, tego potocznego,
tego literackiego. O tym te¿ trzeba pamiêtaæ.

Wielokrotnie mnie samego denerwowa³y w³aœ-
nie tego typu sprawy, o jakich pan mówi³, ale póŸ-
niej, po dyskusjach z prawnikami, musia³em siê
z tego wycofaæ. Szanuj¹c w pe³ni pana uwagi i pa-
na wnioski do tej ustawy, ja myœlê jednak, ¿e one
s¹ dosyæ skrajne, a wniosek pana senatora nie-
zwykle, powiedzia³bym, skrajny. Gdybym by³
z³oœliwy, móg³bym zapytaæ, jakiemu celowi on
s³u¿y? Bo chyba nie jedynie celowi gramatyczne-
go wyg³adzenia tej ustawy, albowiem to by³o
przedmiotem prac komisji zarówno sejmowych
jak i senackich, ale tego w¹tku nie chcia³bym
rozwijaæ. Myœlê, ¿e w g³osowaniu podejmiemy de-
cyzjê w tej sprawie. Jak powiadam, nie mogê po-
dzieliæ pañskiego tak daleko id¹cego krytycyz-
mu, aczkolwiek w niektórych wypowiedziach ma
pan racjê. Z tym ¿e nie bêdziemy nigdy w stanie
sporz¹dziæ tak doskona³ego dokumentu, który
bêdzie jednoznaczny, czytelny i ureguluje to tak,
jak to w informatyce jest, wie pan, tak jak to jest
przy pisaniu programu. Ja te¿ piszê programy, od
„a” do „zet” wszystkie kroki, bo je¿eli pan gdzieœ
zgubi jakikolwiek przecinek, to program dzia³a
Ÿle. Prawo i ¿ycie rz¹dz¹ siê innymi nieco regu³ami
i tutaj pewne obszary tego prawa trzeba po prostu
pozostawiæ do uznania decydentów z tego wzglê-
du, ¿e nigdy ¿aden prawodawca nie jest w stanie
przewidzieæ wszystkich sytuacji, jakie siê zdarzaj¹
w ¿yciu. Powinien ich przewidzieæ jak najwiêcej,
ale z praktyki wiemy, ¿e tak nie jest.

Tak wiêc ja bym mia³ wniosek przeciwny, aby
ustawê przyj¹æ bez poprawek, aczkolwiek w nie-
których przypadkach rzeczywiœcie mo¿na by³oby
nad tymi sprawami dyskutowaæ.

Ale, proszê pañstwa, jeœli chodzi o treœæ mojej
wypowiedzi, zamiar by³ nieco inny. Otó¿, Panie Mi-

nistrze, tow³aœnieSenat swegoczasuzorganizowa³
konferencjê na temat spo³eczeñstwa informacyj-
nego. To w³aœnie z Senatu wychodzi³y odpowiednie
impulsy do twórczych zmian w tym tak niezwykle
wa¿nym obszarze ¿ycia. Chcia³bym wiêc zaapelo-
waæ do pana ministra, jako cz³onka rz¹du, który
w nied³ugiej perspektywie zakoñczy swoj¹ dzia³al-
noœæ, aby pan minister zechcia³ zostawiæ swoim na-
stêpcom testament, testament w pozytywnym zna-
czeniu tego s³owa, to znaczy taki, w którym by³oby
zawarte to, co nale¿y zrobiæ. Trzeba zrobiæ wiele
rzeczy, ale ja chcê powiedzieæ tylko o jednej.

Wydaje mi siê niezwykle istotne, wrêcz konie-
czne, to, o czym ju¿ siê dyskutuje, a mianowicie
powo³anie rz¹dowego oœrodka informatyki. Ten
oœrodek powinien, po pierwsze, wspieraæ ideê
wolnego oprogramowania. Wiemy doskonale,
proszê pañstwa, ¿e w tej chwili na naszym rynku
98,5% oprogramowania to produkty Microsoftu.
Co za tym idzie? Za tym id¹ olbrzymie pieni¹dze,
które odbiorcy, u¿ytkownicy tych programów,
musz¹ p³aciæ ich autorom. Wolne oprogramowa-
nie stwarza zupe³nie inne mo¿liwoœci i powinno
byæ popierane przez rz¹d.

Druga sprawa to bezwzglêdna koniecznoœæ
uporz¹dkowania s³ownictwa i pojêæ. To jest rzecz
kapitalna, potrzebna we wszystkich innych
ustawach.

I wreszcie nale¿a³oby dokonaæ organizacji
w miarê jednolitego systemu informatycznego
ca³ej administracji pañstwowej i samorz¹dowej.
Byæ mo¿e – to na razie idea³ – w koñcu bêdzie je-
den potê¿ny serwer, którego koñcówki bêd¹ do-
biega³y do wszystkich biurek, o czym mia³em
przyjemnoœæ dyskutowaæ dziœ rano z panem mi-
nistrem Marciñskim.

I wreszcie, proszê pañstwa, ostatnia kwestia:
racjonalizacja kosztów. Je¿eli taki oœrodek zosta-
nie powo³any, je¿eli zostanie wyposa¿ony w od-
powiednie instrumenty, bêdziemy mogli znaleŸæ
olbrzymie oszczêdnoœci, w³aœnie dziêki temu, ¿e
bêdziemy stosowali jednolity system oprogramo-
wania, jednolity system organizacyjny, tam gdzie
to bêdzie mo¿liwe. Bêdziemy postêpowali w po-
dobny sposób we wszystkich urzêdach admini-
stracji publicznej i samorz¹dowej.

Apelujê, Panie Ministrze, o to, a¿ebyœcie pañ-
stwo zechcieli poœwiêciæ temu naprawdê wiele
uwagi, gdy¿ jest to sprawa, która bêdzie rzutowaæ
w sposób niezwykle istotny na rozwój systemu
teleinformacyjnego w naszym kraju, i to nie
w perspektywie trwania naszej kadencji, tylko
w perspektywie najbli¿szych kilku czy kilkuna-
stu lat. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê panu senatorowi.
Bardzo proszê pana senatora Romaszewskie-

go o zabranie g³osu.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!

Ja chcia³bym powróciæ do sprawy art. 36, któ-
ry nowelizuje kodeks postêpowania administra-
cyjnego. Otó¿, proszê pañstwa, zgodnie z art. 63
kodeksu postêpowania administracyjnego ka¿dy
obywatel mia³ prawo wnieœæ podanie, wyst¹piæ
z ¿¹daniem, wyjaœnieniem, odwo³aniem albo za-
¿aleniem pisemnie, telegraficznie lub za pomoc¹
dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,
a tak¿e ustnie, do protoko³u. Nie by³o ¿adnych,
¿adnych innych zastrze¿eñ. Nie wiem, czy z tego
powodu powsta³y jakieœ gigantyczne problemy
w naszej administracji? Nie s¹dzê. I w zwi¹zku
z tym mam powa¿ne w¹tpliwoœci, czy akurat mu-
simy w tej chwili dodawaæ §3a w tym¿e artykule,
który w pkcie 1 stanowi, ¿e te podania powinny
byæ opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni-
cznym, weryfikowanym za pomoc¹ wa¿nego
kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem za-
sad przewidzianych w przepisach o podpisie
elektronicznym.

Otó¿, Panie Ministrze, ja s¹dzê, ¿e w pewnym
momencie my przed tym problemem staniemy,
bo myœlê, ¿e taki jest kierunek rozwoju. Ale wy-
daje mi siê po prostu zupe³nie niecelowe wycho-
dzenie przed szereg. Bo postêp informatyczny nie
jest realizowany w pierwszym rzêdzie przez usta-
wy, tylko przez ludzi, przez ludzi i dostêpnoœæ pe-
wnych form informatycznych. Je¿eli wiêc mamy
w tej chwili ludzi, którzy pisz¹ te podania i nie
opatruj¹ ich certyfikowanym podpisem, to po-
przez wprowadzenie tego przepisu my po prostu
zwyczajnie ich od tego odepchniemy! Byæ mo¿e
w pewnym momencie w jakichœ instytucjach zo-
stan¹ zainstalowane odpowiednie urz¹dzenia,
ale na razie tracimy z oczu to, co jest podstaw¹
rozwoju, to znaczy popularnoœæ pewnych roz-
wi¹zañ, trendy, które ka¿dy wyczuwa. M³odzi lu-
dzie przecie¿ korzystaj¹ z Internetu na co dzieñ.
Ale ¿eby rzeczywiœcie promowaæ informatykê, to
przede wszystkim, zamiast dyskutowaæ o VAT,
nale¿a³oby w ogóle obni¿yæ ceny korzystania z In-
ternetu, i to nie o 20%, tylko trzykrotnie – o takiej
skali mo¿na w tym momencie mówiæ – i nie bloko-
waæ dostêpu do niego poszczególnym ludziom
poprzez wprowadzenie obowi¹zku certyfikowa-
nia podpisów.

W zwi¹zku z tym sk³adam wniosek o wykreœle-
nie §3a, dodawanego w art. 63 kodeksu postêpo-
wania administracyjnego. To jest moja pierwsza
uwaga.

Druga uwaga dotyczy wypowiedzi pana sena-
tora Sa³ugi. Ja muszê przyznaæ, ¿e nie by³em
w stanie przedrzeæ siê przez trudnoœci, jakie
stwarza ta ustawa. Muszê powiedzieæ, ¿e wy-
st¹pienie pana senatora wyjaœni³o mi trochê to,
w jakim œwiecie ¿yjemy. Otó¿ ¿yjemy w œwiecie

pewnej, generalnie rzecz bior¹c, niezbornoœci le-
gislacyjnej, która nie dotyczy tylko tej ustawy.
Dotyczy ona ogromnej liczby ustaw. Myœlê, ¿e je-
¿eli my tych ustaw nie rozumiemy, to nie wyobra-
¿am sobie, jak ma z nich korzystaæ tak zwany
zwyk³y obywatel. Myœlê, ¿e to jeden z problemów,
któremu musimy poœwiêciæ wiêcej uwagi, ¿eby
jednak realizowaæ ustawê o jêzyku polskim, i to
niezale¿nie od tego, czy jest to jêzyk prawniczy
czy techniczny.

W wypowiedzi pana senatora uderzy³a mnie
jeszcze jedna rzecz, a mianowicie fakultatywnoœæ
testowania systemów informatycznych przez in-
stytucje, które je zamówi³y. Muszê pañstwu po-
wiedzieæ, ¿e myœmy ju¿ mieli taki przyk³ad, który
siê zakoñczy³ w gruncie rzeczy kompromitacj¹.
To by³ system stworzony na potrzeby wyborów lo-
kalnych. Nagle okaza³o siê, ¿e ten system po pro-
stu pad³ i dopiero po tygodniu mieliœmy wyniki
wyborów, które w takim samym czasie mo¿na by-
³o uzyskaæ po prostu licz¹c g³osy na liczydle w ka-
¿dej gminie.

Wobec tego nale¿y jednak testowaæ systemy
przed ich wdro¿eniem. Ten system nie by³ testo-
wany i tak to siê skoñczy³o. Mo¿e warto o tym pa-
miêtaæ. Ta fakultatywnoœæ jest wiêc tutaj zu-
pe³nie nie na miejscu – jeœli przyjmujemy system,
to on powinien zostaæ jednak zweryfikowany.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Chcia³bym zapytaæ, czy…
Pan w jakim trybie chce zabraæ g³os, Panie Se-

natorze?
(Senator Wojciech Sa³uga: Chcia³bym zabraæ

g³os drugi raz.)
Zgodnie z art. 46 ust. 2 przys³uguje senatorowi

piêæ minut na powtórne zabranie g³osu, ale trze-
ba zapisaæ siê do dyskusji. Rozumiem jednak, ¿e
pan, jako m³ody senator, jeszcze nie pozna³ regu-
laminu. Dlatego bardzo proszê, wyj¹tkowo
udzielam panu g³osu bez zapisu.

Senator Wojciech Sa³uga:
Dziêkujê panu, Panie Marsza³ku. Nastêpnym

razem ju¿ bêdê pamiêta³. Po prostu zosta³em wy-
wo³any do tablicy przez… Gdzie siedzi pan sena-
tor sprawozdawca?

Pan senator szuka³ jakiegoœ drugiego dna, ja-
kiegoœ innego celu, który by mi przyœwieca³, in-
nego ni¿ ten, o którym mówi³em. Chcê wiêc panu
senatorowi powiedzieæ, ¿e naprawdê, nie by³o ¿a-
dnego innego celu ni¿ ten, o którym mówi³em.

Byæ mo¿e faktycznie zwróci³em zbyt du¿o uwa-
gi na wzglêdy stylistyczne, ale to po prostu prze-
wa¿y³o, gdy zaczyna³em je przygotowywaæ i mia-
³em ich oko³o oœmiu. A przecie¿ jeœli podchodzi
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siê rzetelnie do wykonywania mandatu, o wszys-
tkim trzeba napisaæ. Sam nie by³em jednak
w stanie, ze wzglêdów technicznych, napisaæ
piêædziesiêciu kilku poprawek, bo gdzieœ tyle po-
winno ich byæ.

Moim zdaniem, Panie Senatorze, wpadniemy
w pu³apkê interpretacyjn¹. Po przeczytaniu pier-
wszych dwudziestu jeden artyku³ów jestem prze-
konany, ¿e nikt nie bêdzie wiedzia³, co zosta³o
uchwalone. Byæ mo¿e kilka osób w minister-
stwie, mo¿e jedna, mo¿e dwie, bêd¹ mia³y jak¹œ
tajemn¹ wiedzê i bêd¹ próbowa³y teraz t³uma-
czyæ to prawo, które zosta³o napisane. Jestem
o tym naprawdê przekonany. Nie powiem, ¿e
zjad³em zêby, wdra¿aj¹c takie systemy, ale na-
prawdê wiele, wiele rzeczy widzia³em, wiele na
ten temat czyta³em, wiele zrobi³em i mogê powie-
dzieæ, ¿e to jest po prostu niestrawne. Tyle. Dziê-
kujê.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Panie Marsza³ku, ad vocem, tylko jedno zdanie.
Panie Senatorze, dziêkujê za to wyjaœnienie.

Ja pana nie podejrzewa³em o ukrywanie jakiegoœ
drugiego dna. Ale w tej chwili podejrzewam pana
o brak wiary w mo¿liwoœci intelektualne nas
wszystkich i naszych obywateli. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Zamykam dyskusjê.
Wnioski o charakterze legislacyjnym zg³osili

panowie senatorowie Sa³uga i Romaszewski.
Chcia³bym zapytaæ przedstawicieli rz¹du, czy

chcieliby siê ustosunkowaæ do wniosków zg³o-
szonych w trakcie dyskusji.

Pan minister Kleiber, tak?

Minister Nauki i Informatyzacji
Micha³ Kleiber:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja z szacunkiem odnoszê siê do uwag, które

us³ysza³em. Sam, nie bêd¹c prawnikiem, czytam
czasem ró¿ne akty prawne i mam k³opot z ich zro-
zumieniem. Ale w ¿adnej z takich sytuacji, w któ-
rej czêsto siê znajdujê, nie posuwam siê do takie-
go sposobu dyskutowania o zapisach, jaki przed-
stawi³ nam pan senator. W szczególnoœci te uwa-
gi, na przyk³ad, na temat autorstwa, przypisywa-
nia go ministerstwu nauki, choæby w kwestii
przecinków, uwa¿am za wysoce niew³aœciwe, po-
niewa¿ wszystkim nam wiadomo, ¿e ta ustawa
jest od bardzo dawna w³asnoœci¹ parlamentu,

zosta³y w niej wprowadzone olbrzymie zmiany, co
przedstawi³ w swoim wyst¹pieniu pan senator
sprawozdawca. Jeœli wiêc pan senator uwa¿a, ¿e
ustawa ma braki jêzykowe, to przypuszczam, ¿e
jest to kwestia generalnie poziomu naszej pol-
szczyzny. Tak bym raczej adresowa³ tê pañsk¹
ogóln¹ pretensjê.

Jeœli chodzi o poszczególne uwagi pana sena-
tora, myœlê, ¿e gdybyœmy usiedli razem, pewnie
moglibyœmy parê przecinków uzgodniæ bez k³o-
potu, parê zapisów wyjaœniæ, mo¿e przez dodanie
dodatkowego s³owa czy dwóch. Chcia³bym
wszak¿e powiedzieæ, ¿e ten tekst zosta³ zaopinio-
wany przez dziesi¹tki ekspertów z tej bran¿y,
myœlê, ¿e – odwa¿ê siê to powiedzieæ – nawet d³u-
¿ej pracuj¹cych w tej bran¿y ni¿ pan senator, by³y
równie¿ opinie ekspertów ze œwiata nauki, bo to
jest ustawa, która by³a przedmiotem zaintereso-
wania wielu œrodowisk, wielu ekspertów.
Chcia³bym te¿, ¿eby pan senator zwróci³ uwagê,
i¿ ten tekst zosta³ zaakceptowany w pe³ni przez
biura legislacyjne rz¹du, Sejmu i Senatu.

W zwi¹zku z tym wydaje mi siê, ¿e formu³uj¹c
swoje myœli, mo¿na by zostawiæ pewien margines
na zrozumienie intencji tak wielu autorytetów,
które bra³y udzia³ w tworzeniu tego tekstu. Ale
oczywiœcie deklarujê chêæ rozmawiania o ka¿dej
z uwag, któr¹ pan senator przedstawi³.

Jeœli chodzi o uwagi pana senatora Roma-
szewskiego, mam wra¿enie, ¿e wynikaj¹ one tro-
szeczkê z nieporozumienia. W art. 36 w §3a nie
nakazujemy obywatelowi wy³¹cznego korzysta-
nia z podpisu elektronicznego, a jedynie przygo-
towujemy urzêdy do mo¿liwoœci przyjmowania
takich pism z podpisem certyfikowanym. Inaczej
byæ nie mo¿e, skoro w myœl innych aktów praw-
nych chcemy równowa¿nie traktowaæ procedurê
obowi¹zuj¹c¹ obecnie. W zwi¹zku z tym nie widzê
¿adnego argumentu na rzecz usuniêcia tego
przepisu.

Z kolei w art. 21 nie mówi siê bynajmniej o fa-
kultatywnoœci testów. Testy s¹ obowi¹zkowe, ale
urz¹d mo¿e dodatkowo zweryfikowaæ wyniki te-
stów oprogramowania interfejsowego, realizowa-
nych na przyk³ad przez podmioty prywatne. Tak
wiêc to nie jest fakultatywnoœæ testów, tylko fa-
kultatywnoœæ dodatkowej weryfikacji.

Mam wra¿enie, ¿e rozwi¹zania zastosowane
w tych artyku³ach s¹ w³aœciwe i by³bym sk³onny
broniæ aktualnych wersji zapisu. Ale jestem
oczywiœcie otwarty na ka¿d¹ formê, ka¿d¹ inn¹
formê dyskusji. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Ministrze. Rozumiem, ¿e

przedstawiciele rz¹du wezm¹ udzia³ w posie-
dzeniach po³¹czonych komisji, gdzie rz¹d usto-
sunkuje siê do zg³oszonych propozycji legisla-
cyjnych.
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Rozumiem równie¿, ¿e tekst tej ustawy nie
kandyduje do literackiej Nagrody Nobla, wiêc
b¹dŸmy w pewnym sensie wyrozumiali wobec,
jak rozumiem, pewnego ¿argonu, który niestety
czêsto dominuje, nawet w ustawach opiniowa-
nych przez biura legislacyjne i fachowców.

Proszê pañstwa, poniewa¿ dwaj panowie sena-
torowie – pan senator Sa³uga i pan senator Ro-
maszewski – zg³osili wnioski o charakterze legis-
lacyjnym, proszê obie komisje, Komisjê Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu, o usto-
sunkowanie siê do tych wniosków legislacyjnych
i o przygotowanie wspólnego sprawozdania
w sprawie tej ustawy.

G³osowanie w sprawie ustawy o informatyzacji
dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania
publiczne zostanie przeprowadzone pod koniec
obecnego posiedzenia Senatu.

Wysoka Izbo, przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu drugiego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o nadzorze uzupe³nia-
j¹cym nad instytucjami kredytowymi, zak³adami
ubezpieczeñ i firmami inwestycyjnymi wcho-
dz¹cymi w sk³ad konglomeratu finansowego.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm na
dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu w dniu
17 lutego bie¿¹cego roku i nastêpnego dnia zo-
sta³a przekazana do naszej Izby. 18 lutego, a wiêc
tego samego dnia, kiedy trafi³a do Senatu, skie-
rowa³em tê ustawê do Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych, która przygotowa³a swoje
sprawozdanie w tej sprawie.

Tekst tego sprawozdania maj¹ pañstwo sena-
torowie w druku nr 890A, a sam tekst ustawy jest
zawarty w druku nr 890.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Tadeusza
Wnuka, o zabranie g³osu i przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Wnuk:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych

w przed³o¿onym sprawozdaniu rekomenduje Wy-
sokiej Izbie przyjêcie rozpatrywanej, uchwalonej
przez Sejm ustawy, wraz z proponowanymi po-
prawkami. Ta w gruncie rzeczy jednomyœlna opinia
komisji wynika z przekonania, ¿e nie budz¹ w¹tpli-
woœci przyjête cele, podstawy i powody uchwalenia
przepisów reguluj¹cych sprawê nadzoru uzu-
pe³niaj¹cego nad instytucjami kredytowymi, zak³a-
dami ubezpieczeñ oraz firmami inwestycyjnymi
wchodz¹cymi w sk³ad konglomeratu finansowego.

Ustanowienie dodatkowego nadzoru nad tymi
w³aœnie nowymi grupami podmiotów aktywnych

na miêdzynarodowych rynkach finansowych,
dzia³aj¹cych jednoczeœnie w kilku sektorach, uz-
na³ za nieodzowne Parlament Europejski, g³ównie
w dyrektywie 87 z 2002 r., która obowi¹zuje wszy-
stkie kraje Unii, wiêc oczywiœcie tak¿e Polskê.

Parlament Europejski przyj¹³ tê dyrektywê
z kilku bardzo istotnych powodów. Obecnie, jak
wiemy, nadzór ostro¿noœciowy i skonsolidowany
sprawowany jest wobec instytucji finansowych
prowadz¹cych dzia³alnoœæ tylko w jednym z ryn-
kowych sektorów. W Polsce, jak wiemy, jest on
sprawowany przez Komisjê Nadzoru Bankowego
w odniesieniu do sektora bankowego, a przez
dwie inne komisje – wobec zak³adów ubezpiecze-
niowych i firm inwestycyjnych. Nie ma jednak
w Polsce podstaw prawnych, które zapewni³yby
bardzo solidny i rzetelny nadzór nad konglome-
ratami finansowymi, które – powtarzam – nale¿y
rozumieæ jako wielosektorowe grupy kapita³owe
dzia³aj¹ce w wymiarze globalnym.

Szanowni Pañstwo, w ustawie zawarte s¹ kry-
teria identyfikuj¹ce konglomerat. Jednym z nich
jest takie, które mówi o uzyskaniu przez naj-
mniej istotny sektor w konglomeracie sumy fi-
nansowej przekraczaj¹cej 6 miliardów euro.
Chocia¿by ta identyfikacja wskazuje na to, jak
ogromne zagro¿enie mo¿e wyst¹piæ w przypadku
jakiegokolwiek zachwiania finansowego lub
utraty wyp³acalnoœci nawet przez jeden z pod-
miotów tego konglomeratu dla ca³ego systemu fi-
nansów publicznych poszczególnych pañstw
Unii. Ta sytuacja mo¿e równie¿ dotkn¹æ klientów
indywidualnych instytucji ubezpieczeniowych,
a wiêc maj¹cych lokaty w bankach, posiadaczy
biur maklerskich czy inwestorów, kontrahentów
biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych. Po-
tencjalnego zagro¿enia nie zmienia czy niewiele
je zmniejsza fakt, ¿e dotychczas w Polsce nie fun-
kcjonuj¹ konglomeraty rodzime ani prawdopo-
dobnie zagraniczne. Dzia³amy jednak w ramach
jednolitego rynku europejskiego, na którym s¹
obecne takie podmioty, a wiêc to prawdopodo-
bieñstwo bêdzie siê zwiêksza³o.

Proszê pañstwa, bior¹c pod uwagê wybrane
zagro¿enia, wynikaj¹ce z postêpuj¹cej konsoli-
dacji na rynkach finansowych, z koncentracji
kapita³u, komisja, któr¹ reprezentujê, uzna³a za
merytorycznie w³aœciwe praktycznie wszystkie
regulacje, zarówno w zakresie podmiotowym, jak
i przedmiotowym. Mam tu na myœli przede wszy-
stkim g³ówne za³o¿enia ustawy. Przypomnê, ¿e
jest to stworzenie jednolitych zasad nadzoru nad
instytucjami finansowymi wchodz¹cymi w sk³ad
konglomeratu w skali ca³ej Unii oraz zapewnie-
nie podstaw wspó³pracy i wymiany miêdzy orga-
nami nadzoru nad poszczególnymi podmiotami
konglomeratu, a tak¿e w odniesieniu do pañstw
trzecich. Komisja zaakceptowa³a równie¿ nad-
rzêdny cel ustawy, który w zasadzie ju¿ skomen-
towa³em jako jej genezê, to jest zapewnienie sta-
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bilizacji czy pe³nego bezpieczeñstwa finansowego
podmiotów regulowanych tworz¹cych konglo-
merat, czyli objêtych obecnie nadzorem sektoro-
wym. Oczywiœcie komisja zaproponowa³a tak¿e
metody s³u¿¹ce realizacji tego celu, chodzi o ba-
danie adekwatnoœci kapita³owej, wielkoœci
transakcji wewn¹trzgrupowych, koncentracji ry-
zyka, zarz¹dzania tym ryzykiem, a tak¿e kontroli
wewnêtrznej. Komisja uzna³a, ¿e bardzo korzy-
stnym rozwi¹zaniem ustawy jest powierzenie
nadzoru uzupe³niaj¹cego obecnie dzia³aj¹cym
organom nadzoru sektorowego, mówi³em ju¿
o Komisji Nadzoru Bankowego i innych, zreszt¹
bardzo wysoko ocenianym merytorycznie, po-
nadto proponuje siê optymaln¹ formê, formu³ê
organizacyjn¹, jak¹ bêdzie komitet koordynacyj-
ny, a tak¿e pe³nienie funkcji koordynatora przez
ten organ nadzoru, który wyda³ zgodê na dzia³a-
nie dominuj¹cego podmiotu w konglomeracie.

Wysoka Izbo! Komisja Gospodarki i Finansów
Publicznych indywidualnej ocenie podda³a regula-
cje rozpatrywanej ustawy, które wprowadzaj¹
zmiany w dotychczas obowi¹zuj¹cych ustawach,
zw³aszcza tych, które nie implementuj¹ wspo-
mnianej na wstêpie dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego. Pierwsza z nich dotyczy art. 135 w usta-
wie – Prawo bankowe, czyli formy zlecania przez
Komisjê Nadzoru Bankowego bieg³emu rewidento-
wi badania sprawozdania finansowego banku,
z wy³¹czeniem trybu zamówieñ publicznych.
Wprowadzenie tego zapisu pozwoli unikn¹æ upub-
licznienia nazwy banku, którego sprawozdanie fi-
nansowe mog³o wzbudziæ w¹tpliwoœci Komisji
Nadzoru Bankowego. Mog³oby to oczywiœcie wywo-
³aæ niepokój klientów, w konsekwencji doprowa-
dziæ do zdestabilizowania sytuacji samego banku,
a nastêpnie tak¿e konglomeratu. Druga istotna
zmiana prawa bankowego dotyczy art. 183 i wyni-
ka z koniecznoœci skutecznego przeciwdzia³ania
wprowadzaniu do obrotu finansowego œrodków
pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych
Ÿróde³, konkretnie chodzi o dowody na okaziciela
wydane przed 1 stycznia 1998 r. Obecnie bank nie
mabowiemmo¿liwoœci, niemo¿e skuteczniewypo-
wiedzieæ umów dotycz¹cych tych rachunków, gdy¿
ich posiadacze po prostu pozostaj¹ anonimowi. Po
zmianie obecnego stanu osoby uprawnione z tytu-
³u dowodów na okaziciela niczego nie strac¹, bo-
wiem œrodki bêd¹ zwracane z oprocentowaniem,
a ponadto przepis ten stanowi impuls do prze-
kszta³cania tych umów w lokaty jawne.

Komisja opowiedzia³a siê równie¿ za dokonan¹
przez Sejm wobec przed³o¿enia rz¹dowego zmian¹
art. 5 ustawy o ostatecznoœci rozrachunku w sys-
temach p³atnoœci i systemach rozrachunku papie-
rów wartoœciowych oraz zasadach nadzoru nad ty-
mi systemami, przepraszam, ale muszê dok³adnie
przeczytaæ tytu³ ustawy, a tak¿e za wejœciem w ¿y-

cie tego nowego zapisu art. 68 w dniu og³oszenia
ustawy. Zmiana ta przyznaje krajowym podmio-
tom dodatkowe prawa, w tym odpowiedni¹ ochro-
nê prowadzonej przez nie dzia³alnoœci, inaczej mó-
wi¹c, gwarantuje, ¿e transakcja dokonywana miê-
dzy polskim podmiotem a zagranicznym zostanie
rozliczona, nie zaœ wstrzymana, w sytuacji zawie-
szenia lub upadku jakiejkolwiek instytucji poœre-
dnicz¹cej. Wszelkie opóŸnienia zwi¹zane z jej
wprowadzeniem mog³yby doprowadziæ do niepo-
¿¹danego wzrostu ryzyka systemowego. Z aproba-
t¹ komisja przyjê³a równie¿ zmianê art. 50 ustawy
o funduszach inwestycyjnych, poniewa¿ zapewnia
ona zwiêkszenie konkurencyjnoœci polskiego ryn-
ku dla towarzystw inwestycyjnych. Przypominam
ten artyku³, poniewa¿ kiedy w Senacie dyskutowa-
liœmy o ustawie o funduszach inwestycyjnych, nie
by³o konsensusu w odniesieniu do tej zmiany.
Przedmiotemdyskusji komisji by³ tak¿e terminwe-
jœcia w ¿ycie ustawy. Komisja uzna³a za s³uszne
stanowisko Sejmu, aby nast¹pi³o to w ci¹gu 30 dni
od jej og³oszenia, bowiem termin implementacji
dyrektywy Parlamentu Europejskiego up³yn¹³
11 sierpnia ubieg³ego roku, a przepisy ustawy ma-
j¹ byæ zastosowane po raz pierwszy ju¿ do danych
sprawozdawczych za rok 2005.

W przed³o¿onym sprawozdaniu komisja pro-
ponuje Wysokiej Izbie przyjêcie ³¹cznie czter-
dziestu siedmiu poprawek, które doprecyzowu-
j¹ tekst ustawy i maj¹ bardzo ró¿ny charakter.
Czêœæ z nich jest merytoryczna, inne zapewnia-
j¹ w³aœciw¹ spójnoœæ terminologiczn¹, odpo-
wiadaj¹ utrwalonej praktyce legislacyjnej, jesz-
cze inne maj¹ charakter redakcyjny. Istotne
jest to, ¿e w trakcie obrad komisji w stosunku
do wszystkich poprawek osi¹gniêty zosta³ kon-
sensus, mam na myœli stronê rz¹dow¹, bank
centralny, organy nadzoru i inne instytucje re-
prezentuj¹ce ró¿ne sektory finansowe. Proszê
zatem pozwoliæ, ¿e nie bêdê szczegó³owo przed-
stawia³ czy uzasadnia³ tak du¿ej liczby popra-
wek.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie! Z upowa¿nienia Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie
ustawy o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad instytu-
cjami kredytowymi, zak³adami ubezpieczeñ i fir-
mami inwestycyjnymi wchodz¹cymi w sk³ad
konglomeratu finansowego wraz z proponowa-
nymi poprawkami. Dziêkujê za uwagê.

Panie Marsza³ku, awizuje, ¿e przeka¿ê jeszcze
do protoko³u dwie poprawki uzupe³niaj¹ce.

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

ktoœ pragnie zadaæ pytanie panu senatorowi
sprawozdawcy. Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
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Informujê, ¿e ustawa, która jest obecnie
przedmiotem naszej debaty, by³a rz¹dowym pro-
jektem ustawy, a do prezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac legislacyjnych zosta³ upowa¿-
niony minister finansów.

Witam w naszej Izbie pana ministra Andrzeja
Jacaszka, podsekretarza stanu w tym resorcie.

Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy ze-
chcia³by zabraæ g³os i przedstawiæ stanowisko
rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan-
sów Andrzej Jacaszek: Dzieñ dobry pañstwu. Pa-
nie Marsza³ku! Wysoki Senacie!)

Je¿eli tak, to proszê, Panie Ministrze, mo¿liwie
krótko, dobrze?)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan-
sów Andrzej Jacaszek: Chcia³bym tylko powie-
dzieæ, ¿e pan senator Tadeusz Wnuk w tak profe-
sjonalny, kompetentny i syntetyczny sposób
przedstawi³ tê materiê, i¿ zabieranie g³osu przez
rz¹d by³oby nieuzasadnione. Dziêkujê bardzo.)

Czy pani marsza³ek chcia³aby otworzyæ dys-
kusjê?

(Senator Jolanta Danielak: Nie, Panie Mar-
sza³ku, chcia³abym pana zmieniæ.)

Tak, rozumiem, ale najpierw musia³em zapy-
taæ, czy pani chce otworzyæ dyskusjê. Je¿eli tak,
to jest to dobry moment na zmianê. Proszê bar-
dzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Jolanta Danielak)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu
pragnê zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa senatorów
chce zg³osiæ z miejsca krótkie pytanie adresowa-
ne do obecnego na sali pana ministra. Nie ma
zg³oszeñ.

Otwieram dyskusjê.
Jednoczeœnie stwierdzam, ¿e nikt z pañstwa

senatorów nie wyrazi³ gotowoœci do zabrania g³o-
su, a wniosek legislacyjny na piœmie z³o¿y³ pan
senator Tadeusz Wnuk.

Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu

zamykam dyskusjê.
Z uwagi na fakt, ¿e w wyst¹pieniu z³o¿onym do

protoko³u znajduje siê wniosek o charakterze le-
gislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki i Finan-
sów Publicznych o ustosunkowanie siê do zg³o-
szonego wniosku i przedstawienie sprawozdania
w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad instytucjami
kredytowymi, zak³adami ubezpieczeñ i firmami
inwestycyjnymi wchodz¹cymi w sk³ad konglo-

meratu finansowego zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Serdecznie dziêkujê panu ministrowi i osobom
towarzysz¹cym za udzia³ w naszym posiedzeniu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
informacji niejawnych oraz niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na dziewiêædziesi¹tym
siódmym posiedzeniu 17 lutego 2005 r., a do Se-
natu zosta³a przekazana 23 lutego 2005 r. Mar-
sza³ek Senatu 23 lutego bie¿¹cego roku, zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa
Publicznego. Komisja po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 889, a sprawozdanie komisji w druku
nr 889A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Naro-
dowej i Bezpieczeñstwa Publicznego senatora
Wies³awa Pietrzaka o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie rozpa-
trywanej ustawy.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Wies³aw Pietrzak:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Panowie Ministrowie!
Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

i Bezpieczeñstwa Publicznego zawarte jest w dru-
ku nr 889A. Komisja obradowa³a w dniu 2 marca
2005 r. i ustosunkowa³a siê do uchwalonej przez
Sejm w dniu 17 lutego 2005 r. ustawy o zmianie
ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz
niektórych innych ustaw.

Nowelizacja jest inicjatyw¹ rz¹dow¹. Sejm
pracowa³ nad ni¹ doœæ d³ugo i przedstawi³ swoje
poprawki, swoje zmiany. Komisja Obrony Naro-
dowej i Bezpieczeñstwa Publicznego, ustosunko-
wuj¹c siê do tej nowelizacji, proponuje dziewiêæ
poprawek, przy czym cztery spoœród nich s¹ me-
rytoryczne, a pozosta³e maj¹ charakter doprecy-
zowuj¹cy albo poprawiaj¹cy legislacyjnie tê usta-
wê. Ustosunkujê siê mo¿e do problemów najbar-
dziej kontrowersyjnych, nad którymi najwiêcej
dyskutowano.

Otó¿ poprawki pierwsza, trzecia i szósta doty-
cz¹ jednego problemu, a mianowicie zmiany de-
finicji tajemnicy s³u¿bowej. Komisja sejmowa
podczas debaty zarekomendowa³a Sejmowi na
podstawie ekspertyzy, i to podobno jednego eks-
perta, zmianê tej definicji. Tymczasem my otrzy-
maliœmy mnóstwo pism, ³¹cznie z tym, co jest
doœæ dziwne, ¿e Agencja Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego równie¿ upomnia³a siê o prawa oby-
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wateli. Chodzi³o o to, ¿e z tej definicji zosta³a wy-
kreœlona, wyeliminowana ochrona interesów
obywateli i jednostek organizacyjnych. Aby mieæ
pe³ny obraz sytuacji, zaprosiliœmy na posiedze-
nie komisji g³ównego inspektora danych osobo-
wych, który podczas prac sejmowych, niestety,
nie mia³ mo¿liwoœci zabrania g³osu w tej spra-
wie, gdy¿ pani Ewa Kulesza nie by³a zapraszana
na posiedzenia komisji. Jednoznacznie wypo-
wiedzia³a siê ona, tak jak Agencja Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego, Ministerstwo Spraw We-
wnêtrznych i Administracji oraz inne instytu-
cje, ¿e zmiana przyjêta przez Sejm jest zmian¹
niedobr¹. Po wys³uchaniu ró¿nych opinii i g³ê-
bokiej analizie problemu rekomendujemy Wy-
sokiej Izbie powrót do starych zapisów, a tym
samym przyjêcie poprawek pierwszej, trzeciej
i szóstej, które stanowi¹ blok poprawek mery-
torycznych.

Poprawk¹ merytoryczn¹, bêd¹c¹ przedmio-
tem prac komisji, jest równie¿ poprawka pi¹ta,
która spowoduje, ¿e wnioski, recenzje i umowy
dotycz¹ce projektów badawczych i projektów ce-
lowych, a tak¿e informacje otrzymane w toku po-
stêpowañ dotycz¹cych tych projektów, bêd¹ sta-
nowi³y jedynie tajemnicê przedsiêbiorstw, a nie
tajemnicê s³u¿bow¹ i tajemnicê przedsiêbiorstw.
Dotychczasowy zapis traktuj¹cy to ³¹cznie i tak
wysoko ustawiona poprzeczka by³y przyczyn¹
utrudnieñ dla wnioskodawców, recenzentów,
którzy brali udzia³ w pracach badawczych i w kie-
rowaniu projektów celowych. Komisja jedno-
myœlnie rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie
tego wniosku.

Pozosta³e poprawki. Poprawka druga likwidu-
je b³êdne odes³anie, chodzi o odes³anie do przepi-
sów o zasadach finansowania nauki. Poprawka
czwarta ma charakter doprecyzowuj¹cy, po wy-
razach „badawczo-rozwojowa” proponujemy do-
daæ „zamierzaj¹cy ubiegaæ siê”. Poprawka siód-
ma ma charakter jêzykowy. Poprawka ósma usu-
wa zbêdne regulacje. W za³¹czniku znajdowa³y
siê jeszcze regulacje dotycz¹ce bonów paliwo-
wych, których ju¿ nie ma, wobec tego przepis ten
jest bezprzedmiotowy. Poprawka dziewi¹ta po-
woduje ujednolicenie sformu³owañ w za³¹czni-
kach. W jednym za³¹czniku w druku u góry by³
napis „POUFNE (po wype³nieniu)”, a w innych,
dotycz¹cych tego samego problemu, nie by³o ¿a-
dnej klauzuli tajnoœci, jedynie napis „(odpowied-
nia klauzula tajnoœci po wype³nieniu)”. Poniewa¿
dotyczy to jednego i tego samego problemu, pro-
ponujemy ujednolicenie.

Z obowi¹zku ju¿ nie tyle sprawozdawcy, ile
wnioskodawcy z³o¿ê za chwilê jeden wniosek.
Ju¿ po posiedzeniu komisji okaza³o siê, ¿e
w œlad za tymi zmianami w jednym z artyku³ów
trzeba dokonaæ jeszcze poprawki o charakterze

porz¹dkuj¹cym i czyniê to, sk³adaj¹c osobist¹
poprawkê.

Panie i Panowie Senatorowie! Rekomendujê
Wysokiej Izbie przyjêcie dziewiêciu poprawek
proponowanych przez komisjê oraz przyjêcie
ustawy wraz z tymi poprawkami. Dziêkujê.

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

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca krótkie pytania adreso-
wane do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zaadre-
sowaæ takie pytanie do sprawozdawcy?

Bardzo proszê, pani senator Szyszkowska.

Senator Maria Szyszkowska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Otó¿ mnie niepokoi nastêpuj¹ca sprawa

zwi¹zana z t¹ ustaw¹. W literaturze naukowej na
temat ustroju demokratycznego z regu³y czyta
siê stwierdzenia, ¿e jest to ustrój, w którym do ta-
jemnicy pañstwowej b¹dŸ tajemnicy s³u¿bowej
powinien byæ zaliczany jakiœ minimalny zakres
informacji. Mój niepokój wyra¿a siê w pytaniu:
czy s¹ dostateczne, zdaniem pana senatora, kry-
teria zaliczaj¹ce pewne informacje do tajemnicy
pañstwowej b¹dŸ s³u¿bowej? Bojê siê, czy nie ma
to charakteru postêpuj¹cego, rozszerzaj¹cego.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czy s¹ dalsze pytania do senatora sprawo-

zdawcy? Nie ma.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Wies³aw Pietrzak:
Tam, gdzie s¹ kryteria, tam, gdzie ogranicza-

my pewne prawa… Có¿ to jest ustawa o ochronie
tajemnicy? To jest ograniczenie naszej swobody,
naszej swobody wypowiadania siê, swobody do-
ciekania wszelkich informacji. I zawsze musz¹
byæ jakieœ granice, granice rozdzielaj¹ce, dlatego
s¹ stopnie tajnoœci, stopnie niejawnoœci, ¿e tak
powiem. I ró¿ne wiadomoœci, ró¿ne informacje
mog¹ mieæ ró¿ne klauzule tajnoœci. Mo¿e byæ ta-
jemnica bankowa, która dotyczy innego obszaru
ni¿ na przyk³ad tajemnica przemys³owa. Ale s¹ ta-
jemnice te najwa¿niejsze dla pañstwa, które ozna-
kowane s¹ klauzul¹ „œciœle tajne”. No trudno mi
jest odpowiedzieæ… Mo¿na te granice przesuwaæ
i stanowiæ, ¿e taka informacja bêdzie oznakowana
„œciœle tajne”, a pozosta³e na przyk³ad bêd¹ infor-
macjami poufnymi, ale ktoœ inny mo¿e mieæ zda-
nie, ¿e tê granicê trzeba by by³o przesun¹æ.

Myœlê, ¿e takiej tendencji, przynajmniej
w s³u¿bach specjalnych i w parlamencie, nie ma.
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Zmiana tej definicji tajemnicy s³u¿bowej dopro-
wadzi³aby do pewnego chaosu. My chcemy, ¿eby
pozosta³o to tak, jak by³o dotychczas.

Do mnie dotar³o przynajmniej kilka, je¿eli nie
kilkanaœcie interwencji na ten temat, ³¹cznie
z tym, ¿e mia³em telefon od obywatela, który
dzwoni³ z wielkimi pretensjami, ¿e gdzieœ tam
w Internecie przeczyta³ pewien zapis – widocznie
interesowa³ siê tym – i ¿e parlament przyj¹³ tak¹
wadliw¹ ustawê. Musia³em go uspokoiæ, ¿e Senat
bêdzie w dniu dzisiejszym na ten temat debato-
wa³, aczkolwiek nie powiedzia³em mu, jaka bê-
dzie ostateczna decyzja.

Chcia³bym uspokoiæ pani¹ senator – aczkolwiek
dziêkujê za tê wra¿liwoœæ – ¿e w moim przekona-
niu, bo pani pyta³a o moje zdanie, nie ma takich
tendencji, ¿eby têpoprzeczkêstawiaæcorazwy¿ej.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê serdecznie.
Pani senator Kurska jeszcze z pytaniem do pa-

na senatora.
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Anna Kurska:
Panie Senatorze, mam w¹tpliwoœci, czy plano-

wanie mobilizacji gospodarki powinno byæ tajne,
bo jest to zawarte na stronie… W ka¿dym razie
tam, gdzie jest mowa o informacjach, które mog¹
byæ oznaczane klauzul¹ tajnoœci. Wszystkie stra-
tegie – to jest zrozumia³e. Ale dlaczego gospodar-
ka jest tym objêta?

(Senator Wies³aw Pietrzak: Ale mobilizacji go-
spodarki… Wszystkie sprawy mobilizacyjne…)

Resortowe i wojewódzkie programy mobilizacji
gospodarki.

Senator Wies³aw Pietrzak:
Pani Senator, planowanie mobilizacyjne… Ja

powiem inaczej: to ja, jako wojskowy, dziwiê siê,
dlaczego one nie s¹ œciœle tajne. Mobilizacja go-
spodarki to jest obszar, o którym nie powinien
wiedzieæ ka¿dy obywatel i nie powinno byæ w kios-
kach wydawnictw na ten temat. Nie mo¿e ka¿dy
mieæ do tego dostêpu, bo to jest wyj¹tkowej wagi,
to wp³ywa na obronnoœæ kraju, na przystosowanie
naszego przemys³u do tych szczególnych okolicz-
noœci, jak¹ jest wojna, i przygotowanie gospodarki
na okres, na czas, kiedy bêdzie trzeba przestawiæ
nasz¹ produkcjê na produkcjê wojenn¹.

(Senator Anna Kurska: Dziêkujê.)
I nie wszyscy musz¹ wiedzieæ, ¿e w tym zak³a-

dzie, w którym siê dzisiaj produkuje jakiœ pro-
dukt, na przyk³ad makaron, bêdzie produkowa-
ny proch – przepraszam, ¿e tak mo¿e zbyt frywol-
ne porównanie sobie zrobi³em. Ale nie wszyscy

musz¹ o tym wiedzieæ. Powinni wiedzieæ tylko ci,
którzy s¹ zainteresowani, którzy za to odpowia-
daj¹, do u¿ytku powszechnego nie powinno byæ
to dopuszczone. Takie jest moje zdanie. Komisja
siê tym nie zajmowa³a, ja tylko odpowiadam za
siebie, bo komisja akurat tym problemem siê nie
zajmowa³a.

(Senator Anna Kurska: Dziêkujê.)

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

zdawcy?

Senator Wies³aw Pietrzak:
Ja myœlê, ¿e na ten temat wypowie siê jeszcze

przedstawiciel ministerstwa, kiedy zabierze
g³os. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

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

A ja serdecznie witam na naszych obradach
pana ministra Matusiaka, reprezentuj¹cego Mi-
nisterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Witam równie¿ towarzysz¹cego mu dyrektora
Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw
Obronnych, pana Jerzego Antoniaka. Witam
przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej,
miêdzy innymi w osobie zastêpcy dyrektora Biu-
ra Ochrony Informacji Niejawnych, pana Wies³a-
wa Leszczyñskiego. Witam przedstawiciela Agen-
cji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, zastêpcê sze-
fa ABW, Zbigniewa Goszczyñskiego. Witam gene-
ralnego inspektora ochrony danych osobowych,
pani¹ Ewê Kuleszê. Witam bardzo serdecznie se-
kretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Informa-
tyzacji, pana Marka Bartosika.

Pragnê zapytaæ przedstawicieli rz¹du, czy zgo-
dnie z art. 50 Regulaminu Senatu chc¹ zabraæ
g³os i przedstawiæ stanowisko rz¹dowe w sprawie
rozpatrywanej ustawy.

Gotowoœæ wyra¿a pan minister Matusiak. Ser-
decznie zapraszam.

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Tadeusz Matusiak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ powiedzieæ coœ – i postaram

siê zrobiæ to w kilku zdaniach – na temat tego
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wa¿nego aktu prawnego, jakim niew¹tpliwie jest
nowelizacja tej ustawy. Od wejœcia w ¿ycie usta-
wy mia³a miejsce w zasadzie jedyna powa¿niejsza
nowelizacja samej ustawy i wi¹za³a siê ona z wy-
rokiem Trybuna³u Konstytucyjnego, który 10 ma-
ja 2000 r. stwierdzi³ niezgodnoœæ jednego z arty-
ku³ów ustawy, konkretnie art. 42 ust. 1, z przepi-
sami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W wy-
niku tej nowelizacji wprowadzono do ustawy no-
wy rozdzia³ o postêpowaniu odwo³awczym. Roz-
dzia³ ten spowodowa³ w zasadzie mo¿liwoœæ odwo-
³ywania siê do s¹dów administracyjnych.

Nowelizacja przedstawia spójne ujêcie przepi-
sów reguluj¹cych materiê ochrony informacji nie-
jawnych, w przewa¿aj¹cej czêœci proponuje prze-
pisy modyfikuj¹ce dotychczasowe postanowienia
ustawy, jak ju¿ mówi³em, z 1999 r. Na przyk³ad
w rozdziale dotycz¹cym bezpieczeñstwa przemys-
³owego – bardzo wa¿ny rozdzia³, uwa¿am, a tu nie
by³o o nim jeszcze mowy – najwiêksza zmiana do-
tyczy œwiadectw bezpieczeñstwa przemys³owego,
które teraz bêd¹ wydawane na okreœlony czas, tak
jak to jest w wypadku poœwiadczeñ bezpieczeñ-
stwa wydawanych osobom. Wprowadzono w tym
rozdziale równie¿ podzia³ na trzy stopnie wydawa-
nia poœwiadczeñ bezpieczeñstwa przemys³owego,
niezale¿nie od stopnia zdolnoœci wnioskodawców
do ochrony informacji niejawnych stanowi¹cych
tajemnicê pañstwow¹. Jest to wa¿ny zapis, ponie-
wa¿ dziêki niemu dane przedsiêbiorstwo, dana
spó³ka mo¿e wyst¹piæ wczeœniej o poœwiadczenie
tego rodzaju i to jest wa¿ne zw³aszcza przy przy-
stêpowaniu do ró¿nego rodzaju operacji takich
jak przetargi. Dziêki temu bêdzie mo¿na przy-
st¹piæ na przyk³ad do przetargu, spe³niaj¹c ju¿
okreœlone warunki tajnoœci. Mówiê tu zw³aszcza
o przedsiêbiorcach, przedsiêbiorstwach, o insty-
tutach naukowych, którym czasami takowe dane
s¹ bardzo, bardzo potrzebne.

Rz¹d w pe³ni popiera wszystkie poprawki
przedstawione przez pana senatora sprawo-
zdawcê, popieramy te poprawki, które zosta³y tu-
taj przedstawione. Chcia³bym uspokoiæ pani¹
senator, która pyta³a, czy nie nast¹pi³o zaostrze-
nie przepisów, jeœli chodzi o dostêp do ró¿nego
rodzaju informacji. Powiedzia³bym, ¿e wrêcz
przeciwnie. Ta ustawa w znacznej czêœci liberali-
zuje przepisy – mówiê tutaj oczywiœcie o dostêpie
do tajemnicy pañstwowej – w wyniku zmiany de-
finicji tajemnicy pañstwowej, bo ta definicja zo-
sta³a zmieniona, nadano jej nowe brzmienie.

Jest za³¹cznik nr 1 do ustawy – wykaz infor-
macji niejawnych stanowi¹cych tajemnicê pañ-
stwow¹. Zrezygnowano w tym za³¹czniku z po-
dzia³u na trzy czêœci: informacje niejawne ozna-
czone klauzul¹ „œciœle tajne”, informacje nieja-
wne oznaczone klauzul¹ „tajne” ze wzglêdu na
obronnoœæ i bezpieczeñstwo pañstwa oraz po-

rz¹dek publiczny, informacje niejawne oznaczo-
ne klauzul¹ „tajne” ze wzglêdu na wa¿ny interes
pañstwa. Teraz za³¹cznik sk³ada siê z dwóch czê-
œci i dzieli informacje na informacje oznaczone
klauzul¹ „œciœle tajne” oraz oznaczone klauzul¹
„tajne”, dziêki czemu, wed³ug mnie, ma on bar-
dziej przejrzysty charakter.

W tym za³¹czniku przedstawiony jest wykaz,
co jest objête odpowiedni¹ tajemnic¹. Pani sena-
tor pyta³a o sprawy zwi¹zane z obronnoœci¹, z go-
spodark¹. Tam równie¿ jest takie sformu³owanie
„mo¿e byæ”. Uwa¿am, ¿e w ka¿dej interpretacji
aktu prawnego powinien byæ zachowany pewien
rozs¹dek i s¹dzê, ¿e tutaj ten rozs¹dek bêdzie za-
chowany. Mogê równie¿ dodaæ, ¿e nie znam kra-
jów, w których odpowiednie segmenty tych infor-
macji nie by³yby objête odpowiedni¹ tajemnic¹.
Twierdzê wiêc, ¿e na tle innych krajów nie wyró¿-
niamy siê w tej kwestii negatywnie.

Co do tajemnicy s³u¿bowej, w pe³ni popieram
proponowan¹ przez Senat poprawkê, bo uwa-
¿am, ¿e ona przede wszystkim zabezpiecza inte-
res obywatela. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Chcia³abym zwróciæ siê równie¿ do innych go-

œci, ju¿ przeze mnie przywitanych: czy ktoœ z pañ-
stwa chcia³by przedstawiæ swoje stanowisko
w sprawie ustawy?

Czy pani inspektor chcia³aby zabraæ g³os? Czy
mam rozumieæ, ¿e pani zg³asza tak¹ gotowoœæ,
tak?

(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobo-
wych Ewa Kulesza: Pani Senator, dziêkujê bar-
dzo. Ja zosta³am tutaj niejako doproszona
w zwi¹zku z tymi…)

Zapraszam pani¹ do mównicy.
Proszê, aby pañstwo senatorowie i goœcie wy-

³¹czali mikrofony, bo to troszeczkê nam prze-
szkadza w odbiorze.

Dawno pani inspektor u nas nie by³a, tak ¿e
z t¹ wiêksz¹ przyjemnoœci¹ pani¹ witamy i chce-
my wys³uchaæ pani z mównicy.

Bardzo proszê.

Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych
Ewa Kulesza:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek, Szanowni

Pañstwo, za udzielenie mi g³osu.
Przyznam szczerze, ¿e zosta³am tutaj niejako

doproszona w zwi¹zku z pewnymi w¹tpliwoœcia-
mi, które powsta³y w toku prac sejmowych, a do-
tycz¹ zmiany definicji tajemnicy s³u¿bowej. Te
prace sejmowe, przyznam, odbywa³y siê poza
mn¹, nie by³am zapraszana na posiedzenia ko-
misji. Uczestniczy³am w posiedzeniu komisji sej-
mowej tylko wówczas, kiedy by³a dyskusja nad
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poprawkami do dodatkowych ustaw, w tym pra-
wa bankowego. Poniewa¿ poprawki do prawa
bankowego by³y przygotowywane wspólnie z ge-
neralnym inspektorem, Sejm uzna³, ¿e mam pra-
wo zabieraæ w tej sprawie g³os.

Rzeczywiœcie, ju¿ na posiedzeniu komisji se-
nackiej mia³am okazjê prosiæ o przywrócenie defi-
nicji tajemnicy s³u¿bowej w takiej wersji, w jakiej
ona w tej chwili obowi¹zuje. Wydaje mi siê bo-
wiem, ¿e by³oby bardzo niebezpieczne i niekorzy-
stne dla obywateli, gdyby zrezygnowano w nowej
wersji ustawy o ochronie informacji niejawnych
z tego fragmentu przepisu, który mówi o ochronie
prawnie chronionego interesu obywateli.

Nie jest prawd¹ to, co by³o podnoszone na po-
siedzeniach komisji sejmowej, mianowicie, ¿e jest
tak szeroki zakres przepisów chroni¹cych intere-
sy obywateli, ¿e nie ma potrzeby uwzglêdniania
w definicji tajemnicy s³u¿bowej tego prawnie
chronionego interesu obywateli. S¹ bowiem takie
informacje o obywatelach, które nie maj¹ od-
zwierciedlenia w jakichœ regulacjach ustawo-
wych, a nie by³oby w interesie obywatela, ¿eby te
informacje by³y udostêpniane dowolnym osobom,
na przyk³ad do wykorzystania przez dziennikarzy.

Je¿eli pañstwo pozwolicie, pos³u¿ê siê przyk³a-
dem. W postêpowaniu administracyjnym przed
samorz¹dowym kolegium odwo³awczym obywa-
tel przedstawia bardzo ró¿ne informacje i tylko
czêœæ tych informacji mo¿e byæ chroniona jaki-
miœ szczególnymi przepisami, na przyk³ad za-
œwiadczenia lekarskie. Inne informacje o obywa-
telu w toku postêpowania administracyjnego nie
s¹ chronione. Je¿eli to jest zwyk³y obywatel, a nie
osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹, co do której na
podstawie ustawy o dostêpie do informacji publi-
cznej mo¿na by³oby uzyskaæ informacje, to nie
wydaje mi siê, ¿e by³oby korzystne dla zwyk³ego
obywatela udostêpnianie tego typu informacji,
nieobjêtych ¿adn¹ klauzul¹ tajemnicy, tylko dla-
tego ¿e na przyk³ad ktoœ chcia³by wykorzystaæ te
informacje z akt postêpowania administracyjne-
go przeciwko s¹siadowi. I o tym w³aœnie mówi³am
i na takie niebezpieczeñstwa zwi¹zane ze zmian¹
definicji tajemnicy s³u¿bowej wskazywa³am.

Wydaje mi siê, ¿e je¿eli Wysoki Senat zechce
uwzglêdniæ te wszystkie uwagi, bêdzie to na-
prawdê z korzyœci¹ dla zwyk³ych obywateli. Bo
tutaj nie chodzi o to, ¿eby chroniæ dokumenty,
informacje, które powinny byæ udostêpnione na
podstawie ustawy o dostêpie do informacji publi-
cznej. Chodzi o interes zwyk³ych obywateli, o któ-
rych informacje mog³yby byæ wykorzystywane
w zwyk³ych sporach s¹siedzkich albo przez me-
dia – jak pañstwo wiecie, media bardzo czêsto
w sposób nie³adny wykorzystuj¹ w publikacjach
informacje i to odbywa siê z krzywd¹ dla zwyk-
³ych obywateli. I to tylko tyle. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê serdecznie.
Zwracam siê do pañstwa senatorów: czy ktoœ

z pañstwa pragnie zaadresowaæ pytania zwi¹za-
ne z ustaw¹ do obecnych na posiedzeniu goœci?
Czy ktoœ z pañstwa senatorów takie pytanie chce
zg³osiæ?

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Józef Dziemdziela:
Senator Dziemdziela.
Chcia³bym zadaæ pytanie panu ministrowi

spraw wewnêtrznych. Chcia³bym zapytaæ, jak
wygl¹da sprawa, która nie zosta³a uregulowana
w tej nowelizacji, a wydaje mi siê, ¿e budzi ona
wiele kontrowersji. Chodzi mi o dostêp do spraw
poufnych i tajnych wybranych w wolnych wybo-
rach wójtów, burmistrzów, prezydentów. Pod-
ci¹gn¹³bym do tej samej kategorii równie¿ staro-
stów i marsza³ków województw, bo oni nie s¹ wy-
jêci spod tej procedury dopuszczenia do spraw
poufnych i tajnych, a je¿eli nie s¹ wyjêci… Jak to
mo¿e byæ, ¿eby prezydent miasta nie by³ dopusz-
czony do spraw poufnych, skoro pe³ni funkcjê
prezydenta? Je¿eli to jest malutkie miasteczko,
no mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e upowa¿ni zastêp-
cê, ale ja sobie nie wyobra¿am na przyk³ad niedo-
puszczenia prezydenta Warszawy czy £odzi do
spraw i poufnych, i tajnych i zlecenia wykonywa-
nia zadañ w jego imieniu innemu urzêdnikowi
czy zastêpcy. Tego wyj¹tku nie ma w art. 27 usta-
wy, w rozdziale 5 „Dostêp do informacji nieja-
wnych. Postêpowanie sprawdzaj¹ce”. Czy nie po-
winny byæ wy³¹czone spod tego równie¿ osoby na
tych stanowiskach, tak jak jest wy³¹czonych
w art. 27 ust. 6 wiele osób? Równie¿ i my, pos³o-
wie i senatorowie, jesteœmy wy³¹czeni – tylko je-
¿eli musimy mieæ dostêp do spraw œciœle tajnych,
musimy przejœæ tê uregulowan¹ tu procedurê
sprawdzaj¹c¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czys¹dalszepytaniadopanaministra?Niema.
Je¿eli mo¿na prosiæ, to ju¿ z miejsca.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Tadeusz Matu-
siak: Czyli mo¿na z miejsca?)

Tak, bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Tadeusz Matusiak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoki Senacie, tak jak pan senator zauwa-

¿y³, z tej procedury wy³¹czeni s¹ jedynie parla-
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mentarzyœci, którzy maj¹ z urzêdu dopuszczenie
do tajemnicy „tajne”, ale nie „œciœle tajne”. Je¿eli
bêd¹ chcieli mieæ tê wy¿sz¹ klauzulê, to równie¿
bêd¹ podlegali procedurze. Ja uwa¿am, ¿e jest to
s³uszne. Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e wójtów, burmi-
strzów, prezydentów mamy w tej chwili w kraju
ponad dwa tysi¹ce siedmiuset, a w³¹czywszy do
tego jeszcze starostów, marsza³ków… Uwa¿am,
¿e tak du¿ej grupy osób nie mo¿na wy³¹czyæ
z poddawania tego rodzaju procedurom. Jest
bardzo wskazane, ¿eby j¹ przeszli. Oczywiœcie,
mówiê to na podstawie swojego doœwiadczenia,
zdobytego jako prezydent. Prezydentom w³aœci-
wie nigdy nie by³y przekazywane tajne dokumen-
ty, nawet na poziomie „tajne”, wiêc s¹dzê, ¿e sta-
rostowie równie¿… Co prawda znam doœwiadcze-
nia samorz¹dowe pana senatora. Uwa¿am wiêc
to za jak najbardziej s³uszne, stosowanie tej pro-
cedury wy³¹czaj¹cej pos³ów i senatorów jest jak
najbardziej zasadne i uzasadnione.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
I zwracam siê ponownie do sali z zapytaniem:

czy s¹ pytania?
Bardzo proszê, Pani Senator.
Pani senator Simonides.
(Senator Dorota Simonides: Nie, ja tylko tak

trzymam rêkê, bo mam j¹ w gipsie.)
A, to tylko taka okolicznoœæ. Rozumiem. S¹dzi-

³am, ¿e oznacza to gotowoœæ do zadania pytania.
Rozumiem, ¿e nie ma dalszych pytañ.
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 wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu.
Wnioski te musz¹ byæ z³o¿one na piœmie do za-
mkniêcia dyskusji nad dan¹ ustaw¹.

Przypominam, ¿e komisja bêdzie rozpatrywaæ
tylko te wnioski, które zosta³y z³o¿one do za-
mkniêcia dyskusji, na piœmie do marsza³ka Se-
natu.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Kazimierza Pawe³ka.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Pawe³ek:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Moje wyst¹pienie zacznê nietypowo, bo wier-

szem.
„Tam, gdzie najgrubszy œwiata mur/ Gdzie

wstêpu broni rzeka/ W pancernej kasie w jed-

nym z biur/ Tkwi moja kartoteka./ Jaki jej kolor?/
Któ¿ to wie?/ Muru nie skruszysz g³ow¹./ Tam
czerni¹ znacz¹ dusze z³e/ A dobre na ró¿owo.”

Byæ mo¿e tam, na górze, mamy jedn¹ kartote-
kê, ale tutaj, na dole, tych kartotek mamy wiele,
a niektórzy nawet bardzo wiele. Bo nie tylko
w IPN s¹ nasze teczki czy kartoteki. Nasze teczki,
kartoteki s¹ na pewno w banku, na policji, s¹
w wywiadzie, s¹ jeszcze w niektórych innych
miejscach, gdzie dane o nas zdobyto podstêpem.
To jest ju¿ sektor pani minister Kuleszy, do tego
nie bêdê wraca³. Bo je¿eli ktoœ by³ nieostro¿ny
i wype³ni³ podsuniêt¹ mu ankietê… To ju¿ jego
wina, ¿e nie zobaczy³ na koñcu zapisu, i¿ zgadza
siê na przetwarzanie swoich danych.

Chcê odnieœæ siê do tych kartotek, które nam
siê tworzy z racji pe³nienia funkcji, mandatu czy
uzyskania kredytu w banku. Te kartoteki, te za-
piski o nas nie zawsze s¹ chronione w nale¿yty
sposób. I tu przychylam siê do zdania pani mini-
ster co do lekkomyœlnoœci, z jak¹ wydaje siê pew-
ne dane o nas dziennikarzom, zw³aszcza dane za-
warte w niektórych ankietach, które tutaj mamy;
chodzi o te ankiety osobowe. Wystarczy, ¿e siê
dostanie tak¹ informacjê dotycz¹c¹ ¿ycia danego
cz³owieka. To jedna sprawa.

Druga sprawa. Gdy wype³niamy kwestiona-
riusz, zak³ada nam siê kartotekê czy teczkê i ktoœ
sprawdza te dane. I jest to niezwykle ¿enuj¹ce dla
nas, obywateli, bo odbywa siê to w sposób prymi-
tywny, naiwny, czasami bardzo prostacki. No, je-
¿eli cz³owiek wype³ni³ ankietê, je¿eli zajmuje sta-
nowisko, to musi byæ przeœwietlony, sprawdzo-
ny, czêsto pods³uchiwany. A sprawdzanie odby-
wa siê w sposób bardzo prymitywny, na przyk³ad
przychodzi policjant i wypytuje s¹siadów. A pyta
niekiedy o to, kto tu przychodzi, no i oczywiœcie
najczêœciej o to, czy dany cz³owiek pije wódkê, czy
ma kochankê i o której godzinie chodzi spaæ. To
s¹ autentyczne sytuacje, z którymi ja osobiœcie
siê spotka³em.

Mówiono tutaj o tym, ¿e maleje liczba tajnych
i poufnych dokumentów. Proszê pañstwa, ja wy-
snuwam tak¹ hipotezê, ¿e im wiêcej jest doku-
mentów tajnych, œciœle tajnych czy poufnych,
tym bardziej ograniczona jest wolnoœæ obywatel-
ska, bo w œlad za tymi dokumentami œciœle tajny-
mi wcale nie idzie szeroko rozwiniêta ochrona
obywateli. Te dokumenty œciœle tajne, tajne, po-
ufne s¹ wymierzone przeciwko naszej wolnoœci
obywatelskiej. A tych dokumentów tajnych… Nie
mam powodu nie wierzyæ panu ministrowi, ¿e ich
liczba maleje, aczkolwiek je¿eli nawet maleje, to
tych dokumentów jest i tak za du¿o, bo ograni-
czenie wolnoœci obywatelskiej, które one nios¹ za
sob¹ w ró¿nych aspektach, ci¹gle jest du¿e. Po-
wsta³o nawet takie powiedzenie: „niech nam ¿yje
Polska nowa, œciœle tajna, pods³uchowa”, które
wœród obywateli, niestety, ci¹gle jest znane.
Dziêkujê za uwagê.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê serdecznie.
Jak pañstwo s³yszycie, o teczkach mo¿na mó-

wiæ nie tylko proz¹, ale i wierszem. Talenty w Se-
nacie s¹ przeogromne.

Kolejnym mówc¹ bêdzie pan Krzysztof Jurgiel,
którego serdecznie zapraszam do mównicy.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ochrona informacji niejawnych dotyczy naj-

bardziej istotnych interesów pañstwa polskiego.
W realiach wspó³czesnego œwiata, w którym infor-
macja czêsto staje siê najgroŸniejsz¹ broni¹,
szczególnie wa¿ne jest to, aby zapewniæ taki obieg
informacji o znaczeniu kluczowym dla pañstwa –
z jednej strony czytelny i sprecyzowany, z drugiej
zaœ strony szczelny i odporny na przecieki.

Wydarzenia na scenie politycznej w ostatnich
latach i miesi¹cach pokazuj¹, ¿e informacja mo-
¿e równie¿ stawaæ siê broni¹ w bie¿¹cej walce po-
litycznej. Wiele wa¿nych informacji przedostaje
siê do mediów.

Równie powa¿ny jest problem zarzutów, które
stawia siê osobom upowszechniaj¹cym informa-
cje, co do których tajny status nie jest sprecyzo-
wany. Dlatego szczególnie wa¿ne jest precyzyjne
okreœlenie w art. 2, jakie informacje maj¹ status
tajemnic pañstwowych i s³u¿bowych. Przypomi-
nam, ¿e w nowelizowanym art. 2 zawarto œcis³¹
definicjê tajemnicy s³u¿bowej.

Jeœli chodzi o tajemnicê pañstwow¹, to artyku³
ten, oprócz tego, ¿e podaje jej definicjê, odsy³a do
za³¹cznika nr 1 ustawy. W tym za³¹czniku wy-
mieniono dwadzieœcia dziewiêæ informacji stano-
wi¹cych tajemnicê pañstwow¹ i mog¹cych byæ
objêtymi klauzul¹ „œciœle tajne” oraz dodatkowo
szeœædziesi¹t jeden informacji, które mog¹ byæ
objête klauzul¹ „tajne”.

Równie wa¿nym przepisem zwiêkszaj¹cym
czytelnoœæ stosowania regulacji dotycz¹cych
ochrony informacji jest dodawany w art. 1 nowe-
lizowanej ustawy ust. 4, który pozwoli zastoso-
waæ przepisy kodeksu postêpowania administra-
cyjnego do postêpowañ sprawdzaj¹cych, odwo-
³awczych oraz dotycz¹cych bezpieczeñstwa prze-
mys³owego. Podobne znaczenie maj¹ przepisy
art. 48a i art. 48j, przyznaj¹ce prawo odwo³ania
od decyzji odmawiaj¹cej poœwiadczenia bezpie-
czeñstwa lub decyzji o jego cofniêciu do prezesa
Rady Ministrów, a nastêpnie prawo skargi do
s¹du administracyjnego.

Równie wa¿ne s¹ nowe przepisy dotycz¹ce
bezpieczeñstwa sieci systemów teleinformatycz-
nych, a tak¿e bezpieczeñstwa przemys³owego.
Zw³aszcza te ostatnie poprawiaj¹ sytuacjê przed-
siêbiorców zamierzaj¹cych wykonywaæ umowy
zwi¹zane z dostêpem do informacji niejawnych.

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e w Sejmie z inicja-
tywy Prawa i Sprawiedliwoœci przyjêta zosta³a
wa¿na poprawka dotycz¹ca przede wszystkim
prac parlamentu. Wynika³a ona z podjêtych
przez Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
czynnoœci kontrolnych przeprowadzonych w Se-
jmie w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ jednej z komisji
œledczych. Kontrola ta zosta³a, jak przypomi-
nam, przeprowadzona z zupe³nym lekcewa¿e-
niem parlamentu i naruszeniem zasad jego pra-
cy. Po przyjêciu zaproponowanej przez Prawo
i Sprawiedliwoœæ poprawki dotycz¹cej art. 17 no-
welizowanej ustawy s³u¿by ochrony pañstwa bê-
d¹ mia³y obowi¹zek uzgadniania czynnoœci wy-
konywanych wobec Sejmu i Senatu z mar-
sza³kiem Sejmu i marsza³kiem Senatu. Roz-
wi¹zanie to zapewni skuteczn¹ ochronê informa-
cji niejawnych w obu izbach parlamentu, przy je-
dnoczesnym poszanowaniu ich praw i powagi.

Rozpatrywana dziœ nowelizacja wprowadza is-
totne doprecyzowania i wyjaœnienia, jednoczeœ-
nie wzmacniaj¹c ochronê informacji niejawnych.
Popieram to rozwi¹zanie i bêdê g³osowa³ za przy-
jêciem tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê serdecznie.
Zapraszam pana senatora Dziemdzielê. Bar-

dzo proszê o zabranie g³osu.

Senator Józef Dziemdziela:
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
No, ja nie uzyska³em od pana ministra zado-

walaj¹cych mnie informacji. Chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e ja w³aœciwie ca³y czas zgadza³em siê
z tym, ¿e pos³owie i senatorowie nie musz¹ wy-
pe³niaæ ankiet i nie musz¹ byæ dopuszczeni do
spraw niejawnych. I uwa¿am, ¿e tak samo po-
winny byæ potraktowane osoby pe³ni¹ce funkcje
z wyboru – mam tu na myœli wójtów, burmi-
strzów, prezydentów miast, starostów i mar-
sza³ków województw – dlatego ¿e dopuszczenie
do informacji niejawnych oznacza nie tylko udo-
stêpnienie spraw tajnych czy œciœle tajnych, lecz
tak¿e zastrze¿onych i poufnych, a pism takich
jest w urzêdach bardzo du¿o. I nie wyobra¿am
sobie, ¿eby po wype³nieniu ankiety weryfikato-
rzy mogli nie dopuœciæ prezydenta do spraw za-
strze¿onych, poufnych. A przecie¿ mo¿e tak siê
zdarzyæ. I wówczas dojdzie do sytuacji, w której
prezydent miasta bêdzie zarz¹dza³ miastem,
choæ nie bêdzie dopuszczony do tych nieja-
wnych spraw, a tym, który bêdzie zna³ pisma po-
ufne, bêdzie jego pracownik. Bo wiceprezydent
jest tylko pracownikiem, on ju¿ nie jest wybiera-
ny, jest drugim urzêdnikiem, ale mianowanym
ju¿ przez prezydenta. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e te
organy nie mog¹ z tego powodu funkcjonowaæ
w sposób prawid³owy.
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Ja mia³em w ¿yciu tak¹ sytuacjê, dlatego chcê to
pokazaæ na w³asnym przyk³adzie. Kiedy zosta³em
starost¹, pewna pani, która mia³a dopuszczenie do
tychspraw–awtedyprzejêliœmyurzêdy rejonowe–
powiedzia³a mi, ¿e sprawy poufne, zastrze¿one bê-
dzie podpisywa³a sama i nie bêdzie mnie o nich in-
formowa³a, bo ja nie mam dopuszczenia. Ale to ja
za to odpowiada³em, bo to kierownik jednostki,
zgodnie z ustaw¹, za to odpowiada. Chodzi³o te¿
o sprawy obrony, dotycz¹ce nadzwyczajnych za-
gro¿eñ, dostêpu do informacji, chocia¿by telefo-
nów itd. W zwi¹zku z tym nie wyobra¿a³em sobie
pracy na tym stanowisku i wype³niania wszystkich
zadañ, jakie na³o¿y³a na mnie rada.

Dzisiaj, czy to jest wybór przez radê, czy wybór
bezpoœredni, tak jak w przypadku nas, senato-
rów, których spo³eczeñstwo wybiera bezpoœre-
dnio… Ale œmiem twierdziæ, ¿e niektórych prezy-
dentów miast wybiera du¿o wiêcej wyborców ni¿
nas. Bo na przyk³ad w £odzi wybiera siê jednego
prezydenta, a parlamentarzystów a¿ dwunastu.
W zwi¹zku z tym, ¿e tak powiem, si³a wyboru jest
wiêksza ni¿ nawet w przypadku parlamentarzy-
stów. I dlatego nie zgadzam siê z takim wyjaœnie-
niem, ¿e powinni byæ tak samo poddawani proce-
durze, jak ka¿dy inny obywatel czy kierownik in-
nej pañstwowej jednostki, bo wtedy, jeœli dany
cz³owiek nie ma dopuszczenia do tych danych,
mo¿na go zmieniæ, ³¹cznie z wojewodami, mini-
strami itd.

Dlatego te¿ wnoszê o poprawkê, aby w art. 27
ust. 6, gdzie s¹ wymienione stanowiska osób
zwolnionych z postêpowania sprawdzaj¹cego, po
wyliczeniu szefów czterech kancelarii: prezyden-
ta Rzeczypospolitej, Sejmu i Senatu, a tak¿e pre-
zesa Rady Ministrów, dodaæ: „wójtów, burmi-
strzów, prezydentów miast, starostów i mar-
sza³ków województw”.

Oczywiœcie ich dotyczy³by równie¿ ust.9, który
mówi, ¿e te osoby zapoznaj¹ siê z przepisami
o ochronie informacji niejawnych i sk³adaj¹ oœ-
wiadczenia o ich znajomoœci, czyli o przestrzega-
niu tej tajemnicy. Uwa¿am, ¿e te osoby powinny
podpisaæ zobowi¹zanie do przestrzegania tajem-
nicy. Ich obowi¹zuje ta ustawa, ale nie obowi¹zu-
je ich procedura sprawdzaj¹ca. Tak jak powie-
dzia³em, te osoby i tak musz¹ wykonywaæ te fun-
kcje, tak¿e bez dopuszczenia. Dlatego sk³adam
tak¹ poprawkê na rêce pani marsza³ek. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Poproszê tê poprawkê. Widzê, ¿e od lewej rêki,

a nie od prawej. No, ale moc sprawcza bêdzie taka
sama.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-
braæ g³os w dyskusji? Nie ma dalszych zg³oszeñ.

Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e oprócz wniosku

o charakterze legislacyjnym z³o¿onego przez pa-
na senatora Dziemdzielê wnioski legislacyjne
z³o¿y³ równie¿ pan senator Wies³aw Pietrzak.

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

Zwracam siê na tym etapie do strony rz¹dowej.
Czy po zakoñczonej debacie chcieliby nasi goœcie
odnieœæ siê do wyst¹pieñ senatorów b¹dŸ wnios-
ków, które zosta³y zaprezentowane?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Tadeusz Matu-
siak: Ja pozwolê siê tu rozejrzeæ, bo mo¿e ktoœ
z zaproszonych goœci… Pan minister Goszczyñ-
ski?)

(Zastêpca Szefa Agencji Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego Zbigniew Goszczyñski: Jedno s³owo,
je¿eli mo¿na, Pani Marsza³ek.)

Bardzo proszê, mo¿e byæ nawet kilka.

Zastêpca Szefa Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
Zbigniew Goszczyñski:
Myœlê, ¿e w wyst¹pieniu jednego z senatorów

dosz³o do – mo¿na by odnieœæ takie wra¿enie – do
pewnego przek³amania. Otó¿ kontrola, która zo-
sta³a podjêta przez Agencjê Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego, by³a na pewno kontrol¹ zgodn¹
z prawem. Mo¿na mówiæ o pewnej niezrêcznoœci,
¿e ona nast¹pi³a w tym czasie, ale na pewno by³a
ona zgodna z prawem. Chodzi o to, ¿eby nie by³o
takich w¹tpliwoœci na przysz³oœæ, i st¹d ta nowe-
lizacja i zmiana tego przepisu, o którym mówi³
pan senator. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Tadeusz Matu-
siak: Czy pani minister, pani profesor Kulesza…)

(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobo-
wych Ewa Kulesza: Nie, dziêkujê.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Tadeusz Matu-
siak: Pan minister Bartosik?)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Infor-
matyzacji Marek Bartosik: Nie, dziêkujê.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Tadeusz Matusiak:
Proponujê, ¿ebyœmy odnieœli siê do propozycji,

chocia¿by pana senatora Dziemdzieli, na posie-
dzeniu komisji, aczkolwiek jest to problem do
przedyskutowania, bo moim zdaniem prezydent,
starosta czy marsza³ek – bo obracaliœmy siê tutaj
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g³ównie w obszarze obronnoœci – w zasadzie nie
potrzebuje mieæ dopuszczenia nawet do klauzuli
poufnej, a tam siê liczy g³ównie tajemnica s³u¿bo-
wa. Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e mówiê to równie¿ ja-
ko by³y prezydent, który by³ jednoczeœnie staro-
st¹. Wiem, ¿e równie¿ pan senator by³ starost¹,
ale przedyskutujmy ten problem na posiedzeniu
komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Ministrze. Dziêkujê równie¿ za

to, ¿e wszed³ pan w moj¹ rolê i odpyta³ goœci, jak
wygl¹da ich gotowoœæ wyra¿enia stanowiska
w sprawie rozpatrywanej ustawy. Taka wspó³pra-
ca w parlamencie, jak myœlê, nie zaszkodzi.

W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, tym samym zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicz-
nego o ustosunkowanie siê do przedstawionych
w toku debaty nad tym punktem wniosków
i przygotowanie sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie informacji nieja-
wnych oraz niektórych innych ustaw zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Serdecznie dziêkujê naszym goœciom za udzia³
w posiedzeniu i za wspó³pracê z Senatem w pro-
cesie legislacyjnym nad tym projektem.

Przystêpujemy do rozpatrzenia…
Ale zanim przyst¹pimy, damy goœciom szansê

opuszczenia sali obrad.
Bardzo serdecznie proszê, ¿eby kontynuowaæ

dyskusjê poza sal¹ obrad.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ochronie wyp³aty wynagro-
dzeñ osób zatrudnionych w samodzielnych pub-
licznych zak³adach opieki zdrowotnej.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na dziewiêædziesi¹tym
ósmym posiedzeniu 4 marca bie¿¹cego roku i te-
go samego dnia zosta³a przekazana do Senatu.
Marsza³ek Senatu równie¿ 4 marca 2005 r., zgod-
nie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skiero-
wa³ j¹ do Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
oraz do Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dno-
œci. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa-
³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 901, a sprawozdania komi-
sji w drukach nr 901A i 901B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³e-
cznej i Zdrowia senatora Miros³awa Lubiñskiego
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Miros³aw Lubiñski:

Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie
Senatorowie!

Z upowa¿nienia Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Iz-
bie sprawozdanie dotycz¹ce uchwalonej przez
Sejm w dniu 4 marca tego roku ustawy o ochro-
nie wyp³aty wynagrodzeñ osób zatrudnionych
w samodzielnych publicznych zak³adach opieki
zdrowotnej, druk senacki nr 901. Ustawa stano-
wi³a poselsk¹ inicjatywê ustawodawcz¹.

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, celem ustawy jest
zapewnienie ochrony wyp³at wynagrodzeñ osób
zatrudnionych w samodzielnych publicznych za-
k³adach opieki zdrowotnej. Sejm przyj¹³ ustawê
w trybie pilnym, po protestach pracowników s³u¿-
by zdrowia spowodowanych zajêciami komorni-
czymi kont bankowych szpitali, które uniemo¿li-
wia³y wyp³acanie wynagrodzeñ za pracê. Komorni-
cy zaczêli blokowaæ pieni¹dze przeznaczone na wy-
nagrodzenie pracowników zad³u¿onych szpitali po
nowelizacji kodeksu postêpowania cywilnego.
W wyniku tej nowelizacji 6 lutego bie¿¹cego roku
zmieni³y siê zasady postêpowania egzekucyjnego.
Nowe brzmienie art. 890 §2 k.p.c. wzmocni³o pra-
wa wierzycieli, jednak w sposób nieproporcjonalny
os³abi³o ochronê wynagrodzeñ za pracê. Oczywi-
œcie, przepis ten stosuje siê do wszystkich d³u¿ni-
ków i wierzycieli, ale ze wzglêdu na ogromne zad³u-
¿enie szpitali to w³aœnie pracownicy s³u¿by zdrowia
odczuli go najszybciej i najbardziej dotkliwie. Alar-
muj¹cedoniesieniao zajêciachkomorniczychkont
szpitali z pieniêdzmi przeznaczonymi na wynagro-
dzenia pracowników s¹ od ponad miesi¹ca przeka-
zywane przez media.

Wspomniany przepis art. 890 kodeksu postê-
powania cywilnego w poprzednim brzmieniu
uchyla³ zakaz wyp³at z zajêtego rachunku ban-
kowego, jeœli chodzi o bie¿¹ce wyp³aty na wyna-
grodzenia pracownicze. Wyp³ata na wynagrodze-
nia mog³a nast¹piæ po z³o¿eniu bankowi odpisu
aktualnej listy p³ac, bez koniecznoœci zwracania
siê do s¹du i jakichkolwiek dodatkowych ograni-
czeñ. Art. 890 § 2 w nowym brzmieniu nie jest ju¿
tak liberalny. Sprowadza siê do tego, ¿e z opisa-
nego przywileju mog¹ korzystaæ wy³¹cznie przed-
siêbiorcy na podstawie postanowienia s¹du
przez okres nie d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce, a wy-
p³acone wynagrodzenia nie bêd¹ mog³y byæ wy¿-
sze ni¿ obowi¹zuj¹ce minimalne wynagrodzenie.
Przes³anki te wykluczaj¹ wiêc aktualn¹, typow¹
dla publicznych zak³adów opieki zdrowotnych
sytuacjê d³ugoterminowych egzekucji, z których
w tak zwanej kumulacji œrodków na wynagrodze-
nia przez ca³y wieloletni okres zad³u¿enia i zajê-
cia rachunku bankowego finansowano wynagro-
dzenia pracownicze z oczywistym uszczupleniem
wierzycieli. Obecnie okres ten nie bêdzie móg³
przekroczyæ trzech miesiêcy.
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Oczywiœcie, pewnym ryzykiem jest mo¿liwoœæ
definiowania publicznego zak³adu opieki zdro-
wotnej jako przedsiêbiorcy. Charakter dzia³alno-
œci i zasady wykonywania œwiadczeñ zdrowot-
nych przez publiczne zak³ady opieki zdrowotnej
wskazuj¹, ¿e mieszcz¹ siê one w ramach dzia³al-
noœci gospodarczej, czyli ¿e szpitale s¹ przedsiê-
biorstwami. Brakuje jednak jednoznacznoœci
prawa w tym zakresie. Gdyby mia³a nast¹piæ
zmiana dotychczasowej praktyki, czego nie mo¿-
na wykluczyæ, skoro mo¿na uzasadniaæ stano-
wisko odmienne, to wówczas publiczne zak³ady
opieki zdrowotnej nie bêd¹c przedsiêbiorstwem
w ogóle nie mog³yby korzystaæ z przywileju
art. 890 §2 kodeksu postêpowania cywilnego,
w brzemieniu po nowelizacji. Oznacza³oby to, ¿e
szpital d³u¿nik nie bêdzie móg³ uzyskaæ dla
swoich pracowników ¿adnych œrodków z zajêtego
rachunku bankowego. Gdyby tak¹ interpretacjê
przyjê³y s¹dy, a tego nie mo¿na wykluczyæ, szpi-
tale by³yby w gorszej sytuacji ni¿ inne podmioty
prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, poniewa¿
pracownicy szpitali byliby pozbawieni jakiejkol-
wiek ochrony wyp³aty wynagrodzeñ za pracê
w przeciwieñstwie do pracowników zatrudnia-
nych u pracodawcy, który spe³nia definicjê
przedsiêbiorcy.

Ministerstwo Zdrowia i minister sprawiedli-
woœci we wspólnym stanowisku, w poszukiwa-
niu podstaw prawnych dla ochrony œrodków na
wynagrodzenia pracownicze w zad³u¿onych szpi-
talach, wskazuj¹ na art. 831 §1 pkt 4 kodeksu
postêpowania cywilnego jako na œrodek zaradczy
przeciwko egzekucjom z rachunków bankowych
szpitali. Na jego podstawie szpitale mog¹ ¿¹daæ
wy³¹czenia z egzekucji 75% wynagrodzenia za
œwiadczone us³ugi zdrowotne otrzymywanego
z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wówczas ta
kwota bêdzie wolna od egzekucji i bêdzie pozo-
stawa³a w dyspozycji d³u¿nika, bêdzie przezna-
czona na sfinansowanie bie¿¹cych wydatków ko-
niecznych dla realizacji kontraktów z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, w tym na bie¿¹ce wy-
nagrodzenia pracownicze. Niestety w praktyce
napotykamy na dwie zasadnicze trudnoœci.

Po pierwsze, ograniczenie egzekucji wynika-
j¹ce z art. 831 §1 pkt 4 kodeksu postêpowania
cywilnego ma bezpoœrednie zastosowanie do za-
jêcia wierzytelnoœci od funduszu, zaœ nie odnosi
siê do zajêcia rachunku bankowego, czyli wierzy-
telnoœci przypadaj¹cej od banku. Egzekucja
z wierzytelnoœci i egzekucja z rachunku banko-
wego to dwa oddzielnie uregulowane sposoby eg-
zekucji, które mog¹ byæ prowadzone niezale¿nie
od siebie. To, ¿e komornik mo¿e zaj¹æ 25% wie-
rzytelnoœci od Narodowego Funduszu Zdrowia,
nie musi wcale oznaczaæ, ¿e nie wolno mu zaj¹æ
pozosta³ej kwoty, jeœli tylko ta znajdzie siê na ra-

chunku bankowym szpitala. Na takiej interpre-
tacji prawnej opieraj¹ siê komornicy zajmuj¹cy
rachunki bankowe zad³u¿onych szpitali. Oczy-
wiœcie s¹dy mog¹ nie podzieliæ takiego stanowis-
ka, ale procedury s¹dowe s¹ d³ugotrwa³e, a roz-
strzygniêcie tej kwestii na korzyœæ pracowników
niepewne.

Po drugie, niejednokrotnie wynagrodzenia
brutto w strukturze wydatków szpitali przekra-
czaj¹ 75% wynagrodzenia z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, a wówczas kwota wolna od egzeku-
cji na podstawie art. 831 w ¿adnym wypadku nie
przekroczy koniecznej kwoty na sfinansowanie
wynagrodzeñ pracowniczych, a z regu³y bêdzie to
jedyny dochód publicznego zak³adu opieki zdro-
wotnej.

Przy takich realiach prawnych i ekonomicz-
nych nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e zad³u¿one
szpitale po up³ywie trzech miesiêcy postêpowa-
nia egzekucyjnego, a wiêc pocz¹wszy od maja
bie¿¹cego roku, mog¹ nie posiadaæ wystarcza-
j¹cych œrodków nawet na bie¿¹ce wynagrodzenie
pracownicze, nie mówi¹c o innych wydatkach –
na energiê, leki, podatki, us³ugi. Grozi to faktycz-
n¹ utrat¹ zdolnoœci do utrzymania dotychczaso-
wego poziomu us³ug medycznych, a z czasem bez
sta³ego wsparcia zewnêtrznego utrat¹ mo¿liwo-
œci dalszego funkcjonowania.

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Komisja Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia na swoim posiedzeniu uz-
na³a, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem przedstawio-
nych w¹tpliwoœci i zagro¿eñ brakiem dostatecz-
nej ochrony wyp³at wynagrodzeñ za pracê wszys-
tkich pracowników, a w szczególnoœci s³u¿by
zdrowia jest odpowiednia zmiana art. 890 kodek-
su postêpowania cywilnego, która bêdzie mniej
dotkliwa w skutkach dla pracowników d³u¿nika.

18 lutego bie¿¹cego roku wp³yn¹³ do laski
marsza³kowskiej skierowany przez prezydenta
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego. Projekt przywraca ochro-
nê œwiadczeñ pracowniczych. Istot¹ tej zmiany
jest objêcie ochron¹ wynagrodzenia za pracê nie-
zale¿nie od statusu prawnego podmiotu, który
jest pracodawc¹, bez odwo³ywania siê do decyzji
s¹du i bez ograniczeñ czasowych. Jednak uw-
zglêdniaj¹c interesy wierzycieli wprowadza siê
ograniczenie kwotowe, dopuszczaj¹c bie¿¹ce wy-
p³aty na wynagrodzenie za pracê do wysokoœci
nieprzekraczaj¹cej przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia. Projekt zmian nie czyni wy³omu
w systemie prawnym powszechnie stosowanym
wobec wszystkich podmiotów, nie daje on przy-
wilejów okreœlonej grupie, nie preferuje praco-
wników s³u¿by zdrowia, stanowi kompromis uw-
zglêdniaj¹cy prawa wierzycieli egzekwuj¹cych
nale¿ne im wierzytelnoœci.

Za³o¿enia projektu zosta³y uznane przez ko-
misjê za optymalne, problem jednak w tym, ¿e
jest to tylko projekt bêd¹cy przedmiotem pracy
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Sejmu i w najlepszym razie, uwzglêdniaj¹c pro-
cedury w przypadku zmiany regulacji kodekso-
wych, przepisy te mog³yby zostaæ uchwalone
przez Sejm w maju, czerwcu tego roku. Do tego
czasu sytuacja bez specjalnej regulacji zajêæ
kont bankowych mo¿e staæ siê dla szpitali i ich
pracowników beznadziejnie dramatyczna. Dla-
tego Senat otrzyma³ z Sejmu spo³ecznie uzasa-
dnion¹ ustawê bêd¹c¹ doraŸnym rozwi¹zaniem
przedstawionej sytuacji zajêæ komorniczych
rachunków bankowych zad³u¿onych szpitali,
jednak budz¹c¹ wiele w¹tpliwoœci natury pra-
wnej. Komisja przyjê³a do wiadomoœci negaty-
wn¹ opiniê Biura Legislacyjnego Senatu oraz
eksperta. W opiniach podniesiono, ¿e ustawa
wykazuje wady z punktu widzenia systemu
prawa, z punktu widzenia zasad techniki pra-
wodawczej oraz z punktu widzenia zgodnoœci
z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej. Ten
w¹tek na pewno rozwinie w sposób zdecydowa-
ny i kompetentnie objaœni pani senator Liszcz,
sprawozdawca Komisji Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci.

Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia w g³oso-
waniu przyjê³a stanowisko rekomenduj¹ce usta-
wê bez poprawek. Zdaj¹c sobie sprawê z powa¿-
nych zastrze¿eñ natury prawnej, komisja maj¹ca
w swojej nazwie, a co za tym idzie, w szczególnym
zainteresowaniu politykê spo³eczn¹ i zdrowie
uwa¿a, ¿e sprawa dotyczy bardzo wra¿liwej spo-
³ecznie dziedziny – bezpieczeñstwa zdrowotnego
spo³eczeñstwa, konstytucyjnie bêd¹cego zada-
niem publicznym finansowanym ze œrodków
publicznych. Nale¿y wiêc przyj¹æ, ¿e aktualna sy-
tuacja prawna i ekonomiczna szpitali w Polsce
jest na tyle specyficzna, a ich funkcja wa¿na spo-
³ecznie, ¿e uzasadnione jest przyjêcie epizodycz-
nej ustawy reguluj¹cej egzekucje z dochodów
szpitali do koñca roku, a optymalnie do momen-
tu szybkiego uchwalenia przez Sejm przedsta-
wionej wczeœniej nowelizacji kodeksu postêpo-
wania cywilnego, która zakoñczy³aby ¿ywot oma-
wianej ustawy.

Kolejnym argumentem za przyjêciem ustawy
s¹ istniej¹ce w obecnym stanie prawnym w¹tpli-
woœci i ró¿nice interpretacyjne dotycz¹ce kodek-
su postêpowania cywilnego, wymienione wczeœ-
niej, które mog¹ dodatkowo pogarszaæ sytuacjê
pracowników s³u¿by zdrowia i czyniæ nieskutecz-
nymi zapisy kodeksu postêpowania cywilnego
chroni¹ce w czêœci œrodki z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia p³yn¹ce do szpitali.

Je¿eli tej ustawy nie przyjmiemy, istnieje real-
ne zagro¿enie utraty zdolnoœci zad³u¿onych szpi-
talnych do œwiadczenia us³ug medycznych na
odpowiednim poziomie i w sposób ci¹g³y, co sta-
ra³em siê przedstawiæ w sprawozdaniu komisji.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-

stwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Teresê
Liszcz, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Bardzo proszê.

Senator Teresa Liszcz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoki Senacie!
Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

mia³a w postaci tej ustawy sejmowej szczególnie
twardy orzech do zgryzienia. Ustawa odpowiada
na wa¿ne zapotrzebowanie spo³eczne, zosta³a
uchwalona w Sejmie prawie jednomyœlnie.
Cz³onkowie komisji zdaj¹ sobie oczywiœcie spra-
wê z sytuacji, która powsta³a w nastêpstwie nie-
przemyœlanej do koñca nowelizacji kodeksu po-
stêpowania cywilnego w lipcu 2004 r. My, kiedy
pracowaliœmy nad t¹ nowelizacj¹, zwracaliœmy
uwagê na niebezpieczeñstwa, które p³yn¹ z ró¿-
nych przepisów. Zapewniano nas wówczas, ¿e na-
sze obawy s¹ przesadzone. No i okaza³o siê… Zre-
szt¹ w paru miejscach poprawiliœmy ustawê sej-
mow¹, nowelizuj¹c¹ k.p.c., ale w tym akurat nie.

I powsta³ bardzo trudny problem spo³eczny,
któremu Sejm postanowi³ zaradziæ, uchwalaj¹c
epizodyczn¹ ustawê, chroni¹c¹ w sposób szcze-
gólny, mocniejszy ni¿ w przypadku innych praco-
dawców i pracowników, wynagrodzenia osób za-
trudnionych w publicznych zak³adach opieki
zdrowotnej. My analizowaliœmy tê ustawê jednak
przede wszystkim z punktu widzenia prawnego.
Nie ulega niemal¿e w¹tpliwoœci, ¿e ustawa naru-
sza konstytucyjn¹ zasadê równoœci, bowiem ma
zamiar chroniæ w sposób szczególny tylko jedn¹
wybran¹ kategoriê pracowników, a problem do-
tyczy wszystkich pracowników. Mo¿e byæ tak, ¿e
dziêki tej ustawie, je¿eli ona wejdzie w ¿ycie, wie-
rzyciele publicznych zak³adów opieki zdrowotnej
nie wyegzekwuj¹ swoich nale¿noœci i nie maj¹c
œrodków nie wyp³ac¹ wynagrodzenia swoim pra-
cownikom. W skrajnych przypadkach, gdy cho-
dzi o du¿e kwoty, a ma³e firmy, mo¿e siê zdarzyæ
tak, ¿e to doprowadzi do ich upad³oœci, a tym sa-
mym do utraty miejsc pracy. A wiêc musimy so-
bie zdawaæ sprawê z tego, ¿e ta ustawa zmierza
do szczególnej ochrony pewnej, bardzo wa¿nej
sk¹din¹d grupy pracowników, kosztem innych
grup pracowniczych. Ona ma jeszcze i tak¹ wadê,
¿e zmiana kodeksu postêpowania cywilnego mia-
³a bardzo d³ugie vacatio legis, bo a¿ szeœciomie-
siêczne. Wierzyciele publicznych zak³adów opie-
ki zdrowotnej ju¿ byli przekonani, zreszt¹ mieli
prawo tak s¹dziæ, ¿e poczynaj¹c od dnia 5 lutego
tego roku, kiedy wesz³a w ¿ycie du¿a nowelizacja
kpc, bêd¹ mieli wiêksze szanse wyegzekwowania
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swoich nale¿noœci od zak³adów opieki zdrowot-
nej, ¿e ta egzekucja bêdzie ³atwiejsza. I oto teraz
zaskakuje siê ich ustaw¹, maj¹c¹ wejœæ w ¿ycie
z dniem og³oszenia i odwracaj¹c¹ tê sytuacjê,
stawiaj¹c¹ ich w sytuacji trudniejszej, która mia-
³a byæ zmieniona. A do tej zmiany, pozytywnej
dla nich, oni ju¿ siê przyzwyczaili przez szeœæ
miesiêcy vacatio legis. Tak wiêc to jest bardzo nie
w porz¹dku z prawnego, konstytucyjnego pun-
ktu widzenia.

Konsekwentnie, po tej dyskusji, po zapozna-
niu siê z opiniami ekspertów prawników, zosta³
zg³oszony na posiedzeniu komisji wniosek o od-
rzucenie z tych w³aœnie powodów tej ustawy.
Przepad³ on jednym g³osem. W tej sytuacji posta-
wi³am wniosek o przyjêcie tej ustawy bez popra-
wek, podda³am go pod g³osowanie, ale te¿ nie
przeszed³.

Zdawaliœmy sobie bowiem sprawê z tego, ¿e ta
ustawa ma nie tylko tê wielk¹ wadê, ciê¿k¹, jak¹
jest prawdopodobieñstwo niezgodnoœci z konsty-
tucj¹, ale ¿e ona ma tak¿e inne wady – legislacyj-
ne, redakcyjne, które sprawiaj¹, ¿e niezale¿nie
od grzechu naruszenia konstytucji, mo¿e siê
okazaæ, ¿e ta ustawa nie pozwoli osi¹gn¹æ celu,
jaki przyœwieca³ jej uchwaleniu. Zw³aszcza art. 3
ust. 1, który jest decyduj¹cy dla sensu tej usta-
wy, jest tak zredagowany, ¿e nie wiadomo, czy on
odnosi siê do komorników, jak powinno byæ, czy
to jest przepis antyegzekucyjny, ograniczaj¹cy
egzekucje, czy to jest przepis adresowany do
banku. Zwrot jest bowiem taki: œrodki pieniê¿ne
zgromadzone albo wp³ywaj¹ce na rachunek z za-
k³adu opieki zdrowotnej przeznacza siê w pier-
wszej kolejnoœci na bie¿¹c¹ wyp³atê wynagro-
dzeñ. Nie wiadomo, czy to jest adresowane do za-
k³adu, czy do banku. A intencj¹ by³o zaadreso-
wanie tego przepisu do komornika, bo to on pro-
wadzi egzekucjê.

W sytuacji, gdy dwa skrajne wnioski odpad³y,
zrozumieliœmy, ¿e musimy spróbowaæ tê niedos-
kona³¹ ustawê poprawiæ, chocia¿ o tyle, ¿eby
spe³ni³a cel, który postawili sobie jej twórcy. Nie-
konstytucyjnoœci naprawiæ siê nie da, a ca³y za-
mys³ jest niekonstytucyjny. Gdyby chcieæ hono-
rowaæ konstytucjê, to nale¿a³oby tê ustawê po
prostu odrzuciæ. Poniewa¿ wiêkszoœæ komisji nie
zgodzi³a siê na jej odrzucenie, postanowiliœmy
spróbowaæ j¹ poprawiæ, tak ¿eby choæ prawdopo-
dobnie obarczona grzechem niekonstytucyjno-
œci, przynajmniej by³a funkcjonalna, w tym sen-
sie, ¿e da³oby siê przy jej pomocy zrealizowaæ cel,
który przyœwieca³ inicjatorom, mianowicie ¿eby
mo¿liwa by³a ochrona wyp³at wynagrodzeñ pra-
cowników publicznych zak³adów opieki zdro-
wotnej.

W zwi¹zku z tym komisja proponuje poprawki,
dotycz¹ce przede wszystkim art. 3, ale tak¿e sa-

mego tytu³u ustawy. Ustawa zawiera bowiem je-
szcze jedn¹ wadê z punktu widzenia i prawnego,
i spo³ecznego. Mianowicie dotyczy ona ochrony
wynagrodzeñ nie tylko pracowników w sensie
œcis³ym, osób zatrudnionych na podstawie sto-
sunku pracy, ale wszelkich osób zatrudnionych
tak¿e na innych podstawach prawnych w ZOZ.
No i to jest nowoœæ. Dot¹d w prawie pracy i w pra-
wie postêpowania cywilnego szczególnej ochro-
nie i pewnemu uprzywilejowaniu podlega³y wy-
nagrodzenia pracownicze ze stosunku pracy. Tu,
w epizodycznej ustawie, rozszerza siê tê szczegól-
n¹ ochronê na inne stosunki ni¿ stosunki pracy.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e to niebezpieczny precedens,
mo¿e dochodziæ do zatarcia ochrony stosunków
pracy, wynagrodzeñ pracowniczych i wynagro-
dzeñ z innych tytu³ów.

Nastêpna wada. Ustawa dotyczy tylko tak
zwanych samodzielnych publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej, nie obejmuje zak³adów nie-
publicznych. I na ten temat siê nie wypowiada-
my. Chodzi tutaj o ochronê przede wszystkim
pracowników publicznej s³u¿by zdrowia i to jest
pewien wyró¿nik, który, moim zdaniem, konsty-
tucja dopuszcza, ale w kategorii publicznych za-
k³adów opieki zdrowotnej jest taka podkategoria
„samodzielne i inne”. Ustawa sejmowa nie obe-
jmuje tych innych, na przyk³ad jednostek
badawczo-rozwojowych, dzia³aj¹cych w obszarze
ochrony zdrowia. Wobec tego proponujemy w na-
szych poprawkach, po pierwsze to, ¿eby t¹ usta-
w¹ objête by³y wszystkie publiczne zak³ady opie-
ki zdrowotnej, a nie tylko samodzielne zak³ady
publicznej opieki zdrowotnej, a po drugie – i tu
jest ograniczenie – ¿eby odnosi³a siê ona tylko do
ochrony wynagrodzeñ pracowników sensu stri-
cte, zatrudnionych w ramach stosunku pracy,
a nie obejmowa³a wynagrodzeñ osób zatrudnio-
nych w zak³adach publicznej opieki zdrowotnej
na innej podstawie ni¿ stosunek pracy.

Mam du¿y dyskomfort psychiczny namawia-
j¹c pañstwa do przyjêcia stanowiska Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, bo akurat ze
strony tej komisji raczej nale¿a³oby oczekiwaæ
wniosku o odrzucenie tej ustawy. Ale prawnicy,
tych jest najwiêcej w tej komisji, maj¹ spojrzenie
nie tylko typowo prawnicze, zdaj¹ sobie sprawê
z tego, ¿e sytuacja pracowników s³u¿by zdrowia
jest wyj¹tkowa, ¿e nie ma jakieœ licz¹cej siê grupy
innych tak zad³u¿onych pracodawców.

A po wtóre, ochrona pracowników s³u¿by zdro-
wia i poœrednio funkcjonowania zak³adów jest
w jakimœ sensie ochron¹ tak¿e wszystkich ludzi,
potencjalnych pacjentów, którzy z tej opieki maj¹
korzystaæ. W ten sposób sami siebie t³umaczymy
w tej nie³atwej sytuacji. Dlatego – do tego zobo-
wi¹za³a mnie komisja – proszê o poparcie stano-
wiska komisji.

Oczywiœcie, mo¿e paœæ pytanie: a co bêdzie, je-
¿eli ustawa zostanie zaskar¿ona do Trybuna³u
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Konstytucyjnego? Na to mo¿na odpowiedzieæ, ¿e
zanim trybuna³ wyda orzeczenie, to prawdopo-
dobnie ustawa wygaœnie, straci moc, jako ¿e jest
ustaw¹, która ma obowi¹zywaæ do koñca tego ro-
ku. To jest ustawa epizodyczna.

Polskie doœwiadczenia ucz¹ jednak, ¿e tym-
czasowe rozwi¹zania dosyæ d³ugo siê utrzymuj¹.
Teoretycznie mo¿na sobie wyobraziæ próbê prze-
d³u¿enia obowi¹zywania tej ustawy. Myœlê je-
dnak, ¿e do tego nie dojdzie, ¿e w miêdzyczasie
zostanie uchwalona ta w³aœciwa ustawa, noweli-
zuj¹ca odpowiednio kodeks postêpowania cywil-
nego w odniesieniu do wszystkich podmiotów za-
trudniaj¹cych pracowników i wszystkich grup
pracowniczych, a nie wyró¿niaj¹ca tylko praco-
wników s³u¿by zdrowia. Dziêkujê.

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

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ krótkie pytania adresowane do se-
natorów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zg³osiæ
takie pytanie? Nie ma chêtnych. Jasnoœæ tego
projektu ustawy jest doœæ du¿a.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a wniesiona jako poselski projekt ustawy. Zgod-
nie z art. 50 Regulaminu Senatu pragnê zapytaæ
obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du,
czy chce zabraæ g³os.

Witam bardzo serdecznie pani¹ minister Wac-
³awê Wojtalê, która reprezentuje Ministerstwo
Zdrowia. Czy pani minister chce zabraæ g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wac³awa Wojtala: Pani Marsza³ek! Wysoki Sena-
cie…)

Zapraszam do mównicy. Senatorowie z przy-
jemnoœci¹…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wac³awa Wojtala: Chcê podziêkowaæ. Nie bêdê
zabiera³a g³osu, poniewa¿ senatorowie sprawo-
zdawcy przedstawili problematykê bardzo kom-
pleksowo. Jeœli bêd¹ pytania, chêtnie udzielê od-
powiedzi. Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
W tym momencie przechodzimy do regulami-

nowego czasu, kiedy pañstwo senatorowie mog¹
zadawaæ pytania przedstawicielom rz¹du.

Pani senator Sienkiewicz, bardzo proszê.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Dziêkujê bardzo.
Mam pytanie do pani minister. Czy kierowni-

ctwo resortu zdrowia posiada informacjê o liczbie
zak³adów, w których s¹ zajêcia wynagrodzeñ pra-

cowniczych? Jaka to jest skala – ca³oœæ wynagro-
dzeñ, czêœæ wynagrodzenia? Czy jest to monito-
rowane w ministerstwie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czy s¹ kolejne pytania do pani minister? Nie

ma.
Bardzo proszê pani¹ minister o udzielenie od-

powiedzi. Zapraszam do mównicy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Wac³awa Wojtala:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Pani Sena-

tor!
Ministerstwo Zdrowia analizuje bardzo dok³a-

dnie stan zad³u¿enia zak³adów opieki zdrowotnej
z tego wzglêdu, ¿e jest to problem niezwykle istot-
ny dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
w Polsce. Próbujemy równie¿ zdobyæ na bie¿¹co
informacje o wartoœci zajêæ komorniczych. Tych
informacji nie mo¿emy zebraæ z druków statysty-
cznych, poniewa¿ one nie podlegaj¹ analizie, ale
minister wysy³a sukcesywnie poprzez mar-
sza³ków pytania z proœb¹ o udzielenie odpowie-
dzi na temat stanu zajêæ, wierzytelnoœci.

Jeœli chodzi o zajêcia komornicze z wierzytel-
noœci w Narodowym Funduszu Zdrowia, to na
koniec 2004 r. wartoœæ zajêæ komorniczych prze-
kroczy³a 1 miliard 800 milionów z³. Z tego do za-
p³acenia pozosta³o 1 miliard 100 milionów z³.
W styczniu, bo nie mamy jeszcze danych za luty,
prawie 70 milionów z³ zosta³o zajêtych z kont, to
znaczy z wierzytelnoœci poprzez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. I równowartoœæ tego zosta³a wy-
p³acona.

Jeœli chodzi o zajêcia wynagrodzeñ pracowni-
czych, to dysponujê informacjami zebranymi
w lutym bie¿¹cego roku, z których wynika, ¿e na
ponad siedemset piêædziesi¹t szpitali – pytanie
dotyczy³o szpitali – w dziewiêædziesiêciu trzech
jednostkach zajêcia œrodków finansowych objê³y
œrodki przeznaczone na wynagrodzenia dla pra-
cowników. W tych zajêciach, które zosta³y doko-
nane, œrodki przeznaczone na wyp³atê wynagro-
dzeñ dla pracowników wynios³y 34 miliony
268 tysiêcy z³. Jest to liczba trochê inna od tej,
któr¹ podawa³am na posiedzeniu Komisji Polity-
ki Spo³ecznej i Zdrowia, ale wtedy mieliœmy nie-
pe³ne informacje.

Chcê jeszcze poinformowaæ, je¿eli mo¿na, ¿e
minister zdrowia w poniedzia³ek wystosowa³ do
wojewodów kolejne wyst¹pienie z proœb¹ o poda-
nie informacji, w których zak³adach nie dokona-
no wyp³aty wynagrodzeñ w ca³oœci lub w czêœci.
Informacja ma byæ przes³ana do jutra, a wiêc dzi-
siaj nie dysponujemy jeszcze pe³nymi danymi.
Otrzymaliœmy czêœæ odpowiedzi. Nie by³o ¿a-
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dnych zajêæ komorniczych bodaj¿e w trzech wo-
jewództwach, a z jednego województwa, zacho-
dniopomorskiego, mam informacjê, ¿e zajêto wy-
nagrodzenia w jednym z zozów w Policach,
w 100% nie wyp³acono wynagrodzeñ. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Minister.
Pan senator Jurgiel zg³asza³ gotowoœæ, ale nie

wiem, w jakim trybie, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Jurgiel: Chcê zapytaæ rz¹d.)
Tak, proszê bardzo.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Czy rz¹d popiera ten projekt? Jest to bowiem,

jak rozumiem, projekt poselski. Skoro rz¹d mia³
informacje o trudnej sytuacji w s³u¿bie zdrowia,
dlaczego nie zg³osi³ takiego projektu? Czy to jest
ju¿ rozwi¹zanie docelowe, czy te¿ rz¹d przewiduje
jakieœ inne rozwi¹zania, takie, ¿eby s³u¿ba zdro-
wia dzia³a³a w sposób w³aœciwy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Pani Minister, mo¿e pani

udzieliæ odpowiedzi z miejsca.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Wac³awa Wojtala:
Panie Senatorze, rz¹d przed³o¿y³ projekt, który

mia³ ten problem rozwi¹zaæ. Otó¿ w ustawie o po-
mocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej s¹ zapisy, na mocy
których zosta³y w ca³oœci wy³¹czone, zawieszone
postêpowania komornicze na czas trwania re-
strukturyzacji, a¿ do jej zakoñczenia. Ustawa,
wiadomo, nie zosta³a uchwalona przez Sejm.
W projekcie prezydenckim, który w tej chwili jest
procedowany, takie rozwi¹zanie jest podtrzyma-
ne. Jeœli chodzi o stanowisko rz¹du w sprawie te-
go projektu, to nie ma takiego stanowiska rz¹du,
a wiêc, niestety, nie mogê odpowiedzieæ wprost
na to pytanie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania do pani minister? Nie

ma pytañ.
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 koniecznoœci sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym na piœmie
do marsza³ka Senatu. Wnioski te musz¹ byæ
zg³oszone do zamkniêcia dyskusji nad dan¹
ustaw¹.

Przypominam, ¿e po³¹czone komisje bêd¹ roz-
patrywaæ tylko te wnioski, które zosta³y zg³oszo-
ne na piœmie w trakcie dyskusji do marsza³ka Se-
natu.

Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Alek-
sandrê Koszadê.

Senator Aleksandra Koszada:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Pani Minister!
Rzeczywiœcie, w dniu dzisiejszym wypad³o

nam debatowaæ nad bardzo trudn¹ ustaw¹,
ustaw¹ bardzo kontrowersyjn¹, ustaw¹, która
wzbudza pewne emocje. My jako senatorowie nie
do koñca jesteœmy przekonani, czy powinniœmy
odrzuciæ tê ustawê, czy te¿ nie powinniœmy od-
rzuciæ tej ustawy. W¹tpliwoœci s¹ niezmiernie
du¿e. Chcia³abym jednak powiedzieæ, ¿e nie by³o-
by tej sytuacji, gdyby wesz³a w ¿ycie procedowa-
na od piêtnastu miesiêcy ustawa o restruktury-
zacji zad³u¿enia placówek s³u¿by zdrowia. Nie
bylibyœmy w tej sytuacji, w której jesteœmy. Oczy-
wiœcie, nowelizacja k.p.c. wesz³a w ¿ycie z dniem
5 lutego i praktycznie wtedy rozpoczê³y siê pro-
blemy. Jesteœmy zasypywani ró¿nymi pismami
od dyrektorów szpitali, od zwi¹zków zawodo-
wych, od przedstawicieli samorz¹dów w zwi¹zku
z tym, co dzieje siê w placówkach s³u¿by zdrowia.

Oczywiœcie zastanawiano siê, jak wybrn¹æ
z tej sytuacji. Najlepsza by³aby nowelizacja ko-
deksu postêpowania cywilnego. Takie projekty
wp³ynê³y. Pan senator Jurgiel pyta³, dlaczego na
przyk³ad nie projekt rz¹dowy. Oczywiœcie mog³o
tak byæ, tylko ¿e znacznie wyd³u¿y³oby to prace
w zwi¹zku z procedur¹. Projekty rz¹dowe musz¹
bowiem przejœæ uzgodnienia miêdzyresortowe
itd., itd. A dzia³anie potrzebne by³o ju¿. I tak jak
ustalono w Prezydium Sejmu, najlepszym roz-
wi¹zaniem, je¿eli w ogóle mo¿na tu mówiæ o ja-
kimœ najlepszym rozwi¹zaniu, by³ projekt posel-
ski. Dlatego miêdzy innymi ten projekt ukaza³
siê. Chcê tu bardzo mocno podkreœliæ, ¿e zgodnie
z art. 5 ta ustawa ma funkcjonowaæ do koñca ro-
ku.

Wracaj¹c jeszcze do sprawy niekonstytucyjno-
œci, powiem, ¿e mieliœmy ju¿ taki przyk³ad. By³o
bowiem orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego
w sprawie epizodycznej ustawy dotycz¹cej po-
krywania szkód i pomocy w czasie powodzi
w 1997 r. Wówczas Trybuna³ Konstytucyjny
stwierdzi³, ¿e art. 31 konstytucji dopuszcza mo¿-
liwoœæ wyj¹tkowego, doraŸnego regulowania
kwestii. Je¿eli przyjmiemy, ¿e jest taka sytuacja –
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a sytuacjê s³u¿by zdrowia ze wzglêdu na ogrom
zad³u¿enia mo¿na rzeczywiœcie okreœliæ jako sy-
tuacjê wyj¹tkow¹, tym bardziej ¿e tu w grê wcho-
dz¹ nie tylko pracownicy s³u¿by zdrowia, ale rów-
nie¿ dobro pacjentów – to myœlê, ¿e mo¿emy mieæ
na wzglêdzie w³aœnie to orzeczenie Trybuna³u
Konstytucyjnego.

S¹dzê równie¿, ¿e ze wzglêdu na to nasze sta-
nowisko, te nasze w¹tpliwoœci powinna nast¹piæ
mobilizacja zarówno rz¹du, jak i parlamentarzy-
stów, tak ¿eby jak najszybciej przyj¹æ ustawê
o restrukturyzacji. Podczas debaty w Sejmie po-
dano, ¿e rocznie 1 miliard z³ jest przeznaczany na
komorników i sp³atê odsetek od zad³u¿enia. Te
pieni¹dze mo¿na rzeczywiœcie znacznie lepiej wy-
korzystaæ – chocia¿by na sp³atê zad³u¿enia, a nie
odsetek – ni¿ na p³acenie komornikom. Myœlê, ¿e
z tego, co siê sta³o, powinniœmy wyci¹gaæ bardzo
daleko id¹ce wnioski.

Pad³a propozycja, abyœmy przyjêli tê ustawê
bez poprawek. Na posiedzeniu komisji ustawo-
dawstwa debatowaliœmy na ten temat. Chcê po-
wiedzieæ, ¿e dwudziestego drugiego jest posie-
dzenie Sejmu. Je¿eli wiêc Senat przyjmie po-
prawki, to Sejm w bardzo krótkim czasie bêdzie
móg³ te poprawki przeg³osowaæ. By³oby bardzo
Ÿle, gdyby ustawa, któr¹ po takich kontrower-
sjach i dyskusjach bêdziemy przyjmowaæ – je¿eli
j¹ przyjmiemy, o co zreszt¹ mimo tych wszyst-
kich uwag apelujê – nie mog³a byæ skonsumowa-
na, tak jak to podkreœla³a pani senator Teresa
Liszcz, sprawozdawca Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci. Myœlê, ¿e na posiedzeniu po-
³¹czonych komisji bardzo mocno nad tym tema-
tem jeszcze siê zastanowimy.

Mimo wszystko apelujê, aby jednak podejœæ
w sposób wyj¹tkowy do tej ustawy i, ewentualnie
z poprawkami, j¹ przyj¹æ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Senator.
Zapraszam pana senatora Dziemdzielê.

Senator Józef Dziemdziela:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja równie¿ mam wiele w¹tpliwoœci. S³ucha³em

sprawozdawców i trudno nie zgodziæ siê z ich
sprawozdaniami, z ich przemyœleniami. Myœlê je-
dnak, ¿e dzisiaj mo¿na powiedzieæ, i¿ mamy ka-
tastrofaln¹ sytuacjê w s³u¿bie zdrowia, a w ostat-
nim czasie nast¹pi³o jej pogorszenie w wyniku
zajêæ przez komorników, i to wszystkich kont.
Dosta³em pisma z dwóch szpitali z naszego tere-
nu – do³¹czy³y siê do tego równie¿ samorz¹dy lo-
kalne – i na ich podstawie mo¿na powiedzieæ, ¿e

szpital wojewódzki obs³uguj¹cy kilka powiatów
oraz jeden szpital miejski zosta³y pozbawione ja-
kichkolwiek œrodków finansowych, dlatego ¿e
komornik zaj¹³ wszystkie konta finansowe. Myœ-
lê, ¿e to by³o przyœpieszenie z uwagi na to, ¿e ko-
mornicy wiedz¹, i¿ ta ustawa wysz³a z Sejmu i jest
w Senacie. Oni te dzia³ania po prostu przyœpie-
szyli.

Nie chcê tutaj dyskutowaæ i zabieraæ g³osu na
temat przyjêcia przez Sejm dobrych rozstrzyg-
niêæ w tej ustawie, gdy¿ wiele razy wielu senato-
rów zwraca³o uwagê na Ÿle przygotowane przez
Sejm ustawy. Myœlê, ¿e nie powinniœmy tej usta-
wy blokowaæ i teraz kolejny raz braæ na siebie ca-
³ej odpowiedzialnoœci za ustawê przygotowan¹
przez naszych kolegów parlamentarzystów w Se-
jmie. Apel ten koñczy siê miêdzy innymi takim
zdaniem: „Panie Senatorze, ka¿dy dzieñ opóŸnie-
nia w przyjêciu wy¿ej wymienionych przepisów
obci¹¿y moraln¹ odpowiedzialnoœci¹ wszystkich
senatorów Rzeczypospolitej Polskiej zagro¿e-
niem ¿ycia i zdrowia obywateli naszego pañstwa,
w tym mieszkañców naszego miasta i powiatu”.

Ten apel bardzo mocno trafia do mnie i dlatego
– mimo tej jej u³omnoœci, mimo zrozumienia dla
przedstawionych tu przez pani¹ senator Liszcz
w¹tpliwoœci prawnych, które potwierdzam – chcê
zg³osiæ Wysokiej Izbie wniosek o przyjêcie oma-
wianej ustawy bez poprawek, tym bardziej ¿e jest
to ustawa przejœciowa, reguluj¹ca ochronê wy-
p³at do momentu przyjêcia ustawy, o której pani
Koszada ju¿ mówi³a, a mianowicie ustawy o re-
strukturyzacji zak³adów opieki zdrowotnej. Dla-
tego jeszcze raz zwracam siê do pañstwa senato-
rów o przyjêcie tej ustawy i niedawanie podstaw
do opóŸniania prac o kolejne dni. Je¿eli j¹ odrzu-
cimy, to i tak zostanie skierowana do Sejmu, je-
¿eli j¹ przyjmiemy z poprawkami – równie¿ zosta-
nie skierowana do Sejmu i bêd¹ kolejne dni wiel-
kiej niecierpliwoœci przede wszystkim dla placó-
wek i pracowników w nich pracuj¹cych. Dziêkujê
bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pani¹ senator Sienkiewicz.
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Dziêkujê.
Panie i Panowie! Pani Marsza³ek!
Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia jest ad-

resatem bardzo wielu apeli, petycji, pism. Wszys-
tkie s¹ do wgl¹du w sekretariacie komisji. Stanê-
liœmy przed koniecznoœci¹ rozstrzygniêcia…

Podczas posiedzenia komisji nie by³o woli
przygotowania poprawek, o co pokusi³a siê – i je
sporz¹dzi³a – Komisja Ustawodawstwa i Prawo-
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rz¹dnoœci. W naszej komisji by³a alternatywa:
odrzuciæ ustawê lub j¹ przyj¹æ bez poprawek.
A na co dzieñ podlegamy wyborom, najró¿niej-
szym wyborom. Komisja wiêkszoœci¹ jednego
g³osu dokona³a wyboru, ¿eby przyj¹æ ustawê bez
poprawek. My sami jesteœmy tu w wyniku wybo-
rów, st¹d coraz wiêkszy problem w sytuacji nie-
zwykle trudnych wyborów, a do nich nale¿y roz-
strzygniêcie zawarte w ustawie o ochronie wyp³a-
ty wynagrodzeñ osób zatrudnionych w samo-
dzielnych publicznych zak³adach opieki zdro-
wotnej.

Dla mnie, oprócz zarzucanej niekonstytucyj-
noœci – jestem pierwsz¹ kadencjê senatorem
i niezwyk³¹ wagê przywi¹zujê do œlubowania,
które tu, z rêk¹ na sercu, sk³ada³am – problemem
trudnym do ogarniêcia jest skonfrontowanie
dwóch grup pracowniczych, dwóch kategorii
pracowników. Z jednej strony s¹ pracownicy sa-
modzielnych publicznych zak³adów opieki zdro-
wotnej, których wynagrodzenia mog¹ byæ zajête
przez komorników dzia³aj¹cych w majestacie
prawa, uchwalonego równie¿ w tej Izbie. Z dru-
giej strony s¹ pracownicy firm, dla których wyna-
grodzenia te bêd¹ zajête, czyli wierzyciele. W sy-
tuacji przyjêcia tej ustawy i w sytuacji braku ja-
kichkolwiek innych rozwi¹zañ wierzyciele bêd¹
mogli zapomnieæ o swoich pieni¹dzach. Po pro-
stu bêd¹ mogli o nich zapomnieæ.

Dostawcy sprzêtu medycznego dotychczas
przekazali szpitalom sprzêt o wartoœci blisko
4 miliardów z³; sprzêt, za który nie otrzymali za-
p³aty. Otrzymujê od œrodowiska dostawców in-
formacje czy wrêcz ostrze¿enia, ¿e zaprzestano
ju¿ œwiadczyæ us³ugi transportowe i ró¿ne inne.
S¹ wiêc dzisiaj takie szpitale, które kupuj¹ leki,
strzykawki i inne produkty wy³¹cznie za gotów-
kê, bo nie znajduj¹ ju¿ w swoim otoczeniu ¿adne-
go dostawcy, który by im to sprzeda³ na innych
zasadach. I s¹ szpitale, które po prostu prosz¹
o kredytowanie i otrzymuj¹ je wówczas, kiedy
ograniczaj¹ zabiegi i stosowanie sprzêtu tylko do
nag³ych wypadków.

Mam opracowanie Business Centre Club, z
którego zacytujê tylko jedno zdanie: „Mo¿liwoœci
dalszego kredytowania s³u¿by zdrowia koñcz¹
siê i mo¿na siê spodziewaæ dramatycznych de-
cyzji wierzycieli o wstrzymaniu dalszych dostaw
do szpitali”. Mnie, jako potencjalnego pacjenta,
obywatela, interesuje, co to oznacza dla pacjen-
tów, przede wszystkim – brak dostêpu do podsta-
wowych produktów, bez których trudno wyobra-
ziæ sobie leczenie. Bo bêd¹ pracownicy, ale nie
bêdzie pr¹du, leków, mleka czy innych produk-
tów. No i dlaczego ta zmiana – oczekiwana, wypa-
trywana i niezwykle potrzebna pracownikom,
potrzebna im wrêcz jak tlen – ma siê odbyæ kosz-
tem wierzycieli? Albo dlaczego koszty czêstokroæ

b³êdów osób zarz¹dzaj¹cych placówkami –
a przecie¿ to zad³u¿enie nie dotyczy wszystkich,
bo a¿ 50% tego zad³u¿enia przypada na kilka pro-
cent zak³adów opieki zdrowotnej – maj¹ w kon-
sekwencji ponosiæ pracownicy? Takich pytañ –
dlaczego? – mo¿na zadaæ bardzo wiele.

Ja mam osobisty problem z poparciem tego ja-
nosikowego – jakkolwiek by by³o – rozwi¹zania,
poniewa¿ tym sposobem ¿adnego z nabrzmia-
³ych, bolesnych problemów ochrony zdrowia nie
rozwi¹¿emy. Jest to rozwi¹zanie paliatywne, do-
raŸne, tymczasowe, nie niesie ono ¿adnych roz-
wi¹zañ systemowych. I dlatego nie bêdê sk³ada³a
tutaj deklaracji, jak bêdê g³osowa³a. Nie chcia³a-
bym te¿, ¿eby decyzje poszczególnych senatorów
by³y poddawane os¹dowi i ¿eby – to broñ Bo¿e! –
poszczególni senatorowie byli pod wp³ywem in-
nych senatorów obiektem nagonki dziennikarzy.
Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Ryszard Jarzembowski)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
I zapraszam pana senatora Jana Szafrañca,

którego bêdziemy mieli za chwilê okazjê i przy-
jemnoœæ wys³uchaæ.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê potraktowaæ moj¹ wypowiedŸ nie tyle

jako g³os w dyskusji, ile jako apel do Wysokiej
Izby.

Otó¿ z do³¹czonych do ustawy o ochronie wy-
p³aty wynagrodzeñ osób zatrudnionych w samo-
dzielnych publicznych zak³adach opieki zdro-
wotnej opinii wynika, ¿e ustawa ta ma charakter
epizodyczny. Jej zapisy, jak ju¿ by³a tutaj mowa,
wygasaj¹ z dniem 31 grudnia 2005 r., a w ¿ycie
wchodz¹ z dniem og³oszenia, a zatem bez vacatio
legis. Ponadto ustawa ta dotyczy jednego krêgu
adresatów. Okazuje siê, ¿e te okolicznoœci, zda-
niem niektórych opiniodawców, s¹ powodem za-
rzutów co do racjonalnoœci uchwalenia takiej re-
gulacji prawnej, ma byæ ona te¿ niezgodna z zasa-
d¹ równego traktowania, przewidzian¹ w art. 32
naszej konstytucji.

Pragnê jednak¿e przypomnieæ, ¿e ustawa
chroni¹ca wyp³atê wynagrodzeñ za pracê praco-
wników s³u¿by zdrowia jest uchwalana w sytua-
cji dramatycznej, w sytuacji tragicznej, w sytua-
cji wyj¹tkowej dla s³u¿by zdrowia, a wiêc ewen-
tualne kolizje prawne winny byæ drugorzêdne
wobec pierwszoplanowych, wrêcz egzystencjal-
nych potrzeb pracowników s³u¿by zdrowia. I z te-
go wynika potrzeba zabezpieczenia tych wyp³at.
Usprawiedliwieniem, a jednoczeœnie uzasadnie-
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niem przyjêcia tej kolizyjnej ustawy mo¿e byæ po-
dobny epizodyczny zapis ustawowy przyjêty
w sytuacji katastrofalnej powodzi, jaka mia³a
miejsce przed kilkoma laty, o czym zreszt¹ mówi-
³a ju¿ pani senator Koszada.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: By³o
to siedem i pó³ roku temu.)

Dlatego apelujê o zabezpieczenie tych wyp³at
dla pracowników s³u¿by zdrowia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszampani¹senatorZdzis³awêJanowsk¹.
Przypominam o ograniczeniach czasowych

dotycz¹cych wyst¹pieñ.

Senator Zdzis³awa Janowska:

PanieMarsza³ku!PaniMinister!WysokiSenacie!
Ja, tak jak czêœæ osób tu wystêpuj¹cych,

chcia³abym zaapelowaæ o poparcie tej ustawy mi-
mo jej usterek natury prawnej.

W pe³ni zgadzam siê z pani¹ senator Liszcz, ¿e
byæ mo¿e mamy tu dylemat natury prawnej. Ko-
misja jednak zrobi³a wszystko, a¿eby w tej nie
najlepszej ustawie dokonaæ takich zmian, które
zrobi³yby z niej coœ „bardziej strawnego”.

Proszê o jej poparcie, dlatego ¿e wzglêdy spo³e-
czne s¹ najwa¿niejsze, najistotniejsze. Zdajê so-
bie sprawê – i myœlê, ¿e wszyscy z nas, a przynaj-
mniej wiêkszoœæ z nas – ¿e stoi za tym szczególna
sytuacja, sytuacja chorego cz³owieka. Wiem, ¿e
nie chcemy zwalniaæ ludzi, nigdy nie chcemy, ¿e-
by pada³y zak³ady, nigdy nie chcemy, ¿eby do-
chodzi³o do upad³oœci. Ale mimo wszystko
musimy pamiêtaæ, ¿e jest bardzo wielka ró¿nica
miêdzy cz³owiekiem, który traci mo¿liwoœæ otrzy-
mywania pomocy, ale jest zdrowy, a cz³owiekiem
chorym – starsz¹ osob¹, dzieckiem, w ogóle cho-
r¹ osob¹ w ka¿dym wieku.

W naszym kraju w szpitalach dochodzi do tra-
gicznych sytuacji, które odbijaj¹ siê na pacjen-
tach tych szpitali. Kolega nie nazwa³ tego po imie-
niu, gdy mówi³ tutaj o Zgierzu. Ja ledwo wróci³am
do domu po posiedzeniu Komisji Polityki Spo³e-
cznej i Zdrowia, na którym tylko jednym g³osem
wygraliœmy poparcie dla tej sejmowej ustawy,
a ju¿ w moim województwie, w Zgierzu i w G³o-
wnie, dosz³o do tragicznych sytuacji. Pacjentom
w szpitalu w Zgierzu powiedziano, ¿e musz¹ siê
ze szpitala wyprowadzaæ, bo wszed³ komornik
i wszystko zaj¹³, ¿e nie bêdzie ¿adnego leczenia.
I wtedy w tym mieœcie zrodzi³a siê natychmiast
wielka solidarnoœæ spo³eczna – wszyscy, którzy
tylko mogli, ruszyli do decydentów, ¿eby ci coœ

zrobili, do urzêdu marsza³kowskiego, do nas. Bo
to jest rzecz niemo¿liwa, ¿eby skoñczy³o siê ta-
kich krachem. Pacjenci byli przera¿eni, bo mó-
wiono im, ¿e maj¹ wróciæ do domów bez wzglêdu
na to, jak siê czuj¹, a lekarze i pracownicy wie-
dzieli, ¿e ten szpital trzeba bêdzie zamkn¹æ. To
samo dzia³o siê w G³ownie – rozjuszony t³um ru-
szy³ pod dom komornika, oflagowa³ jego miejsce
zamieszkania. A komornik ten okaza³ siê osob¹
bezduszn¹ wobec spo³eczeñstwa, naprawdê bez-
duszn¹, wprawdzie w majestacie prawa wykonu-
j¹c¹ swoje obowi¹zki, ale bezduszn¹ w tak tragi-
cznej sytuacji.

Nie wyobra¿am sobie tego, byœmy nie przyjêli
tej ustawy. To samo myœleli i pos³owie, bo prze-
cie¿ jednomyœlnie j¹ przeg³osowali. Jeœli my te-
go nie zrobimy, to takie sytuacje bêd¹ dotyczyæ
nie tylko Zgierza, G³owna, ale i setek szpitali
w naszym kraju, bo komornicy natychmiast do
nich rusz¹, czekaj¹c jeszcze… No, bêd¹ mieli je-
szcze parê miesiêcy, dopóki nie dokonaj¹ siê
zmiany w kodeksie postêpowania cywilnego,
które s¹ w tej chwili przygotowywane. Ale to jest
kwestia jeszcze paru tygodni, mo¿e miesiêcy,
a wtedy komornicy rusz¹. No a my po tym chy-
ba w ogóle siê nie pozbieramy i prawdopodob-
nie nie bêdziemy mieli po co do swoich miast
wracaæ, bo bêdzie nam wstyd, ludzie bêd¹ nas
wytykaæ palcami.

Powiadam jeszcze raz: mamy do czynienia
z osob¹, która choruje, a nie z osob¹, która
wprawdzie jest w bardzo tragicznej sytuacji, ale
jest zdrowa. Nie mo¿emy dopuœciæ do zagro¿enia
¿ycia ludzi, którzy nie s¹ niczemu winni. A wiêc
nawet jeœli teraz jest to ustawa niekonstytucyjna,
to i tak, tak jak pani senator powiedzia³a, up³ynie
parê miesiêcy, zanim trybuna³ zajmie w tej spra-
wie stanowisko, a w ci¹gu, przypuszczam, góra
dwóch miesiêcy zostan¹ wprowadzone stosowne
zmiany w kodeksie postêpowania cywilnego.

Pragnê przypomnieæ, ¿e jest tak nie tylko dla-
tego, ¿e nie wesz³a w ¿ycie ustawa o restruktury-
zacji szpitali, która czeka w Sejmie i do nas nie-
d³ugo trafi. Proszê pamiêtaæ, ¿e my równie¿
w którymœ momencie pope³niliœmy b³¹d – ja siê
do tego b³êdu przyznajê – to znaczy wtedy, kiedy
by³y wprowadzane inne zmiany, które pozwoli³y
w³aœnie tak zachowywaæ siê komornikom. To my
spowodowaliœmy, ¿e przesz³y te zmiany legisla-
cyjne. One zosta³y przez nas przegapione, nasi
prawnicy nie uœwiadomili nam tego, czym one
gro¿¹.

I w zwi¹zku z tymi zmianami, które przyjêliœ-
my i pod którymi siê podpisaliœmy, od lutego ko-
mornicy w majestacie prawa, patrz¹c z uœmie-
chem na to, co my wczeœniej zrobiliœmy, zaczêli
funkcjonowaæ. No i dzisiaj jest wielka gorycz
i wielka z³oœæ spo³eczna wobec tej grupy ludzi. Bo
to s¹ ludzie, którzy w majestacie prawa wyrzuca-
j¹ innych na bruk i którzy w majestacie prawa
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dokonuj¹ dzia³añ krzywdz¹cych spo³eczeñstwo.
Ja pamiêtam, jak niedawno rozpatrywaliœmy tu
ustawê komornicz¹, pamiêtam lobby grupy ko-
morników, którzy przez naœcie godzin nie wycho-
dzili w Senatu i którzy naprawdê wiedzieli, co ro-
bi¹, co czyni¹ dla swojej grupy. Bo oni bardzo pil-
nowali swoich interesów!

My te¿ pope³niliœmy wtedy wiele b³êdów, ratu-
j¹c co prawda jeszcze pewne kwestie, tak by nie
pozwoliæ tej grupie tak na hurra siê zachowywaæ.
A jest to, wed³ug mnie – ale uwa¿a tak te¿ wiele
œrodowisk – grupa dzia³aj¹ca wprawdzie zgodnie
z prawem, ale pozbawiona uczuæ, wra¿liwoœci na
kwestie spo³eczne.

Proszê o poparcie ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo. Chcê tylko sprostowaæ, ¿e to

nie komornicy kreuj¹ te sytuacje. Oni s¹ wyko-
nawcami wyroków s¹dowych, powtarzam: wyro-
ków s¹dowych. Dziêkujê bardzo.

Zapraszam pana senatora Wojciecha Paw³ow-
skiego.

Mam tak¹ propozycjê: im wczeœniej skoñczy-
my tê dyskusjê, tym prêdzej wypuœcimy tê usta-
wê i zostanie ona przes³ana do podpisu prezy-
denta.

Proszê bardzo.

Senator Wojciech Paw³owski:
Dziêkujê za udzielenie g³osu.
Panie Marsza³ku! Pani Minister!
Proszê pañstwa, ja mo¿e powiem bardziej ogól-

nie: obradujemy dzisiaj nad skutkiem z³ego syte-
mu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Przytoczê mo¿e pewne liczby, które od razu po-
zwol¹ wyci¹gn¹æ daleko id¹ce, ale s³uszne wnios-
ki. Zad³u¿enie naszej s³u¿by zdrowia oblicza siê
na oko³o 12 miliardów z³, a szara strefa w Polsce,
wed³ug ekspertów miêdzynarodowych, wynosi
rocznie 12 miliardów z³. Proszê pañstwa, to, co
mówiê, jest przera¿aj¹ce, ale jest tak, ¿e bardzo
ma³a grupa ludzi zatrudnionych w spo³ecznej
s³u¿bie zdrowia bierze te pieni¹dze do swoich kie-
szeni, postêpuj¹c niezgodnie z prawem, a czasem
i niezgodnie z etyk¹. Jeœli chodzi o zmianê syste-
mu z systemu bud¿etowego, to na pewno komuœ
zale¿a³o, ¿eby w ten sposób go zmieniæ tak, aby
móc z tego korzystaæ. No i przyjêliœmy najgorszy
chyba wzór systemu w szpitalach, wzór niemiec-
ki, czyli system ordynatorski.

Chcê tylko uœwiadomiæ, ¿e w medycynie s¹ ro-
bione szalone postêpy. Dwa, trzy lata w medycy-
nie to kwestia milowego kroku do przodu. A ordy-
natorzy, którzy s¹ wy³aniani w ramach konkur-

sów, robili specjalizacje przewa¿nie piêtnaœcie,
dwadzieœcia lat temu. No ale to oni wygrywaj¹
konkursy i pe³ni¹ odpowiedzialne funkcje ordy-
natorów. Maj¹ do dyspozycji grupê m³odych le-
karzy ze specjalizacjami, takich, którzy robili je
rok, pó³tora, dwa lata temu, lekarzy o wiele bar-
dziej wykszta³conych – bo, jak powiedzia³em, me-
dycyna idzie do przodu – ale i tak o wszystkim de-
cyduj¹ ordynatorzy. To ordynator decyduje
o przyjêciu chorych, to ordynator decyduje o ich
wypisaniu. Jeszcze do dzisiaj na niektórych od-
dzia³ach mo¿na przeczytaæ og³oszenia, ¿e ordy-
nator udziela informacji od tej godziny do tej go-
dziny. Proszê pañstwa, je¿eli sobie z tym nie po-
radzimy, to nied³ugo znowu bêdziemy dyskuto-
waæ o skutkach z³ego systemu.

Przecie¿ to rz¹d, zgodnie z konstytucj¹, odpo-
wiada za wybór optymalnego sposobu systemu
ochrony zdrowia dla spo³eczeñstwa. Dlatego ape-
lujê do ministra zdrowia, ¿eby razem z samo-
rz¹dami lekarskimi, pielêgniarskimi i innymi
ustali³ system, który nie doprowadzi do tego ro-
dzaju patologicznych zjawisk. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Krzysztof Jurgiel.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Mia³em, stosownie do apelu pana marsza³ka,

nie zabieraæ g³osu, ale po tych wypowiedziach
chcia³bym kilka uwag przedstawiæ. Zapewne za
dwa tygodnie bêdziemy rozpatrywaæ ustawê o re-
strukturyzacji, któr¹ Sejm przeg³osuje byæ mo¿e
we wtorek, a wtedy, jak myœlê, bêdzie mo¿na wiê-
cej swoich wniosków i uwag przedstawiæ.

A odnosz¹c siê do dzisiaj omawianej ustawy,
chcê powiedzieæ, ¿e projekt ten zg³osi³o w Sejmie
Prawo i Sprawiedliwoœæ. Rz¹du, niestety, nie by-
³o na to staæ. A sytuacja w ochronie zdrowia jest
rzeczywiœcie tragiczna. Jest to efekt zmiany sys-
temu przez rz¹dz¹c¹ koalicjê, bo przecie¿ system
funkcjonowa³, wystarczy³o tylko zwiêkszyæ staw-
kê odpisu. Pamiêtam, ¿e w 1997 r., kiedy pier-
wszy raz by³a uchwalana ustawa o kasach cho-
rych, proponowano 10% i ta stawka wystarczy³a-
by na finansowanie szpitali – na pewno nie by³y-
by one zad³u¿one. No ale Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej po objêciu w³adzy nie zwiêkszy³, nie-
stety, finansowania szpitali, zmieni³ za to sys-
tem, co doprowadzi³o do tego, ¿e teraz po prostu
nie ma pieniêdzy na wyp³aty dla ludzi. A dlaczego
to zrobi³? Dlatego, ¿e propozycja ustawy o re-
strukturyzacji zmierza do doprowadzenia do
przejêcia przez osoby prywatne szpitali w Polsce.
Ale wiêkszoœæ sejmowa – na szczêcie taka jest –
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nie chce na to wyraziæ zgody. Bo ostatni¹ ju¿ rze-
cz¹, któr¹ mo¿na by zrobiæ teraz w Polsce, jest
sprywatyzowanie szpitali, tak aby ludzie nie mie-
li gdzie siê leczyæ.

Ka¿dy dzieñ, jak tutaj mówi³ pan senator
Dziemdziela, jest wa¿ny. Ale myœlê, ¿e trzy czy
cztery dni nas nie zbawi¹. Poprawki, które zosta-
³y przygotowane przez komisjê ustawodawstwa,
nale¿y, moim zdaniem, poprzeæ. Sejm we wtorek
przyjmie te poprawki – lub te¿ odrzuci – no ale
dziêki nim przynajmniej w jakimœ sensie ustawa
bêdzie trochê poprawiona. Dlatego te¿ poprê po-
prawki komisji, a tak¿e ca³y projekt ustawy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Na tym lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z regulaminem zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ pan senator Józef Dziemdziela z³o¿y³

wniosek o charakterze legislacyjnym, bardzo
proszê Komisjê Ustawodawstwa i Praworz¹dno-
œci oraz Komisjê Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
o zebranie siê i rozpatrzenie tego wniosku.

G³osowaæ bêdziemy w sprawie tej ustawy pod
koniec posiedzenia, co nast¹pi prawdopodobnie
jutro.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji
rynku mleka i przetworów mlecznych.

Ustawê tê Sejm uchwali³ na dziewiêædzie-
si¹tym ósmym posiedzeniu 4 marca. Tego same-
go dnia wp³ynê³a ona do Senatu. Marsza³ek skie-
rowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ko-
misja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swo-
je sprawozdanie.

Zapraszam sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, pana senatora Krzysztofa Bor-
kowskiego, i proszê o przedstawienie sprawo-
zdania.

(G³os z sali: Nie ma go.)
Pan senator Krzysztof Borkowski jest nieobec-

ny. Nie mo¿emy wiêc przejœæ do wa¿nego ogniwa
proceduralnego.

(G³oszsali:No tomo¿eprzewodnicz¹cykomisji?)
(G³os z sali: Mo¿e Izdebski…)
Czy jest… Nie, Krzysztof Borkowski zosta³ wy-

znaczony przez komisjê.
(Senator S³awomir Izdebski: To mo¿e ja…)
W takim razie zapraszam pana senatora S³a-

womira Izdebskiego, wiceprzewodnicz¹cego ko-
misji, ¿eby zechcia³ wy³o¿yæ nam, co dzia³o siê na
posiedzeniu komisji. Aczkolwiek z tego, co wiem,
pana senatora Izdebskiego na posiedzeniu komi-
sji nie by³o. Tak wiêc bêdzie to pierwsze sprawo-

zdanie, które bêdzie przedstawia³a osoba ani nie
wyznaczona przez komisjê…

(Senator Jan Szafraniec: Ale Izdebski jest.)
(Senator Teresa Liszcz: Sprawozdawc¹ jest Iz-

debski. Tak mamy w druku.)
(Rozmowy na sali)
(Senator S³awomir Izdebski: Pozwólcie pañ-

stwo, ¿e ja to wyt³umaczê.)
Dobrze, proszê bardzo.

Senator S³awomir Izdebski:

Jestem w troszeczkê niezrêcznej sytuacji, bo-
wiem rzeczywiœcie nie mog³em uczestniczyæ
w pracach komisji i troszeczkê pomy³kowo zo-
sta³o wystawione moje nazwisko. W rozmowie
telefonicznej zgodê na „sprawozdawanie” tej
ustawy wyrazi³ pan senator Krzysztof Borkow-
ski. W zwi¹zku z tym zosta³a dokonana zmiana
i jeszcze w dniu dzisiejszym zosta³o skierowane
do pana marsza³ka pismo z proœb¹ o zmianê
sprawozdawcy, bo si³¹ rzeczy jeœli ktoœ jest nieo-
becny, to rzeczywiœcie nie mo¿e byæ sprawo-
zdawc¹. Ale dos³ownie mo¿e piêtnaœcie, dwa-
dzieœcia minut temu przyszed³ senator Borkow-
ski i stwierdzi³, ¿e jest nieprzygotowany i ¿e nie
bêdzie sprawozdawc¹ tej¿e ustawy. W zwi¹zku
z tym ja dzisiaj zastêpujê przewodnicz¹cego Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No i w tej sytuacji
muszê w jakiœ sposób zast¹piæ tutaj kolegê se-
natora.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Pro-
szê bardzo.)

Panie Marsza³ku, w zwi¹zku z tym, ¿e otrzy-
ma³em informacjê, i¿ ta ustawa nie budzi³a wiele
kontrowersji… U nas, w Senacie, ta ustawa zo-
sta³a przyjêta bez poprawek. Wiem, ¿e posiedze-
nie komisji trwa³o bardzo krótko. Komisji, i stro-
nie rz¹dowej równie¿, bardzo zale¿a³o na tym,
aby ta ustawa zosta³a przyjêta bez poprawek,
dlatego ¿e 30 marca koñczy siê tak zwany rok
kwotowy, a 1 kwietnia rozpoczyna siê nastêpny.
Byæ mo¿e by³yby jakieœ propozycje zmian. Z tego
co wiem, w Sejmie toczy³a siê burzliwa dyskusja
dotycz¹ca Funduszu Promocji Mleczarstwa, ale
pod koniec uznano, ¿e tê ustawê trzeba jak naj-
szybciej, ¿e tak powiem, przeforsowaæ.

I my tutaj, w Senacie, te¿ jesteœmy za tym, aby
ta ustawa zosta³a przyjêta bez poprawek.

Tak ¿e proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek i przepraszam za nieporozu-
mienie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Myœlê, ¿e godnie pan zast¹pi³ sprawozdawcê,
Panie Senatorze Przewodnicz¹cy.

(Senator S³awomir Izdebski: Dziêkujê bardzo.)
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Proszê jeszcze chwilê zaczekaæ, bo zgodnie
z procedur¹ mamy turê pytañ do senatora spra-
wozdawcy.

Wyjaœni³ pan towstuprocentach.Niemapytañ.
Dziêkujê bardzo.
(Senator S³awomir Izdebski: Dziêkujê bardzo.)
Rozpatrywana ustawa by³a przed³o¿eniem

rz¹dowym. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Witam na sali wiceministra rolnictwa, pana
ministra Andrzeja Kowalskiego, oraz zastêpcê
prezesa Agencji Rynku Rolnego, pana Mariusza
Lipiñskiego, wraz z osobami towarzysz¹cymi.

Czy pan minister chcia³by w tym momencie
zabraæ g³os?

Dziêkujê.
Czy senatorowie… Senator Jurgiel ma pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, Wysoka Iz-
bo! Ja mam jedno krótkie pytanie, a w³aœciwie
w¹tpliwoœæ.

Czy podmiot skupuj¹cy, mleczarnia, mo¿e ku-
piæ mleko od osoby, która nie ma kwoty hurtowej
w œwietle ustawy? Czy jest taki zakaz, czy go nie
ma? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Proponujê zebraæ pytania, a potem poprosimy

pana ministra o zbiorcz¹ odpowiedŸ.
Pan senator Jan Szafraniec i pan senator

Krzysztof Borkowski.

Senator Jan Szafraniec:
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, dlaczego

w Sejmie pad³a propozycja likwidacji Funduszu
Promocji Mleczarstwa, skoro ten fundusz mia³
promowaæ polskie mleczarnie, dofinansowywaæ
spo¿ycie mleka lub przetworów mlecznych
w ¿³obkach, przedszkolach i szko³ach. Jakie by³y
powody czy racje, ¿eby ten fundusz zlikwidowaæ?
On na szczêœcie nie zosta³ zlikwidowany, ale cie-
kaw jestem racji, które przemawia³y za tym, ¿eby
go likwidowaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Krzysztof Borkowski.

Senator Krzysztof Borkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja ad vocem wypowiedzi pana senatora spra-

wozdawcy. Otó¿ nie chcia³bym, ¿eby pan senator
ocenia³, czy ja jestem przygotowany, czy nie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Bardzo przepraszam, to nie jest ten moment.
Jesteœmy w tej chwili w trakcie procedury zada-
wania pytañ przedstawicielowi rz¹du.

Senator Krzysztof Borkowski:

Zapewniam, ¿e jestem przygotowany, Panie
Marsza³ku. A zosta³em powiadomiony niedawno
– tym bardziej ¿e w tych drukach jest zapisany
pan senator Izdebski. Gdyby by³ zapisany Bor-
kowski, ja bym sprawozdanie z³o¿y³.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dobrze.
Proponujê, Moi Drodzy Panowie, ¿ebyœmy tê

sprawê wyjaœnili ju¿ poza forum. Jest teraz tura
pytañ…

(Senator Krzysztof Borkowski: Ale na tym fo-
rum to pad³o, przepraszam.)

…do pana ministra.
Bardzo proszê, czy s¹ jeszcze pytania do pana

ministra? Nie ma.
Czy zechce pan odpowiedzieæ?
Mo¿na krótko z miejsca albo d³u¿ej z mównicy,

jak pan woli.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi Andrzej Kowalski: Panie Mar-
sza³ku, je¿eli mo¿na, to spróbujê mówiæ z miej-
sca.)

W takim razie na siedz¹co.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi Andrzej Kowalski: Na sie-
dz¹co, tak?)

Dobrze. Musi pan nacisn¹æ stosowny przy-
cisk.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Andrzej Kowalski:

Moje odpowiedzi bêd¹ bardzo krótkie.
Zacznê od drugiego pytania, poniewa¿ ono bu-

dzi³o wiêcej refleksji z ró¿nych przyczyn. Przede
wszystkim g³ówny argument, ¿eby zlikwidowaæ
Fundusz Promocji Mleczarstwa, by³ natury orga-
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nizacyjnej: ¿e œrodki z tego funduszu nie zosta³y
wykorzystane. I w zwi¹zku z tym normalne jest
pytanie, dlaczego œrodki, które nie pracuj¹,
mia³y…

Ale zwróciliœmy uwagê na kilka elementów.
Pierwszy to taki, ¿e jest to nowa forma, ¿e trzeba
by³o dokonaæ ca³ej mitrêgi biurokratycznej, któ-
ra zawsze trwa. Tym bardziej ¿e to musia³o byæ
zgodne z prawem polskim, prawem unijnym,
musia³y byæ zamówienia publiczne itd., itd. I to
by³ g³ówny argument merytoryczny: ¿e skoro coœ
dzia³a³o nie najlepiej, to nale¿y to zlikwidowaæ.
Rz¹d i znaczna czêœæ pos³ów, zarówno na posie-
dzeniu komisji, jak i na plenarnym, uznali, ¿e le-
piej poprawiaæ ni¿…

I drugi argument, nie bêdê ukrywa³, to by³a
kwestia zrozumienia, czemu ma to s³u¿yæ. Jakie
argumenty? Nie ukrywam, ¿e du¿e podmioty,
czytaj: mleczarnie, potrafi³yby wykorzystaæ te
œrodki same. Maj¹ wystarczaj¹c¹ iloœæ œrodków,
¿eby promowaæ swoj¹ firmê, siebie.

Rozumiemy, ¿e tu chodzi o promowanie mle-
ka i jego przetworów, zwiêkszenie ich spo¿ycia
przez spo³eczeñstwo ze wzglêdów zdrowotnych,
a tak¿e reklamowanie polskich podmiotów,
marek, nawet tych spó³dzielni czy innych pod-
miotów, których nie staæ by³oby na uczestni-
ctwo w drogich reklamach, promocjach itd.,
itd.

Myœlê, ¿e to by³y g³ówne problemy w dyskusji,
w¹tpliwoœci, czy ten system ma funkcjonowaæ,
czy nie.

Na pytanie pierwsze, pana senatora Jurgiela,
odpowiedŸ brzmi: nie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Krzysztof Borkowski: Teraz pytam.)
Proszê bardzo.
Wypowiedzieæ siê mo¿e pan w dyskusji, Panie

Senatorze. Po prostu tylko zwróci³em uwagê, ¿e
jesteœmy na etapie zadawania pytañ ministrowi
i wtrêty o innym charakterze s¹ nieuprawnione.

Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Borkowski:

Ja tylko mówi³em, ¿e jestem przygotowany.
Ale teraz pytanie: Panie Ministrze, a kto do-

tychczas dysponowa³ Funduszem Promocji Mle-
czarstwa i jakie by³y procedury za³atwiania? Byæ
mo¿e te d³ugie procedury urzêdnicze spowodo-
wa³y, ¿e ten fundusz zosta³ niewykorzystany.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Andrzej Kowalski:
OdpowiedŸ mo¿e byæ bardzo krótka: tak, te

procedury te¿ by³y powodem.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e w samej komisji po-

rozumiewawczej mieliœmy wiele problemów, dla-
tego ¿e byli tam przedstawiciele wszystkich
stron, reprezentowane by³y ró¿ne pogl¹dy i to te¿
na pewno nie u³atwia³o sprawy, bo – przepra-
szam, mo¿e to niezbyt dyplomatycznie zabrzmi –
strony przede wszystkim reprezentowa³y swój in-
teres, a nie zawsze to, co nazwalibyœmy dobrem
ogólnym.

Myœlê, ¿e ostatnie miesi¹ce pokazuj¹, i¿ ten
fundusz jest wykorzystywany. Podpisane umowy
pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e znaczna czêœæ œrodków zo-
stanie wykorzystana zgodnie z za³o¿eniami doty-
cz¹cymi tego funduszu. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê panu ministrowi.
Otwieram dyskusjê.
Nikt nie wype³ni³ obowi¹zku zapisania siê na

listê mówców, wobec tego…
O, zg³asza siê do wypowiedzi pan senator S³a-

womir Izdebski. Tak?
(Senator S³awomir Izdebski: Dwa zdania.)
Jak rozumiem, w dyskusji, merytorycznie.
(Senator S³awomir Izdebski: No, nie bardzo,

ale w tej materii.)
Proponujê: nie róbmy tutaj wymiany argu-

mentów w sprawie, która ju¿ zosta³a za³atwiona.
Jesteœmy na etapie, na którym to jest zbêdne. My
wszyscy rozumiemy, ¿e mog³a zajœæ taka sytua-
cja, a pan senator wywi¹za³ siê nale¿ycie.

Dziêkujê bardzo.
Wobec tego, ¿e nikt siê nie zapisa³, zamykam

dyskusjê.
G³osowanie w sprawie tej ustawy przeprowa-

dzimy jutro.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

szóstego porz¹dku obrad: Stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie
Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.

Ustawê tê Sejm uchwali³ 4 marca. Tego¿ dnia
trafi³a ona do Senatu. Marsza³ek skierowa³ tê
ustawê do Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci, która przeanalizowa³a j¹ i przygoto-
wa³a sprawozdanie.
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I ju¿ mamy na mównicy pani¹ senator Annê
Kursk¹, sprawozdawcê Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci.

Proszê bardzo.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedstawiaj¹c sprawozdanie Komisji Usta-

wodawstwa i Praworz¹dnoœci pragnê zaznaczyæ,
¿e uchwalona przez Sejm w oparciu o inicjatywê
poselsk¹ nowelizacja ustawy o Instytucie Pamiê-
ci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu stanowi odpowiedŸ na
wydarzenia z ostatnich miesiêcy, a w szczególno-
œci zosta³a niejako wymuszona opublikowaniem
listy funkcjonariuszy, wspó³pracowników i kan-
dydatów na wspó³pracowników przez dziennika-
rza gazety „Rzeczpospolita”, którego intencj¹ by-
³o przyspieszenie procesu lustracji.

Brak danych identyfikacyjnych osób, z wyj¹t-
kiem imion i nazwisk, uniemo¿liwiaj¹cy prawid³o-
we ustalenie ich to¿samoœci, spowodowa³ wzmo-
¿enie napiêcia moralnego w spo³eczeñstwie. W ce-
lu zapobie¿enia narastaniu tego zjawiska i dla
umo¿liwienia osobom, które znalaz³y siê na liœcie,
szybkiej weryfikacji, w art. 29a zosta³ ustanowio-
ny czternastodniowy termin obliguj¹cy prezesa
Instytutu Pamiêci Narodowej do wydania za-
œwiadczenia, dziêki któremu wnioskodawca uzys-
ka informacjê, czy jego dane osobowe s¹ to¿same
z tymi, które znajduj¹ siê w katalogu.

By³o na przyk³ad, je¿eli chodzi o nazwiska,
piêædziesiêciu Lewandowskich, stu Kowalskich.
Imiona siê powtarzaj¹, bo jest ich, powiedzmy,
piêædziesi¹t parê mêskich, nieco mniej ¿eñskich.
No wiêc trzeba by³o z tym zrobiæ porz¹dek i ten
czternastodniowy termin, obliguj¹cy prezesa do
wydania takiego zaœwiadczenia na wniosek oso-
by zainteresowanej, jest konieczny.

W tym zakresie jest to w³aœciwie ma³a noweli-
zacja tej ustawy, ale bardzo istotna, poniewa¿
jest jeszcze tutaj wzmianka o tym, ¿e zaœwiadcze-
nie, o którym mowa, nie okreœla statusu wnios-
kodawcy w rozumieniu ustawy, czyli nie bêdzie
stwierdzenia, ¿e to jest osoba pokrzywdzona
w trybie art. 6 ustawy czy coœ takiego, tylko
bêdzie stwierdzenie o tym, czy to rzeczywiœcie
jest osoba, której nazwisko tam zosta³o opisane.

I wreszcie, na wniosek wnioskodawcy treœæ za-
œwiadczenia, o którym mowa, jest publikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pa-
miêci Narodowej.

W zasadzie to by³oby wszystko. Na posiedze-
niu Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci,
które odby³o siê 9 marca bie¿¹cego roku, nie by³o
¿adnych dyskusji Ustawa sejmowa zosta³a przy-
jêta bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pani senator sprawozdaw-

cy? Te¿ nie ma.
Dziêkujê.
(Senator Anna Kurska: Nie widzê, nie s³yszê.)
Dziêkujê bardzo.
„Nie widzê, nie s³yszê” – ma pani dobr¹ pamiêæ,

tak mówi³ marsza³ek Gucwa.
(Senator Anna Kurska: Jaki marsza³ek?)
Stanis³aw Gucwa.
(Senator Anna Kurska: A, to ju¿ historia.)
No, ale ma pani dobr¹ pamiêæ.
(Rozmowy na sali)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-

³a wniesiona jako projekt poselski. Mamy na sali
obecnych przedstawicieli rz¹du: zastêpcê proku-
ratora generalnego, dyrektora G³ównej Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, pana profesora Witolda Kuleszê, zastêpcê
prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej, pana
Grzegorza Ciecierskiego, któremu towarzyszy
naczelnik wydzia³u w Biurze Prawnym w Instytu-
cie Pamiêci Narodowej, pani Urszula Bielak.

Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os? Nie
stwierdzam, ¿eby ktoœ chcia³.

Czy s¹ pytania do naszych goœci?
Pan senator Krzysztof Jurgiel, proszê.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Chcia³bym zapytaæ, sk¹d data 26 listopa-
da. Jak rozumiem, od tego momentu lista, któr¹
pan Wildstein, ¿e tak powiem, wyniós³, by³a udo-
stêpniona.

Chcia³bym poprosiæ, oczywiœcie je¿eli to jest
mo¿liwe, Panie Ministrze, o udzielenie odpowie-
dzi na pytanie, jak s¹ segregowane te teczki czy
obiekty, bo o tym ró¿nie siê w prasie czyta. Czy
ka¿dy obywatel mia³ teczkê, czy po prostu by³y to
obiekty rejestrowane? Jeœli to by³oby mo¿liwe, to
prosi³bym o odpowiedŸ, ¿ebym wiedzia³, jak wy-
gl¹da archiwizacja materia³ów osób, na które
zbierano te materia³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê. Pan senator Szafraniec… Nie, opu-

œci³ rêkê. Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
(Senator Anna Kurska: Tak.)
Pani senator Anna Kurska.

Senator Anna Kurska:
Tak. Chcia³abym zapytaæ pana profesora Ku-

leszê, jak d³ugo trzeba czekaæ na weryfikacjê do-
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nosiciela od momentu, kiedy siê ogl¹da teczki i s¹
podane, powiedzmy, pseudonimy i podobno wy-
sy³ane jest to z oddzia³ów terenowych do Warsza-
wy, gdzie jest wiêksza mo¿liwoœæ identyfikacji
osoby. Jak d³ugo przeciêtnie to trwa?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Bogdan Podgórski.

Senator Bogdan Podgórski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ pana profesora Leona Kie-

resa, jakie dzia³ania zosta³y…
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Jest

to niemo¿liwe, pan profesor Kieres jest nieobecny
na sali.)

Przepraszam, pana profesora Kuleszê. Bardzo
przepraszam.

Chcia³bym zapytaæ o tak¹ rzecz: jakie dzia³a-
nia zosta³y podjête, aby zapobiec w przysz³oœci
ujawnianiu takich tajnych informacji i materia-
³ów, jak to mia³o miejsce w wypadku listy Wil-
dsteina? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Izdebski, proszê bardzo.

Senator S³awomir Izdebski:
Ja mam podobne pytanie do mojego przed-

mówcy, chcia³bym tylko jeszcze jak gdyby trosze-
czkê to rozszerzyæ. Czy nie uwa¿a pan profesor,
¿e kolejne tego typu ujawnianie nazwisk czy te-
czek jest kolejn¹ zagrywk¹ polityczn¹? Mieliœmy
ju¿ wiele takich klasycznych przyk³adów uja-
wniania teczek i nazwisk, które póŸniej okaza³y
siê krzywdz¹ce dla tych ludzi.

Czy nie nale¿a³oby wprowadziæ takiej jakby
autolustracji – ¿e jeœli ktoœ chce zajmowaæ jakieœ
stanowisko czy chce byæ jakimœ urzêdnikiem, to
jest autolustacja i wtedy, je¿eli siê okazuje, ¿e nie
by³ on donosicielem, to mo¿e zajmowaæ dane sta-
nowisko? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Wypisywanie oœwiadczeñ jest rodzajem auto-

lustracji.
(Senator S³awomir Izdebski: No, ale to mo¿e

dzisiaj nie…)
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma.

Czy zatem odpowie na to pytanie pan prokura-
tor, czy pan prezes?

Pan prezes, proszê bardzo. Je¿eli wypowiedŸ
bêdzie krótka, to proszê z miejsca, je¿eli d³u¿sza,
to z mównicy.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej
Witold Kulesza:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Na zadane

przez pañstwa senatorów pytania udzieli odpo-
wiedzi pan wiceprezes IPN, z tego wzglêdu, ¿e na
dzisiejszym posiedzeniu reprezentujê – i takie
jest tylko moje umocowanie – ministra sprawied-
liwoœci, prokuratora generalnego.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Tak
te¿ przedstawi³em pana profesora.)

Dlatego te¿ pytania dotycz¹ce dzia³alnoœci In-
stytutu Pamiêci Narodowej spotkaj¹ siê z odpo-
wiedzi¹ pana prezesa Ciecierskiego. Ja ze swej
strony pragnê tylko podkreœliæ, ¿e minister spra-
wiedliwoœci, prokurator generalny, nie zg³asza za-
strze¿eñ do przedstawionego projektu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Bardzo proszê, Panie Prezesie.

Zastêpca Prezesa
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Grzegorz Ciecierski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pierwsze pytanie dotyczy³o daty. To jest data,

kiedy ta lista po raz pierwszy znalaz³a siê w na-
szej czytelni. I ona jest dat¹ jak gdyby pierwotn¹.
Ona oczywiœcie… Te dane nie mia³y charakteru
tajnego, wiêc one mog³y byæ za zgod¹, powie-
dzmy, osoby dopuszczonej do czytelni, wykorzy-
stane. To jest data, która zosta³a sprecyzowana
w ten sposób. I od niej mo¿emy ewentualnie li-
czyæ w³aœnie te wszystkie skutki, które s¹ przed-
miotem nowelizacji art. 29a.

Je¿eli chodzi o weryfikacjê… Jeden z pañstwa
senatorów pyta³ o weryfikacjê. Otó¿ zmiana usta-
wy dotyczy wy³¹cznie rozstrzygniêcia kwestii
zwi¹zanej z tak zwan¹ list¹ Wildsteina. I dzia³ania
w oparciu o tê zmianê ustawow¹ przewidziane s¹
w ustawie na czternaœcie dni. Obejmuje to tylko
ustalenie to¿samoœci osoby, nie ma zaœ ¿adnych
skutków, które by polega³y na dok³adnym, szcze-
gó³owym badaniu akt dotycz¹cych danej osoby,
je¿eliby siê okaza³o, ¿e ta osoba posiada swoj¹ te-
czkê w zasobie naszego archiwum. Dlatego te¿ ta
zmiana dotyczy tylko kwestii tych czternastu dni.

Ale weryfikacja donosiciela, Szanowny Panie
Senatorze, to jest kwestia wielu miesiêcy, bo mu-
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simy wys³aæ kwerendê do wszystkich naszych
oddzia³ów, a nawet do delegatur. Czasami bo-
wiem jest tak, ¿e wiele ró¿nych instytucji z po-
przedniego okresu prowadzi³o okreœlone bada-
nia, gromadzi³o teczki personalne, i to po prostu
musi byæ zbadane wszechstronnie. Nie mo¿emy
udzieliæ odpowiedzi, która wywo³uje okreœlone
skutki, je¿eli nie ma pewnoœci, je¿eli w bêd¹cym
w naszej gestii zasobie archiwalnym nie zosta³o
coœ do koñca wyjaœnione albo jakiœ obszar nie zo-
sta³ zbadany. To jest niezwykle istotne, dlatego
te¿ ten czasookres jest wielomiesiêczny, wynosi
powy¿ej trzech miesiêcy, je¿eli chodzi o stwier-
dzenie, czy ktoœ ma status poszkodowanego. Zre-
szt¹ ca³a ustawa o Instytucie Pamiêci Narodowej
zosta³a skonstruowana pod k¹tem potrzeb
i ochrony osób poszkodowanych. Dlatego te¿
osoba, która jest poszkodowana, ma prawo mieæ
pe³n¹ jasnoœæ co do swoich… Dopiero wtedy po-
wstaje, w kolejnych etapach, mo¿liwoœæ ustale-
nia, odtajnienia tych wszystkich tajnych, no,
okreœleñ, tych… Zapomnia³em, jak siê to nazy-
wa. No, kryptonimów. I dopiero wtedy to jest
mo¿liwe.

Teraz pytanie o teczki obiektowe i teczki perso-
nalne. Zmiana tej ustawy dotyczy wy³¹cznie te-
czek personalnych. Oczywiœcie istnia³y teczki
obiektowe, na przyk³ad jakiejœ uczelni czy jakiejœ
innej instytucji, i do tego te¿ mo¿e byæ dostêp, je-
¿eli tam s¹ jakieœ osoby poszkodowane. Ale ta
zmiana ustawy dotyczy wy³¹cznie teczek osobo-
wych, które musz¹ byæ szybko przejrzane. Cho-
dzi tylko o ustalenie tak generalnie, czy osoba X,
która prosi o ustalenie, czy to o ni¹ chodzi, jest
w³aœnie t¹, która znalaz³a siê na tej liœcie.

Je¿eli chodzi o zapobieganie takim sytuacjom,
to chcia³bym powiedzieæ, ¿e ta lista nie mia³a
charakteru tajnego. Pan prezes Kieres wyrazi³
swoje ubolewanie i oczywiœcie trwa postêpowa-
nie, które wyjaœni naruszenie pewnej tajemnicy
s³u¿bowej, jednak ta lista nie by³a tajna. W zwi¹z-
ku z tym, wed³ug fachowców, system zabezpie-
czeñ elektronicznych, jakie mieliœmy, a przede
wszystkim zgoda prezesa instytutu na badanie
tego, wydana na podstawie jakiegoœ wniosku –
czy to by³a kwestia badawcza, czy naukowa, czy
dotycz¹ca dzia³alnoœci publicystycznej – to wszy-
stko wydawa³o siê wystarczaj¹ce. I formalnie,
gdyby wszystko dzia³a³o prawid³o, a nie by³o spo-
wodowane zachowaniem siê z naruszeniem tych
zasad, to taka sytuacja nie by³aby mo¿liwa.

Je¿eli chodzi o ujawnianie teczek i kwestiê gry
politycznej, to chcia³bym powiedzieæ, ¿e od kiedy
IPN jest w posiadaniu tych teczek, ¿adne wypad-
ki zwi¹zane z dzia³aniami wokó³ tak zwanych te-
czek nie mia³y miejsca. Jest to pierwszy przypa-
dek. Jednak nie mo¿e byæ on zakwalifikowany,
naszym zdaniem, jako naruszenie tej zasady,

której IPN od chwili przejêcia tych zasobów archi-
walnych by³ wierny. Myœlê, ¿e takie sytuacje, któ-
re by mog³y powodowaæ stany, powiedzmy sobie,
niepokoju wielu osób, ca³kowicie nieusprawied-
liwionego, nie bêd¹ ju¿ mia³y miejsca.

Je¿eli chodzi o autolustracjê, to chcia³bym up-
rzejmie powiedzieæ, ¿e to dotyczy innej ustawy,
a mianowicie ustawy o lustracji. Kwestia sk³ada-
nia oœwiadczeñ lustracyjnych, co pan marsza³ek
by³ ³askaw powiedzieæ, jest kwesti¹ ca³kowicie
odrêbn¹ i dziœ rozpatrywanej ustawie nie podle-
ga. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Henry-

ka Stok³osê. Nastêpnym mówc¹ bêdzie pan sena-
tor Bogdan Podgórski.

Senator Henryk Stok³osa:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nigdy dot¹d, a jestem w tej Izbie od szesnastu

lat, nie zabiera³em g³osu w sprawach lustracji.
Zawsze z niechêci¹ odnosi³em siê do tych, którzy
inspirowali ten temat. Zawsze te¿ twierdzi³em,
¿e jest to temat zastêpczy, który odwraca nasz¹
uwagê od tego, co w Polsce najwa¿niejsze – od
mechanizmów prawnych reguluj¹cych ¿ycie go-
spodarcze. Dziœ jest inaczej. Opublikowanie tak
zwanej listy Wildsteina zmusi³o parlament do
podjêcia dzia³añ minimalizuj¹cych negatywne
skutki jego wystêpku. Ja zaœ, dot¹d wstrzemiêŸ-
liwy w swych opiniach o lustracji, postanowi³em
zabraæ g³os, by w imieniu swych wyborców, któ-
rzy mnie o to prosili, wyraziæ dezaprobatê dla te-
czkowego szaleñstwa, które dotar³o tak¿e na
prowincjê.

Nie ukrywam, ¿e zawsze mia³em w¹tpliwoœci
co do sensownoœci lustracji. Uwa¿nie obserwu-
j¹c niepohamowan¹ agresjê naszych polityków,
nie bez racji bowiem podejrzewa³em, ¿e lustracja,
wbrew deklaracjom, nigdy nie bêdzie s³u¿yæ od-
nowie moralnej, lecz zostanie wykorzystana do
walki politycznej. Potwierdzeniem tej tezy jest
fakt, ¿e tak zwana gra teczkami pojawia³a siê
u nas zawsze oko³o kampanii wyborczej. Po pew-
nym czasie uzna³em jednak, ¿e czas na tê dysku-
sjê min¹³. Mleko zosta³o rozlane – IPN istnieje,
s¹d lustracyjny te¿. Co wiêcej, okaza³o siê, ¿e bu-
dz¹ce grozê przewidywania co do skutków lu-
stracji siê nie sprawdzi³y, a IPN wielokrotnie
spe³nia³ niezmiernie po¿yteczn¹ rolê, jak choæby
w wielkiej narodowej debacie o Jedwabnem. Uz-
najê ten argument, ¿e psychiczne zdrowie spo³e-
czeñstwa wymaga ujawnienia win. Nie chodzi je-
dnak o to, by rozsypuj¹cych siê staruszków po-
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wsadzaæ za kraty. Na pewno nale¿y jednak uja-
wniæ tych, którzy swymi dzia³aniami wp³ynêli na
bieg historii, pope³niali zbrodnie, os³aniali zbro-
dniarzy, fa³szowali œwiadomoœæ zbiorow¹, a te-
raz, dziêki ogólnemu zamieszaniu wokó³ dziejów
najnowszych, chc¹ byæ umieszczeni w panteonie
narodowym, chc¹ trafiæ do encyklopedii, a zw³a-
szcza do s³ownika opozycjonistów, marz¹ o tym,
by ich nazwiskami nazywaæ ulice czy rozdzia³y
w podrêcznikach historii. Ten sens lustracji war-
to zaakceptowaæ, a z³o tak nazwane musi byæ
ujawnione i ukarane.

Ten pozytywny wymiar lustracji, który mia³
spo³eczne poparcie, zosta³ skompromitowany
po opublikowaniu w Internecie tak zwanej listy
Wildsteina. Wildstein – jak powiedzia³ mi dosa-
dnie jeden z moich wyborców – wpad³ na po-
mys³, by wrzuciæ granat do latryny, a potem
niech ka¿dy siê martwi, co zrobiæ z tym, co siê do
niego przyklei³o. Pojawienie siê listy Wildsteina
nie sta³o siê si³¹ oczyszczaj¹c¹, p³yn¹c¹ z pozna-
nia prawdy, jak chcieli zwolennicy powszechnej,
szybkiej i ¿ywio³owej lustracji. Wyzwoli³o nato-
miast najgorsze ludzkie cechy: zawiœæ, pode-
jrzliwoœæ i niepohamowan¹ chêæ szkodzenia
drugiemu cz³owiekowi.

Obserwowa³em z uwag¹, jak na listê zamiesz-
czon¹ w Internecie reagowali niektórzy moi wy-
borcy. Najpierw ze strachem w oczach sprawdza-
li, czy ich nazwisko tam siê znajduje, potem naj-
czêœciej oddychali z ulg¹ i natychmiast rozpoczy-
nali swoj¹ prywatn¹ ilustracjê s¹siadów, kole-
gów i kole¿anek, szefów i podw³adnych, osób
znanych i mniej znanych w œrodowisku. Robili
to, wiedzac, ¿e to tylko lista samych imion i na-
zwisk, wiedz¹c, ¿e osób o tych samych persona-
liach w Polsce mog¹ byæ setki. To im jednak nie
przeszkadza³o. Czuli siê jak inkwizytorzy. Wyda-
wali wyrok, by wykonaæ go nastêpnego dnia, de-
monstruj¹c swoj¹ dezaprobatê w stosunku do
tych, których nazwiska znalaz³y siê na liœcie.
Sam odebra³em kilka telefonów, które rozpoczy-
na³y siê od s³ów: a wiesz, ¿e na liœcie jest ta œwi-
nia… I tu pada³o nazwisko jakiegoœ wspólnego
znajomego. To obrzydliwe, ale taka jest ludzka
natura, zw³aszcza w polskim wydaniu. S³ysza-
³em te¿ o m³odych ludziach, którzy korzystaj¹c ze
swej komputerowej sprawnoœci, podopisywali
nazwiska znajomych – tak dla zabawy. Dla nich,
m³odych, lustracja to kabaret ich ojców i matek,
którego dramatyzmu nie rozumiej¹, a skutków
nawet nie przeczuwaj¹.

Jeden z moich wyborców, który znalaz³ szeœæ
razy umieszczone na liœcie swoje, powszechne
w Polsce, imiê i nazwisko, pyta³ mnie, jak ma po-
st¹piæ. W tych szeœciu wersjach mo¿e byæ uznany
za etatowego esbeka, za konfidenta, i za kandy-
data na wspó³pracownika. Sytuacja, w jakiej siê

znalaz³, przeros³a go. Bo wszystko, co móg³ zro-
biæ, stawia³o go w podejrzanym œwietle. Jak nie
napisze do IPN, to odczytane to zostanie jako do-
wód, ¿e TW na pewno by³. Jak napisze i jakimœ
cudem otrzyma szybki wgl¹d w swoje teczki oraz
zaœwiadczenie, ¿e wspó³pracownikiem nie by³, to
i tak nie wie, co ma robiæ z tym kwitem. Ma nim
wymachiwaæ w pracy i podczas spotkañ towa-
rzyskich? A mo¿e powinien otworzyæ w³asn¹
stronê internetow¹ i tam owo zaœwiadczenie
umieœciæ?

Nowelizacja ustawy, nad któr¹ dziœ debatuje-
my, ma pomóc w³aœnie takim jak mój rozmówca
ludziom. Ale wszyscy – i ja, i on, i wiêkszoœæ, jak
s¹dzê, kole¿anek i kolegów senatorów – dobrze
wiemy, ¿e poczucie krzywdy, któr¹ wyrz¹dzono
setkom tysiêcy ludzi, pozostanie w nich na za-
wsze.

Panie i Panowie! Wystêpujê w tej debacie nie
tylko po to, by poprzeæ zmiany ustawowe, ale tak-
¿e po to, by przedstawiæ opiniê moich wyborców
w tej sprawie.

Bronis³aw Wildstein post¹pi³ haniebnie. Spra-
wi³, ¿e tysi¹ce ludzi poczu³o siê Ÿle w swoim pañ-
stwie. Boi siê go, bo nie doœæ, ¿e nieudolnoœæ
rz¹dz¹cych w ostatnim piêtnastoleciu elit pozba-
wi³a ich poczucia stabilnoœci ekonomicznej, to je-
szcze ogarnia ich strach o to, jak odczytane mog¹
byæ ich ¿yciorysy. Moi wyborcy z pó³nocnej Wiel-
kopolski w swej wiêkszoœci s¹ przeciwko przy-
œpieszaniu lustracji w sposób, jakiego wszyscy
jesteœmy œwiadkami. Dla nich wystêpek Wil-
dsteina to nie tylko kwestia pogl¹dów, lecz g³upo-
ty wywo³uj¹cej tysi¹ce krzywd, przykroœci i kon-
fliktów. To nie kwestia sprawiedliwoœci i prawdy,
lecz myœlenia kategoriami œredniowiecznych eg-
zekutorów, którzy, jak Szymon z Montfort kazali
r¿n¹æ wszystkich, bo Bóg i tak rozpozna swoich.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Zmieœci³ siê pan w czasie tak precyzyjnie, jak

precyzyjny jest pana chronometr. Maurice Lac-
roix, tak? Jeœli siê nie mylê…

Proszê bardzo, pan senator Bogdan Podgórski.
(Senator Bogdan Podgórski: Ja na szczêœcie

mam zegarek na prawej rêce, wiêc pan marsza³ek
nie bêdzie widzia³.)

Nie rozpoznam marki, a szkoda.

Senator Bogdan Podgórski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Goœcie! Panie i Panowie Senatorowie!
Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamiêci Naro-

dowej z pewnoœci¹ jest potrzebna, jak s¹dzê, wiê-

78 posiedzenie Senatu w dniu 16 marca 2005 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie

Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 43

(senator H. Stok³osa)



kszoœæ z nas nie ma co do tego w¹tpliwoœci. Je-
dnak, wed³ug mojej oceny, jest to operacja skom-
plikowana i aby dobrze j¹ przygotowaæ, potrzeb-
ny jest czas, wiedza oraz szerokie porozumienie
na rzecz proponowanych zmian. Nie wspominam
nawet o odpowiedzialnoœci osób pracuj¹cych
nad tymi rozwi¹zaniami, poniewa¿ jest to oczywi-
ste. Musimy pamiêtaæ, ¿e tutaj nie mo¿e byæ mo-
wy o pomy³kach czy niedomówieniach. Us³ysza-
³em niedawno stwierdzenie, ¿e jeden b³¹d na piêæ
tysiêcy nazwisk to niewiele. Ale jest to po prostu
niedopuszczalne. Przecie¿, mówi¹c o nazwis-
kach, tak naprawdê mówimy o konkretnych oso-
bach, o osobach, które maj¹ rodziny, pracê, zna-
jomych.

Rozmawiaj¹c dzisiaj o poprawkach wniesio-
nych do nowelizowanej ustawy o Instytucie Pa-
miêci Narodowej, rozmawiamy o efektach uja-
wnienia katalogu nazwisk osób, których teczki
znajduj¹ siê w zasobach tej instytucji. Zamiast
dzia³añ zapobiegawczych podejmujemy dzia³a-
nia koryguj¹ce. Zastanawiamy siê nad przyjê-
ciem rozwi¹zania, które przynajmniej czêœciowo
umo¿liwi naprawienie ju¿ wyrz¹dzonych krzywd.
Ma³o tego, na obecnym etapie nie jesteœmy przy-
gotowani na to, aby przyj¹æ zapisy satysfakcjo-
nuj¹ce tych najbardziej poszkodowanych, tych,
którzy nie wspó³pracowali, a mimo to znaleŸli siê
na wspólnej liœcie z funkcjonariuszami dawnej
S³u¿by Bezpieczeñstwa. I wcale nie przekonuj¹
mnie g³osy, ¿e lista, o której mówimy, u³atwi czy
przyspieszy proces lustracji. Moim zdaniem, jest
wrêcz przeciwnie – ujawnienie nazwisk znajdu-
j¹cych siê w zasobach IPN oraz sposób, w jaki zo-
sta³o to zrobione, wprowadzi³o tylko niepotrzeb-
ne zamieszanie oraz atmosferê wzajemnej nieuf-
noœci. Lista zosta³a wykorzystana do rozgrywek
politycznych, osobistych porachunków i pomó-
wieñ, a tych, którzy podeszli do tej ca³ej sytuacji
sceptycznie, okrzykniêto zwolennikami antylu-
stracyjnego frontu.

Jeszcze raz podkreœlam: zdajê sobie sprawê
z tego, ¿e ta nowelizacja nie rozwi¹zuje problemu
osób, które znalaz³y siê na tak zwanej liœcie Wil-
dsteina. Nie pomo¿e w oddzieleniu dawnych taj-
nych wspó³pracowników od osób przymierza-
nych do tej roli, które wcale nie musia³y wiedzieæ,
¿e znajduj¹ siê w krêgu zainteresowania s³u¿b
specjalnych. Ustawa ta jest jedynie instrumen-
tem, za pomoc¹ którego osoby o nazwiskach
zbie¿nych ze znajduj¹cymi siê w ujawnionej czê-
œci zasobów IPN, bêd¹ mog³y uzyskaæ formalne
potwierdzenie, ¿e to nie o nie chodzi, ¿e sprawa
ich nie dotyczy. Pojawiaj¹ siê s³uszne g³osy, ¿e to
niewiele. Myœlê jednak, ¿e dla osób, które nigdy
nie wspó³pracowa³y ze s³u¿bami specjalnymi,
a zosta³y o tak¹ wspó³pracê pomówione, to na-
prawdê du¿o. Ta nowelizacja daje nam tak¹ mo¿-

liwoœæ i choæby dlatego warto j¹ popieraæ. Pragnê
jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e zawarte w niej zapisy
w ¿adnym stopniu nie przeszkadzaj¹ w prowa-
dzeniu prac nad zapowiadan¹ ju¿ du¿¹ noweliza-
cj¹ ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej.

Ka¿de rozwi¹zanie id¹ce w kierunku zmniej-
szenia negatywnych skutków ujawnienia listy
osobowej zasobów archiwalnych IPN zas³uguje
na poparcie i o to apelujê do pañ senator i panów
senatorów. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Zapraszam na mównicê pana senatora Zbi-

gniewa Romaszewskiego.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e ta ustawa, któr¹ przyjmujemy, jest

zupe³nie prost¹, oczywist¹ koniecznoœci¹. Po
prostu ukaza³a siê lista, na której przemieszano
nazwiska tych osób, które by³y pracownikami
S³u¿by Bezpieczeñstwa, tych, które wspó³praco-
wa³y, i które usi³owano dopiero zwerbowaæ. Jest
wiêc w³aœciwe, by te osoby mia³y informacjê
o tym, czy to w ogóle o nie chodzi. A w wypadku
nazwisk popularnych jest to po prostu koniecz-
noœæ, któr¹ natychmiast musimy za³atwiæ. I myœ-
lê, ¿e nie bêdzie w tej sprawie ¿adnych oporów.

Muszê natomiast, proszê pañstwa, stanowczo
siê nie zgodziæ z pogl¹dami pana senatora Stok³o-
sy, który jest zdania, ¿e w ogóle ka¿dy temat doty-
cz¹cy opinii publicznej, dotycz¹cy odpowiedzial-
noœci, dotycz¹cy moralnoœci, jest tematem za-
stêpczym. Czy jedynie interesy senatora Stok³osy
s¹ tematem dyskusji godnym Wysokiej Izby? Mu-
szê powiedzieæ, ¿e jest to bardzo jednostronna
wizja roli Senatu. Myœlê, ¿e przyjdzie te¿ czas, by
porozmawiaæ o interesach wymienionego w³aœnie
senatora, ale to ju¿ jest zupe³nie osobna sprawa.

Proszê pañstwa, mnie siê wydaje, ¿e o proble-
mie, przed którym stoimy, naprawdê nie mog¹
przes¹dzaæ wyborcy pana senatora Stok³osy, bo
problem ten powsta³, ¿e tak powiem, sam. Je¿eli
w ci¹gu pierwszego dnia na liœcie znalaz³o siê
piêæset tysiêcy osób, a do wtorku, do wieczora,
stronê z list¹ odwiedzi³y dwa miliony osób, to
œwiadczy to o ogromnym zapotrzebowaniu na tê
wiedzê. I udawanie, ¿e tego zapotrzebowania nie
ma, to chowanie g³owy w piasek. Fakt, ¿e do tej po-
ry chowaliœmy g³owê w piasek, to pewna patologia
poœwiadczaj¹ca o tym, i¿ nie potrafiliœmy ludzi
przekonaæ o tym, jacy byliœmy i jacy jesteœmy.

Proszê pañstwa, oczywiœcie prawda teczek
MSW to nie jest prawda historyczna, ale to na pe-
wno bardzo znacz¹cy jej fragment. Bez znajomo-
œci tego fragmentu – byæ mo¿e ludzie spodziewaj¹
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siê, ¿e jest tam wiêcej ciekawych rzeczy – i bez wy-
jaœnienia tych spraw trudno rzeczywiœcie zrozu-
mieæ niektóre rzeczy. Myœlê wiêc, proszê pañ-
stwa, ¿e ludziom nale¿y siê ten dostêp, tak jak
nale¿y siê… I nie o jurydyczn¹ lustracjê w tej
chwili chodzi, bo têmo¿liwoœæ, jak s¹dzê, wyczer-
paliœmy w tej ustawie, jest tego nawet pewien
nadmiar. Mo¿na o tych sprawach dyskutowaæ,
ale ja sobie nie wyobra¿am, ¿eby sêdziowie potra-
fili wydawaæ werdykty w tych sprawach. Ja s¹dzê
jednak, ¿e jest po prostu potrzebna normalna
ocena, ocena moralna, w gruncie rzeczy.

Proszê pañstwa, i ja siê wcale nie dziwiê, ¿e IPN
te nazwiska pomiesza³. Rzeczywiœcie dosyæ pro-
sto mo¿na odró¿niæ tak formalnie pracowników
od pozosta³ych, ale ju¿ odró¿nienie wspó³praco-
wników od kandydatów na wspó³pracowników
jest rzecz¹ niezwykle trudn¹. Wi¹¿e siê to,
w gruncie rzeczy, z dokonaniem oceny moralnej.
Bo niew¹tpliwie s¹ wspó³pracownicy, którzy zo-
stali zastraszeni i coœ tam podpisali, po czym tê
wspó³pracê zerwali, a kwit pozosta³. S¹ równie¿
kandydaci, którzy tygodniami siê spotykali na
spotkaniach i opowiadali, co im œlina na jêzyk
przynios³a, ale byli na tyle m¹drzy, ¿e nic w ¿yciu
nigdy w³asn¹ rêk¹ nie napisali.

I tu zaczynamy ju¿ grzebaæ w teczkach, wyda-
waæ oceny. Myœlê, ¿e rzeczywiœcie IPN nie bardzo
jest w stanie to zrobiæ. Ja nie mówiê o kandyda-
tach, którzy w ogóle w ¿yciu nie wiedzieli, ¿e s¹
przedmiotem zainteresowania ludzi ze S³u¿by
Bezpieczeñstwa. No, potrzebny by³ agent w œro-
dowisku, wiêc przyjrzeli siê piêtnastu osobom:
mo¿e ten, bo jest na przyk³ad charakterologicz-
nie s³aby? Mo¿e na niego siê uda oddzia³ywaæ?
A potem o wszystkim zapomnieli, dane œrodowis-
ko przesta³o im byæ potrzebne, a teczka pozosta³a
i le¿y w tej chwili w aktach. Tak wiêc to jest nie-
zwykle zró¿nicowane.

Proszê pañstwa, problem, który ja w tej chwili
zasadniczo widzê, polega na tym, ¿e my po tych
piêtnastu latach w gruncie rzeczy chyba nie jes-
teœmy w stanie powo³aæ cia³a, które cieszy³oby siê
takim autorytetem, by mo¿na by³o siê przed nim
naprawdê zrehabilitowaæ, to znaczy takiego cia-
³a, które orzek³oby: tak, ten pan rzeczywiœcie
podpisa³ deklaracjê wspó³pracy, wtedy i wtedy,
w takich i takich warunkach, po czym dzia³a³ tak
i tak, zrobi³ to i to, a jego dzia³alnoœæ nie stanowi
naruszenia godnoœci obywatela polskiego. W³a-
œciwie chyba nie mamy teraz kogo do takiej insty-
tucji… nie ma kto w³aœciwie takiej instytucji
stworzyæ.

WeŸmy na przyk³ad proces Brzozowskiego.
Chocia¿ zosta³y po nim niejasnoœci, mogê powie-
dzieæ, ¿e jednak decyzje w sprawie rehabilitacji
Brzozowskiego podejmowa³y osoby, co do któ-
rych mam przekonanie, ¿e cieszy³y siê pewnym

autorytetem. A ci ludzie powiedzieli – czy to ze
wzglêdu na tragizm tej postaci, czy ze wzglêdu na
inne okolicznoœci – ¿e Brzozowskiemu nie przy-
nosi to ujmy.

Muszê powiedzieæ, ¿e to jest chyba g³ówny pro-
blem: gdzie maj¹ siê zg³osiæ ludzie, którzy rzeczy-
wiœcie wspó³pracowali, ale których dzia³alnoœæ
na rzecz pañstwa polskiego mo¿e im tylko przy-
nosiæ chlubê.

I to jest problem, który mnie w gruncie rzeczy
w tej chwili najbardziej drêczy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
A ja pragnê powitaæ delegacjê Wielkiego Zgro-

madzenia Narodowego Republiki Turcji, na czele
z przewodnicz¹cym, panem Bülentem Arinçem.
(Oklaski)

Zapraszam na mównicê pani¹ senator Annê
Kursk¹.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zasadzie nie mia³am zamiaru ju¿ zabieraæ

g³osu, ale wyst¹pienie pana Stok³osy mnie do te-
go zdopingowa³o.

Proszê pañstwa, ile razy jest mowa o IPN, tyle
razy s³yszymy, ¿e to jest temat zastêpczy, ¿e nie
nale¿y siê tym zajmowaæ, ¿e œrodowisko siê sa-
mo oczyœci i ¿e s¹ to rzeczy po prostu nie do przy-
jêcia. Jednoczeœnie nie jest tematem zastêp-
czym walka o równy status kobiet i mê¿czyzn ani
ustawa o posiadaniu ma³ych iloœci narkotyków.
To ju¿ nie s¹ tematy zastêpcze z jakiegoœ dziwne-
go powodu.

Chcê zatem powiedzieæ, ¿e odwaga dziennika-
rza Wildsteina z „Rzeczpospolitej” przyczyni³a siê
do przyspieszenia procesu lustracji, co by³o po-
trzebne, bo nale¿a³o w koñcu zrobiæ z tym po-
rz¹dek, bo ludzie ulegaj¹ szanta¿om! To jest dla
dobra ludzi, którzy maj¹ czyste rêce i spokojne
g³owy, ¿e tak powiem. Ten, kto nie ma nic na su-
mieniu, na pewno niczego siê nie obawia, a ten,
który ma, tym bardziej powinien siê szybciej
oczyœciæ. A wiêc chwa³a za to Wildsteinowi. Nie
jest tak, jak mówi pan Stok³osa, który go od czci
i wiary ods¹dza i twierdzi, ¿e to karygodne.

Druga sprawa. Jest to rodzaj rewolucji moral-
nej, która jest teraz bardzo potrzebna w dobie ni-
hilizmu, relatywizmu i w³aœnie braku wartoœci
na co dzieñ, pogoni za pieni¹dzem, interesami,
jak s³yszeliœmy od pana Stok³osy. I dlatego,
moim zdaniem, nie nale¿y zajmowaæ takiego sta-
nowiska. IPN, w³aœnie dziêki tej ma³ej noweliza-
cji, bardzo szybko bêdzie sobie w stanie pomóc,
bo chodzi tylko o to, ¿eby ludzie mogli mieæ zwe-
ryfikowane nazwiska, ¿eby ju¿ nikt nikogo nie os-
kar¿a³. W tej chwili wiadomo ju¿, ¿e na tej liœcie
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s¹ nie tylko tak zwani TW, czyli tajni wspó³praco-
wnicy, ale ró¿ne osoby. I dlatego nic z³ego siê nie
sta³o.

Tylko tyle chcia³am powiedzieæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na, w zwi¹zku z czym zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ nikt nie zg³osi³ wniosku legislacyjne-

go, bêdziemy mogli ju¿ jutro przeprowadziæ g³o-
sowanie.

Dziêkujê bardzo naszym goœciom, którzy od-
wiedzili nas dzisiaj w tej sprawie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fi-
zycznej oraz ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

Przyznam, ¿e takiego po³¹czenia, tak ró¿nych
tematów, jakby z dwóch biegunów, jeszcze w Se-
nacie nie by³o. No, ale wszystko musi siê kiedyœ
zdarzyæ.

Przypominam, ¿e Sejm uchwali³ tê ustawê
18 lutego na dziewiêædziesi¹tym siódmym posie-
dzeniu. Tego samego dnia ustawa trafi³a do Se-
natu, a marsza³ek skierowa³ j¹ do Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu, która przygotowa³a swoje
sprawozdanie w tej sprawie.

Senator sprawozdawca Franciszek Bachle-
da-Ksiêdzularz ju¿ zmierza na mównicê.

Proszê bardzo.

Senator
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze z towarzysz¹cymi panu osobami!
Przypad³o mi w udziale przedstawiæ sprawo-

zdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
oraz ustawy o ¿egludze œródl¹dowej. Sejm
uchwali³ tê ustawê, jak ju¿ powiedzia³ pan mar-
sza³ek, na dziewiêædziesi¹tym siódmym posie-
dzeniu w dniu 18 lutego 2005 r. Tekst ustawy
znajduje siê w druku nr 892, a sprawozdanie ko-
misji – w druku nr 892A.

Zmianê ustawy o kulturze fizycznej otwiera
propozycja nowego brzmienia definicji zawodni-
ka. Zawodnikiem bêdzie osoba posiadaj¹ca li-
cencjê zezwalaj¹c¹ na udzia³ we wspó³zawodni-
ctwie sportowym. Wymagane jest, ¿eby to
wspó³zawodnictwo organizowa³ w³aœciwy polski
zwi¹zek sportowy. Zwi¹zek bêdzie przyznawa³ li-
cencjê, pobieraj¹c przy tym op³atê, ale w wysoko-
œci nieprzekraczaj¹cej poniesionych kosztów.

W celu usprawnienia procedury przyznawania
licencji proponuje siê, ¿eby w³aœciwy zwi¹zek
sportowy móg³ upowa¿niaæ do tego zwi¹zki spor-
towe dzia³aj¹ce w tej samej dziedzinie lub dy-
scyplinie sportu.

Przepisy projektu przyznaj¹ Polskiemu Komi-
tetowi Paraolimpijskiemu kompetencje do usta-
lania sk³adu reprezentacji kraju na igrzyska pa-
raolimpijskie. Przypomnê, ¿e Polski Komitet Pa-
raolimpijski wnosi ogromny wk³ad w zapewnie-
nie udzia³u reprezentacji polskich sportowców
niepe³nosprawnych w igrzyskach paraolimpij-
skich oraz w upowszechnianie i rozwój sportu
osób niepe³nosprawnych.

Ponadto nowelizacja zak³ada, ¿e sk³ad kadry
narodowej sportowców niepe³nosprawnych bê-
dzie ustalaæ w³aœciwe stowarzyszenie o zasiêgu
ogólnokrajowym, w porozumieniu z ministrem
w³aœciwym do spraw kultury fizycznej i sportu.

Jedn¹ ze spornych kwestii w Sejmie by³o
wprowadzenie obowi¹zku powo³ywania rad
sportu przez w³aœciwe organy wykonawcze wszy-
stkich jednostek samorz¹du terytorialnego. Do-
tychczas rady sportu powo³ywano fakultatywnie
tylko w jednostkach, które wykazywa³y tak¹ po-
trzebê. Nale¿y wyjaœniæ, ¿e intencja tej zmiany
jest w pe³ni s³uszna, poniewa¿ zmierza do zakty-
wizowania samorz¹du terytorialnego ka¿dego
szczebla w zakresie rozwoju kultury fizycznej
i sportu na administrowanym przez ten samo-
rz¹d terenie.

Ponadto w celu usprawnienia procedury po-
wo³ywania rad sportu zmieniono organ powo³u-
j¹cy ze stanowi¹cego na wykonawczy. Podkreœ-
lam, ¿e cz³onkowie rad sportu bêd¹ wykonywaæ
swoje funkcje spo³ecznie, a jedyne koszty utrzy-
mania rad bêd¹ zwi¹zane z ich powo³aniem oraz
obs³ug¹ administracyjno-biurow¹.

Rady sportu wyposa¿ono w szereg kompeten-
cji opiniodawczych, spoœród których do najistot-
niejszych zaliczy³bym mo¿liwoœæ oddzia³ywania
na strategiê rozwoju oraz na bud¿et samorz¹du
w czêœci dotycz¹cej kultury fizycznej. Nie ma wiêc
obaw, ¿e rady sportu nadmiernie obci¹¿¹ bud¿et
lub zdestabilizuj¹ dzia³alnoœæ samorz¹du, nato-
miast, jak ju¿ wspomnia³em, ich obecnoœæ przy-
niesie efekt w postaci propagowania rozwoju
sportu poprzez stosowniejsze wydatkowanie sa-
morz¹dowych œrodków finansowych, których
ci¹gle jest za ma³o, Panie Marsza³ku.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Za-
wsze by³o.)

Zawsze by³o za ma³o – to mnie pociesza…
W zwi¹zku z nowelizacj¹ przepisów regulu-

j¹cych dzia³alnoœæ rad sportu doprecyzowano
brzmienie art. 18b. Przepis ten dotyczy wykony-
wania zadañ rad sportu na szczeblu wojewódz-
kim. W projekcie wyraŸnie wskazano, ¿e wojewó-
dzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultu-
ry fizycznej, które wykonuj¹ wspomniane zada-
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nia, to stowarzyszenia kultury fizycznej bêd¹ce
cz³onkami Polskiej Federacji Sportu M³odzie¿o-
wego. Dodam jeszcze, ¿e na szczeblu centralnym
odpowiednie rady sportu bêd¹ mogli powo³aæ:
minister obrony narodowej i minister w³aœciwy
do spraw wewnêtrznych. Podkreœlam to ze wzglê-
du na szczególne zapotrzebowanie na tego typu
dzia³alnoœæ.

Istotne znaczenie ma zmiana art. 29 ust. 1
ustawy, poszerzaj¹ca katalog podmiotów mo-
g¹cych prowadziæ dzia³alnoœæ w zakresie sportu
profesjonalnego. Oprócz polskich zwi¹zków
sportowych i sportowych spó³ek akcyjnych dzia-
³alnoœæ tak¹ bêd¹ mog³y prowadziæ osoby prawne
i fizyczne bêd¹ce przedsiêbiorcami.

Szkoda, ¿e nie ma na sali pana Stok³osy…
Zmiana jest ukierunkowana na realizacjê po-

trzeb praktyki, w szczególnoœci stosowania prze-
pisów ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej.

Zmianie ulegn¹ tak¿e metody tworzenia i fun-
kcjonowania ligi zawodowej. S¹dzê, ¿e konieczne
jest doprecyzowanie obecnych rozwi¹zañ w za-
kresie wzajemnych relacji miêdzy zwi¹zkiem
sportowym a lig¹ zawodow¹. Wczoraj w telewizji
mieliœmy mo¿liwoœæ ogl¹dania takiego w³aœnie
sporu, tak zwanego sporu miêdzy PZPN a G4,
który skoñczy³ siê porozumieniem G14. Przepra-
szam, ¿e tak aktualizujê tê sprawê, ale wydaje mi
siê, ¿e w ten sposób nawi¹zujemy do ¿ycia, które
siê toczy. Myœlê, ¿e pan minister siê ucieszy, jeœli
tak troszkê nas¹czê sprawozdanie jakimiœ bie-
¿¹cymi sprawami.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski:
Z tym ¿e musi pan siê zmieœciæ w czasie – dwu-
dziestu minut.)

Jestem przekonany, ¿e pan marsza³ek ewen-
tualnie dorzuci mi dwie minuty i dwadzieœcia se-
kund.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Nie.)
No to zakoñczê wtedy, kiedy trzeba.
I w ten sposób troszeczkê siê zgubi³em, ale nie

szkodzi, zaraz siê odnajdê…
S¹dzê, ¿e konieczne jest doprecyzowanie obec-

nych rozwi¹zañ w zakresie wzajemnych relacji
pomiêdzy zwi¹zkiem sportowym a lig¹ zawodow¹
– przypomnia³em to zdanie. Za³o¿enie to realizuje
przed³o¿ony projekt, poniewa¿ doprecyzowanie
art. 36 umo¿liwia tworzenie ligi zawodowej w dy-
scyplinach lub dziedzinach sportu, w których
wspó³zawodnictwo sportowe jest organizowane
w formie rozgrywek ligowych. Nadal zasad¹ jest
fakultatywne tworzenie ligi zawodowej przez
zwi¹zek, przy czym projekt wprowadza istotny
wyj¹tek, zgodnie z którym zwi¹zek jest obowi¹za-
ny utworzyæ ligê zawodow¹, jeœli ponad po³owa
klubów bior¹cych udzia³ w rozgrywkach dzia³a
w formie sportowych spó³ek akcyjnych.

Nowelizacja powiela poprzednie rozwi¹zanie
dotycz¹ce uczestnictwa w lidze zawodowej wy-
³¹cznie sportowych spó³ek akcyjnych, z mo¿liwo-
œci¹ wyra¿ania na to zgody przez prezesa Polskiej
Konfederacji Sportu, czyli tak zwanego PKS.
W projekcie wyraŸnie jednak podkreœlono, ¿e
udzia³ stowarzyszeñ kultury fizycznej w lidze za-
wodowej mo¿e mieæ tylko charakter czasowy.
Projekt gwarantuje ponadto pozostawienie swoi-
stego zakresu uprawnieñ umownych dla w³aœci-
wego zwi¹zku sportowego, mimo utworzenia ligi
zawodowej.

Oprócz dotychczasowych uprawnieñ zwi¹z-
ków w zakresie realizacji zobowi¹zañ krajowych
i zagranicznych, a tak¿e wykonywania upra-
wnieñ dyscyplinarnych, umowa ze spó³k¹ za-
rz¹dzaj¹c¹ lig¹ powinna dodatkowo gwaranto-
waæ w³aœciwemu zwi¹zkowi realizacjê zadañ
zwi¹zanych z w³aœciwym przygotowaniem repre-
zentacji narodowej do udzia³u w zawodach miê-
dzynarodowych, a tak¿e udzia³ w przychodach
zwi¹zanych z zarz¹dzaniem lig¹ zawodow¹.

Przed³o¿ony projekt doprecyzowuje zasady
organizacji i funkcjonowania Trybuna³u Arbi-
tra¿owego do spraw Sportu, bêd¹cego s¹dem
polubownym funkcjonuj¹cym przy Polskim Ko-
mitecie Olimpijskim. Wprowadzany art. 40
ust. 4 stanowi o sk³adzie trybuna³u – jest tu mo-
wa o dwudziestu czterech arbitrach, których po-
wo³uj¹ w równej liczbie minister w³aœciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu, zarz¹d Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego i prezes Polskiej Kon-
federacji Sportu.

W porównaniu z poprzednim brzmieniem obe-
cnie wyeksponowano brak w³aœciwoœci trybuna-
³u do rozpatrywania skarg w sprawach doty-
cz¹cych technicznych regu³ gry. Zupe³nie nowym
rozwi¹zaniem jest mo¿liwoœæ wniesienia kasacji
od orzeczenia dyscyplinarnego lub regulamino-
wego wydanego przez trybuna³.

Chcia³bym w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e
ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz usta-
wy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych za-
st¹pi³a kasacjê skarg¹ kasacyjn¹. W zwi¹zku
z wyraŸn¹ potrzeb¹ zmiany terminologii u¿ytej
w projekcie komisja proponuje przyjêcie stoso-
wnej poprawki.

Dodam, ¿e zgodnie z przed³o¿onym aktem pra-
wnym skargê kasacyjn¹ wnosi siê do S¹du Naj-
wy¿szego w przypadku ra¿¹cego naruszenia
przepisów prawa lub oczywistej nies³usznoœci
orzeczenia. Komisja proponujê zmianê podstawy
wniesienia skargi, któr¹ jest oczywista nies³u-
sznoœæ orzeczenia, na ra¿¹c¹ niewspó³miernoœæ
kary dyscyplinarnej lub regulaminowej. W imie-
niu komisji pragnê zauwa¿yæ, ¿e obecny system
prawny nie zna podstawy wniesienia skargi ka-
sacyjnej w postaci przes³anki oczywistej nies³u-
sznoœci orzeczenia, natomiast w postêpowa-
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niach dyscyplinarnych, na przyk³ad adwokatów,
wraz z przes³ank¹ ra¿¹cego naruszenia wystêpu-
je przes³anka ra¿¹cej niewspó³miernoœci kary.

Teraz tym, których bardzo interesuje ustawa,
powiem, ¿e spoœród nowelizowanej materii naj-
wiêksz¹ dyskusjê wzbudzaj¹ art. 53a, 53b i 53c.
Wspomniane przepisy reguluj¹ zagadnienie
sportów szczególnie niebezpiecznych, do których
zaliczono alpinizm, w tym alpinizm jaskiniowy,
sporty motorowe, ¿eglarstwo, sporty o charakte-
rze strzeleckim oraz p³etwonurkowanie. Wyj¹t-
kowoœæ wymienionych dziedzin sportu polega
przede wszystkim na zagro¿eniu zdrowia i ¿ycia
osób, które te dyscypliny uprawiaj¹, a tak¿e na
zagro¿eniu osób trzecich oraz du¿ych kosztach
ewentualnych akcji ratunkowych.

Jak ju¿ wspomnia³em, do sportów niebezpie-
cznych nale¿y miêdzy innymi ¿eglarstwo. Projekt
wprowadza ogóln¹ zasadê uzale¿niaj¹c¹ mo¿li-
woœæ uprawiania ¿eglarstwa od posiadania odpo-
wiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym
dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpie-
czeñstwa. Od tej zasady przewidziano wyj¹tek,
zgodnie z którym posiadanie wymienionych do-
kumentów nie jest wymagane w przypadku pro-
wadzenia statków przeznaczonych do uprawiania
sportu lub rekreacji bez napêdu mechanicznego
o d³ugoœci kad³uba do 5 m lub o napêdzie mecha-
nicznym o mocy nieprzekraczaj¹cej 5 kW.

Pomimo wypowiedzi optuj¹cych za liberaliza-
cj¹ tych przepisów Sejm ostatecznie pozosta³
przy omawianej przeze mnie koncepcji. Przyjêcie
takich w³aœnie rozwi¹zañ rekomendujê równie¿
paniom i panom senatorom. Nale¿y zdawaæ sobie
bowiem sprawê z ogromnej si³y ¿ywio³u wodnego
– najlepiej wie o tym pani senator. W celu upra-
wiania ¿eglarstwa nie wystarczy dokonaæ zaku-
pu wymarzonej ³odzi, ale przede wszystkim nale-
¿y zdawaæ sobie sprawê z odpowiedzialnoœci, któ-
ra wi¹¿e siê z ¿eglowaniem, oraz poznaæ zasady
zachowania i bezpieczeñstwa na wodzie.

Przyjêcie nowego brzmienia art. 53a ustawy
o kulturze fizycznej wymaga dokonania odpowie-
dniej zmiany przepisów ustawy o ¿egludze œród-
l¹dowej. Zmiana tego drugiego aktu prawnego
dotyczy g³ównie rejestru administracyjnego pol-
skich statków ¿eglugi œródl¹dowej. Wspomniane
ju¿ przeze mnie statki polskie przeznaczane do
uprawiania sportu lub rekreacji bez napêdu me-
chanicznego o d³ugoœci kad³uba do 5 m lub o na-
pêdzie mechanicznym o mocy nieprzekraczaj¹cej
5 kW bêd¹ podlegaæ wpisowi do rejestru statków
u¿ywanych wy³¹cznie do celów sportowych lub
rekreacyjnych. Rejestr ten zostanie oddzielony
od rejestru administracyjnego polskich statków
¿eglugi œródl¹dowej.

Zgodnie z propozycj¹ zmiany art. 18 ustawy
o ¿egludze œródl¹dowej do obydwu rejestrów bê-

dzie mo¿na wpisaæ statek stanowi¹cy w³asnoœæ
osoby lub osób fizycznych maj¹cych obywatel-
stwo jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej innego ni¿ Rzeczpospolita Polska lub
osoby prawnej maj¹cej siedzibê w jednym z pañ-
stw cz³onkowskich Unii Europejskiej innym ni¿
Rzeczpospolita Polska.

W zwi¹zku z tym unormowaniem w imieniu
komisji wnoszê o przyjêcie poprawki dodaj¹cej
ust. 6 w art. 18. Poprawka jest zgodna z umow¹
o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zwi¹z-
ku z decyzj¹ rady nr 368/WE z 30 marca 2004 r.
i zapewni prawo do rejestracji statków na teryto-
rium Polski osobom z pañstw cz³onkowskich
EFTA, czyli Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu.

Koñcz¹c moje wyst¹pienie, Panie Marsza³ku,
Wysoka Izbo, chcia³bym w imieniu komisji reko-
mendowaæ przyjêcie dwunastu poprawek. Op-
rócz poprawek omówionych wczeœniej, chcia³-
bym wskazaæ pañstwu poprawkê trzeci¹, która
dodaje do ustawy okolicznoœci stanowi¹ce pod-
stawê do odwo³ania cz³onka Trybuna³u Arbitra-
¿owego do spraw Sportu.

Ponadto poprawka siódma skreœla z ustawy
przepis dotycz¹cy uprawiania alpinizmu i spor-
tów motorowych, który w opinii komisji ma jedy-
nie charakter zalecenia okreœlonego zachowania
i nie przewiduje sankcji za jego nieprzestrzeganie.

Istotna wydaje siê równie¿ poprawka dzie-
wi¹ta, wprowadzaj¹ca zmiany dotycz¹ce po-
twierdzania kwalifikacji koniecznych do p³etwo-
nurkowania. Istota tej zmiany polega na tym, ¿e
w³aœciwy zwi¹zek sportowy nie bêdzie jedyn¹ or-
ganizacj¹ poœwiadczaj¹c¹ posiadanie odpowied-
nich kwalifikacji – bêd¹ do tego uprawnione rów-
nie¿ krajowe i zagraniczne szkoleniowe organiza-
cje nurkowe.

Ponadto poprawka ta zmierza do tego, aby sys-
tem szkoleñ prowadzonych przez te organizacje
na terenie Polski opiera³ siê na normach europej-
skich dotycz¹cych p³etwonurkowania. Pozosta³e
poprawki zaproponowane przez komisjê maj¹ na
celu ujednolicenie terminologii ustawy, maj¹
charakter precyzuj¹cy oraz s³u¿¹ zachowaniu
spójnoœci i zasad techniki prawodawczej.

Wysoka Izbo! Komisja Nauki, Edukacji i Spor-
tu rekomenduje przyjêcie omawianej ustawy
wraz z poprawkami ujêtymi w druku nr 892A.

Przepraszaj¹c pana marsza³ka za ciut prze-
d³u¿one wyst¹pienie, bardzo dziêkujê za wys³u-
chanie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma za co przepraszaæ. Przeczyta³ pan to

w bardzo szybkim tempie i osi¹gn¹³ pan taki
czas, jak kiedyœ Chromik na piêæ kilometrów, to
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znaczy, ¿e móg³ pan mówiæ jeszcze przez szeœæ
minut.

(Senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:
Gdybym to by³ wiedzia³…)

Specjalnie panu nie podpowiada³em.
(Senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:

Nie podpowiada³ pan…)
Mo¿e pan to sobie zrekompensuje, odpowia-

daj¹c na pytania. Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.
(Senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:

Pan marsza³ek niepotrzebnie na pocz¹tku mi to
zasugerowa³, potem siê spieszy³em, a materia
jest ciekawa.)

Jak pan wie, jest to metoda aktywizowania.
Proszê bardzo, kto ma pytania?
Proszê bardzo, pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Generalnie interesuje mnie taka sprawa. Co

wp³ynê³o na to, ¿e w ustawie o ¿egludze œródl¹do-
wej tak gwa³townie zmieniono zawartoœæ art. 18
ust. 2, który obowi¹zywa³ w zasadzie od 1991 r.
czy 1992 r. i uprawianie ¿eglugi œródl¹dowej
sportowo lub dla relaksu w³aœciwie w ogóle nie
by³o prawnie reglamentowane? Có¿ to siê sta³o?
Wydarzy³y siê jakieœ katastrofy? Co siê sta³o?
A mo¿e po prostu ktoœ potrzebuje pieniêdzy,
i w tym jest ca³a sprawa.

(G³os z sali: Gdyby…)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Chwileczkê. Zbierzmy mo¿e pytania.
Czy ktoœ z pañstwa, z pañ i panów chcia³by je-

szcze zadaæ pytanie?
Pan senator Jan Szafraniec podnosi jeden pa-

lec, wiêc nie wiem, czy chcia³by pan…
(Senator Jan Szafraniec: Tak, tak.)
Proszê bardzo.

Senator Jan Szafraniec:

Moje pytanie jest uzupe³nieniem pytania pana
senatora Romaszewskiego. Otó¿, mam tak¹ in-
ternetow¹ informacjê, ¿e przez ostanich kilkana-
œcie lat w Polsce w³aœciwie nie istnia³ obowi¹zek
rejestracji, obowi¹zek przeprowadzania prze-
gl¹dów technicznych jachtów i ³odzi rekreacyj-
nych. ¯eglarzy, armatorów i szkutników obe-
jmowa³ tak zwany kilkunastoletni okres prób-
ny, w czasie którego nie musieli rejestrowaæ
swoich statków. St¹d moje pytanie: dlaczego
nie kiedyœ, ale teraz uruchamia siê tego typu
procedurê?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Pan senator Krzysztof Jurgiel.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam pytanie dotycz¹ce art. 18b w zmianie ós-

mej, który stanowi, ¿e „zadania rady sportu na
szczeblu wojewódzkim wykonuje wojewódzkie
interdyscyplinarne stowarzyszenie kultury fizy-
cznej bêd¹ce cz³onkiem Polskiej Federacji Sportu
M³odzie¿owego”. Jak to rozumieæ? Mo¿e po pro-
stu praktycznie? W jednostkach samorz¹du te-
rytorialnego dzia³aj¹ rady powo³ane przez w³aœci-
we organy wykonawcze spoœród przedstawicieli
organizacji i instytucji, a tu, w art. 18b mamy na-
pisane, ¿e tylko jedna instytucja wykonuje te za-
dania.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator W³odzimierz £êcki.

Senator W³odzimierz £êcki:
Chcia³bym nawi¹zaæ do tematu poruszonego

przez pana senatora Romaszewskiego i nastêp-
ców. W œwietle nowej ustawy, nad któr¹ dyskutu-
jemy, stawiane bêd¹ ostrzejsze wymagania je-
dnostkom, powiem jednym s³owem, rekreacyj-
nym ni¿ jednostkom rybackim.

(G³osy z sali: Tak.)
(Senator Zbigniew Romaszewski: Wêdkar-

skim.)
To jest dziwne, ¿e w stosunku do jednostek

o charakterze przemys³owym przepisy s¹ bar-
dziej liberalne, chodzi zarówno o wielkoœæ jedno-
stek… Nie wiem, czy pan przewodnicz¹cy, czy
pan senator…

(Senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:
Sprawozdawca.)

…referent wyobra¿a sobie, ¿e jednostka o d³u-
goœci przekraczaj¹cej 5 m, a ju¿ dwuosobowy ka-
jak mo¿e byæ trochê d³u¿szy, bêdzie musia³a byæ
rejestrowana. Czy nie wprowadzamy tego w ob-
szar absurdu? Pojawi³o siê tu, dziœ to bardzo mo-
dne, podejrzenie o korupcjê, o ci¹gniêcie jakichœ
korzyœci, moim zdaniem jest to niebezpieczne.
Tym bardziej ¿e od 1991 r. nie prowadzono reje-
stracji jednostek rekreacyjnych, konsekwentnie
bêdê u¿ywa³ tego s³owa, a teraz wprowadza siê to
z du¿ymi obostrzeniami i zrzeszenia sportowe bê-
d¹ pobiera³y znacz¹ce op³aty z tego tytu³u. Do te-
go musz¹ byæ przeprowadzane przegl¹dy techni-
czne, tymczasem w³aœciciele ³odzi rybackich o tej

78 posiedzenie Senatu w dniu 16 marca 2005 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawyo zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o ¿egludze œródl¹dowej 49

(wicemarsza³ek R. Jarzembowski)



samej wielkoœci, które w skali roku eksploatowa-
ne s¹ znacznie d³u¿ej, nie bêd¹ musieli ponosiæ
tych kosztów.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Pro-
szê postawiæ znak zapytania, bo czas up³ywa.)

Czym to jest uzasadnione? Koniec. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ

g³os? Nie ma zg³oszeñ.
Panie Senatorze, bardzo proszê o udzielenie

odpowiedzi w takim zakresie, w jakim komisja
zajmowa³a siê t¹ problematyk¹.

Senator
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:
Dziêkujê bardzo panu marsza³kowi.
W³aœnie, w³aœnie. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e

o wiêkszoœci problemów, o które pytali mnie pa-
nowie senatorowie, po prostu nie dyskutowaliœ-
my. Skupiliœmy siê bezpoœrednio nad materi¹.
Niemniej jednak twierdzê, ¿e rzeczywiœcie jest to
sprawa wykraczaj¹ca poza moj¹ wyobraŸniê, po-
niewa¿ wody, które mam najbli¿ej, stawy ta-
trzañskie ograniczone s¹ turni¹, wiêc niejako
traci siê ten wymiar, przepraszam, ¿e odpowiem
w ten sposób, i nie ma tego, co na morzu. Na mo-
rzu przera¿a mnie ju¿ ³ódka o d³ugoœci 2 m, a tam
nie, bo jest ograniczona przestrzeñ, nie ma mo¿li-
woœci dalszego wyp³ywania, chocia¿ niektórzy
twierdzili, ¿e gdzieœ niedaleko Morskiego Oka jest
dziura, która prowadzi pewnie a¿ do morza, ale
nie wiem, czy do Ba³tyku, Adriatyku, czy te¿ do
Morza Czarnego.

Przepraszam, ¿e na tym siê skupiê, ale bardzo
proszê o nowelizacjê, o wyst¹pienie podczas de-
baty – widzê, ¿e pan senator £êcki to czyni – i pró-
bê przedstawienia tego problemu jeszcze raz na
posiedzeniu komisji. Nie widzê innego wyjœcia,
abyœmy mogli to jeszcze raz przedyskutowaæ. Je-
stem przekonany, ¿e bêdzie jeszcze trochê tego
typu poprawek, gdy¿ po prostu nie debatowaliœ-
my nad tym, nad tak¹ potrzeb¹, a poniewa¿ ja
sam w niewielkim stopniu zajmujê siê tego typu
sportami, wiêc nie wiem, z jakich powodów by³y
takie w³aœnie potrzeby.

Je¿eli sobie dobrze przypominam, mo¿e pan
senator Romaszewski te¿ sobie przypomina, to
chyba w poprzedniej kadencji, w drugim jej roku
podjêliœmy ju¿ próbê rozwa¿enia tych tematów.
By³a kiedyœ poruszana sprawa takiego unormo-
wania. Dlatego jestem ciekawy, czy te¿ ktoœ
z pañstwa, pañ i panów senatorów, spróbuje je-
szcze zaproponowaæ poprawki i z przyjemnoœci¹
ja, jako sprawozdawca, ale s¹dzê, ¿e i cz³onkowie

komisji, a tak¿e przedstawiciele rz¹du bêd¹ na
nie oczekiwali. Dodatkowo jeszcze prosi³bym
o ewentualne skierowanie pytañ do przedstawi-
cieli rz¹du, do pana ministra. Jestem przekona-
ny, ¿e ³atwiej bêdzie na nie odpowiedzieæ osobom
towarzysz¹cym panu ministrowi, bo maj¹ bezpo-
œredni kontakt, wiedz¹, o co dok³adnie chodzi
i dlaczego jest tak, a nie inaczej.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:

Bardzo serdecznie dziêkujê.)
Przypominam, ¿e ustawa ta by³a wniesiona

przez komisjê sejmow¹.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster edukacji narodowej i sportu.

Witam bardzo serdecznie pana ministra Wie-
s³awa Wilczyñskiego, podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Edukacji Narodowej i Sportu, wraz
z licznie mu towarzysz¹cymi osobami.

Czy na tym etapie pan minister chcia³by za-
braæ g³os, czy mo¿e najpierw pos³uchamy pytañ?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu Wies³aw Wilczyñski: Myœlê,
¿e pos³uchamy pytañ.)

Dobrze. Pos³uchajmy pytañ.
Bardzo proszê, rozpoczynamy turê pytañ do

pana ministra. Przypominam, ¿e pytanie koñczy-
my znakiem zapytania i nie mo¿e ono trwaæ d³u-
¿ej ni¿ minutê.

Pan senator Jan Szafraniec.

Senator Jan Szafraniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, moje pytanie dotyczy art. 70,

a konkretnie dodanego ust. 4 w brzmieniu: „Op-
³aty pobierane przez polski zwi¹zek sportowy
stanowi¹ dochód tego zwi¹zku”. Pytanie jest na-
stêpuj¹ce. Z czego i z jakich przepisów bêdzie
wynika³ sposób gospodarowania tymi pieniê-
dzmi, innymi s³owy mówi¹c, na co bêd¹ one
przeznaczone, jakie cele bêd¹ z nich finansowa-
ne? Czy na przyk³ad z tych pieniêdzy bêdzie fi-
nansowane oczyszczanie brzegów, sprz¹tanie
jezior, rzek, czyli przedsiêwziêcia, które w pe-
wien sposób wp³ywa³y na bezpieczeñstwo ¿eglu-
gi œródl¹dowej?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, czy s¹ jeszcze pytania do pana

ministra?
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Z tego, co rozumiem, pan senator Franciszek
Bachleda-Ksiêdzularz niejako przeadresowa³ te
pytania, które wychodzi³y poza zakres debaty
prowadzonej w czasie obrad komisji. Je¿eli pan
minister je zapisa³, to bardzo prosilibyœmy o od-
niesienie siê równie¿ do tych problemów, które
wprawdzie nie by³y przedmiotem pracy komisji,
ale zosta³y poruszone w pytaniach senatorów,
dobrze?

Bardzo proszê, woli pan odpowiadaæ z miejsca
czy mo¿e z mównicy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu Wies³aw Wilczyñski: Mo¿e
z miejsca.)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu
Wies³aw Wilczyñski:
Odniosê siê do pytania pana senatora, które

dotyczy³o zapisu art. 18 ust. 2, chodzi³o o to, ¿e
rady sportu w województwie mog¹… Stowarzy-
szenia kultury fizycznej mog¹ byæ radami sportu
w województwie, a jednoczeœnie nale¿¹ one do
Polskiej Federacji Sportu M³odzie¿owego.

Nie ukrywam, ¿e ten zapis budzi³ du¿o kontro-
wersji. Tak siê sk³ada, ¿e Polska Federacja Spor-
tu M³odzie¿owego ma ju¿ wielu cz³onków, w³aœci-
wie nie godzi to w interes ¿adnego stowarzyszenia
ogólnopolskiego i rzeczywiœcie jest reprezentaty-
wna, aby stanowiæ radê sportu w województwie.
Tak¿e co do tego by³a zgodnoœæ. My zreszt¹ po-
twierdzamy, ¿e wszystkie normy prawne zapre-
zentowane najpierw przez komisjê, a póŸniej na
posiedzeniu plenarnym s¹ zgodne z naszym sta-
nowiskiem. Dlatego stanowisko rz¹dowe, powtó-
rzê to jeszcze raz, jest takie, ¿e nie mamy w¹tpli-
woœci w odniesieniu do zapisu art. 18 ust. 2, po-
twierdzamy ten zapis. Taka by³a tego idea.

Je¿eli chodzi o art. 18 ust. 2…
(G³os z sali: To ju¿ by³o.)
Przepraszam, to by³o, pomyli³em siê. Art. 18

ust. 2 dotyczy statków i jest to artyku³, nad któ-
rym wielokrotnie dyskutowano na ¿yczenie œro-
dowiska. My w komisji, gdy¿ by³em uczestnikiem
podkomisji pracuj¹cej nad nowelizacj¹, zgodzi-
liœmy siê na taki zapis. To jest ewidentnie zgodne
z interesem tego œrodowiska.

Jeœli zaœ chodzi o te rady, to pomyli³em, prze-
praszam, ale dzisiaj jestem chory i to doœæ moc-
no, jestem w doœæ du¿ej niedyspozycji. Je¿eli
chodzi o rady, tak jak powiedzia³em na wstêpie,
równie¿ potwierdzamy ten zapis. Jest on zgod-
ny z oczekiwaniem œrodowiska, jest reprezen-
tatywny. Pomyli³em artyku³y, przepraszam
najmocniej.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Panie Ministrze, je¿eli dyspozycja jest s³aba, to
mo¿e po debacie senatorowie otrzymaj¹ pisemne
wyjaœnienie na ten temat.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu Wies³aw Wilczyñski: Je¿eli
bêd¹ tego typu potrzeby, to bardzo proszê.)

Pytania nie burzy³y samej idei ustawy, doty-
czy³y raczej szczegó³ów, zatem jeœli macie pañ-
stwo je zapisane, to nie bêdzie problemu, aby
przekazaæ senatorom odpowiedzi.

Pan senator Jurgiel?

Senator Krzysztof Jurgiel:

Chcia³bym uœciœliæ pytanie. W art. 18a
ust. 1 czytamy: „W jednostkach samorz¹du
terytorialnego dzia³aj¹ rady sportu powo³ane
przez w³aœciwe organy wykonawcze spoœród
przedstawicieli organizacji i instytucji reali-
zuj¹cych zadania w zakresie kultury fizycz-
nej”. Dotyczy to trzech szczebli samorz¹du.
Tymczasem art. 18b stanowi, ¿e „zadania ra-
dy sportu na szczeblu wojewódzkim wykonu-
je wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzy-
szenie kultury fizycznej bêd¹ce cz³onkiem
Polskiej Federacji Sportu M³odzie¿owego”.
Czy na poziomie wojewódzkim seniorzy, klu-
by sportowe nie maj¹ reprezentacji? To pier-
wsza sprawa.

I sprawa druga. Czy szkolny zwi¹zek sportowy
na poziomie wojewódzkim, który nie jest cz³on-
kiem wojewódzkiej federacji sportu, bêdzie mia³
swój udzia³, czy na przyk³ad Podlaski Wojewódz-
ki Szkolny Zwi¹zek Sportowy bêdzie reprezento-
wany w tej radzie? Kto go bêdzie reprezentowa³?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu
Wies³aw Wilczyñski:

Generalnie taki zapis wynika ze struktury
w polskim sporcie. Owe wojewódzkie interdys-
cyplinarne stowarzyszenia kultury to jest nic
innego, jak zwi¹zek zwi¹zków sportowych na
szczeblu wojewódzkim, to jest reprezentacja
zwi¹zków sportowych na szczeblu wojewódz-
kim. Tymczasem na szczeblu ni¿szym, na
przyk³ad gminy, w zupe³nie inny sposób powo-
³uje siê rady – powo³uje je samorz¹d. W tym
przypadku wykorzystaliœmy pewne rozwi¹za-
nia organizacyjne i dlatego na szczeblu woje-
wódzkim mamy wojewódzkie interdyscypli-
narne stowarzyszenia kultury jako zwi¹zki
zwi¹zków sportowych.

78 posiedzenie Senatu w dniu 16 marca 2005 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawyo zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o ¿egludze œródl¹dowej 51

(wicemarsza³ek R. Jarzembowski)



Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Krzysztof Jurgiel: Panie Marsza³ku, ja

bym prosi³ jednak na piœmie…)
Panie Senatorze, pan ju¿ dawno wykorzysta³

czas.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Prosi³bym jednak o odpowiedŸ na piœmie, gdy¿
pan minister chyba nie do koñca wyjaœnia. Okrê-
gowy zwi¹zek pi³ki no¿nej, na przyk³ad wojewó-
dztwa podlaskiego, nie jest cz³onkiem ¿adnej fe-
deracji sportu na poziomie wojewódzkim. To sa-
mo dotyczy szkolnego zwi¹zku sportowego. Jest
wojewódzka federacja sportu, która zrzesza kilka
zwi¹zków sportowych, jest tu szermierka, koszy-
kówka, s¹ jednak organizacje, które do niej nie
nale¿¹, przyk³adem jest okrêgowy zwi¹zek pi³ki
no¿nej. Kto go bêdzie reprezentowa³, czy on bê-
dzie reprezentowany?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Proszê bardzo, ale to ju¿ ostatnie dopowiedze-
nie, bo…

(Senator Krzysztof Jurgiel: Przepraszam, ale…)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu
Wies³aw Wilczyñski:

S¹ to w kraju odosobnione przypadki, ¿e jakiœ
okrêgowy zwi¹zek jakiejœ dyscypliny sportu nie
nale¿y do wojewódzkiego interdyscyplinarnego
stowarzyszenia kultury. Ale zdarzaj¹ siê, powiem
szczerze, takie przypadki, gdy pan senator ma
racjê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Proszê bardzo, ktoœ jeszcze chcia³by zadaæ py-
tanie? Pan senator Szafraniec?

(Senator Jan Szafraniec: Panie Marsza³ku, ja
proszê o odpowiedŸ na moje pytanie…)

Mo¿e pisemnie, Panie Senatorze?
(Senator Jan Szafraniec: Nie. Bardzo proszê,

pytanie jest krótkie…)
Dobrze. Pan senator Szafraniec sk³ada rekla-

macjê, bo nie otrzyma³ odpowiedzi na pytanie.
Proszê.

Senator Jan Szafraniec:

Chodzi o op³aty pobrane przez polski zwi¹zek
sportowy. Na co one bêd¹ przeznaczone? Czy bê-
d¹ przeznaczone na przyk³ad na oczyszczanie
brzegów, sprz¹tanie jezior, rzek, jednym s³owem,
na poprawienie bezpieczeñstwa ¿eglugi œród-
l¹dowej? Je¿eli tak, to w jakim zakresie?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji

Narodowej i Sportu Wies³aw Wilczyñski: Jest to
pytanie bardzo szczegó³owe. Odpowiem na nie
panu senatorowi pisemnie.)

roszê, senator Wies³aw Pietrzak.

Senator Wies³aw Pietrzak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, chcia³bym wróciæ do pytania

zadanego przez pana senatora £êca. Chodzi o op-
³aty.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: £êc-
kiego.)

Pana senatora £êckiego, przepraszam.
Chodzi o op³aty. Ja nie mam tu definicji stat-

ku, ale proszê to wyjaœniæ lub uspokoiæ nas w tej
kwestii. Czy wyczynowy kajak, który ma d³ugoœæ
w przypadku dwójki powy¿ej 5 m, a w przypadku
czwórki powy¿ej 11 m, równie¿ bêdzie musia³ byæ
rejestrowany i równie¿ bêd¹ za niego pobierane
op³aty? To jest jedno pytanie.

Pytanie drugie. Czy podczas pracy nad t¹ no-
welizacj¹ by³y rozpatrywane sprawy oznakowa-
nia szlaków ¿eglownych? Chodzi szczególnie
o du¿e jeziora. W ubieg³ej kadencji zosta³a podjê-
ta taka próba. Nawiasem mówi¹c, dotycz¹ca tego
poprawka zosta³a przyjêta przez Senat, ale od-
rzucono j¹ w Sejmie. Szczególnie dotyczy to du-
¿ych jezior, du¿ych akwenów wodnych, na któ-
rych nie s¹ oznakowane ani szlaki ¿eglowne, ani
p³ycizny czy du¿e g³azy. Ja p³ywa³em po wielkich
jeziorach amerykañskich, tam jest wszystko
piêknie oznakowane i mo¿na p³ywaæ z map¹. My
nie mamy map batymetrycznych, nie mamy ani
odbicia dna, ani oznakowañ. Czy by³o to rozpa-
trywane? Je¿eli nie, to dlaczego? Czy nikt nie
wpad³ na taki pomys³?

Ostatnie pytanie. Ci¹gle poruszana jest spra-
wa op³at za rejestracjê. Rejony, które maj¹ na
swoim terenie du¿e jeziora, w³aœciwie nie maj¹
wielkiego po¿ytku z p³ywaj¹cych po nich flot.
Myœlê o wielkich jeziorach mazurskich. Wielu tu-
rystów przywozi jednostki p³ywaj¹ce, p³ywa na
nich, ale zarejestrowane s¹ one gdzie indziej. Nie-
wiele jest z tego korzyœci. Samorz¹dy systematy-
cznie poruszaj¹ tê sprawê, i¿ maj¹ zbyt ma³o ko-
rzyœci z turystów ¿eglarzy.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Panie Senatorze, to ju¿ by³y elementy wypo-
wiedzi w dyskusji. Przypominam, ¿e na zadanie
pytania mamy minutê.

Czy pan minister zechce odpowiedzieæ na to
pytanie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu
Wies³aw Wilczyñski:
Jeœli chodzi o kajaki, to jest tam wyraŸnie na-

pisane, ¿e nie chodzi o kajaki, lecz o statki. Na py-
tania drugie i trzecie udzielê odpowiedzi na piœ-
mie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zadaæ pytanie?
(Senator S³awomir Izdebski: Tak.)
Proszê, senator Izdebski.

Senator S³awomir Izdebski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Korzystaj¹c z obecnoœci pana ministra, choæ

mo¿e nie jest to bezpoœrednio zwi¹zane z ustaw¹,
chcia³bym zapytaæ pana ministra, jaki ma wp³yw
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na
Polski Zwi¹zek Narciarski.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu
Wies³aw Wilczyñski:
W zakresie sportu wyczynowego odpowiedni¹

instytucj¹, podmiotem jest Polska Konfederacja
Sportu, której prezes jest organem maj¹cym pra-
wo nadzoru nad polskimi zwi¹zkami sportowy-
mi. Z kolei minister w³aœciwy do spraw kultury fi-
zycznej i sportu poprzez swojego ministra resor-
towego nadzoruje prace Polskiej Konfederacji
Sportu. Takie s¹ zale¿noœci i ja ju¿ wiem, jaki jest
podtekst tego pytania pana senatora. Powiem
w ten sposób, ¿e zobowi¹za³em w ramach moich
uprawnieñ prezesa Polskiej Konfederacji Sportu
do wyjaœnienia spraw zwi¹zanych ze sprzeda¿¹
praw marketingowych reprezentacji narodowej
w skokach narciarskich i prowadzonych w tym

zakresie niejasnych biznesów oraz przedstawie-
nia wniosków dyscyplinarnych w zakresie kom-
petencji prezesa Polskiej Konfederacji Sportu. To
jest sprawa, w odniesieniu do której podj¹³em ta-
kie dzia³ania w trybie pilnym, w³aœciwie w dniu
jej ujawnienia.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji

Narodowej i Sportu Wies³aw Wilczyñski: Dziêku-
jê bardzo.)

Jeszcze jest pytanie.
Przypominam, w jakiej formie jest pan mini-

ster, i proszê, aby ze wzglêdów humanitarnych o-
szczêdzaæ mu tych odpowiedzi.

Senator W³odzimierz £êcki:
Panie Marsza³ku, bêdê oszczêdza³ pana mini-

stra.
Ja w³aœciwie powtórzê pytanie, które ju¿ by³o

zadawane: dlaczego do polskich statków s³u-
¿¹cych do celów rybo³ówstwa stosuje siê bardziej
liberalne przepisy ni¿ do polskich statków re-
kreacyjnych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Czy mo¿e pan odpowiedzieæ, Panie Ministrze,

na to pytanie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu
Wies³aw Wilczyñski:
Szczegó³owo odpowiemy pisemnie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
(G³os z sali: Ale g³osowania!)
(G³os z sali: Poczt¹ przyjdzie)
(G³os z sali: Tak, elektroniczn¹.)

Senator W³odzimierz £êcki:

Przepraszam, Panie Marsza³ku, jeœli mogê.
Chcê zwróciæ uwagê panu ministrowi: my

chcemy znaæ sedno sprawy teraz, bo jutro czy po-
jutrze bêdziemy g³osowali. A jeœli pan minister
przyœle mi za tydzieñ odpowiedŸ, to co, wtedy
zmieniê swoj¹ decyzjê i kolejne posiedzenie Se-
natu bêdzie musia³o siê odbyæ? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Panie Senatorze, pytania, na które pan mini-
ster odpowie na piœmie, by³y pytaniami bardzo
szczegó³owymi i trudno. My moglibyœmy dzisiaj
tutaj us³yszeæ pogl¹dy pana ministra, a nie pod-
stawy, które tak¹ w³aœnie, a nie inn¹ rzeczywi-
stoœæ prawn¹ kreuj¹. Dlatego myœlê, ¿e jest to
forma w³aœciwa, bo odpowiedŸ bêdzie na pewno.

Dziêkujê bardzo, tura pytañ do pana ministra
zosta³a wyczerpana, mam nadziejê, ¿e nie zosta³
wyczerpany pan minister.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o rygorach regulaminowych.
Na liœcie mówców figuruje szeœæ osób.
G³os zabierze teraz pan senator Grzegorz Li-

powski, a nastêpnie pani senator Alicja Stra-
domska.

Pan senator Zbyszko Piwoñski, który jest zapi-
sany jako pierwszy, z³o¿y³ do protoko³u szeœæ
wniosków legislacyjnych.

Senator Grzegorz Lipowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Goœcie! Wysoka Izbo!
Mam trzy poprawki, które w imieniu w³asnym

i pana senatora Pietrzaka zamierzam przekazaæ
panu marsza³kowi, ale zanim przejdê do tych po-
prawek i argumentacji, chcia³bym, poniewa¿
pierwszy raz goœcimy pana ministra Wilczyñskie-
go, wyraziæ zadowolenie, ¿e pan obj¹³ ten pion
w resorcie edukacji narodowej i sportu. Ja mia-
³em przyjemnoœæ s³yszeæ pañskie wyst¹pienie na
walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie pan
przedstawi³ konkretne zasady wspó³dzia³ania,
partnerstwa, z Komitetem Olimpijskim, z Polsk¹
Konfederacj¹ Sportu, ze zwi¹zkami, i wierzê, ¿e
ta wspó³praca siê dobrze u³o¿y mimo zaskaku-
j¹cej zmiany, jaka wtedy nast¹pi³a. No, ale wybo-
ry demokratyczne maj¹ to do siebie, ¿e tak siê
mo¿e dziaæ.

Wystêpujê jako prezes Okrêgowego Zwi¹zku
¯eglarskiego w Czêstochowie, jednak poprawki,
które sk³adam dotycz¹ nie tylko ¿eglarstwa, ale
tak¿e innych dyscyplin sportu.

Pierwsza z nich odnosi siê do art. 44. Ja ze
wzglêdu na pañski stan zdrowia nie chcia³em te-
go dr¹¿yæ w pytaniach, tylko w³aœnie w tym wy-
st¹pieniu to czyniê. Chodzi o to, ¿eby ten artyku³
mia³ nastêpuj¹ce brzmienie: Zorganizowane za-
jêcia w takich sportach, jak alpinizm, narciar-
stwo zjazdowe, p³etwonurkowanie, snowboard,
¿eglarstwo i ¿eglarstwo motorowe, mog¹ prowa-
dziæ osoby posiadaj¹ce kwalifikacje instruktora
w³aœciwego Polskiego Zwi¹zku Sportowego.

A uzasadnienie jest takie, ¿e w³aœnie tych piêæ
polskich zwi¹zków sportowych od siedmiu lat, to

jest od 1997 r., bezskutecznie zabiega w kolej-
nych urzêdach, w ministerstwie w³aœciwym do
spraw kultury fizycznej i sportu, o zmianê rozpo-
rz¹dzenia wydanego na podstawie art. 44 ust. 3
ustawy o kulturze fizycznej, a dotycz¹cego szko-
lenia kadr kultury fizycznej, w tym tak¿e instruk-
torów nauczaj¹cych zwyk³ych obywateli Polski
w zakresie ¿eglowania, jazdy na nartach, nurko-
wania czy wspinaczki górskiej.

Sporty, o których tutaj mowa, szczególnie up-
rawiane w trudnym, niebezpiecznym œrodowis-
ku naturalnym, jakim s¹ wysokie góry, jaskinie,
jeziora, morza, oceany, wiatry tam panuj¹ce, g³ê-
bie, wymagaj¹ posiadania du¿ej wiedzy teorety-
cznej, umiejêtnoœci sprawnego pos³ugiwania siê
specjalistycznym sprzêtem sportowym, odpo-
wiedniego przygotowania fizycznego i psychicz-
nego, w³aœciwego dla danej dyscypliny sportu.
Niektóre z tych dyscyplin sportu szkol¹ kierowni-
ków wieloosobowych pojazdów, jak jachty, które
poruszaj¹ siê po krajowych i miêdzynarodowych
szlakach, na których obowi¹zuj¹ skomplikowa-
ne przepisy. Nie ma to nic wspólnego z rekreacj¹,
o której mowa jest w art. 3 pkt 8 cytowanej usta-
wy. Ta nazwa jest w³aœciwa dla takich sportów,
jak aerobik, jogging, badmington, gry rekreacyj-
ne, do uprawiania których wystarcz¹ spodenki,
tenisówki, i które uprawiane s¹ na boisku, w hali
sportowej czy na pla¿y.

Na wszystkie podnoszone przez piêæ zwi¹zków
argumenty zamiast merytorycznej dyskusji re-
sort odpowiada³, ¿e nie jest mo¿liwa zmiana sys-
temu przyjêtego w 1977 r., ¿e dla ministerstwa
nie ma ¿adnej ró¿nicy miêdzy badmingtonem,
krêglami a tymi sportami, ¿e szeœædziesi¹t zwi¹z-
ków sportowych ten system zaakceptowa³o, a tyl-
ko z piêcioma s¹ problemy. Na skutek sztywnego
stanowiska ministerstwa oko³o dziesiêciu tysiê-
cy instruktorów ¿eglarstwa, narciarstwa, moto-
rowodnictwa, alpinizmu i nurkowania, zgodnie
z art. 44 ust. o kulturze fizycznej, faktycznie nie
mo¿e prowadziæ zorganizowanych zajêæ w zakre-
sie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ru-
chowej.

W czerwcu ubieg³ego roku prezesi Polskiego
Zwi¹zku Alpinizmu, Polskiego Zwi¹zku Motoro-
wego i Narciarstwa Wodnego, Polskiego Zwi¹zku
Narciarstwa, Polskiego Zwi¹zku P³etwonurko-
wania, Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego zwrócili
siê w tej sprawie do ministra edukacji narodowej
i sportu, ale bezskutecznie. Pañski poprzednik t¹
spraw¹ siê jakoœ nie zaj¹³.

I tutaj, jak wspomnia³em, jako prezes Polskie-
go Okrêgowego Zwi¹zku ¯eglarskiego w Czêsto-
chowie, a tak¿e jako ten, który powa¿nie siê kie-
dyœ zajmowa³ narciarstwem – bowiem przed trze-
ma laty w Mistrzostwach Polski Parlamentarzy-
stów i Samorz¹dowców, jakie odby³y siê
w Szczyrku, w swojej kategorii Puchar Marsza³ka
Senatu zdoby³em i stoi on u mnie w gabinecie –
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wierz¹c w to, ¿e podejdzie pan minister do tego ze
zrozumieniem, zwracam siê do Wysokiego Sena-
tu o pomoc w za³atwieniu tej ¿enuj¹cej sprawy,
która od 1997 r. dezorganizuje jedno z podstawo-
wych zadañ realizowanych przez te zwi¹zki na
rzecz polskiego spo³eczeñstwa. To jest uzasa-
dnienie do pierwszej poprawki.

Poprawka druga dotyczy nies³ychanie wa¿nej
ze spo³ecznego punktu widzenia sprawy posia-
dania specjalistycznego przygotowania i prze-
strzegania zasad bezpieczeñstwa przez osoby
uprawiaj¹ce narciarstwo, snowboard na stokach
przy wyci¹gach i kolejkach górskich.

Wprowadzenie przed kilku laty nart kartingo-
wych i desek snowboardowych w sposób nie-
zwyk³y u³atwi³o uprawianie tego sportu. W efek-
cie stoki narciarskie sta³y siê bardzo niebezpiecz-
ne. Wielu narciarzy i snowboardzistów jeŸdzi ze
znaczn¹ prêdkoœci¹, zupe³nie nie panuj¹c nad
torem swojej jazdy. Gdy na drodze znajdzie siê
osoba druga, to ona czêsto jest zagro¿ona, uszko-
dzona, nast¹pi³ znaczny wzrost tego typu zda-
rzeñ, a skutki s¹ tragiczne: bardzo ciê¿kie z³ama-
nia po³¹czone z wielomiesiêcznym leczeniem i re-
habilitacj¹. No a przy takiej kolizji s³yszy siê tyl-
ko: przepraszam, nie chcia³em. Ja by³em kiedyœ
w Zwardoniu œwiadkiem, jak facet jad¹cy na de-
sce wpad³ przez szybê do budki, gdzie pracowa³a
obs³uga wyci¹gu.

W trzeciej poprawce proponowana zmiana op-
³aty za egzaminy na stopnie jachtowego sternika
morskiego i kapitana jachtowego jest spowodo-
wana… To, co Sejm zaproponowa³, absolutnie
nie pokryje kosztów, bowiem koszty egzaminu s¹
znacznie wy¿sze, ani¿eli Sejm proponuje. Bardzo
drogi jest czarter jachtów, pomocy egzaminacyj-
nej, udzia³ komisji o wysokich kwalifikacjach
i dlatego w tej poprawce proponujemy z koleg¹,
aby okreœliæ górn¹ granicê op³at, która nie mo¿e
byæ przekroczona, a to by na pewno rozwi¹zywa³o
problemy ¿eglarstwa.

Ja tutaj koledze odpowiem, ¿e wszelkie pie-
ni¹dze, które okrêgowe zwi¹zki czy w ogóle zwi¹z-
ki zarabiaj¹ na swej dzia³alnoœci musz¹ byæ prze-
znaczone na dzia³alnoœæ statutow¹ i w danym ro-
ku powinny byæ wydane.

Co do ¿eglarstwa natomiast, przypomnê jesz-
cze tragediê, jaka zdarzy³a siê trzy lata temu, na
pewno ogl¹dali to pañstwo w telewizji. P³yn¹³em
wtedy jachtem „Reja 35”, który jest jachtem du-
¿ym, bezpiecznym i nasze wiatry, nawet panu-
j¹ce na Œniardwach, mu nie zagra¿aj¹, ale wi-
dzia³em, co siê dzia³o na trasie do Miko³ajek
z mniejszymi jachtami. P³ynê³a na przyk³ad mat-
ka z dzieæmi, bez ¿adnych uprawnieñ. Pomijam
ju¿ to, ¿e czêsto czarteruje siê jednostkê p³ywa-
j¹c¹ tam, gdzie nie sprawdzaj¹, czy ktoœ ma up-
rawnienia, czy nie, i póŸniej powstaje kwestia ra-

towania tych osób. Wszyscy wtedy prze¿ywaliœ-
my tragediê, uczestnicz¹c w tym.

Dlatego uwa¿am, ¿e te poprawki zostan¹ ze
zrozumieniem przyjête przez komisjê i zaakcep-
towane póŸniej przez Wysoki Senat. Dziêkujê
bardzo.

Czy ja wyczerpa³em czas?
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Longin Pastusiak)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, czy pan ju¿ z³o¿y³ poprawki,?
(Senator Grzegorz Lipowski: Z³o¿y³em.)
Tak. Dziêkujê panu senatorowi.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Stra-

domsk¹.

Senator Alicja Stradomska:

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

Dzisiejsza ustawa nie rozwi¹¿e wielu proble-
mów, które dotycz¹ szeroko rozumianej kultury
fizycznej i sportu, ale na pewno porz¹dkuje
i wprowadza pewne regulacje, które dotycz¹ tej
du¿ej sfery zwi¹zanej z szeroko rozumian¹ kultu-
r¹ fizyczn¹, ze sportem, i to ze sportem zarówno
profesjonalnym, jak i amatorskim.

Celem tej ustawy by³o przede wszystkim to,
aby uprawianie sportu by³o szersze, aby dostêp
do sportu by³ bardziej swobodny. Pewnych regu-
lacji do koñca nie da siê tutaj przewidzieæ. I mu-
szê powiedzieæ, ¿e w trakcie tworzenia tej ustawy
ka¿dy zwi¹zek sportowy w pewien sposób lobbo-
wa³, chc¹c, aby jego propozycje znalaz³y siê w tej
ustawie. Dlatego dochodzi tutaj do takich sytua-
cji, o których mówi³ wczeœniej senator…

(Senator Ryszard Jarzembowski: Senator Li-
powski.)

Tak, senator Lipowski, który stwierdzi³, ¿e nie-
które uregulowania powinny byæ inne. Mo¿na tu-
taj dyskutowaæ. Jedno na pewno jest wa¿ne: te
szkolenia, które siê w tej chwili odbywaj¹, które
prowadz¹ uczelnie, s¹ prowadzone na wysokim
poziomie. I myœlê, ¿e powinniœmy przy tych szko-
leniach zostaæ. Tak¿e tam, gdzie szkolenia pro-
wadz¹ zwi¹zki sportowe, one te¿ s¹ na wysokim
poziomie i to daje nam u¿ytkownikom, nam up-
rawiaj¹cym sport, pewn¹ gwarancjê, ¿e bêdzie-
my go uprawiaæ bezpiecznie.

Chcia³abym równie¿ powiedzieæ, ¿e to bardzo
dobrze, ¿e ustawa dokonuje podzia³u na te sporty,
które s¹ mniej lub bardziej niebezpieczne. Uwa-
¿am, ¿e bezpieczeñstwo jest bardzo wa¿ne, ale
uwa¿am te¿, ¿e wa¿na jest filozofia, jak¹ do tego
bezpieczeñstwa przyjmiemy: tam, gdzie zagra¿a to
osobom trzecim, powinny byæ stosowane bardziej
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restrykcyjne rozwi¹zania i to dla tych sportów
przyjêto. Tam natomiast, gdzie tego bezpoœre-
dniego zagro¿enia nie ma, gdzie dana osoba sama
decyduje o tym, czy bêdzie przestrzegaæ, czy nie
bêdzie tego bezpieczeñstwa przestrzegaæ, powi-
nien byæ zapis, uwa¿am, nawet nie w ustawie, ale
w rozporz¹dzeniach, dotycz¹cy ogólnie przestrze-
gania zasad bezpieczeñstwa. Warto siê natomiast
zastanowiæ nad ubezpieczeniem siê tych osób,
które uprawiaj¹ sport niebezpieczny. I myœlê, ¿e
warto w tym kierunku pójœæ, bo czêsto s¹ to osoby
doros³e, które powinny wiedzieæ, co zagra¿a, a co
nie, i w jaki sposób przestrzegaæ tych zasad.

I na koniec chcia³abym zg³osiæ dwie poprawki.
Pierwsza z nich, ust. 6, wzbudzi³a w¹tpliwoœci.
Chodzi o to, i¿ nie mo¿na jednoznacznie roz-
strzygn¹æ, czy potrzebne jest uwzglêdnienie
Szwajcarii, poniewa¿ zapis, który jest w tej chwili
mówi o pañstwach EFTA. Szwajcaria nale¿y do
EFTA, natomiast nie spe³nia drugiego warunku,
nie nale¿y do Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego. Nie spe³nia zatem tych dwóch warunków
³¹cznie, a chcielibyœmy, ¿eby Szwajcaria jednak
by³a. Chodzi tutaj o rejestracjê statków. W zwi¹z-
ku z tym mam poprawkê, która bêdzie wprowa-
dza³a Szwajcariê, poniewa¿ inny jest zakres i in-
na jest treœæ umów zawartych miêdzy Uni¹ Euro-
pejsk¹ a Szwajcari¹, ani¿eli umów zawartych
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Europejskim Obsza-
rem Gospodarczym.

Druga poprawka dotyczy uprawiania p³etwo-
nurkowania. Tutaj te¿ s¹ pewne w¹tpliwoœci. Po-
niewa¿ normy europejskie jako takie nie istniej¹,
one dok³adnie istniej¹ w momencie implementa-
cji do polskiego systemu prawnego, w tym zapisie
i w tych poprawkach nie powinno byæ mowy
o normach europejskich, ale odpowiednich pol-
skich normach dotycz¹cych p³etwonurkowania.

Dlatego te¿ pozwolê sobie z³o¿yæ te dwie po-
prawki. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Pani Senator.
Udzielam teraz g³osu panu senatorowi £êc-

kiemu.

Senator W³odzimierz £êcki:

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

Moja zacna przedmówczyni poruszy³a przed
chwil¹ temat, który mia³ byæ g³ównym w¹tkiem
mego wyst¹pienia, proszê mi wybaczyæ, jeœli pe-
wne rzeczy powtórzê.

Chcia³bym odnieœæ siê do art. 1 pktu 24,
a konkretnie do brzmienia art. 53c. Otó¿ w tym¿e

artykule jest odniesienie do Norm Europejskich
PE-EN, dotycz¹cych p³etwonurkowania. Jest to
bezzasadne, jako ¿e takie normy nie istniej¹ i nie
ma równie¿ norm polskich. Normy polskie s¹ do-
piero w przygotowaniu i prawdopodobnie zakoñ-
czenie prac legislacyjnych nast¹pi pod koniec ro-
ku bie¿¹cego. Poza tym w ustawie nie mo¿na, jak
myœlê, odnosiæ siê w sposób ogólnikowy do norm,
trzeba by podaæ numery norm. Nie wiem zreszt¹,
na ile to jest zgodne z logik¹ ustawodawstwa,
norma jest mimo wszystko aktem ni¿szej rangi,
no mo¿e byæ tutaj posi³kowanie siê odniesieniem
do tych norm, jeœli istniej¹. W ustawie jest zapi-
sane, ¿e wejdzie ona w ¿ycie po up³ywie czterna-
stu dni od jej og³oszenia. Jeœli normy maj¹ byæ
przygotowane na koniec tego roku, co jeszcze nie
jest pewne, to wówczas ustawa stanie siê w tym
zakresie ustaw¹ martw¹.

Poza tym przepisy tego¿ art. 53c dotycz¹ wy-
³¹cznie szkolenia p³etwonurków i instruktorów
oraz us³ug œwiadczonych przez komercyjne oœ-
rodki w p³etwonurkowaniu rekreacyjnym. Nie
mog¹ one byæ podstaw¹ tworzenia regulacji pra-
wnych w zakresie ca³ego p³etwonurkowania, to
jest sportu wyczynowego, rekreacji i turystyki
podwodnej oraz ogólnych przepisów bezpieczeñ-
stwa. W zwi¹zku z tym zapisy ustawy powinny
byæ sformu³owane w mo¿liwie ogólny sposób, po-
zostawiaj¹c rozwi¹zania szczegó³owe do decyzji
w³aœciwego ministra.

W duchu tej mojej wypowiedzi przygotowa³em
poprawki, które pozwolê sobie z³o¿yæ na rêce pa-
na marsza³ka. Bardzo proszê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê. Dziêkujê, Panu Senatorowi.
I proszê o zabranie g³osu przez pana senatora

Jurgiela.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³bym z³o¿yæ poprawkê polegaj¹c¹ na

skreœleniu art. 18b w zmianie ósmej oraz
w ustawie matce, poniewa¿ zapis zaproponowa-
ny przez Sejm ogranicza dzia³alnoœæ wielu insty-
tucji dzia³aj¹cych w sferze kultury fizycznej na
terenie województwa. Art. 18a stanowi bowiem,
¿e w jednostkach samorz¹du terytorialnego
dzia³aj¹ rady sportu powo³ane przez w³aœciwe
organy wykonawcze spoœród przedstawicieli or-
ganizacji i instytucji realizuj¹cych zadania w za-
kresie kultury fizycznej. Uwa¿am, ¿e ten zapis
jest wystarczaj¹cy i ¿e ograniczenie wykonywa-
nia zadañ, o których mowa w art. 18a ust. 2, tyl-
ko do interdyscyplinarnego stowarzyszenia, do
którego obowi¹zkowo musz¹ nale¿eæ i musz¹
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p³aciæ sk³adki na administracjê tam funkcjonu-
j¹c¹ inne stowarzyszenia kultury fizycznej, jest
niezasadne. Jest to kolejna centralizacja, cen-
tralizacja w³adzy. Organem uchwa³odawczym
jest sejmik i to sejmik, a w jego imieniu zarz¹d,
powinien powo³aæ radê sk³adaj¹c¹ siê ze wszyst-
kich lub z czêœci organizacji bêd¹cych na terenie
województwa, ale nie powinno to byæ uzale¿nia-
ne od przynale¿noœci do innej organizacji, która
czêsto jest tylko struktur¹ biurokratyczn¹.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Przepraszam, Panie Senatorze, rozumiem, ¿e
to jest inna poprawka ni¿ ta, któr¹ pan z³o¿y³ na
piœmie, tak?

(Senator Krzysztof Jurgiel: Tak, inna.)
Dziêkujê bardzo.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Ro-

maszewskiego. Jest zapisany do dyskusji jako
ostatni.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcê powróciæ do kwestii nowelizacji usta-

wy o ¿eglarstwie œródl¹dowym.
Otó¿, proszê pañstwa, wydaje mi siê, ¿e regu-

lowanie po czternastu latach tego problemu, któ-
ry od 1991 r. jest po prostu zderegulowany, jest
jednak zupe³nym nieporozumieniem. Trzeba so-
bie zdawaæ sprawê, ¿e funkcjonowa³o to d³ugie
lata, ludzie sobie w tym spokojnie ¿yli i naprawdê
nie jest potrzebne regulowanie tego i tworzenie
przepisów tam, gdzie te przepisy s¹ po prostu
zbêdne. Ludzie bêd¹ w dalszym ci¹gu ¿eglowaæ,
ale za to nie bêd¹ zmuszani do ³o¿enia na takie in-
stytucje jak Polski Zwi¹zek ¯eglarski.

Proszê pañstwa, ja w ogóle uwa¿am, ¿e jest
chyba coœ niezdrowego w tym, ¿e my ustaw¹ na-
k³adamy na obywateli obowi¹zek œwiadczenia na
rzecz instytucji prywatnych, powiedzmy sobie, ¿e
jednak prywatnych. Skoro zwi¹zek ¿eglarstwa
jest potrzebny, skoro jego cz³onkowie tak uwa¿a-
j¹, to mog¹ ten zwi¹zek utrzymywaæ, mog¹ na ten
zwi¹zek ³o¿yæ. Ale s¹ te¿ tacy, którzy tej potrzeby
nie odczuwaj¹, i nie mamy ¿adnego powodu zmu-
szaæ ich do tego ustaw¹.

Jeœli chodzi o wypowiedŸ pana ministra, który
twierdzi³, ¿e przedstawiciele œrodowiska ¿eglar-
skiego bardzo pozytywnie to przyjêli, muszê po-
wiedzieæ, ¿e to po prostu potwierdza moj¹ tezê,
no bo to s¹ ci, do których bêd¹ pieni¹dze wp³ywa-
³y, co jest bezpoœrednio powiedziane w odpowied-
nim artykule ustawy.

I w zwi¹zku z tym mój wniosek zmierza do de-
regulacji spraw zwi¹zanych z ¿eglarstwem œród-
l¹dowym i rekreacyjnym. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
W tej sytuacji…
(Senator Grzegorz Lipowski: Czy mo¿na w ra-

mach sprostowania…)
A w jakim trybie, Panie Senatorze?
(Senator Grzegorz Lipowski: Sprostowania do

wypowiedzi pana senatora.)
To jakieœ sprostowanie czy po raz drugi chce

pan zabraæ g³os? Bo ma pan prawo, zgodnie
z art. 46 ust. 2, ponownie zabraæ g³os, ale na piêæ
minut, nie d³u¿ej.

Senator Grzegorz Lipowski:
Chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e nie ma prywat-

nych zwi¹zków ¿eglarskich. S¹ zwi¹zki ¿eglar-
skie dzia³aj¹ce jako organizacje pozarz¹dowe,
które wszelkie dochody przeznaczaj¹ na swoj¹
dzia³alnoœæ statutow¹.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Czyli pry-
watne.)

Jest to na pewno sport elitarny, bo trzeba mieæ
jakiœ jacht. Ale trzeba dbaæ o bezpieczeñstwo.
I dlatego to jest potrzebne.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Mo¿na nie
chcieæ.)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê za to wyjaœnienie.
Informujê, ¿e w dyskusji wnioski o charakte-

rze legislacyjnym zg³osili nastêpuj¹cy senatoro-
wie: senator Piwoñski, senator Lipowski, senator
Jurgiel, senator Stradomska, senator £êcki i se-
nator Romaszewski.

Zamykam dyskusjê.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra Wilczyñ-

skiego, czy do wniosków legislacyjnych z³o¿o-
nych w debacie chce ustosunkowaæ siê teraz,czy
chce ewentualnie zaj¹æ stanowisko na posiedze-
niu komisji.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu
Wies³aw Wilczyñski:
Ogólnie tylko powiem – i tu odnoszê siê do te-

go, co powiedzia³a pani senator – ¿e nie nale¿y…
(Marsza³ek Longin Pastusiak: Przepraszam,

ale która pani senator?)
…tam, gdzie to jest mo¿liwe, reglamentowaæ

uprawiania sportu przepisami prawa. Tam, gdzie
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to jest mo¿liwe. Chcielibyœmy, aby by³a powsze-
chna chêæ uprawiania sportu. Jeœli bêdziemy
wchodzili w szczegó³y… Powiem szczerze, ¿e by-
³em zdegustowany pracami w komisji, w podko-
misji, która zajmowa³a siê nowelizacj¹ ustawy, bo
tam przychodzili ró¿ni przedstawiciele lobbuj¹cy
na rzecz art. 53, na rzecz tych zwi¹zków, które
chcia³y dla siebie jak najwiêcej uprawnieñ. Nie
jest to dobry kierunek. W³aœciwie mo¿na by od-
nieœæ wra¿enie, ¿e polski sport to alpinizm, p³et-
wonurkowanie i ¿eglarstwo, i to jeszcze jaskinio-
we. Myœlê, ¿e s¹ równie¿ inne ciekawe dyscypliny.

I podzielam opiniê pani senator, ¿e od kogoœ,
kto podejmuj¹c ryzyko uprawiania sportu, nie
nara¿a ¿ycia innego cz³owieka, nie powinno siê
wymagaæ ¿adnych uprawnieñ. To jest zupe³nie
nikomu niepotrzebne. Ktoœ taki powinien mieæ
tylko ubezpieczenie, ¿eby naszej s³u¿by zdrowia
nie nara¿a³ na koszty w przypadku jakiegoœ nie-
szczêœcia. A gdy, uprawiaj¹c niebezpieczny
sport, ma stycznoœæ z drugim cz³owiekiem, to jak
najbardziej powinien mieæ kwalifikacje i licencje.
I o to zabiegamy, i taka jest filozofia uregulowañ,
które rz¹d przygotowuje i które niebawem trafi¹
do Wysokiej Izby. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Wysoka Izbo, poniewa¿ zg³oszono wiele wnios-

ków legislacyjnych, zgodnie z naszym regulami-
nem proszê Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu
o ustosunkowanie siê do tych wszystkich wnios-
ków i przygotowanie sprawozdania w sprawie tej
ustawy, nad któr¹ debatê przed chwileczk¹ za-
koñczyliœmy.

G³osowanie nad t¹ ustaw¹, ustaw¹ o zmianie
ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o ¿eglu-
dze œródl¹dowej, zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o dop³atach do umów na budo-
wê niektórych typów statków morskich.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm na
dziewiêædziesi¹tym ósmym posiedzeniu 3 marca
bie¿¹cego roku, a nastêpnego dnia zosta³a prze-
kazana do naszej Izby. 4 marca skierowa³em j¹
do Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.
Komisja przygotowa³a sprawozdanie, które za-
warte jest w druku nr 895A.

Tekst ustawy macie pañstwo senatorowie
w druku nr 895.

Proszê pana senatora Mieczys³awa Miet³ê,
sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Mieczys³aw Miet³a:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ z³o¿yæ w imieniu Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych sprawozda-
nie z pracy komisji nad uchwalon¹ przez Sejm
ustaw¹ o dop³atach do umów na budowê niektó-
rych typów statków morskich.

Ustawa ta wprowadza tymczasowy mecha-
nizm ochronny dla polskich stoczni w formie do-
p³at do umów na budowê niektórych statków
morskich. Dop³aty te bêd¹ udzielane polskim
stoczniom ze œrodków bud¿etu pañstwa. Wyko-
rzystanie instrumentu, jakim s¹ dop³aty do kon-
traktów, bêdzie siê odbywa³o na analogicznych
zasadach, jakie s¹ stosowane w krajach Unii Eu-
ropejskiej.

Powodem wprowadzenia wspomnianego me-
chanizmu dop³at by³o niewype³nienie przez Ko-
reê Po³udniow¹ zobowi¹zañ podjêtych w 2000 r.,
maj¹cych na celu przywrócenie uczciwych i prze-
jrzystych warunków konkurencji w przemyœle
stoczniowym. Stocznie Wspólnoty dozna³y po-
wa¿nego uszczerbku z tego tytu³u. W celu wyrów-
nania tych szkód Rada Wspólnoty Europejskiej
wprowadzi³a rozporz¹dzeniem nr 1177/2002
z dnia 24 czerwca 2002 r. Tymczasowy Mecha-
nizm Ochronny dla przemys³u stoczniowego.

Zgodnie z zapisem ustawy istnieje mo¿liwoœæ
zastosowania dop³aty w wysokoœci nieprzekra-
czaj¹cej 6% wartoœci kontraktu zawartego do
31 marca 2005 r. na budowê czterech typów stat-
ków, to jest chemikaliowców, kontenerowców,
produktowców i statków typu LNG – s¹ to statki
do przewozu gazu. Dop³aty bêd¹ mog³y byæ
udzielane w przypadku, po pierwsze, udoku-
mentowania przez stoczniê polsk¹, ¿e koreañska
stocznia konkuruj¹ca o umowê na budowê stat-
ku zaoferowa³a ni¿sz¹ cenê od oferty stoczni pol-
skiej przed udzieleniem dop³aty, po drugie, do-
starczenia statku w terminie nie póŸniejszym ni¿
trzy lata od dnia zawarcia umowy na budowê
statku.

Z takiej formy pomocy korzystaj¹ stocznie nie-
mieckie, duñskie, holenderskie, francuskie, hi-
szpañskie, w³oskie. Analogiczny mechanizm sto-
sowany jest równie¿ w odniesieniu do stoczni
funkcjonuj¹cych na terenie nale¿¹cej do EFTA
Norwegii. Obowi¹zywanie tego mechanizmu zo-
sta³o przed³u¿one do dnia 31 marca 2005 r. roz-
porz¹dzeniem z dnia 11 marca 2004 r.

Wprowadzenie systemu dop³at bezpoœrednich
wymaga uprzedniej zgody Komisji Europejskiej
udzielonej w ramach procedury notyfikacji.

W gospodarce wyst¹pi³o wiele zjawisk ma-
j¹cych negatywny wp³yw na wyniki ekonomiczne
i kondycjê finansow¹ polskiego sektora stocznio-
wego: nieuczciwa konkurencja ze strony stoczni
koreañskich, gwa³towny wzrost cen stali, nieko-
rzystne kursy walut, a tak¿e odbywaj¹cy siê
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w tym czasie proces restrukturyzacji przemys³u
stoczniowego.

W celu wyrównania szans konkurowania kra-
jowych stoczni na globalnym rynku konieczne
jest umo¿liwienie polskim stoczniom korzysta-
nia z tych samych form pomocy, z jakich korzy-
staj¹ inne stocznie Unii Europejskiej, poprzez
przyznawanie dop³at bezpoœrednich do kontrak-
tów na okreœlone typy statków. Otrzymanie do-
p³at na produkcjê stoczniow¹ poprawi warunki
konkurowania krajowym stoczniom, wp³ynie
tak¿e korzystnie na ich wyniki finansowe.

£¹czne zapotrzebowanie na dop³aty w latach
2005–2007 wynosi oko³o 375 milionów z³ w na-
stêpuj¹cym podziale: 110 milionów z³ w 2005 r.;
150 milionów z³ w 2006 r. i 115 milionów z³
w 2007 r.

Trzy stocznie polskie: Stocznia Szczeciñska
Nowa, Stocznia Gdynia, Stocznia Gdañska, pod-
legaj¹ obecnie procesowi restrukturyzacji. Spó-
³ki te realizuj¹ kontrakty zawarte w innych wa-
runkach rynkowych. Pozyskanie dodatkowego
finansowania budowy statków poprawi sytuacjê
stoczni, a co za tym idzie, firm z nimi wspó³pracu-
j¹cych. Dofinansowanie to jest wiêc warunkiem
terminowej realizacji podpisanych kontraktów
i minimalizacji strat.

Zastosowany instrument bêdzie mia³ wp³yw
szczególnie na sytuacjê województw pomorskie-
go i zachodniopomorskiego oraz województwa
wielkopolskiego, w którym znajduj¹ siê zak³ady
Cegielskiego. Pozwoli on na utrzymanie oko³o stu
tysiêcy miejsc pracy, zapobiegnie zwiêkszeniu
siê bezrobocia, mo¿e te¿ uchroniæ bud¿et pañ-
stwa przed brakiem przychodów z podatków i po-
niesieniem kosztów w wysokoœci sumarycznie
oko³o 1 miliarda 200 milionów z³ w przypadku hi-
potetycznej likwidacji tej bran¿y.

Na posiedzeniu komisji szczegó³owo omówio-
no zasady i procedury udzielania dop³at, rolê mi-
nistra gospodarki i pracy jako organu udziela-
j¹cego dop³at, zadania stoj¹ce przed Bankiem
Gospodarstwa Krajowego, prezesem Agencji
Rozwoju Przemys³u i ministrem w³aœciwym do
spraw finansów publicznych.

Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych
zapozna³a siê z opini¹ Biura Legislacyjnego Se-
natu do ustawy o dop³atach do umów na budowê
niektórych typów statków morskich oraz uwaga-
mi szczegó³owymi zawieraj¹cymi propozycjê
przyjêcia czterech poprawek uszczegó³owia-
j¹cych tekst ustawy zawarty w druku senackim
nr 895. Po wnikliwej analizie materia³u i szczegó-
³owych wyjaœnieniach przedstawicieli rz¹du
i banku cz³onkowie komisji nie przyjêli wspo-
mnianych poprawek, chocia¿ by³yby one korzy-
stne dla jakoœci stanowionego prawa, czytelnoœci
i rozumienia przepisów. Powodem odst¹pienia

od przyjêcia poprawek jest fakt, ¿e ustawa musi
wejœæ w ¿ycie przed dniem 31 marca 2005 r., to
jest do czasu obowi¹zywania rozporz¹dzenia
Rady Wspólnoty Europejskiej nr 502/2004, da-
j¹cego mo¿liwoœæ dokonania dop³at bezpoœre-
dnich. W przeciwnym razie polskie stocznie zo-
sta³yby pozbawione mo¿liwoœci dofinansowa-
nia. Ka¿da przyjêta, nawet najmniejsza, po-
prawka wyd³u¿y proces legislacyjny i zmniejszy
szanse na skorzystanie z dop³at. Przyjêcie usta-
wy bez poprawek daje mo¿liwoœæ skierowania tej
wa¿nej ustawy do podpisania przez prezydenta
ju¿ w pi¹tek.

Pragnê nadmieniæ, ¿e ustawa przygotowana
zosta³a w ramach konsultacji ze stoczniami,
a tak¿e ze zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi
w przemyœle budownictwa okrêtowego. Wiêk-
szoœæ uwag zg³oszonych przez zwi¹zki zawodowe
zosta³a uwzglêdniona. Nie przyjêto propozycji,
które wykracza³y poza regulacje okreœlone w roz-
porz¹dzeniu Rady Wspólnoty Europejskiej lub
by³y z nimi sprzeczne.

W zwi¹zku z tym, ¿e Komisja Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych jednomyœlnie popar³a usta-
wê zawart¹ w druku senackim nr 895, wnoszê do
pañstwa senatorów o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek. Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu senatorowi.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie senatorowi sprawozdawcy? Nie widaæ
chêtnych. Dziêkujê bardzo.

Ustawa ta jest oczywiœcie rz¹dowym projek-
tem ustawy. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac legislacyjnych zosta³ upowa¿-
niony minister gospodarki i pracy.

Witam w naszej Izbie pani¹ minister Krystynê
Gurbiel, podsekretarza stanu w resorcie gospo-
darki.

Chcia³bym zapytaæ pani¹ minister, czy chce
pani przedstawiæ stanowisko rz¹du w sprawie tej
ustawy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Krystyna Gurbiel:

Jeœli mo¿na, Panie Marsza³ku, króciutko.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ja chcia³abym

tylko bardzo serdecznie… przy³¹czyæ siê do
wniosku pana senatora sprawozdawcy o przyjê-
cie tego projektu ustawy bez poprawek ze wzglê-
du na koniecznoœæ jego pilnego wejœcia w ¿ycie po
to, by mo¿na by³o skorzystaæ z tego mechanizmu.
Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów mia³by pytanie

do pani minister?
Widzê, ¿e wszyscy tutaj kochaj¹ gospodarkê

morsk¹. Pani Minister, chcê powiedzieæ, ¿e
w ubieg³ym tygodniu by³a tu du¿a ogólnopolska
konferencja w³aœnie na temat barier w gospodar-
ce morskiej i widaæ skutki tej debaty tutaj.

Nie widzê chêtnych do zadawania pytañ.
Mamy jedn¹ pani¹ senator zapisan¹ do dysku-

sji, pani¹ senator Ewê Serock¹.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
I bardzo proszê pani¹ senator o zabranie g³osu.

Senator Ewa Serocka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W³aœnie na tle konferencji, któr¹ odbyliœmy

w ubieg³ym tygodniu – uwa¿am, ¿e bardzo wa¿nej
– chcia³abym powiedzieæ pañstwu senatorom pa-
rê s³ów na temat przemys³u stoczniowego.

Ma on znaczenie strategiczne z wielu wzglê-
dów: sprzyja rozwojowi zaawansowanych te-
chnologii, które przekazywane s¹ innym ga³ê-
ziom gospodarki, zapewnia podstawowe œrodki
transportu dla handlu miêdzynarodowego oraz
zaopatruje nowoczesn¹ marynarkê w zaawanso-
wane statki stanowi¹ce kluczowy element w sku-
tecznych operacjach militarnych. Dlatego na ca-
³ym œwiecie przemys³ stoczniowy uwa¿a siê za
szczególnie wa¿ny sektor i wszêdzie otrzymuje on
wsparcie polityczne. I o tym wsparciu chcia³a-
bym powiedzieæ parê s³ów.

Wiadomo, ¿e do przemys³u stoczniowego nale-
¿¹ stocznie oraz zak³ady wspó³pracuj¹ce rozsia-
ne po ca³ej Polsce. Dlatego nie tylko Wybrze¿e
jest zainteresowane budow¹ statków, ale ca³a
Polska jest ni¹ zainteresowana. W 1990 r. by³o
szeœæ stoczni produkcyjnych zatrudniaj¹cych
oko³o czterdziestu piêciu tysiêcy osób. Zak³adów
kooperuj¹cych ze stoczniami, rozsianych w³aœ-
nie po Polsce, by³o oko³o oœmiuset i zatrudnia³y
one oko³o stu tysiêcy osób czy nawet ponad sto
tysiêcy osób. Obecnie s¹ cztery stocznie produk-
cyjne, nie licz¹c dwóch prywatnych, i zatrudniaj¹
one oko³o trzynastu tysiêcy osób. W zak³adach
kooperacyjnych pracuje oko³o piêædziesiêciu ty-
siêcy osób.

Techniczne zdolnoœci produkcyjne polskich
stoczni zosta³y w latach siedemdziesi¹tych do-
stosowane do budowy osiemdziesiêciu pe³no-
morskich statków rocznie. Po spadku produkcji
w latach osiemdziesi¹tych, pocz¹wszy od 1991 r.
produkcja okrêtowa polskich stoczni systematy-
cznie wzrasta³a. W okresie od 1991 r. do 1994 r.
sprzedano armatorom zagranicznym w wymia-
rze tona¿u 2 miliony 4 tysi¹ce DWT, a w wymiarze

finansowym produkty na kwotê 2 miliardów do-
larów amerykañskich, z czego 75% to by³a pro-
dukcja Stoczni Gdañskiej i Stoczni Gdyñskiej.
W tym czasie produkcja polskich statków wyka-
zywa³a prawie dwukrotnie wiêksz¹ dynamikê
wzrostu ani¿eli produkcja statków na œwiecie.
Jeœli chodzi o pojemnoœæ statków zbudowanych
w 1994 r., Polska uplasowa³a siê na szóstym
miejscu wœród œwiatowych potentatów w tej dzie-
dzinie, buduj¹c statki na dobrym œwiatowym po-
ziomie pod wzglêdem konstrukcyjnym.

Mimo niew¹tpliwych sukcesów produkcyj-
nych polskich stoczni na pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych zosta³y praktycznie zahamowane
procesy odtwarzania maj¹tku trwa³ego. Sto-
pieñ umarzania œrodków trwa³ych ju¿ w 1993 r.
w wiêkszoœci stoczni przekroczy³ 50%. W tym
czasie we wszystkich stoczniach wyst¹pi³y po-
wa¿ne k³opoty finansowe z przyczyn w znacznej
czêœci od nich niezale¿nych. Najwiêksze trud-
noœci prze¿ywa³a Stocznia Szczeciñska, naj-
mniejsze zad³u¿enie mia³a Stocznia Gdañska.
Mo¿e dlatego zosta³a zlikwidowana. By³o to wy-
nikiem tego, ¿e kolejne rz¹dy nie mia³y zasad
i instrumentów wspierania przemys³u stocz-
niowego ukierunkowanych na zachowanie wie-
lu miejsc pracy oraz przysparzanie pañstwu
wysokich wp³ywów z eksportu. Po prostu za-
brak³o wielu instrumentów prawnych i ekono-
micznych adresowanych do bran¿y stoczniowej
w celu wp³ywu na jej losy i funkcjonowanie. Te-
go nie dokonano, pozostawiaj¹c wielki maj¹tek
Skarbu Pañstwa – weŸmy pod uwagê, ¿e chodzi
o 60% udzia³u Skarbu Pañstwa – bez nale¿yte-
go dozoru i bez wykorzystania koniunktury na
rynkach œwiatowych dotycz¹cej budowy stat-
ków. A by³y opracowania, które wyraŸnie wska-
zywa³y na to, ¿e do 2015 r. koniunktura w bu-
dowie statków bêdzie bardzo du¿a, co siê zre-
szt¹ sprawdza.

W 1997 r. na zlecenie Sejmu Rzeczypospolitej
Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a kontrolê
dzia³alnoœci organów pañstwowych oraz w³adz
Stoczni Gdañskiej, jako tej najwiêkszej, w okre-
sie od 1980 r. do momentu upad³oœci stoczni. We
wnioskach NIK stwierdzi³, ¿e rozpoczêciu
w 1989 r. transformacji ekonomicznej kraju nie
towarzyszy³a niezbêdna ocena kondycji prze-
mys³u stoczniowego. Mia³o to miejsce w sytuacji
znacznego udzia³u tej bran¿y w bilansie handlu
zagranicznego. Nie zosta³y wówczas, i przez na-
stêpne lata, okreœlone zasady i instrumenty
wspierania przez pañstwo stoczni produkcyj-
nych. Nie zniwelowano negatywnych dla stoczni
skutków stosowanego poprzednio systemu kon-
traktacji statków oraz nie by³o zrekompensowa-
nia im skutków zerwania zamówieñ przez by³y
Zwi¹zek Radziecki. Nie wprowadzono instru-
mentów i rozwi¹zañ celnych korzystnych dla
producentów statków: preferencyjnych stawek
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celnych na importowane wyposa¿enie statków
przeznaczonych na eksport oraz udogodnieñ we
wnoszeniu op³at celnych. Nie motywowano ar-
matorów krajowych do zamawiania statków
w polskich stoczniach, na przyk³ad poprzez ich
kredytowanie lub zastosowanie zamówieñ rz¹do-
wych. Wrêcz odwrotnie, z powodu zaniechania
zmian w przepisach o transporcie morskim oraz
braku nowelizacji przepisów prawa pracy, doty-
cz¹cych zatrudniania za³óg na statkach mor-
skich, straciliœmy wszystkie statki p³ywaj¹ce pod
polsk¹ bander¹ w liczbie ponad stu osiemdzie-
siêciu jednostek.

Zarzucono te¿ organom pañstwa brak polityki
finansowej chroni¹cej przemys³ okrêtowy, tak
wa¿ny dla kraju, o czym przed chwil¹ mówi³am.
Nie umo¿liwiono stoczniom otwierania rachun-
ków dewizowych w polskich bankach i ustalania
kursów walut sprzyjaj¹cych eksportowi. Nie
u³atwiono finansowania budowy statków na
wzór krajów Unii Europejskiej. Nie umo¿liwiono
restrukturyzuj¹cym siê stoczniom skorzystania
z mo¿liwoœci uzyskiwania korzystniejszych wa-
runków opodatkowania. Nie wspierano dzia³añ
zmierzaj¹cych do wprowadzenia postêpu techni-
cznego w stoczniach, chocia¿by przez urucho-
mienie programów badawczych finansowanych
przez pañstwo zmierzaj¹cych do opracowania
nowych typów statków i unowoczeœnienia te-
chnologii ich wytwarzania oraz motywowania
kooperantów stoczni do unowoczeœniana i mo-
dernizacji wyrobów okrêtowych. Przemys³ stocz-
niowy po prostu zosta³ zostawiony sam sobie.
Niestety, zarzuty te w dalszym ci¹gu s¹ aktualne
i wydaje nam siê, ¿e powinniœmy jednak czekaæ,
a¿ poruszone problemy zostan¹ rozwi¹zane.

Przyst¹pienie Polski do porozumienia OECD
o respektowaniu normalnych warunków konku-
rencyjnoœci w komercyjnym przemyœle budowy
i remontach statków z 21 grudnia 1994 r. spowo-
dowa³o na³o¿enie na nas bardzo powa¿nych obo-
wi¹zków w zakresie przemys³u okrêtowego. W sy-
tuacji, do jakiej zosta³ doprowadzony przemys³
stoczniowy w Polsce, istniej¹ obawy zwi¹zane ze
zrealizowaniem tych zadañ. Nale¿y zadaæ sobie
pytanie, czy jesteœmy w stanie sprostaæ wymo-
gom systemu Leadership 2015, który zak³ada
dynamiczny rozwój przemys³u stoczniowego
w krajach Unii Europejskiej. Mapa drogowa pro-
jektu Leadership 2015, przed³o¿ona Komisji Eu-
ropejskiej w paŸdzierniku 2002 r., zawiera d³ugo-
falow¹ wizjê przemys³u i siln¹ strategiê maj¹c¹
na celu sprostanie najwa¿niejszym wyzwaniom
i zapewnienie Unii wiod¹cej roli w œwiatowym
przemyœle stoczniowym do 2015 r. W kontekœcie
zamierzeñ, które Unia Europejska uwa¿a za
ogromnie wa¿ne i strategiczne, i ekspansji azja-
tyckiego dotowanego budownictwa okrêtowego

polski przemys³ stoczniowy zosta³ doprowadzony
prawie do upadku, co zagra¿a jego znikniêciem
z mapy Polski i Europy. Przykro o tym wszystkim
mówiæ. Mówiê zaœ o tym po to, ¿eby Ministerstwo
Gospodarki i Pracy przemyœla³o to i tê strategiê
rzeczywiœcie przygotowa³o.

W tej sytuacji ogromnie wa¿ne jest to, o czym
dzisiaj dyskutujemy, czyli bardzo wa¿ne jest do-
finansowanie przemys³u stoczniowego. W œwietle
zaniedbañ, o których przed chwil¹ mówi³am
i które w dalszym ci¹gu s¹ aktualne, uchwalanie
ustawy o dop³atach do umów na budowê statków
morskich jest po prostu potrzebne stoczniom jak
powietrze. Proszê wiêc panie i panów senatorów
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek ze wzglêdu
na ten bardzo krótki okres, o co mamy ¿al do
rz¹du. Przepraszam, ¿e znów muszê na to zwró-
ciæ uwagê, ale jesteœmy, jak to siê mówi, na wde-
chu i to jest niedobre. W tej sytuacji proszê – tak
jak powiedzia³am przed chwil¹ – o uchwalenie tej
ustawy bez poprawek, tak ¿ebyœmy po prostu
zd¹¿yli. Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Dziêkujê
pañstwu.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Pani Senator.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o dop³atach do umów na budowê niektórych ty-
pów statków morskich zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm na
dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu 16 lu-
tego bie¿¹cego roku, a nastêpnego dnia zosta³a
przekazana do naszej Izby. Tego samego dnia,
zgodnie z regulaminem, skierowa³em j¹ do Komi-
sji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia. Komisja po roz-
patrzeniu ustawy przygotowa³a sprawozdanie.

To sprawozdanie macie pañstwo w druku
nr 885A, a sam tekst ustawy w druku nr 885.

Proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³e-
cznej i Zdrowia, pani¹ senator Alicjê Stradom-
sk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji.

Senator Alicja Stradomska:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia dnia

9 marca rozpatrzy³a ustawê o zmianie ustawy
o Pañstwowej Inspekcji Pracy. Komisja przed³o-
¿y³a sprawozdanie, które jest w druku nr 885A,
i wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
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Jest to krótka nowelizacja, która dostosowuje
przepisy do wymogów Unii Europejskiej, przez co
katalog zadañ Pañstwowej Inspekcji Pracy zosta-
je poszerzony o wspó³pracê z urzêdami pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej odpowiedzial-
nymi za nadzorowanie warunków pracy i zatrud-
nienia pracowników delegowanych do pracy na
ich terytorium przez pracodawcê maj¹cego sie-
dzibê w innym pañstwie Unii Europejskiej.
Wspó³praca ta polega przede wszystkim na
udzielaniu informacji w zakresie warunków za-
trudnienia pracowników skierowanych do pracy
na terytorium pañstwa cz³onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej na okreœlony czas przez pracodawcê,
którego siedziba znajduje siê na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, a ponadto na informowa-
niu o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko
prawom pracowników skierowanych do wykony-
wania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez pracodawcê maj¹cego siedzibê w pañ-
stwie bêd¹cym cz³onkiem Unii Europejskiej i na
wskazaniu organu nadzoru nad rynkiem pracy
w³aœciwego do udzielania ¿¹danej informacji ze
wzglêdu na zakres jego dzia³ania. Posiadaj¹c ta-
kie informacje, pañstwo cz³onkowskie, w którym
praca jest wykonywana, bêdzie mia³o mo¿liwoœæ
realizacji wynikaj¹cego z dyrektywy 96/71/WE
z dnia 16 grudnia 1996 r. obowi¹zku zapewnie-
nia tego, aby warunki zatrudnienia pracownika
delegowanego na jego terytorium by³y nie mniej
korzystne od wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych
tam przepisów.

Wysoki Senacie, wnoszê o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê pani senator.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ

pytanie pani senator sprawozdawcy? Nie ma py-
tañ.

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Informujê, ¿e ustawa ta zosta³a wniesiona jako

projekt poselski.
Chcia³bym zapytaæ obecnego tutaj przedsta-

wiciela rz¹du, pana ministra Piotra Kulpê, który,
jak rozumiem, reprezentuje Ministerstwo Go-
spodarki i Pracy, czy chcia³by przedstawiæ stano-
wisko rz¹du w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Piotr Kulpa:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Stanowisko to jest jednoznacznie pozytywne.

Rz¹d wspó³dzia³a³ w przygotowaniu tej noweliza-

cji. Sama poprawka jest konsekwencj¹ szczegól-
nej sytuacji, w jakiej znajduje siê Pañstwowa In-
spekcja Pracy, system inspekcji pracy w Polsce.
Otó¿ jesteœmy jedynym krajem na kontynencie
europejskim, w którym minister w³aœciwy do
spraw pracy nie ponosi… Naturalnie w innych
krajach europejskich minister w³aœciwy do
spraw pracy sprawuje bezpoœrednio tê funkcjê.
U nas ze wzglêdu na podporz¹dkowanie Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy parlamentowi zaistnia³a
potrzeba delegowania tych zadañ.

W zwi¹zku z tym konsekwencj¹ przyjêcia tej
ustawy jest sytuacja, w której minister,
wspó³pracuj¹c ze swoimi odpowiednikami w Unii
Europejskiej, bêdzie to robi³ za poœrednictwem
Pañstwowej Inspekcji Pracy. Te doœwiadczenia
s¹ obserwowane z uwag¹ przez wszystkich na-
szych partnerów w Unii Europejskiej. Taka sy-
tuacja stawia ministra w³aœciwego do spraw pra-
cy w komfortowej sytuacji, poniewa¿ w zakresie
oddzia³ywania na warunki pracy politycznie nie
odpowiada, odpowiada parlament. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê panu ministrowi.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytanie do

pana ministra?
Pani senator Krystyna Sienkiewicz, bardzo

proszê.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcê zapytaæ pana ministra, czy to komforto-

we po³o¿enie ministra gospodarki nie wynika
z faktu, ¿e przed kilku laty zlikwidowaliœmy Kra-
jowy Urz¹d Pracy, który by³by w³aœciwszym od-
powiednikiem, w³aœciwszym ³¹cznikiem ni¿ Pañ-
stwowa Inspekcja Pracy, której to zadanie dopi-
saliœmy. A na rozpatrzenie oczekuje ustawa ko-
misyjna, przypisuj¹ca Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy kolejne i kolejne zadania. Krajowego Urzêdu
Pracy ju¿ nie ma, ale proszê tak szczerze odpo-
wiedzieæ, czy to nie by³a w³aœciwsza instytucja.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Tak, dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Piotr Kulpa:
Pani Senator, powiedzia³bym w nastêpuj¹cy

sposób. Po pierwsze, fakt, ¿e jesteœmy pañstwem
posiadaj¹cym dwudziestoprocentowe bezrobo-
cie, praktycznie niezdolnym do oddzia³ywania na
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rynku pracy, wynika z systemu, jak go nazywa-
my, zinstytucjonalizowanej nieodpowiedzialno-
œci. Polega to na tym, ¿e ci, którzy maj¹ œrodki,
nie maj¹ w tym interesu, a ci, którzy maj¹ w tym
interes, nie maj¹ œrodków. I kwestia, o której po-
przednio mówi³em, druga kwestia, na przyk³ad
przeciwdzia³ania bezrobociu – œrodki usytuowa-
ne s¹ na poziomie starosty, obywatel przychodzi
zaœ do gminy, do wójta, burmistrza – jest tego od-
powiednikiem. Gmina ponosi koszty pomocy
spo³ecznej, bezrobociu przeciwdzia³a zaœ staro-
sta. O ile wójt czy burmistrz mieliby w tym zakre-
sie interes, poniewa¿ ich przysz³oœæ polityczna
zale¿y od tego, jak dzia³aj¹ na rzecz obywateli, na
przyk³ad bezrobotnych, o tyle polityczna przy-
sz³oœæ starosty w ¿aden sposób od tego nie zale¿y.
I to jest kolejny przyk³ad.

Jesteœmy pañstwem, które nie jest w stanie
w nale¿yty sposób koordynowaæ tych zadañ, dla-
tego ¿e realizacja zadañ nastêpuje na poziomie
powiatu, który tworzy w³asny program, na pozio-
mie województwa tworzony jest zaœ oddzielny
program, który nie musi byæ w ¿adnej relacji do
tego, co jest robione na poziomie powiatu, jak ró-
wnie¿ nie musi siê odnosiæ i nijak siê nie odnosi
do tego, co jest robione na poziomie pañstwa.
Zdania co do tego, czy jest mo¿liwe prowadzenie
aktywnej polityki na rynku pracy, zdecentralizo-
wanej do poziomu powiatu, s¹ podzielone. Tutaj
równie¿, mo¿na by powiedzieæ, jesteœmy odosob-
nionym przypadkiem.

Myœlê, ¿e ta wypowiedŸ opisuje tylko niektóre
elementy systemu zinstytucjonalizowanej nieod-
powiedzialnoœci, Pani Senator.

Nie chcê siê wypowiadaæ na temat sensowno-
œci czy braku sensownoœci likwidacji KUP,
chcia³bym zaœ przypomnieæ, ¿e odbywa³o siê to
w okreœlonym kontekœcie politycznym, gdy obie-
cywano z³ote góry w wyniku zaw³aszczenia tego
systemu. On zosta³ zlikwidowany i myœlê, ¿e roz-
mowa na ten temat nie posuwa nas do przodu.
Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê panu ministrowi.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów mia³by jeszcze

pytanie do pana ministra?
Pani senator Kurska, proszê bardzo.

Senator Anna Kurska:
Panie Ministrze, jest takie stwierdzenie, ¿e

Pañstwowa Inspekcja Pracy zobowi¹zana jest do
informowania o warunkach zatrudnienia osób
pracuj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej, za-
trudnionych przez pracodawców pañstw Unii
Europejskiej. Brakuje zaœ uregulowañ doty-

cz¹cych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej cza-
sowo zatrudnionych poza granicami Polski na te-
renie krajów Unii Europejskiej. A z mediów do-
wiadujemy siê, ¿e Polacy s¹ czêsto gorzej trakto-
wani ni¿ inni obywatele.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Czy pan minister chcia³by odpowiedzieæ na to
pytanie?

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Piotr Kulpa:

To nie jest przedmiot tej dyrektywy. Tutaj rze-
czywiœcie bêdziemy mieli jednak do czynienia
z rozproszeniem kompetencji, poniewa¿ ich
czêœæ realizuje minister w³aœciwy do spraw pracy
we wspó³pracy z ministrem spraw zagranicz-
nych, a czêœæ – przedstawicielstwa dyplomatycz-
ne. W zale¿noœci od rodzaju segmentu rynku za-
trudnienia, z którym mamy do czynienia, od te-
go, czy jest to rynek zliberalizowany, jak w przy-
padku Szwecji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, czy te¿
dotyczy to umów, które rz¹d Rzeczypospolitej
Polskiej zawar³ z poszczególnymi pañstwami
w zakresie rynków niezliberalizowanych – tam,
gdzie nast¹pi³o pewne otwarcie – mamy bezpo-
œrednie dzia³ania ze strony ministra gospodarki,
równie¿ poprzez wydzia³y ekonomiczno-han-
dlowe. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e tutaj rz¹d bê-
dzie dok³adnie w takiej samej sytuacji, czyli gdy
bêdzie chcia³ siê dowiedzieæ, jak s¹ traktowani
Polacy, bêdzie zwraca³ siê do g³ównego inspekto-
ra pracy. Tak samo jak dzisiaj na przyk³ad w kwe-
stii wyp³acania wynagrodzeñ rz¹d Rzeczypospo-
litej Polskiej, aby uzyskaæ dane, zwraca siê do
g³ównego inspektora pracy, który te dane mo¿e
przekazaæ, jeœli je ma. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Lipowski.

Senator Grzegorz Lipowski:

Tak, dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, wiem sk¹d siê wziê³o to, ¿e na

przyk³ad, je¿eli oddzia³ pañstwowej inspekcji
pracy jest w Czêstochowie, to upowa¿nienie do
przeprowadzenia kontroli inspektor musi otrzy-
maæ w Katowicach i dopiero wtedy mo¿e wejœæ na
teren zak³adu. Art. 8 pkt 2 ustawy dotycz¹cy
przeprowadzenia kontroli bez uprzedzania o ka¿-
dej porze dnia i nocy nie mo¿e byæ realizowany
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w przypadku, gdy na przyk³ad pracodawca
utrudnia dzia³alnoœæ kontroln¹ i nie ujawnia
prawid³owej nazwy zak³adu pracy, wskutek cze-
go w ci¹gu trzech dni trzeba przedstawiæ ponow-
nie upowa¿nienie do przeprowadzenia kontroli.
W zasadzie wtedy ju¿ pracodawca wie, ¿e ta kon-
trola bêdzie przeprowadzona, i mo¿e wszystko
zrobiæ, ¿eby ta kontrola wypad³a dobrze – mam
na myœli na przyk³ad markety czy ostatnio…

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Piotr Kulpa:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
To pytanie jest przyk³adem tego typu pytañ,

których cz³onkowie parlamentu nie powinni kie-
rowaæ pod adresem rz¹du, poniewa¿ rz¹d nie ma
¿adnych kompetencji w tym zakresie. To jest py-
tanie do g³ównego inspektora pracy. I to wszyst-
ko, co rz¹d polski mo¿e na ten temat powiedzieæ
tak parlamentowi, jak i obywatelom.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pani senator Streker-Dembiñska.

Senator
El¿bieta Streker-Dembiñska:
Ja mo¿e trochê polemicznie. Uwa¿am, ¿e usy-

tuowanie tych funkcji kontrolnych w Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy jest jak najbardziej celowe,
poniewa¿ jest ono wszêdzie takie samo, dok³a-
dnie te same zadania obowi¹zuj¹ na terenie ca³e-
go kraju. I mam proœbê, Panie Ministrze, ¿eby je-
dnak zastanowiæ siê i nie szafowaæ takimi argu-
mentami, nie wrzucaæ tego do jednego worka, nie
³¹czyæ kwestii, ¿e decyzja o likwidacji Krajowego
Urzêdu Pracy by³a niedobra, z tym, ¿e teraz po-
wiatowe urzêdy pracy Ÿle pracuj¹, bo realizuj¹
ca³kiem inn¹ politykê. To tak nie jest. Polityka
jest kreowana na poziomie regionu, na poziomie
województwa. To, na czym najbardziej zale¿y po-
wiatowym urzêdom pracy, to pe³niejsza informa-
tyzacja i wiêksza wiedza na temat wsparcia czy
pomocy w obszarze socjalnym. Przep³yw infor-
macji miêdzy gmin¹ a powiatem powinien byæ
lepszy. A jeœli chodzi o usytuowanie w powiato-
wych urzêdach pracy, myœlê, ¿e jest ono prawid-
³owe i raczej wystrzega³abym siê takiego komen-
towania, ¿e potrzebny nam jest krajowy urz¹d

pracy. Mówiê to z w³asnego doœwiadczenia,
wiem, jaka by³a funkcja Krajowego Urzêdu Pracy
i jakie zadania on realizowa³, i wiem, w jakim sta-
nie gospodarkê w tym zakresie przejmowa³y po-
wiaty. To tylko taka uwaga. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Pani Senator. Pani jest beniamin-

kiem w naszej Izbie, wiêc przypominam, ¿e teraz
s¹ pytania, a pani zabra³a g³os w dyskusji. Nie
w tym momencie naszej debaty powinno to paœæ.
To taka proœba.

Ale widzê, ¿e mimo to pan minister chcia³by siê
ustosunkowaæ do tej wypowiedzi.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Piotr Kulpa:
Panie Marsza³ku! Pani Senator!
Odnoœnie do usytuowania: nie mówiê, czy to

jest dobre usytuowanie, czy to jest z³e usytuowa-
nie, po prostu mówiê, ¿e jest to usytuowanie je-
dnostkowe. Nie znam ¿adnego innego pañstwa,
w którym rz¹d nie by³by odpowiedzialny na przy-
k³ad za warunki pracy obywateli, a odpowiedzial-
noœæ ta by³aby skoncentrowana w parlamencie,
czyli politycznie rozmyta. To stwierdzam. Byæ
mo¿e mia³o to uzasadnienie w czasach, kiedy
rz¹d by³ pracodawc¹ i ktoœ z zewn¹trz musia³ te
kwestie obiektywnie oceniaæ. W warunkach go-
spodarki rynkowej, kiedy rz¹d nie jest pracodaw-
c¹ w stosunku do kogokolwiek, usytuowanie
w parlamencie, rozmycie odpowiedzialnoœci po-
woduje skomplikowanie systemu, brak jasnej
mo¿liwoœci wspó³pracy z partnerami, brak dosto-
sowania struktur i ewidentnie zwi¹zane z tym
ró¿ne konsekwencje. I to wszystko. Ja tutaj nie
oceniam, broñ Bo¿e. Z tej decyzji, z takiego usy-
tuowania wszystkie ugrupowania s¹ zadowolone
– tak wnioskujê z debaty, któr¹ s³ysza³em w Se-
jmie – i nie mam powodów, ¿eby siê temu dziwiæ.

Nie stwierdzi³em, Pani Senator, ¿e powiatowe
urzêdy pracy Ÿle pracuj¹. Ale jeœli chodzi o staty-
stykê, to na przyk³ad jest tak, ¿e jesteœmy krajem
z dwudziestoprocentowym bezrobociem, a nie s¹
rzadkoœci¹ powiatowe urzêdy pracy, w których
70% zatrudnionych pracowników to pracownicy
zatrudnieni na zasadzie robót publicznych, prac
interwencyjnych. Czyli jest tak: gdyby w szpitalu
zabrak³o lekarzy, pielêgniarek, to mniej chorym
kazano by leczyæ tych bardziej chorych. Taka jest
sytuacja. Z czego to wynika? No, wynika to z tego,
¿e koszty przeciwdzia³ania bezrobociu s¹ przerzu-
cane na Fundusz Pracy. No, ja ju¿ nie odnoszê siê
do tego, czy w takich warunkach mo¿na w sposób
odpowiedzialnymówiæopodejœciudobezrobocia…
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Drugim wskaŸnikiem jest to, ¿e w obecnych
uregulowaniach publiczne s³u¿by zatrudnienia,
reprezentowane przez powiatowe urzêdy pracy,
nie s¹ w stanie pe³niæ funkcji poœrednika, z wielu
przyczyn, przede wszystkim dlatego, ¿e bardzo
czêsto w urzêdach pracy ludzie poszukuj¹ nie
pracy, tylko czegoœ innego, na przyk³ad sk³adki
zdrowotnej albo zaœwiadczeñ o biedzie. One nie
mog¹ byæ poœrednikiem ze wzglêdów formalno-
prawnych. W naszym pañstwie jest bowiem tak,
¿e jeœli pracodawca przyjdzie do powiatowego
urzêdu pracy, bo bêdzie potrzebowa³ pracowni-
ków, to najpierw bêdzie musia³ udowodniæ, ¿e
praca, do której chce ich zatrudniæ, wymaga
szczególnych cech i zdolnoœci psychofizycznych.

Ja, broñ Bo¿e, nie myœla³em o sytuacji, w któ-
rej decentrowalibyœmy kwestie przeciwdzia³ania
bezrobociu i przekazywalibyœmy je na poziom
gminy. Stwierdziæ jednak nale¿y, ¿e dzisiaj gmina
ma w tym interes, poniewa¿ jeœli dana osoba
przynosi zaœwiadczenie, ¿e jest bezrobotna, gmi-
na ma w stosunku do niej zobowi¹zania – zwi¹za-
ne z op³atami, mieszkaniem i kwestiami socjal-
nymi – a nie ma ¿adnych kompetencji, aby to we-
ryfikowaæ.

A wszystko to, co mówiê, mówiê celowo. Wczo-
raj bowiem Rada Ministrów przyjê³a projekt no-
welizuj¹cy ustawê o promocji zatrudnienia w in-
stytucjach rynku pracy. Projekt ten wprowadza
prace spo³ecznie u¿yteczne na poziomie gmin,
przywraca publicznym s³u¿bom zatrudnienia pe-
wne mo¿liwoœci, wprowadza limit œrodków z Fun-
duszu Pracy, które mo¿na wykorzystaæ w powia-
towych urzêdach pracy na to, aby te s³u¿by
wzmocniæ i ¿eby wyjœæ z tego impasu. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów…
Pani senatorSkrzypek-Mrowiec,bardzoproszê.

Senator Zofia Skrzypek-Mrowiec:

Dziêkujê bardzo.
Ja chcia³abym jeszcze rozwin¹æ myœl pani se-

nator Kurskiej. W moim rozumieniu funkcja Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy sprowadza siê jedynie do
wymiany informacji w zakresie ³amania praw pra-
cowniczych i uzyskiwania wiedzy o tym, w jakiej
sytuacji znajduj¹ siê na przyk³ad Polacy pracu-
j¹cy za granic¹ – to szczególnie by mnie w³aœnie
interesowa³o. Wiêkszoœæ tych ludzi, jak wiemy,
pracuje za mniej, ni¿ wynosi minimum krajowe
w danym pañstwie, i czêsto bez ubezpieczenia.

I moje pytanie jest nastêpuj¹ce: jaka jest
w œwietle nowelizowanej ustawy realna mo¿li-
woœæ egzekwowania obowi¹zku zapewnienia ta-

kich warunków zatrudnienia polskiemu praco-
wnikowi, delegowanemu na terytorium innego
pañstwa cz³onkowskiego, by nie by³y one mniej
korzystne od warunków wynikaj¹cych z obo-
wi¹zuj¹cych tam przepisów? I czy ta nowelizacja
w jakikolwiek sposób przyczyni siê faktycznie do
zlikwidowania tych patologii? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Ministrze, o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Piotr Kulpa:
Pañstwowa Inspekcja Pracy udziela informacji

i bêdzie pozyskiwa³a informacje. Generalnie jest
to sytuacja korzystna, poniewa¿ funkcja ta bê-
dzie realizowana.

Co do kwestii Polaków zatrudnionych w ró¿-
nych formach – na ten temat ju¿ mówi³em – obec-
nie takie informacje ministerstwo pozyskuje, po-
niewa¿ normalnie jest to usytuowane, funkcje te
s¹ skoncentrowane u ministrów w³aœciwych do
spraw pracy, czyli drog¹ rz¹dow¹ takie informa-
cje mo¿na pozyskiwaæ. Chcia³bym powtórzyæ, ¿e
w wielu przypadkach rz¹dowi polskiemu ³atwiej
jest uzyskaæ informacje na temat traktowania
pracowników polskich za granic¹ ni¿ w Polsce.

Ta nowelizacja nie odnosi siê bezpoœrednio do
warunków zatrudnienia, chcia³bym jednak
zwróciæ uwagê pani senator na rzecz nastêpu-
j¹c¹. Otó¿ od 1 maja jesteœmy cz³onkiem Unii Eu-
ropejskiej, nasze firmy z trudem zdobywaj¹ nowe
rynki i wiele jest podejmowanych dzia³añ, aby
rynki te dla naszych firm i dla naszych pracowni-
ków ograniczyæ. Aktywne s¹ tutaj zwi¹zki zawo-
dowe, na przyk³ad we W³oszech, w Szwecji, we
Francji. Jeœli myœlimy o tych problemach, nie po-
winniœmy braæ pod uwagê tego, o czym jest g³oœ-
no, tylko to, co dotyczy rzeczywistych interesów.
Chcia³bym wiêc powiedzieæ, ¿e analiza przypad-
ków naruszenia praw pracowniczych nie mo¿e
byæ prowadzona jednostronnie. To znaczy, inna
jest sytuacja osób, które wyje¿d¿aj¹ nielegalnie
i nielegalnie podejmuj¹ zatrudnienie, a inna
osób, które podejmuj¹ pracê w warunkach legal-
nych. I te wypadki, o których mówi pani senator,
dotycz¹ pracowników, którzy podejmuj¹ pracê
legalnie. Chcia³bym zapewniæ pani¹ senator, ¿e
rzeczywiste prawa tych pracowników, którzy po-
dejmuj¹ pracê w pañstwach Unii Europejskiej le-
galnie, nie s¹ ³amane i maj¹ oni bardzo dobre
mo¿liwoœci dochodzenia swoich praw. Szum,
wsparcie medialne czy publicity zwi¹zane z tym,
¿e ich prawa s¹ naruszane, de facto jest zwi¹zane
z uderzeniem w nasze przedsiêbiorstwa, które
z trudem wchodz¹ na tamte rynki. Dziêkujê.
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy móg³by pan okreœliæ, jaka

jest liczba osób, Polaków, zatrudnionych legalnie
od 1 maja 2004 r. za granic¹? Jaki to jest mniej
wiêcej rz¹d wielkoœci?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Piotr Kulpa:

Dok³adnie jest to czterysta dwa tysi¹ce – tak
wynika z tych danych, które… To jest czêœæ osób,
która zosta³a zalegalizowana, a która wczeœniej
pracowa³a, na przyk³ad w Wielkiej Brytanii 40%
osób, jeœli chodzi o Irlandiê – trzydzieœci dwa ty-
si¹ce osób… Ja dostarczê pani senator dok³adne
statystyki.

Senator Longin Pastusiak:

Panie Ministrze, skoro pan jest taki precyzyj-
ny, nawet z dok³adnoœci¹ do jednego tysi¹ca,
móg³by pan siê pokusiæ o szacunkowe dane, ilu
naszych rodaków pracuje nielegalnie w krajach
unijnych?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy
Piotr Kulpa:

Panie Marsza³ku, z fa³szywej skromnoœci nie
uczyniê tego.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma jeszcze py-

tanie do pana ministra? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³

siê do g³osu, zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy
zostanie przeprowadzone pod koniec obecnego
posiedzenia.

(G³os z sali: Jeszcze pan senator Lipowski.)
Panie Senatorze, pan spa³ czy…
(Senator Grzegorz Lipowski: Nie, nie spa³em.)
Pan nie podnosi³ rêki, nie zg³asza³ siê pan.

Senator Grzegorz Lipowski:

Nie, w kwestii formalnej, ju¿ po zamkniêciu
punktu chcia³bym zapytaæ: czy g³ówny inspektor
pracy by³ zaproszony na posiedzenie?

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Na liœcie obecnoœci jest dyrektor Departa-
mentu Prawnego, pani Iwona Hickiewicz. Jest
obecna?

Senator Grzegorz Lipowski:

Bo ja skierowa³em pytanie do pana ministra,
które powinno trafiæ do g³ównego inspektora
pracy.

(Marsza³ek Longin Pastusiak: Ale do kogo to
jest pytanie, Panie Senatorze?)

Nie, ja pytam, czy uczestniczy w posiedzeniu
g³ówny inspektor pracy, bo skierowa³em pytanie
do pana ministra, a pan minister mi odpowie-
dzia³, ¿e to jest pytanie do g³ównego inspektora
pracy, wiêc ja pytam: czy jest g³ówny inspektor
pracy?

Marsza³ek Longin Pastusiak:

G³ównego inspektora pracy reprezentuje, jak
powiedzia³em, pani dyrektor Iwona Hickiewicz,
która jest obecna. Tak? Rozumiem, ¿e jest. Czy
pan ma pytanie do pani dyrektor?

(Senator Grzegorz Lipowski: Zada³em ju¿ to
pytanie.)

(Rozmowy na sali)
Ja ju¿ zamkn¹³em seriê pytañ. Przepraszam

bardzo, ja zamkn¹³em seriê pytañ i zamkn¹³em
dyskusjê. No, troszeczkê, Panie Senatorze, wiê-
cej refleksu trzeba mieæ, ¿ebyœmy posuwali siê
zgodnie z nasz¹ procedur¹.

Senator Grzegorz Lipowski:

Panie Marsza³ku, nie chodzi o to, ¿e ja nie mam
refleksu, tylko ¿e nie dosta³em odpowiedzi od g³ó-
wnego inspektora pracy.

(Marsza³ek Longin Pastusiak: A to trzeba by³o
siê upominaæ.)

Mogê dostaæ na piœmie, ¿eby nie przed³u¿aæ.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dobrze, Panie Senatorze, to dopuszczam wy-
j¹tkowo mo¿liwoœæ odpowiedzi na pytanie w tej
chwili.
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Prosi³bym wiêc pani¹ dyrektor o odpowiedŸ na
to pytanie.

(Senator Grzegorz Lipowski: Nie wiem, czy pa-
ni s³ysza³a moje pytanie.)

(Dyrektor w G³ównym Inspektoracie Pracy Iwo-
na Hickiewicz: Oczywiœcie, s³ysza³am.)

Ale proszê powtórzyæ pytanie, bo to ju¿ by³o ja-
kiœ czas temu.

Dyrektor
w G³ównym Inspektoracie Pracy
Iwona Hickiewicz:
Ja s³ysza³am, Panie Marsza³ku, i oczywiœcie

mogê odpowiedzieæ.
Mo¿e króciutko. Pytanie pana senatora mo¿e

nie jest wprost zwi¹zane z meritum nowelizacji
ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy, która dziœ
by³a przedmiotem obrad, kwestia poruszona
przez pana senatora jest raczej zwi¹zana z me-
chanizmem wprowadzonym przez ustawê o swo-
bodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Tam Pañstwo-
wa Inspekcja Pracy, tak jak ka¿dy organ kontrol-
ny, zosta³a zobowi¹zana do przeprowadzania
kontroli po przedstawieniu upowa¿nienia. Wcze-
œniej wystarczy³a legitymacja s³u¿bowa, a od
sierpnia ubieg³ego roku inspektor pracy, tak jak
ka¿dy przedstawiciel organu kontrolnego, musi
przedstawiæ pracodawcy czy przedsiêbiorcy upo-
wa¿nienie do kontroli.

Myœlê, ¿e taka mo¿e byæ udzielona odpowiedŸ.
Jeœli nie jest ona wystarczaj¹ca, to jestem oczy-
wiœcie w stanie dopowiedzieæ… Myœlê, ¿e równie¿
g³ówny inspektor pracy mo¿e odpowiedzieæ panu
senatorowi na piœmie.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Myœlê, ¿e by³oby dobrze, Panie Senatorze,

gdyby pan uzyska³ odpowiedŸ na to pytanie na
piœmie.

Senator Grzegorz Lipowski:

Dziêkujê bardzo. W takiej sytuacji albo trzeba
by zlikwidowaæ inspekcjê pracy, albo przywróciæ
mo¿liwoœæ wchodzenia do zak³adu.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale tê usta-
wê tutaj przyjmowaliœmy.)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Chyba ta ustawa nie idzie a¿ tak daleko.
Proszê pañstwa, bardzo bym prosi³ pañstwa

senatorów, ¿ebyœmy posuwali siê zgodnie z pro-
cedur¹ ustalon¹ w tej Izbie ju¿ piêtnaœcie lat te-
mu, apelujê o to.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o rekompensacie przys³u-
guj¹cej w zwi¹zku z odst¹pieniem w roku 2002
od waloryzacji œwiadczeñ pieniê¿nych przys³u-
guj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojsko-
wej przymusowo zatrudnianym w kopalniach
wêgla, kamienio³omach, zak³adach rud uranu
i batalionach budowlanych oraz osobom depor-
towanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socja-
listycznych Republik Radzieckich.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm na
dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu 18 lu-
tego bie¿¹cego roku i tego samego dnia zosta³a
przekazana do naszej Izby. Równie¿ tego samego
dnia skierowa³em j¹ do Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Zdrowia. Komisja po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³a swoje sprawozdanie.

Pañstwo senatorowie macie zawarte to spra-
wozdanie w druku nr 891A, a sam tekst ustawy
w druku nr 891.

Proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³e-
cznej i Zdrowia, pana senatora Franciszka Bob-
rowskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania.

Senator Franciszek Bobrowski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie! Zaproszeni Goœcie!

W imieniu Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdro-
wia mam przyjemnoœæ przedstawiæ Wysokiej Iz-
bie sprawozdanie z prac komisji nad ustaw¹ o re-
kompensacie przys³uguj¹cej w zwi¹zku z od-
st¹pieniem w roku 2002 od waloryzacji œwiad-
czeñ pieniê¿nych przys³uguj¹cych ¿o³nierzom
zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatru-
dnianym w kopalniach wêgla, kamienio³omach,
zak³adach rud uranu i batalionach budowlanych
oraz osobom deportowanym do pracy przymuso-
wej oraz osadzonym w obozach pracy przez III
Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich. Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm
– jak ju¿ pan marsza³ek by³ uprzejmy powiedzieæ
– 18 lutego 2005 r. Informacje dotycz¹ce ustawy
zawarte zosta³y w drukach sejmowych nr 3435
i 3654 oraz w drukach senackich nr 891 i 891A.

Celem ustawy jest zrekompensowanie osobom
uprawnionym do œwiadczeñ pieniê¿nych okreœ-
lonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 wrzeœnia
1994 r. o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnie-
niach przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej
s³u¿by wojskowej, przymusowo zatrudnianym
w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³a-
dach rud uranu i batalionach budowlanych, oraz
w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r.
o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym oso-
bom deportowanym do pracy przymusowej oraz
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osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê
i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radziec-
kich, zrekompensowanie skutków finansowych
braku waloryzacji tych œwiadczeñ w 2002 r.
Ustawa okreœla sposób ustalenia wysokoœci wy-
p³aty rekompensaty oraz organy, do których bê-
dzie nale¿a³a realizacja tych zadañ.

Panie Marsza³ku, Komisja Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu
w dniu 9 marca 2005 r. przyjê³a szeœæ poprawek,
które maj¹ na celu przesuniêcie terminu realiza-
cji o dwa miesi¹ce. Przyjêcie poprawek przez ko-
misjê jest wynikiem dyskusji, jaka mia³a miejsce
podczas posiedzenia. Otó¿ komisja zosta³a prze-
konana, ¿e z przyczyn czysto technicznych reali-
zacja tej ustawy z dniem 31 marca jest niemo¿li-
wa i w zwi¹zku z tym zrodzi³y siê te poprawki.
Wszystkich szeœæ poprawek zosta³o popartych
przez komisjê jednog³oœnie. Dziêkujê bardzo za
uwagê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu senatorowi.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ jakieœ pytanie

do pana senatora sprawozdawcy? Nie widzê
chêtnych.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Franciszek Bobrowski: Dziêkujê.)
Ustawa, która w tym momencie jest przedmio-

tem naszej debaty, by³a wniesiona jako poselski
projekt ustawy. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister polityki spo³ecznej.

Witam w naszej Izbie sekretarza stanu w tym
resorcie, pana ministra Cezarego Mi¿ejewskiego.

I chcia³bym zapytaæ pana ministra: czy
chcia³by pan przedstawiæ stanowisko rz¹du?
Nie, pan minister nie wykazuje takiej gotowoœci.

Widzê jednak, ¿e pañstwo senatorowie wyka-
zuj¹ gotowoœæ do zadawania pytañ panu mini-
strowi.

Pan senator Szafraniec, bardzo proszê.

Senator Jan Szafraniec:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie dotycz¹ce rozbie¿noœci w po-

dawanych liczbach osób, które mog¹ otrzymaæ
rekompensatê. Otó¿ wed³ug pos³ów rekompen-
satê ma otrzymaæ siedemdziesi¹t trzy tysi¹ce
osób, co stanowiæ bêdzie wydatek w wysokoœci
1,7 miliona z³, a wed³ug rz¹du otrzyma j¹ dwie-
œcie trzydzieœci tysiêcy osób, co bêdzie oznacza³o
kwotê 6,3 miliona z³.

Jaka jest prawda? Która informacja jest pra-
wdziwa?

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Bardzo proszê, Panie Ministrze, o ustosunko-
wanie siê do pytania pana senatora.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Polityki Spo³ecznej
Cezary Mi¿ejewski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, liczba œwiad-

czeniobiorców wynosi piêædziesi¹t trzy tysi¹ce
dwieœcie trzydzieœci jeden osób – to liczba
¿o³nierzy-górników – i sto siedemdziesi¹t siedem
tysiêcy trzysta piêædziesi¹t cztery osoby deporto-
wane do pracy przymusowej. Koszt realizacji
ustawy wynosi 6 milionów 300 tysiêcy z³. Wnios-
kodawcy w czasie prac komisji przyjêli wyliczenia
rz¹du, uznali je za prawid³owe. Po prostu na po-
cz¹tku wnioskodawcy pope³nili b³¹d, nie wliczyli
bowiem osób deportowanych do swojej propozycji
– mówiê o kosztach finansowych, bo z punktu wi-
dzenia legislacyjnego oczywiœcie wliczyli te osoby.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma jeszcze py-

tanie do pana ministra? Nie widzê chêtnych.
Poniewa¿ nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³

siê do g³osu, zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie nad rozpatrywan¹

ustaw¹ o d³ugiej nazwie: o rekompensacie przy-
s³uguj¹cej w zwi¹zku z odst¹pieniem w roku
2002 od waloryzacji œwiadczeñ pieniê¿nych przy-
s³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by woj-
skowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach
wêgla, kamienio³omach, zak³adach rud uranu
i batalionach budowlanych oraz osobom depor-
towanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socja-
listycznych Republik Radzieckich zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Bardzo proszê pana marsza³ka Jarzembow-
skiego o poprowadzenie dalszej czêœci obrad, co
oznacza przyst¹pienie do rozpatrzenia nastêpne-
go punktu porz¹dku dziennego.

Muszê jeszcze powiedzieæ, ¿e przewidujemy,
proszê pañstwa, prowadzenie obrad do godziny
18.30. Jutro wznawiamy posiedzenie o godzinie
11.00.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Ryszard Jarzembowski)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Tak wiêc to ju¿ ostatnia runda dzisiaj.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-

denastego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-
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jektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami oraz niektórych
innych ustaw.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i jest zawarty w druku
nr 805. Marsza³ek Senatu 30 wrzeœnia zesz³ego
roku skierowa³ go do rozpatrzenia w pierwszym
czytaniu do Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci, Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Skarbu
Pañstwa i Infrastruktury. Pierwsze czytanie pro-
jektu ustawy zosta³o przeprowadzone na wspól-
nych posiedzeniach komisji 14 listopada
i 14 grudnia oraz 16 i 17 lutego. Komisje, po roz-
patrzeniu projektu ustawy, przygotowa³y wspól-
ne sprawozdanie w tej sprawie.

Sprawozdanie to jest zawarte w druku
nr 805S.

Przypominam, ¿e drugie czytanie projektu
obejmuje przedstawienie Senatowi sprawozda-
nia komisji o projekcie, przeprowadzenie dysku-
sji oraz zg³aszanie wniosków.

Zapraszam na mównicê pani¹ senator Teresê
Liszcz, sprawozdawcê po³¹czonych Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej oraz Komisji Skarbu Pañstwa i Infra-
struktury, o zabranie g³osu i przedstawienie
wspólnego sprawozdania komisji w sprawie pro-
jektu ustawy.

Senator Teresa Liszcz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mo¿e siê wydaæ dziwne, ¿e komisje tak d³ugo

pracowa³y nad tym krótkim projektem ustawy,
ale wynika³o to z faktu, ¿e mimo niewielkiej ob-
szernoœci, ustawa dotyczy bardzo wa¿nego pro-
blemu, wrêcz materii konstytucyjnej, a mianowi-
cie ochrony prawa w³asnoœci.

Zasiêgnêliœmy opinii ekspertów i kilkakrotnie
spotykaliœmy siê, by rozwa¿yæ skutki projekto-
wanej ustawy po jej wejœciu w ¿ycie. Ostatecznie,
po rozpatrzeniu wszystkich ekspertyz, po zapoz-
naniu siê ze stanowiskiem ministrów reprezen-
tuj¹cych rz¹d na posiedzeniach komisji, uznaliœ-
my, ¿e tê inicjatywê nale¿y podj¹æ, ¿e jest ona me-
rytorycznie s³uszna i spo³ecznie donios³a.

Chodzi o zmianê w ustawie o gospodarce nie-
ruchomoœciami rolnymi. Ustawa ta zosta³a zmie-
niona ju¿ wczeœniej, nowelizacj¹ z listopada
2003 r. Ta zmiana dotyczy³a zwrotu wyw³aszczo-
nej nieruchomoœci, jeœli nieruchomoœæ ta nie zo-
sta³a wykorzystana w celu, dla którego zosta³a
wyw³aszczona. Pierwotny art. 136 ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami przewidywa³ w ta-
kiej sytuacji prawo by³ego w³aœciciela, wyw³asz-
czonego w³aœciciela, do ¿¹dania zwrotu nieru-

chomoœci, poniewa¿ nie zosta³a ona wykorzysta-
na w celu, który przyœwieca³ wyw³aszczeniu.
Wspomniana przeze mnie nowelizacja z 2003 r.
uchyli³a ten przepis, stanowi¹c, ¿e by³y w³aœciciel
nie mo¿e domagaæ siê zwrotu wyw³aszczonej nie-
ruchomoœci, nawet wtedy, gdy nie zosta³a ona
wykorzystana w celu, w którym zosta³a wyw³asz-
czona, ale za to wykorzystano j¹ w innym celu
publicznym, który móg³ byæ podstaw¹ wyw³asz-
czenia w momencie dokonywania tego aktu.

To oczywiœcie os³abi³o bardzo pozycjê by³ych
w³aœcicieli, os³abi³o tym samym konstytucyjnie
gwarantowan¹ ochronê w³asnoœci. Sens rozpa-
trywanego projektu ustawy sprowadza siê do te-
go, ¿eby usun¹æ skutki zmiany z 2003 r., czyli
przywróciæ stan, który obowi¹zywa³ do dnia
23 wrzeœnia 2004 r., czyli do dnia wejœcia w ¿ycie
noweli z roku 2003. Chodzi o to, ¿eby ta ustawa
obowi¹zywa³a nadal, to znaczy, ¿eby mo¿na by³o
domagaæ siê zwrotu nieruchomoœci zawsze wte-
dy, gdy nie zostanie ona wykorzystana w celu
przewidzianym decyzj¹ o wyw³aszczeniu.

Jednoczeœnie chodzi o pewne zasz³oœci, o de-
cyzje, które zapad³y w tej materii w sprawie
wniosku o zwrot nieruchomoœci w okresie miê-
dzy wejœciem w ¿ycie noweli z 2003 r. a ewentual-
nym wejœciem w ¿ycie tej¿e ustawy. Przyjmujemy
mianowicie, ¿e te decyzje ostatecznie trac¹ moc,
czyli bêdzie mo¿na ponownie ubiegaæ siê o zwrot
nieruchomoœci.

To, czego dokona³y komisje w toku swoich
prac, to zmiana formy tego projektu. Pierwotny
projekt grupy senatorów polega³ na dokonaniu
zmiany w ustawie zmieniaj¹cej, co jest sprzeczne
z zasadami techniki legislacyjnej. Komisje ujê³y
to prawid³owo, jako zmianê w ustawie matce.

Na tympragnêskoñczyæswojewyst¹pienie. Pro-
szê Wysoki Senat o poparcie tej inicjatywy, która
wi¹¿e siê z du¿ymi oczekiwaniami wielu obywateli.
Spraw¹ jest zainteresowany rzecznik praw obywa-
telskich, który uwa¿a, ¿e nowela z 2003 r. godzi
w konstytucyjn¹ zasadê ochrony w³asnoœci, ¿e by-
³a nies³uszna i ¿e nale¿y przywróciæ poprzedni
stan. My, wychodz¹c naprzeciw tym oczekiwa-
niom, uwzglêdniliœmy prainicjatywê grupy senato-
rów iprosimyca³ySenato jej poparcie.Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo. Ale proszê jeszcze pani¹ se-

nator o pokazanie nam siê w ca³ej okaza³oœci, po-
niewa¿ mog¹ byæ pytania do pani senator.

(Senator Teresa Liszcz: Chêtnie odpowiem.)
Pytania mog¹ byæ kierowane równie¿ do repre-

zentanta wnioskodawców, pana senatora Krzy-
sztofa Jurgiela.

Czy zatem s¹ pytania?
(Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek: Nie ma senatora

Jurgiela.)
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Jak trafnie zauwa¿y³ pan senator Jarmu¿ek,
nie ma pana senatora Krzysztofa Jurgiela. Ale
jest pani senator Teresa Liszcz.

Proszê bardzo, czy s¹ pytania? Nie ma.
Nie ma dzisiaj z nami równie¿ przedstawiciela

rz¹du. Zosta³ zaproszony pan minister Andrzej
Bratkowski, ale ze wzglêdu na to, ¿e jest to nasza
inicjatywa, na tym etapie procedowania jego obe-
cnoœæ nie jest konieczna.

Otwieram przeto dyskusjê.
Na liœcie mówców nie ma ¿adnego nazwiska,

zatem zamykam dyskusjê.
Przypominam, ¿e zgodnie z odpowiednim arty-

ku³em regulaminu, drugie czytanie koñczy siê
skierowaniem projektu do komisji w celu usto-
sunkowania siê przez ni¹ do zg³oszonych wnios-
ków. Poniewa¿ jednak nie by³o ¿adnego wniosku
w tej sprawie, stwierdzam, ¿e Senat skierowa³
projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami i niektórych innych ustaw do
tych komisji, które go rozpatrywa³y, to znaczy…

(Senator Teresa Liszcz: Ale po co? Nie ma po-
trzeby.)

Rzeczywiœcie, nie ma potrzeby, poniewa¿ nie zo-
sta³ zg³oszony ¿aden wniosek. Mo¿emy zatem przy-
st¹piæ do trzeciego czytania i zrobimy to, kiedy bê-
dziemy g³osowali nad pozosta³ymi ustawami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci
wielkiego Polaka Stanis³awa Staszica.

Dodam, ¿e nie przypadkiem sprawozdawc¹
bêdzie pilanin, Tadeusz Rzemykowski, jako ¿e
Stanis³aw Staszic by³ pilaninem.

Przypominam, ¿e projekt zosta³ wniesiony
przez Komisjê Emigracji i Polaków za Granic¹.

Tekst uchwa³y jest zawarty w druku nr 886.
Marsza³ek Senatu skierowa³ projekt do rozpa-

trzenia w pierwszym czytaniu do Komisji Usta-
wodawstwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Emi-
gracji i Polaków za Granic¹. Pierwsze czytanie zo-
sta³o przeprowadzone 15 marca.

Sprawozdanie z tego posiedzenia jest zawarte
w druku nr 886S.

Drugie czytanie, jak wiadomo, zgodnie z regu-
laminem, obejmuje przedstawienie sprawozda-
nia komisji w sprawie projektu uchwa³y, prze-
prowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie wniosków.

Bardzo proszê, pan senator Tadeusz Rzemy-
kowski.

Senator Tadeusz Rzemykowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Emigracji i Polaków za Gra-

nic¹ oraz Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci proszê o przyjêcie projektu uchwa³y
Senatu w sprawie uczczenia pamiêci wielkiego

Polaka Stanis³awa Staszica. Projekt ten zawarty
jest w druku nr 886S.

Uchwa³a brzmi nastêpuj¹co:
„W dwieœcie piêædziesi¹t¹ rocznicê urodzin

Stanis³awa Staszica Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej wyra¿a najwy¿szy szacunek i czeœæ dla tego
wybitnego Polaka – ksiêdza, filozofa, dzia³acza
politycznego i oœwiatowego oraz wybitnego geolo-
ga i geografa.

Stanis³aw Staszic by³ profesorem Akademii
Zamojskiej, autorem wielu prac naukowych,
w tym prekursorskiego dzie³a z zakresu polskiej
geologii «O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór
i równin Polski». Zas³u¿y³ siê wielce dla nauki
polskiej poprzez utworzenie w 1800 r. Towarzy-
stwa Przyjació³ Nauk i bêd¹c jego najczynniej-
szym i najhojniejszym cz³onkiem.

Organizowa³ wiele placówek naukowych,
w tym Szko³ê Akademiczno-Górnicz¹ w Kielcach,
Uniwersytet Warszawski, Instytut Agronomiczny
na Marymoncie, Instytut G³uchoniemych
i Ociemnia³ych, a tak¿e Hrubieszowskie Towa-
rzystwo Rolnicze. Przez ca³e ¿ycie by³ wierny swo-
jemu has³u – «byæ narodowi u¿ytecznym». Ca³y
swój maj¹tek przekaza³ na cele publiczne.

Niech pamiêæ o Jego osi¹gniêciach trwa i bê-
dzie wzorem dla przysz³ych pokoleñ.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.

Szanowni Pañstwo Senatorowie! S¹dzê, ¿e syl-
wetka Stanis³awa Staszica wymaga trochê bli¿-
szego przedstawienia przy tej okazji, z uwagi na
to, ¿e by³ to rzeczywiœcie jeden z najwiêkszych Po-
laków i Europejczyków tamtejszej epoki.

Stanis³aw Wawrzyniec Staszic zas³yn¹³
w œwiadomoœci Polaków nie tylko jako filozof,
ksi¹dz, dzia³acz polityczny i oœwiatowy, lecz rów-
nie¿ jako uczony, geolog, geograf oraz filantrop.
Ca³ym swoim ¿yciem dowiód³, ¿e wart jest miana
wielkiego Polaka i patrioty.

Urodzi³ siê w 1755 r. w rodzinie pilskiego bur-
mistrza. Po ukoñczeniu szkó³ œrednich wst¹pi³
do Seminarium Duchownego w Poznaniu, a na-
stêpnie wyjecha³ na studia do Pary¿a, gdzie stu-
diowa³ nauki przyrodnicze, w tym fizykê i geolo-
giê. Okres tych studiów zawa¿y³ na przysz³ych
zainteresowaniach m³odego naukowca.

Po powrocie do kraju zwi¹za³ siê na kilkana-
œcie lat z rodzin¹ kanclerza Zamoyskiego, zosta-
j¹c nauczycielem i wychowawc¹ jego synów.
W tym czasie uzyska³ tytu³ doktora obojga praw
i wszed³ do grona profesorskiego Akademii Za-
mojskiej. Z tego okresu pochodz¹ dwie znakomi-
te publikacje jego autorstwa: „Uwagi nad ¿yciem
Jana Zamoyskiego” oraz „Przestrogi dla Polski”,
œwiadcz¹ce o jego szerokich zainteresowaniach
politycznych i zatroskaniu ówczesn¹ sytuacj¹
Rzeczypospolitej w dobie rozbiorów. Zawar³
w tych opracowaniach wszechstronny program
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reformy pañstwa, zarówno pod k¹tem praw-
no-politycznym, jak i spo³ecznym. Jego uwagi na
temat instytucji liberum veto, równouprawnie-
nia stanów, zw³aszcza mieszczañskiego i ch³op-
skiego, podatków, wojska oraz rozwoju miast
wpisa³y siê w szerok¹ i gor¹c¹ dyskusjê Sejmu
Wielkiego.

Po roku 1795, kiedy Polska zosta³a wymazana
z mapy Europy, Stanis³aw Staszic zaj¹³ siê dzia-
³alnoœci¹ œwiadcz¹c¹ o jego wielostronnych zain-
teresowaniach, podporz¹dkowanych trosce
o rozwój ojczyzny i jej obywateli. Pisz¹c, zabiera
g³os w sprawach publicznych.

W kolejnych latach udaje mu siê pogodziæ pra-
cê naukowca, polityka oraz inicjatora rozwoju
gospodarczego kraju. Ukoronowaniem kilkulet-
niego okresu wêdrówek badawczych po ziemiach
polskich by³o opublikowanie w 1815 r. prekur-
sorskiego dzie³a na temat geologii ziem polskich
„O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin
Polski”. Przy okazji badañ geologicznych zajmo-
wa³ siê tak¿e obserwacj¹ flory i fauny polskiej.
Z powodzeniem ³¹czy³ równie¿ zami³owania pale-
ontologa z etnografi¹, kiedy opisywa³ obyczaje
i stroje góralskie.

W tych latach czynnie uczestniczy³ równie¿
w pracach na forum publicznym. Wraz z zaprzyjaŸ-
nionymi polskimi uczonymi, pisarzami oraz polity-
kami przyczyni³ siê do powstania w 1800 r. Towa-
rzystwa Przyjació³ Nauk, którego podstawowym
zadaniem mia³o byæ „przyk³adanie siê do rozsze-
rzania nauk i umiejêtnoœci w polskim jêzyku”. We-
d³ug pamiêtnikarza tamtej epoki, Staszic by³ naj-
czynniejszym, najgorliwszym, a nade wszystko
najhojniejszym jego cz³onkiem. Bêd¹c przez
osiemnaœcie lat prezesem Towarzystwa ufundowa³
jego dwie kolejne siedziby, w tym pa³ac zwany dzi-
siaj Pa³acem Staszica. Ofiarowa³ równie¿ spo³e-
czeñstwu w³asn¹ bibliotekê i zbiory przyrodnicze,
zachêcaj¹c innych cz³onków towarzystwa do „by-
cia narodowi u¿ytecznym”. Sta³ siê tak¿e inicjato-
rem wystawienia pomnika Miko³aja Kopernika.

Utworzenie w 1807 r. Ksiêstwa Warszawskiego
otworzy³o przed Staszicem drogê do urzêdów
publicznych, zwi¹zanych zw³aszcza z rozwojem
i upowszechnianiem oœwiaty. Do jego najwiêk-
szych zas³ug, poczynionych od czasu powstania
Królestwa Polskiego w 1815 r., kiedy pe³ni³ wa¿ne
funkcje rz¹dowe, nale¿y zaliczyæ wspó³tworzenie
Szko³y Akademiczno-Górniczej w Kielcach, Uni-
wersytetu Warszawskiego, Szko³y Przygotowaw-
czej do Instytutu Politechnicznego, Instytutu
Agronomicznego na Marymoncie czy Instytutu
G³uchoniemych i Ociemnia³ych, funkcjonuj¹ce-
go do dziœ nieopodal siedziby naszej Izby. Na bie-
¿¹co zajmowa³ siê równie¿ pozyskiwaniem dodat-
kowych œrodków na rozwój oœwiaty, d¹¿y³ do uje-
dnolicenia systemu szkolnego i uk³ada³ bud¿ety

szkolne. Jednoczeœnie jako dyrektor Wydzia³u
Przemys³u i Kunsztów w Komisji Rz¹dowej Spraw
Wewnêtrznych i Policji Królestwa Polskiego inicjo-
wa³ i nadzorowa³ budowê kopalñ i hut oraz dróg.
Za³o¿y³ równie¿ Korpus Górniczy, jedn¹ z pier-
wszych zawodowych organizacji skupiaj¹cych
górników i hutników. Patronowa³ tak¿e wysta-
wom rêkodzie³ i przemys³u. Za swoj¹ dzia³alnoœæ
otrzyma³ dwa najwiêksze polskie ordery: Order
Œwiêtego Stanis³awa oraz Order Or³a Bia³ego.

Do pierwszorzêdnych zas³ug ksiêdza Stanis³a-
wa Staszica nale¿y równie¿ utworzenie w 1816 r.
Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego, któ-
rego has³ami przewodnimi by³o: „wspólne ratowa-
nie siê w nieszczêœciach” oraz „praca wszystkich
dla dobra wszystkich”. ¯ywi¹c g³êbokie przekona-
nie, ¿e przeznaczeniem cz³owieka na ziemi jest
„mi³oœæ bliŸniego ziszczana przez dobre czyny”,
Staszic przeznaczy³ swoje oszczêdnoœci na inicja-
tywê maj¹c¹ s³u¿yæ „drugim, od niego bardziej po-
trzebuj¹cym”. Towarzystwo powsta³o na bazie
maj¹tku obejmuj¹cego 6 tysiêcy ha, w tym miasto
Hrubieszów oraz kilka okolicznych wsi. By³o ono
wówczas jedn¹ z najbardziej dojrza³ych organiza-
cji przedspó³dzielczych w ca³ej Europie, dzia³aj¹c¹
w ramach œwiadczenia wzajemnej pomocy. W do-
brach nale¿¹cych do tego towarzystwa zniesiono
pañszczyznê. Ch³opom nadano prawo w³asnoœci
u¿ytkowanej ziemi, na wspóln¹ w³asnoœæ prze-
znaczono lasy, stawy, m³yny, tartak, cegielnie i in-
ne zak³ady. Zgodnie ze swoim statutem towarzy-
stwo mia³o obowi¹zek miêdzy innymi utrzymywa-
nia szkó³, przyznawania stypendiów, opieki nad
sierotami, kalekimi oraz ubogimi. Prowadzi³o po-
nadto w³asn¹ kasê po¿yczkow¹ oraz szpital.

Ksi¹dz Stanis³aw Staszic do koñca ¿ycia pozo-
stawa³ wierny swojemu has³u: „byæ narodowi
u¿ytecznym”. Wszystko, co posiada³, a posiada³
du¿o, przekaza³ w testamencie na ró¿ne cele
publiczne, miêdzy innymi na rzecz kilku war-
szawskich szpitali oraz na budowê Domu Przy-
tu³ku i Pracy przy ulicy Wolskiej w Warszawie.

Stanis³aw Staszic zmar³ w 1826 r. Zapisa³ siê
w œwiadomoœci Polaków jako jeden z tych, któ-
rych dzia³alnoœæ tworzy³a podwaliny kultury na-
rodowej, pozwalaj¹c jej przetrwaæ i rozwijaæ siê
mimo utraty bytu pañstwowego.

I jeszcze jedno wyjaœnienie. Rzeczywiœcie, se-
nator Tadeusz Rzemykowski znalaz³ siê w Pile,
ale jego rodzice pochodz¹ z obecnej Ukrainy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê jeszcze zostaæ na mównicy. Dzisiaj

w roli g³ównej wystêpuj¹ pilanie. Minister Wie-
s³aw... od sportu...

(Senator Tadeusz Rzemykowski: Wilczyñski.)
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…minister Wilczyñski to te¿ pilanin, tak ¿e dzi-
siaj macie swój dzieñ.

Czy chcemy jeszcze pos³uchaæ pana senatora
Tadeusza Rzemykowskiego, nak³oniwszy go do
aktywnoœci mownej pytaniami? Nie chcecie?
Dziêkujê.

Otwieram dyskusjê.
Do g³osu zapisa³ siê pan senator W³odzimierz

£êcki.

Senator W³odzimierz £êcki:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pragnê wyraziæ radoœæ i satysfakcjê z tego, i¿

Senat zamierza uczciæ uchwa³¹ pamiêæ wielkiego
Polaka. Nie bêdê du¿o mówi³, mój przedmówca
bardzo szczegó³owo przedstawi³ sylwetkê tej nie-
przeciêtnej osoby. Ale mam pewn¹ w¹tpliwoœæ.
Nie wszyscy ludzie s¹ tak m¹drzy, jak pan mar-
sza³ek, który powiedzia³ przed chwil¹, ¿e Staszic
by³ pilaninem. W tej uchwale brakuje mi s³ów, ¿e
Staszic urodzi³ siê w Pile. Wymienione s¹ uczel-
nie, wymienione s¹ instytuty, gdzie one siê mie-
œci³y. Z ubolewaniem wielkim, gdy¿ wiem, ¿e se-
natorowie z komisji nie lubi¹, gdy wprowadza siê
poprawki, bo musz¹ siê zbieraæ na obradach,
wnoszê o wprowadzenie zmiany w akapicie dru-
gim. Proponujê przed s³owami „Stanis³aw Sta-
szic” dodaæ wyrazy „urodzony w Pile”. Wówczas
zdanie to bêdzie brzmia³o: „Urodzony w Pile Sta-
nis³aw Staszic by³ profesorem Akademii Zamoj-
skiej…” itd. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo, chocia¿ to jest przecie¿ oczy-

wiste, ¿e Staszic siê urodzi³ tam, gdzie senator
Rzemykowski. Ale dobrze, przyjmujê poprawkê.

Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³ z³o¿ony wniosek legislacyjny,

proszê Komisjê Ustawodawstwa i Praworz¹dno-
œci oraz Komisjê Emigracji i Polaków za Granic¹,
¿eby siê nad tym wnioskiem senatora £êckiego
pochyli³y i uwzglêdni³y to, ¿e Stanis³aw Staszic to
nie tylko wybitny Polak, generalnie, ale tak¿e pi-
lanin.

Czy jest inna propozycja ni¿ ta, któr¹ przed
chwil¹ przedstawi³em, dotycz¹ca przes³ania pro-
jektu uchwa³y do tych dwóch komisji? Nie
stwierdzam. Dziêkujê bardzo.

Zatem do trzeciego czytania przyst¹pimy po
tym, jak komisje odnios¹ siê do tego wniosku.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu uchwa³y w szeœædziesi¹t¹ rocznicê walk
o Wa³ Pomorski.

Projekt ten zosta³ wniesiony przez grupê sena-
torów, jest zawarty w druku nr 883. Marsza³ek
skierowa³ projekt do rozpatrzenia przez Komisjê
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisjê
Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publiczne-
go. Komisje na wspólnym posiedzeniu rozpatrzy-
³y to i przygotowa³y wspólne sprawozdanie, które
jest zawarte w druku nr 883S.

Nie bêdê powtarza³, co obejmuje drugie czyta-
nie, przypomnê tylko, ¿e za chwilê pan senator
sprawozdawca przedstawi stanowisko komisji,
a nastêpnie bêdziemy mogli przeprowadziæ dys-
kusjê i zg³aszaæ wnioski.

Zapraszam pana senatora Gerarda Czajê, aby
w imieniu obu komisji zechcia³ to skomentowaæ
i omówiæ, przedstawiaj¹c sprawozdanie.

Senator Gerard Czaja:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Rok 2005 jest szczególny, bowiem bêdziemy

w nim obchodziæ szeœædziesi¹t¹ rocznicê zakoñ-
czenia jednej z najkrwawszych chyba w dziejach
ludzkoœci wojen – drugiej wojny œwiatowej. Ró¿-
ne by³y sytuacje na frontach drugiej wojny œwia-
towej, ale o jednej z nich chcê tutaj dzisiaj powie-
dzieæ, wyraŸnie to podkreœliæ. Mianowicie chodzi
o ofensywê zimow¹, kiedy to wojska radzieckie
walczy³y w bitwie o Wa³ Pomorski, w której te¿
bardzo czynnie uczestniczy³a 1. Armia Wojska
Polskiego. To w³aœnie 1. Armia Wojska Polskiego
zdoby³a Z³otów, Podgaje, Jastrowie, Miros³awiec
i inne miejscowoœci. Dlatego te¿ ¿o³nierzom ra-
dzieckim i polskim, którzy zginêli w walce o Wa³
Pomorski, oddajemy dzisiaj, w szeœædziesi¹t¹ ro-
cznicê tych walk, ho³d i szacunek. Niewa¿ne, jak
potoczy³y siê losy historii, oni oddali wówczas ¿y-
cie, niekiedy bardzo m³odo, aby nigdy wiêcej nie
powtórzy³o siê okrucieñstwo nazizmu.

Dlatego te¿ grupa senatorów zg³osi³a projekt
uchwa³y zwi¹zany z szeœædziesi¹t¹ rocznic¹ walk
o Wa³ Pomorski. Nad tym projektem dyskutowa³y
wczoraj dwie komisje: Komisja Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci oraz Komisja Obrony Narodo-
wej i Bezpieczeñstwa Publicznego. Efekt pracy
komisji zawarty zosta³ w druku senackim nr
883. Nie bêdê tego czyta³, szanuj¹c czas wszyst-
kich obecnych na tej sali. Ale proszê w imieniu
obu komisji o przyjêcie tej uchwa³y w takiej po-
staci, w jakiej jest ona przedstawiona w druku
nr 883S. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Proszê jeszcze zostaæ na mównicy, bo mog¹

byæ pytania.
Proszê bardzo, mo¿na pytaæ zarówno pana se-

natora sprawozdawcê, jak i senatora, którego
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wnioskodawcy upowa¿nili do reprezentowania,
senatora Witolda G³adkowskiego. No si³¹ rzeczy
bêdzie to niemo¿liwe, bo go nie ma. I do pana te¿
nie ma pytañ.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Gerard Czaja: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Niezawodny senator W³odzimierz £êcki otwie-

ra listê.

Senator W³odzimierz £êcki:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przepraszam, ¿e po raz kolejny zabieram g³os.

Tak samo, jak poprzednio, cieszê siê – tym razem
z tego, ¿e w uchwale Senatu znajd¹ uznanie, zo-
stan¹ udokumentowane walki o Wa³ Pomorski.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e od wielu lat interesujê siê
walkami o prze³amanie Wa³u Pomorskiego. Nie-
dawno, parê dni temu, w tej zimowej aurze,
w gronie znajomych, kolegów, pracowników Aka-
demii Rolniczej w Poznaniu byliœmy w miejscu
prze³amania. I nast¹pi³a konstatacja wszyst-
kich: wielkie walki, wielki heroizm i wielki wstyd,
¿e nie jest to miejsce w znacz¹cy sposób upamiêt-
nione.

W latach siedemdziesi¹tych postawiono w kil-
kunastu miejscowoœciach skromne granitowe
kamienie z tablicami, których kilka skradli z³o-
miarze, i nikomu nic niemówi¹ce kamienie.
W Podgajach postawiono w 1966 r. okaza³y po-
mnik betonowy, który, jak siê teraz okaza³o, stoi
na terenie prywatnym. I ten pomnik, stoj¹cy
w miejscu stodo³y, w której hitlerowcy spalili
¿ywcem trzydziestu trzech ¿o³nierzy polskich,
otoczony jest maszynami rolniczymi, jako ¿e w³a-
œciciel dzia³ki nie ma pieniêdzy, ¿eby go zburzyæ,
jak sam to kiedyœ w prasie oœwiadczy³. I handluje
siê tam maszynami.

A walki o Wa³ Pomorski by³y najwiêksz¹ bitw¹
na ziemiach Polski w drugim etapie drugiej wojny
œwiatowej, podczas wyzwalania ziem polskich.
Zginê³o tam, jak wynika z tej uchwa³y, ponad sie-
dem tysiêcy osób. Uchwa³a mówi o trzech ty-
si¹cach stu trzydziestu ¿o³nierzach poleg³ych
i trzech tysi¹cach siedmiuset piêtnastu zaginio-
nych. A zaginieni to byli, proszê pañstwa, ¿o³nie-
rze, którzy potopili siê w jeziorach, w bagnach,
zostali zamordowani przez hitlerowców po wziê-
ciu do niewoli.

Bardzo dobrze, ¿e podejmujemy tak¹ uchwa³ê.
Ale chcia³bym, ¿eby ona by³a poszerzona o jedno
zdanie. Apelujê do pañ i panów senatorów o przy-
jêcie takiego, mo¿e nietypowego, zdania. Miano-
wicie w ostatnim akapicie, który brzmi: „Szcze-
gólnie nam senatorom Rzeczypospolitej Polskiej
godzi siê przypominaæ o tych faktach historycz-
nych. Niech pamiêæ o Bohaterach tamtych cza-

sów trwa, Oni zaœ pozostan¹ wzorem patriotyz-
mu dla kolejnych pokoleñ Polaków”, proponujê
dodaæ: „Apelujemy do Rz¹du Rzeczypospolitej
Polskiej o upamiêtnienie znacz¹cym monumen-
tem miejsca najciê¿szych walk w rejonie wsi
Zdbice w powiecie wa³eckim”. Odbywa³y siê tam
ró¿ne uroczystoœci, jest tam niewielki kamieñ,
nieprzekraczaj¹cy wysokoœci¹ 1 m, jest trochê
zardzewia³ego sprzêtu systematycznie rozkrada-
nego i nic wiêcej. A w tym rejonie, na tak zwanym
przesmyku œmierci, zginê³o ponad tysi¹c ¿o³nie-
rzy polskich. Mo¿na by dyskutowaæ, czy ten wy-
si³ek zbrojny by³ potrzebny, ale o tym nie tu nam
mówiæ. Liczy siê ofiara, a nie okolicznoœci. I dlate-
go apelujê do pañ i panów senatorów o przyjêcie
tego mobilizuj¹cego zdania.

Walki o Wa³ Pomorski nie mia³y, ¿e tak po-
wiem, powodzenia u kolejnych w³adz. W czasie
PRL milczano o tym, bo 1. Armia WP posz³a na
najciê¿szy odcinek. Rosjanie mieli inn¹ struktu-
rê, oni walczyli o Pi³ê, póŸniej szli na Berlin – dru-
gi to by³ 1. Front Bia³oruski; 3. Front Bia³oruski
na kierunku pó³nocnym zaj¹³ siê Gdañskiem –
Polaków zaœ skierowano na najtrudniejszy odci-
nek i tam te ofiary przekracza³y 10% stanu li-
czebnego.

W zwi¹zku z tym jest ten mój apel – mówiê
o tym szerzej – o monument, pomnik, mo¿e jakiœ
amfiteatr.

Dla porównania pañstwu powiem: w walkach
o Monte Cassino zginê³o tysi¹c dwóch ¿o³nierzy
polskich, a tutaj – ponad siedem tysiêcy. Ju¿ sa-
ma skala mówi o koniecznoœci upamiêtnienia te-
go miejsca.

Mam jeszcze dwie poprawki, drobne, ale zna-
cz¹ce.

W akapicie pierwszym jest zdanie – czytam je-
go fragment koñcowy: „jedna z najkrwawszych
bitew drugiej wojny œwiatowej, jaka zosta³a sto-
czona na Pomorzu Zachodnim”. Nie na Pomorzu
Zachodnim – na ziemiach Polski, u¿ycie sformu-
³owania „Pomorze Zachodnie” sugeruje, ¿e tylko
w tym regionie. Ale tak wielkich ofiar nie ponie-
siono nigdzie, ani przy zdobywaniu Warszawy,
ani przy zdobywaniu Wroc³awia, ani w walkach
o Gdañsk czy w walkach o Poznañ. Dlatego suge-
rujê zamianê Pomorza Zachodniego na ziemie
Polski.

W akapicie drugim, gdzie wymieniane s¹
cmentarze wojenne, pominiêto cmentarz w Z³o-
towie. W Wa³czu spoczywa oko³o szeœciu tysiêcy
¿o³nierzy polskich i radzieckich, w Szczecinku
oko³o czterystu, w Czaplinku oko³o dwustu. Mo-
gê siê myliæ nawet o sto osób, ale to w tym mo-
mencie nie jest istotne, nie jest istotne w mojej
wypowiedzi. I w Ko³obrzegu, który notabene nie
jest na Wale Pomorskim, ale tak czêsto jest ³¹czo-
ny… Prze³amanie Wa³u Pomorskiego nast¹pi³o
w nocy z 5 na 6 lutego, a ostatnie walki toczone
by³y o Miros³awiec 10 lutego. Zdobycie Miros³aw-
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ca zakoñczy³o walkê o Wa³ Pomorski. 1. Armia
Wojska Polskiego by³a tak zmêczona… Podam
tutaj, ¿e 17 stycznia ¿o³nierze polscy odbywali
defiladê w Warszawie i w ci¹gu dziesiêciu dni, bo
28 stycznia, doszli na przedpola Z³otowa. Poko-
nali pieszym marszem dziennie 30–40 km, id¹c
na mrozie. Wa³ Pomorski zdobyty zosta³ przez
¿o³nierzy bez u¿ycia artylerii, czo³gów, ju¿ nie
mówiê o lotnictwie. Po prostu nie mieli oni pali-
wa, nie by³o pocisków. Artyleria utknê³a w Byd-
goszczy, ci¹gniki artyleryjskie stanê³y z braku
paliwa. Wracam do tych miejsc… PóŸniej zdzie-
si¹tkowana armia odpoczywa³a prawie miesi¹c
i dopiero 18 marca – za dwa dni bêdzie rocznica –
Polacy zdobyli Ko³obrzeg wspólnie z ¿o³nierzami
radzieckimi.

Dlatego uwa¿am, ¿e trzeba dodaæ cmentarz
w Z³otowie, na którym spoczywa tysi¹c dwieœcie
¿o³nierzy polskich i radzieckich. S¹ to po czêœci
ofiary bezpoœrednich walk, a reszta to ranni
¿o³nierze, którzy przebywali w szpitalu w Z³oto-
wie. Tam by³ szpital; w szkole i w s¹siednich bu-
dynkach by³ szpital polowy 12. Armii Wojska Pol-
skiego.

I dlatego dla prawdy historycznej, w celu pod-
niesienia rangi tej uchwa³y, proszê o naniesienie
tych dwóch poprawek oraz apelu o wzniesienie
monumentu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Wobec zg³oszenia wniosku legislacyjnego pro-

ponujê, aby Komisja Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci oraz Komisja Obrony Narodowej i Bez-
pieczeñstwa Publicznego rozpatrzy³y te poprawki
i ponownie ca³¹ uchwa³ê.

Czy jest inna propozycja? Nie ma.
Dziêkujê bardzo.
W takim razie kierujê to do tych komisji.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czternastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu uchwa³y w sprawie utworzenia Central-
nego Szpitala Weteranów w £odzi.

Projekt ten zosta³ wniesiony przez grupê sena-
torów i jest zawarty w druku nr 887. Marsza³ek
skierowa³ go do Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci, Komisji Obrony Narodowej i Bezpie-
czeñstwa Publicznego oraz Komisji Polityki Spo-
³ecznej i Zdrowia. Pierwsze czytanie zosta³o prze-
prowadzone na wspólnym posiedzeniu wymie-
nionych komisji 15 marca. Komisje przygotowa³y
sprawozdanie w tej sprawie, które jest zawarte
w druku nr 887S.

Drugie czytanie to niezmiennie przedstawie-
nie sprawozdania Senatowi, przeprowadzenie
dyskusji oraz zg³aszanie wniosków.

Zapraszam pani¹ senator Krystynê Sienkie-
wicz, a¿eby zechcia³a w imieniu po³¹czonych ko-
misji przedstawiæ sprawozdanie.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Dziêkujê.
Pozostaj¹c w klimacie wojny, ³atwiej mi mówiæ

o szpitalu weteranów.
Grupa zacnych senatorów z marsza³kiem,

z wicemarsza³kiem, w moje spracowane rêce z³o-
¿y³a projekt uchwa³y w sprawie powo³ania Cen-
tralnego Szpitala Weteranów.

Idea szpitala weteranów nie jest niczym no-
wym ani w œwiecie, ani w Europie. Pozwólcie pañ-
stwo, ¿e przypomnê, i¿ bezpoœrednio po wojnie
dawni kombatanci w wiêkszoœci krajów byli le-
czeni w szpitalach i zak³adach specjalnych. Obe-
cnie ta forma leczenia wystêpuje w Kanadzie,
w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest mocno roz-
winiêta sieæ szpitali dla weteranów. W niektórych
krajach s¹ jednak szpitale i zak³ady specjalne
tylko dla pewnych kategorii inwalidów wojen-
nych, w których s¹ leczeni dawni kombatanci.
W Belgii, w Grecji s¹ specjalne szpitale i sanato-
ria, we W³oszech – zak³ady dla pacjentów do-
tkniêtych ciê¿kimi zaburzeniami nerwowymi,
oczywiœcie kombatantów. W Holandii tê funkcjê
pe³ni¹ szpitale wojskowe.

�ród³o naszego prawodawstwa, Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona 2 kwietnia
1997 r., w art. 19 mówi, ¿e Rzeczpospolita Polska
specjaln¹ opiek¹ otacza weteranów walk o nie-
podleg³oœæ, zw³aszcza inwalidów wojennych.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: To
by³ mój wniosek.)

Tak, to by³ pana wniosek, ale, Panie Mar-
sza³ku, ja skonfrontujê ten wniosek z rzeczywi-
stoœci¹.

Ta specjalna opieka jest coraz bardziej ograni-
czona i sprowadza siê do tego, ¿e na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach bêd¹cych
ofiarami represji wojennych i okresu powojenne-
go – to jest tytu³ ustawy, musia³am go zacytowaæ
– kombatanci korzystaj¹ z pierwszeñstwa do
opieki zdrowotnej na terenie ca³ego kraju. Korzy-
staj¹ albo i nie korzystaj¹. Wczorajsze wypowie-
dzi kombatantów utwierdzi³y nas w przekona-
niu, ¿e jednak nie wszêdzie korzystaj¹.

Kombatanci maj¹ tak¿e prawo do nieodp³at-
nych œwiadczeñ zdrowotnych w zak³adach opieki
zdrowotnej podleg³ych ministrowi obrony naro-
dowej. I równie¿ z wypowiedzi uczestnicz¹cych
w posiedzeniu kombatantów wynika, ¿e najlepiej
jednak czuj¹ siê w szpitalach wojskowych – ten
klimat im najbardziej odpowiada.
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Z kolei osoby, które s¹ inwalidami wojskowy-
mi, a tak¿e inne osoby spe³niaj¹ce kryteria okreœ-
lone w ustawie z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu
inwalidów wojskowych oraz ich rodzin otrzymuj¹
bezp³atne œwiadczenia, miêdzy innymi zaopa-
trzenie w leki objête wykazem leków podstawo-
wych oraz uzupe³niaj¹cych, bezp³atne wyroby
medyczne, przedmioty ortopedyczne i œrodki po-
mocnicze – w ramach limitu cen okreœlonego
przez ministra zdrowia w rozporz¹dzeniu. Nie
jest zatem tak, ¿e ta opieka czy ta specjalna tros-
ka istnieje.

A bezlitosna biologia, odniesione onegdaj ra-
ny, urazy, represje, powoduj¹, ¿e z roku na rok
maleje liczba kombatantów i osób represjonowa-
nych. Kierownik Urzêdu do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych wczoraj poda³ nam, ¿e
rocznie ubywa ponad dwadzieœcia szeœæ tysiêcy
osób zaliczanych w³aœnie do tej grupy, któr¹
okreœla siê jako weteranów b¹dŸ kombatantów
czy osoby represjonowane. Na koniec 2004 r. by-
³o piêæset dziewiêædziesi¹t tysiêcy – ponad pó³mi-
lionowa armia – osób, do których adresowana
jest ta nasza uchwa³a.

Systematycznie ubywa uczestników licznych
wojen, bitew, powstañ, ale w to miejsce, w miej-
sce frontowych wojennych i powojennych zas³u-
¿onych roczników i osób, wkraczaj¹ jednostki
wojskowe wykonuj¹ce zadania poza granicami
pañstwa, gdzie wszystko zdarzyæ siê mo¿e – bez
ograniczania tego tylko do urazów nabytych pod-
czas wykonywania tych zadañ. S¹ to równie¿ cy-
wilni pracownicy wojska, którym w pewnym mo-
mencie koñczy siê umowa o pracê, a którzy pod-
czas tych misji zapadaj¹ na schorzenia, na które
gdzie indziej by nie zapadli. S¹ liczne misje, z na-
zwy pokojowe, s¹ ich ofiary, s¹ misje stabilizacyj-
ne, czyli niemal udzia³ w wojnie, no i s¹ schorze-
nia czêsto bardzo specyficzne, wymagaj¹ce d³u-
gotrwa³ego i wieloprofilowego leczenia.

Autorzy uchwa³y, w g³êbokim przekonaniu
o s³usznoœci idei powo³ania takiego centralnego
szpitala dla weteranów, w najmniejszym stopniu
nie uchybiaj¹ ju¿ istniej¹cym szpitalom wojsko-
wym, wszystkim szpitalom w Polsce – a jest ich
ponad siedemset – œwiadcz¹cym pomoc w pier-
wszej kolejnoœci, zgodnie z ustaw¹, kombatan-
tom. Wskazuj¹ oni jednak, ¿e specyfika
wspó³czesnych wojen, u¿ywana broñ, w tym bio-
logiczna, nieznane reakcje i choroby wymagaj¹
takiego miejsca, w którym bêd¹ wykorzystywane
stosowne terapie i w którym terapie bêd¹ ukie-
runkowane równie¿ na osoby stare, czyli na kom-
batantów dawnych wojen, i na specyficzne dla
nich schorzenia.

Autorzy uchwa³y nie podaj¹ dok³adnych roz-
wi¹zañ finansowych, uznaj¹c, i¿ nale¿y to do w³a-
œciwoœci rz¹du.

Jako szpital weteranów wskazujemy Uniwer-
sytecki Szpital Kliniczny nr 2 imienia Wojskowej
Akademii Medycznej. Ten szpital budowali, pro-
szê pañstwa, weterani. Ponad siedemdziesi¹t lat
temu zbudowali ten szpital ze swoich sk³adek
uczestnicy pierwszej wojny œwiatowej. Ma on –
wczoraj podkreœla³ to równie¿ profesor Religa –
jak wiele wojskowych szpitali, swój wk³ad w roz-
wój myœli medycznej najwy¿ej klasy. Szpital ten
reprezentuje wszystkie kluczowe zabiegowe
dzia³y medycyny, niezbêdne do kompleksowej
opieki nad kombatantami, bo jest to jednak inny
rodzaj opieki. Przez ostatnie pó³wiecze szpital ten
by³ odpowiedzialny za opiekê medyczn¹ nad
¿o³nierzami wyje¿d¿aj¹cymi na misje pokojowe
realizowane przez polskie si³y zbrojne i nad
¿o³nierzami z tych misji powracaj¹cymi. Równie¿
obecna kadra medyczna szpitala, kontynuuj¹c
wieloletnie tradycje wojskowej s³u¿by zdrowia,
posiada wiedzê i zaplecze merytoryczno-techni-
czne, by bezzw³ocznie podejmowaæ decyzje tera-
peutyczne typowe dla leczenia urazów zwi¹za-
nych z pe³nieniem s³u¿by wojskowej.

Ten szpital nie generuje d³ugów, ten szpital
miewa nawet pozytywny bilans dochodów.
Móg³by on stworzyæ oddzia³y, jakich nie maj¹ in-
ne szpitale, to znaczy oddzia³y do leczenia scho-
rzeñ ludzi starych, których zmartwieniem, op-
rócz problemów zdrowotnych, jest równie¿ nik³a
si³a nabywcza ich oszczêdnoœci czy dochodów.
Bardzo powa¿ne problemy demograficzne piê-
ciuset dziewiêædziesiêciu tysiêcy kombatantów
w Polsce, w tym ponad siedemdziesiêciu tysiêcy
z okrêgu ³ódzkiego, wymagaj¹ powa¿nych prze-
myœleñ, ale równie¿ pilnych decyzji.

Obecni podczas posiedzenia przedstawiciele
rz¹du, w tym obecny tu minister zdrowia, pozy-
tywnie wypowiadali siê co do tej inicjatywy. Ko-
respondencja z Ministerstwem Zdrowia w tej
sprawie trwa³a ju¿ czas jakiœ. Jest pan minister
Opolski…

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Tak,
ale mówimy o ministrze Balickim.)

Tak, tak, pan minister Balicki równie¿ wyda³
pozytywn¹ opiniê w tej sprawie. Kierownik Urzê-
du do spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych – i tu cytujê – popiera to z entuzjazmem.
Pan pu³kownik Marek Szymañski, reprezentu-
j¹cy Centralny Zarz¹d S³u¿by Zdrowia, te¿ to po-
piera, aczkolwiek nie bez uwag. Indagowany
w sprawie najistotniejszej, czyli finansów, finan-
sowania Centralnego Szpitala Weteranów, wice-
prezes Narodowego Funduszu Zdrowia si³¹ rze-
czy nie mo¿e na takie pytania odpowiedzieæ, do-
póki taki podmiot nie istnieje, dopóki nie z³o¿y³
swojej oferty, dopóki nie zawar³ kontraktu, dopó-
ki nie s¹ wycenione procedury, które bêd¹ tam
stosowane. Tym bardziej, ¿e nasza uchwa³a ma
wymiar intencji. W naszej uchwale zwracamy siê
do rz¹du o utworzenie takiego szpitala. Obecni
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podczas posiedzenia przedstawiciele kombatan-
tów, Œwiatowego Zwi¹zku Armii Krajowej, rów-
nie¿ pozytywnie zaopiniowali ten pomys³.

Po przeprowadzonej dyskusji po³¹czone komi-
sje 300 g³osami za – 1 osoba siê sprzeciwi³a, a 6
wstrzyma³o siê od g³osu – zdecydowa³y o zareko-
mendowaniu Wysokiej Izbie podjêcia uchwa³y
z druku nr 887S. Ja zaœ proszê o przychylnoœæ
nie dla inicjatorów, ale dla weteranów minio-
nych, obecnych i przysz³ych wojen, poniewa¿ po-
wstanie tego centralnego szpitala mo¿e staæ siê
wydarzeniem, które spowoduje rozwój w naszym
kraju sieci szpitali adresowanych do konkret-
nych podmiotów, do konkretnych kategorii osób.
Dlatego te¿ proszê pañstwa o przychylnoœæ. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator jest tak¿e upowa¿nionym

przedstawicielem wnioskodawców. Zatem wy-
stêpuj¹cej w podwójnej roli pani senator spra-
wozdawcy Krystynie Sienkiewicz mo¿na zada-
waæ pytania.

Czy s¹ pytania? Nie ma. Dziêkujê bardzo.
Witam przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia,

podsekretarza stanu, pana Janusza Opolskiego,
który reprezentuje w tej sprawie rz¹d, a tak¿e dy-
rektora Departamentu Spraw Socjalnych i Re-
konwersji w Ministerstwie Obrony Narodowej,
pana Stanis³awa Zawadê. Czy panowie chcieliby-
œcie zabraæ na tym etapie g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Janusz Opolski: Nie, dziêkujê bardzo.)

Nie. Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
G³os zabierze pani senator Teresa Liszcz, a na-

stêpnie pan senator Wies³aw Pietrzak.
(G³os z sali: Jest pytanie, Panie Marsza³ku.)
(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie, nie. Ja

zapisujê siê do dyskusji.)
Tak? Do zabrania g³osu w dyskusji. No to pro-

szê, jako trzeci pan senator Zbigniew Romaszew-
ski.

Zapraszam pani¹ senator Teresê Liszcz.
Przypominam o rygorach regulaminowych do-

tycz¹cych czasu wyst¹pieñ.

Senator Teresa Liszcz:
Dziêkujê za przypomnienie.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zabieram g³os z du¿¹ niepewnoœci¹, ale uwa-

¿am, ¿e w sprawach wa¿nych nie nale¿y milczeæ.
Idea utworzenia Centralnego Szpitala Wetera-

nów wydaje siê, na pierwszy rzut oka, ide¹ godn¹

tylko poparcia, ide¹ szczytn¹. Nikt z nas nie ma
w¹tpliwoœci co do tego, ¿e kombatantom, wetera-
nom walk, ludziom, którzy siê poœwiêcali, którzy
cierpieli w walce o niepodleg³oœæ, o bezpieczeñ-
stwo nas wszystkich, nale¿y siê najwy¿sza czeœæ,
opieka, troska; wynika to zreszt¹ wprost z kon-
stytucji. Tyle tylko, ¿e gdy bli¿ej przyjrzeæ siê tek-
stowi tej uchwa³y, to okazuje siê, ¿e nie wygl¹da
na to, by chodzi³o o utworzenie naprawdê cen-
tralnego szpitala weteranów.

Wczoraj na posiedzeniu komisji mia³a miejsce
bardzo ¿ywa dyskusja, bo w nazwie mówi siê
o Centralnym Szpitalu Weteranów, a z kontekstu
i ze wszystkich wypowiedzi wynika³o, ¿e chodzi po
prostu o przekszta³cenie Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego nr 2 Uniwersytetu Medycznego –
a uniwersytet ten powsta³ z po³¹czenia Akademii
Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej –
w szpital dla kombatantów z okrêgu ³ódzkiego.
Jest to grupa kombatantów zas³uguj¹ca, jak
wszyscy kombatanci, na pomoc i opiekê, ale prze-
cie¿ w równym stopniu kombatanci z ca³ego kraju
na to zas³uguj¹. Trudno sobie wyobraziæ, ¿e bê-
dzie to rzeczywiœcie centralny szpital dla wszyst-
kich kombatantów, bo, po pierwsze, setki tysiêcy
kombatantów nie mog³yby znaleŸæ tam pomocy,
a po drugie, nikt z Lublina, z Suwa³k czy z Wroc³a-
wia nie pojedzie do £odzi, jeœli ma osiemdziesi¹t
parê lat i jest schorowany itd. A wiêc nie oszukuj-
my siê, tu nie chodzi o ¿aden centralny szpital we-
teranów, tylko o szpital dla kombatantów ze œro-
dowiska ³ódzkiego. Wszyscy kombatanci licznie
zgromadzeni na wczorajszym posiedzeniu komisji
powiedzieli, ¿e faktycznie chodzi o kombatantów
z £odzi. Oczywiœcie mo¿na powiedzieæ, ¿e nie po-
winniœmy mieæ nic przeciwko temu i ¿e skoro
wszyscy kombatanci nie mog¹ mieæ doskona³ej
opieki, to niech maj¹ j¹ przynajmniej ³ódzcy kom-
batanci. No ale w takim razie trzeba to uczciwie
powiedzieæ.

Poza tym wbrew temu, co mówi³a przed chwil¹
pani senator Sienkiewicz – jeœli ja dobrze to us³y-
sza³am – to nie bêdzie szpital lecz¹cy ¿o³nierzy
powracaj¹cych z Afganistanu czy z Iraku, ponie-
wa¿ w tej chwili jest to szpital cywilny, czyli jako
taki nie mo¿e ich leczyæ, nie ma prawa. Nawia-
sem mówi¹c, na podstawie kuluarowych wypo-
wiedzi niektórych profesorów, lekarzy dawnej
Wojskowej Akademii Medycznej, odnios³am wra-
¿enie, ¿e dzisiaj ¿a³uj¹ oni tego po³¹czenia, ¿e nie-
potrzebnie zlikwidowano Wojskow¹ Akademiê
Medyczn¹, która szkoli³a lekarzy wojskowych,
a dzisiaj szkoliæ ich nie ma prawa i dopiero o to
zabiega. Po co by³o j¹ likwidowaæ? No ale to siê
sta³o. Ja by³am przeciwna temu ³¹czeniu, przeci-
wna tworzeniu dziwnego uniwersytetu z³o¿onego
tylko z lekarskich fakultetów. No ale to siê ju¿
sta³o.

A wiêc na pewno nie bêdzie to centralny szpital
dla weteranów, którego istnienie mia³oby sens.
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Bo ludzie wracaj¹cy z wojny maj¹ kontuzje, rany,
s¹ obolali fizycznie, psychicznie, mog¹ te¿ przy-
wlec ze sob¹ choroby tropikalne, no wiêc taki
wojskowy, centralny szpital dla weteranów by³by
jak najbardziej po¿¹dany. Ale szpital z typowymi
oddzia³ami, z oddzia³em internistycznym i geria-
trycznym, to nie jest ¿aden szpital weteranów, ale
jest to po prostu szpital kombatancki dla £odzi,
który, jak widaæ, mia³by byæ ekstra finansowany
z bud¿etu, w drodze alokacji œrodków, jak mówi³
dyrektor. No a alokacja oznacza zabranie jedne-
mu, ¿eby daæ innemu.

Wydaje mi siê, ¿e lepszym pomys³em by³oby to,
by na bazie istniej¹cych w wielu miastach szpitali
wojskowych – a te nie s¹ dzisiaj przepe³nione, bo
garnizony siê zmniejszaj¹ – stworzyæ wiele takich
szpitali, w których rzeczywiœcie pierwszeñstwo
w leczeniu mieliby kombatanci, i by tak by³o w ca-
³ym kraju, a nie w jednej tylko £odzi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Wies³awa Pietrza-

ka. Nastêpnym mówc¹ bêdzie pan senator Zbi-
gniew Romaszewski.

Senator Wies³aw Pietrzak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pani senator Krystyna Sienkiewicz bardzo

piêknie opowiedzia³a o idei utworzenia tej pla-
cówki, o konstytucji i o naszych zobowi¹zaniach
wobec weteranów walk, wobec tych, którzy naj-
bardziej potrzebuj¹ opieki, którzy w dniu dzisiej-
szym s¹ najbardziej bezbronni, a kiedyœ przele-
wali swoj¹ krew, ryzykowali czêsto ¿yciem, odda-
wali swoje zdrowie po to, ¿ebyœmy my mogli dziœ
¿yæ w wolnej Polsce. Jesteœmy zobowi¹zani o tych
ludzi zadbaæ. Myœlê, ¿e idea utworzenia central-
nego szpitala dla weteranów, tego Centralnego
Szpitala Weteranów – choæ to, czy on bêdzie w £o-
dzi, czy te¿ gdzieœ indziej, to wed³ug mnie sprawa
drugorzêdna – to pierwszy krok, aby zrealizowaæ
nasze konstytucyjne zobowi¹zania. Jest to pier-
wszy krok ku temu.

Ja wczoraj powiedzia³em – choæ mo¿e trochê
emocjonalnie i mo¿e na posiedzeniach komisji
umknê³o to uwadze – ¿e potrzebny jest nam
w Polsce system opieki zdrowotnej nad wetera-
nami czy te¿ system opieki zdrowotnej dla wete-
ranów. I to zadanie kierujê do Ministerstwa Ob-
rony Narodowej, do Ministerstwa Zdrowia i do
Urzêdu do spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. Domy opieki czy domy weteranów,
szpitale dla weteranów s¹ bardzo potrzebne. Ci
ludzie coraz bardziej potrzebuj¹ opieki, ci ludzie

coraz bardziej potrzebuj¹ równie¿ jakiegoœ we-
wnêtrznego spokoju. Myœlê wiêc, ¿e ta inicjaty-
wa, która zrodzi³a siê w tym szpitalu w £odzi, mo-
¿e byæ pierwszym krokiem, impulsem do tego, ¿e-
by taki system powsta³. Ja ju¿ od wczoraj mam
nawet pewne przemyœlenia co do tego, ¿e taki sy-
stem móg³by powstaæ na bazie istniej¹cych ju¿
szpitali wojskowych. Bo dlaczego szpitale woj-
skowe, spe³niaj¹c swoj¹ funkcjê leczenia ¿o³nie-
rzy, nie mog³yby równie¿ realizowaæ takich zadañ
w odniesieniu do weteranów? A ten szpital cen-
tralny by³by wtedy tak¹ jak gdyby najlepiej wypo-
sa¿on¹ placówk¹, najbardziej do takiego leczenia
przygotowan¹. Tam pewnie faktycznie ma³o by
by³o tych weteranów z Suwa³k, z Wroc³awia czy
z Przemyœla, najwiêcej mo¿e by³oby tych z cen-
tralnej Polski, ale ci, którzy potrzebowaliby wyso-
kospecjalistycznego leczenia, wysokospecjali-
stycznej opieki, byliby transportowani ró¿nymi
œrodkami transportu do tego centralnego szpita-
la i tam mogliby otrzymaæ skuteczn¹ i w³aœciw¹
pomoc.

Ja jestem jednym z inicjatorów, wiêc nie zrobiê
tu ³aski, gdy powiem, ¿e popieram tê uchwa³ê i ¿e
bêdê za ni¹ g³osowa³. Ale apelowa³bym, ¿eby
wszyscy za ni¹ g³osowali, poniewa¿ to jest dobra
inicjatywa. Obawiam siê tylko jednej rzeczy: ¿e ta
nasza uchwa³a, intencyjna uchwa³a, napotka
trudnoœci w realizacji. I tu znów zwracam siê do
przedstawicieli rz¹du – bo to w³aœnie do rz¹du ta
uchwa³a trafi – ¿ebyœcie pañstwo, pan minister,
minister obrony narodowej, przekonali pozosta-
³ych ministrów w rz¹dzie do tego, by jak najszyb-
ciej ta placówka zaczê³a funkcjonowaæ jako pla-
cówka dla weteranów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo panu senatorowi Wies³awowi
Pietrzakowi, weteranowi misji pokojowych na
Bliskim Wschodzie.

(Senator Wies³aw Pietrzak: Tak jest.)
Zapraszam pana senatora Zbigniewa Roma-

szewskiego.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, ja chcia³bym siê podzieliæ
swoim sceptycyzmem wobec tej uchwa³y. Ale nie
dlatego, ¿e jestem jej przeciwny, bo w zasadzie
ca³kowicie podzielam pogl¹dy pani senator Sien-
kiewicz, ¿e sytuacja weteranów przedstawia sie
gorzej ni¿ Ÿle, ¿e jest po prostu… No, to w ogóle
jest ¿a³osne, ¿e my tym ludziom nie jesteœmy
w stanie nic daæ, ¿e w gruncie rzeczy nawet nie
próbujemy nic daæ. A tych ludzi nie staæ na op³a-
cenie sobie sanatorium, tych ludzi nie staæ na
wykupienie sobie leków, tych ludzi nie staæ na-
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wet na to, ¿eby dojechaæ do szpitala. Taka jest ge-
neralnie ich sytuacja.

Nie s¹dzê jednak, proszê pañstwa, ¿e tylko
dlatego, i¿ my gdzieœ powo³amy szpital wetera-
na, coœ istotnego w tej sprawie siê zmieni. Ja
muszê powiedzieæ, ¿e mam po prostu jedn¹ bar-
dzo g³êbok¹ obawê: ¿e jeœli ju¿ bêdziemy mieli
tak¹ uchwa³ê, to poczujemy siê tak rozgrzeszeni
z naszych zobowi¹zañ, i¿ potem ju¿ nic wiêcej
nie nast¹pi.

Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e ta uchwa-
³a zawiera w³aœciwie pewn¹ propozycjê dla szpi-
tala – chodzi o to, by szpital ten nazywa³ siê szpi-
talem weteranów. Zawiera ona równie¿ tak¹
propozycjê, ¿eby dokonaæ alokacji œrodków, czy-
li ¿eby ten szpital dosta³ wiêcej pieniêdzy. Ale ile
wiêcej? O ile wiêcej? Z jakimi ograniczeniami?
Tego wszystkiego my po prostu nie wiemy. I co
by mia³o z tego wynikaæ? Jakie prawa mieliby
otrzymaæ weterani? Czy takie, ¿e zawsze i w ka¿-
dych okolicznoœciach byliby przyjmowani? No
jakie, proszê pañstwa? Ja rozumiem, ¿e jeœli do-
staje siê w szpitalu na przyk³ad z³ot¹ kartê za
650 z³, to ma siê wtedy uprawnienia do wszyst-
kich bezp³atnych œwiadczeñ pañstwowej s³u¿by
zdrowia, i to w pierwszej kolejnoœci. To rozu-
miem! Jeœliby wiêc wydano im takie karty, to
wtedy bym rozumia³, ¿e ci ludzie byliby rzeczy-
wiœcie w pierwszej kolejnoœci obs³ugiwani. No
ale w obecnej sytuacji komercjalizacji my ci¹gle
tkwimy w sferze s³ów.

Muszê powiedzieæ, ¿e wydaje mi siê… No, gdy-
byœmy choæ powiedzieli coœ konkretnego: dobrze,
dajemy na przyk³ad 2 miliony z³, ¿eby dofinanso-
waæ sanatoria dla kombatantów. Gdy to dofinan-
sowanie bêdzie po 1 tysi¹c z³, to za te przyk³ado-
we 2 miliony z³ wyjad¹ tylko dwa tysi¹ce osób –
ludzi, którym nie starczy na ¿ycie, je¿eli pojad¹
do sanatorium. Albo gdybyœmy powiedzieli: od
dziœ wszyscy kombatanci mog¹ korzystaæ ze
s³u¿by zdrowia w pionie Ministerstwa Obrony
Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – a niew¹tpliwie s¹ to dobre szpi-
tale, na wysokim poziomie, dysponuj¹ce du¿ymi
œrodkami – to by by³o coœ innego, to ja bym to zro-
zumia³, to by³oby dla mnie oczywiste. No ale na-
danie nazwy… I co by z tego mia³o wynikaæ? Co
ma z tego wynikaæ dla takiego w³aœnie komba-
tanta z Suwa³k, który w ogóle nie mo¿e do £odzi
dojechaæ? Nie, proszê pañstwa, ja muszê powie-
dzieæ, ¿e…

No, na pewno coœ w tej sprawie trzeba zrobiæ,
i to du¿o trzeba zrobiæ. I na pewno sprawa prze-
dyskutowania tego problemu, znalezienia odpo-
wiedniej formu³y nadania kombatantom upra-
wnieñ do korzystania ze s³u¿by zdrowia w pionie
MON czy w pionie MSWiA to jest sprawa, o której
rzeczywiœcie warto myœleæ. Ale jeden szpital

w centrum Polski, do tego z niesprecyzowanymi
œrodkami materialnymi, to, w moim przekona-
niu, za ma³o w stosunku do tego rozgrzeszenia,
jakie w zamian byœmy uzyskali. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Poniewa¿ nie zosta³ zg³oszony wniosek przeci-

wny do wniosku przedstawionego przez po³¹czo-
ne komisje, mo¿emy przyst¹piæ do trzeciego czy-
tania, a przyst¹pimy do niego jutro.

Bardzo proszê senatora sekretarza o odczyta-
nie komunikatów, a¿ dwunastu komunikatów.

Senator Sekretarz
Zbigniew Go³¹bek:

Marsza³ek Senatu zwo³uje posiedzenie Kon-
wentu Seniorów na dzieñ 17 marca, czyli na
czwartek, na godzinê 9.00. Bezpoœrednio po za-
koñczeniu posiedzenia Konwentu Seniorów, to
znaczy jutro, odbêdzie siê posiedzenie Prezydium
Senatu.

Wspólne posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Zdrowia oraz Komisji Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci w sprawie ustawy o ochronie wyp³a-
ty wynagrodzeñ osób zatrudnionych w samo-
dzielnych publicznych zak³adach opieki zdro-
wotnej odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach plenarnych Senatu w sali
nr 182.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Bez-
pieczeñstwa Publicznego w sprawie rozpatrzenia
wniosków do ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie informacji niejawnych oraz niektórych in-
nych ustaw odbêdzie siê w dniu dzisiejszym, za-
raz po og³oszeniu przerwy, w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej dotycz¹ce rozpatrze-
nia wniosków do ustawy o informatyzacji dzia³al-
noœci podmiotów realizuj¹cych zadania publicz-
ne odbêdzie siê w sali nr 179 po oko³o piêtnastu
minutach od og³oszenia przerwy w obradach.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
w sprawie ustawy o kulturze fizycznej oraz usta-
wy o ¿egludze œródl¹dowej odbêdzie siê w sali
nr 179 bezpoœrednio po zakoñczeniu wspólnego
posiedzenia komisji, to jest po oko³o czterdziestu
piêciu minutach od og³oszenia przerwy w obra-
dach plenarnych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków
do ustawy o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad insty-
tucjami kredytowymi, zak³adami ubezpieczeñ
i firmami inwestycyjnymi wchodz¹cymi w sk³ad
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konglomeratu finansowego odbêdzie siê w dniu
jutrzejszym, o godzinie 8.30 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich odbêdzie siê w dniu
16 marca, trzydzieœci minut po og³oszeniu prze-
rwy w obradach obecnego posiedzenia w sali
nr 176.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych od-
bêdzie siê w dniu jutrzejszym, to jest 17 marca,
o godzinie 9.30 w sali nr 179.

W dniu 23 marca, o godzinie 16.00 w sali
nr 217 odbêdzie siê wspólne posiedzenie Komisji
Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, Komisji Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Gospo-
darki i Finansów Publicznych.

Wspólne posiedzenie Komisji Emigracji i Pola-
ków za Granic¹ oraz Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci odbêdzie siê bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 182.

W czwartek 17 marca, o godzinie 7.30 zostanie
odprawiona w kaplicy sejmowej msza œwiêta
w intencji œwiêtej pamiêci Tadeusza Zieliñskiego,
niegdyœ senatora i rzecznika praw obywatel-
skich, oraz jego ¿ony Jadwigi.

Kolejne posiedzenie Komisji Obrony Narodo-
wej i Bezpieczeñstwa Publicznego odbêdzie siê
w dniu 17 marca w sali nr 217 o godzinie 10.30.

I ju¿ ostatni komunikat, dwunasty. W godzinê
po og³oszeniu przerwy w sali nr 182 odbêdzie siê
posiedzenie po³¹czonych Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Obrony Na-
rodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Po tych komunikatach pora og³osiæ przerwê do

jutra do godziny 12.00.
Dziêkujê. Dobranoc.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 05)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 12 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
Ryszard Jarzembowski i Jolanta Danielak)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dzieñ dobry pañstwu.
Wznawiam posiedzenie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

piêtnastego porz¹dku obrad: trzecie czytanie
projektu ustawy zmieniaj¹cej ustawê o œwiad-
czeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przys³ugu-
j¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach wêgla,
kamienio³omach, zak³adach rud uranu i batalio-
nach budowlanych.

Drugie czytanie tego projektu odby³o siê 17 lu-
tego. Senat skierowa³ projekt do Komisji Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci oraz do Komisji Poli-
tyki Spo³ecznej i Zdrowia. Komisje na wspólnym
posiedzeniu przygotowa³y dodatkowe sprawo-
zdanie, które jest przedstawione w druku
nr 833X.

Trzecie czytanie obejmuje przedstawienie Se-
natowi tego sprawozdania oraz fina³, czyli g³oso-
wanie.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Polityki Spo-
³ecznej i Zdrowia, pani¹ senator Olgê Krzy¿anow-
sk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie dodatko-
wego sprawozdania komisji…

(G³osy z sali: Nie ma sprawozdawcy.)
(Rozmowy na sali)
Nie ma, niestety, wyznaczonej przez po³¹czone

komisje pani senator sprawozdawcy.
W tej sytuacji, zgodnie z regulaminem, po-

³¹czone komisje powinny siê zebraæ i wyznaczyæ
nowego sprawozdawcê. Nie jest to sprawa doty-
cz¹ca wy³¹cznie jednej komisji – gdyby tak by³o,
to sprawozdanie mog³aby oczywiœcie przedsta-
wiæ przewodnicz¹ca, przewodnicz¹cy czy te¿ za-
stêpca – ale po³¹czonych komisji, wobec tego za-
chodzi koniecznoœæ wy³onienia nowego sprawo-
zdawcy.

(G³osy z sali: Przerwa!)
Jak d³ugiej przerwy potrzeba na to?

(G³osy z sali: Dziesiêciominutowej. Oko³o dzie-
siêciu minut.)

Dobrze. Og³aszam przerwê do godziny 12.15.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 05
do godziny 12 minut 15)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Wznawiam obrady.
Zapraszam na mównicê sprawozdawcê po-

³¹czonych komisji, pani¹ senator Teresê Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo, sprawa dotyczy naszej ini-

cjatywy ustawodawczej, mianowicie 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. Ta ustawa jest z 1994 r. Miêdzy in-
nymi przyzna³a ona odszkodowania, wprawdzie
niewysokie, osobom, które w przesz³oœci przy-
musowo odbywa³y s³u¿bê w kopalniach uranu.

(Senator Ryszard Jarzembowski: Prostujê: to
nie by³y odszkodowania, tylko œwiadczenia pie-
niê¿ne.)

A jednak w ustawie nazwane jest to odszkodo-
waniem. W ustawie wyraŸnie jest to nazwane od-
szkodowaniem. Mam przed sob¹ jej tekst. No, od-
szkodowanie to jest œwiadczenie pieniê¿ne, ale
nazwa ustawowa to w³aœnie odszkodowanie.

To by³y stosunkowo niewysokie kwoty pieniê¿-
ne. Prawo do tego œwiadczenia by³o ograniczone
do tych osób, które przymusowo odbywa³y s³u¿-
bê w kopalniach uranu, ale nie obejmowa³o ono,
w razie œmierci uprawnionego przed wejœciem
w ¿ycie ustawy przyznaj¹cej to œwiadczenie, jego
bliskich, a w szczególnoœci wdów. Inicjatywa
zmierza do tego, ¿eby rozci¹gn¹æ to uprawnienie
do œwiadczenia pieniê¿nego – jak ¿yczy sobie pan
marsza³ek – na wdowy po tych poszkodowanych,



którzy nie do¿yli wejœcia w ¿ycie ustawy. Myœlê,
¿e jest to g³êboko spo³ecznie uzasadnione, ponie-
wa¿ przymusowa praca w kopalni uranu – i to nie
przestêpcy, ale cz³owieka, który z jakichœ powo-
dów wtedy siê nie podoba³, bo by³ ku³akiem albo
mia³ „z³e” inteligenckie pochodzenie – to by³ w³a-
œciwie wyrok œmierci, powolnej œmierci w mê-
czarniach, bo na koñcu by³a w³aœnie œmieræ. To
nie by³a tylko i zwyczajnie ciê¿ka praca. I dlatego
uwa¿am, ¿e ta zmiana jest spo³ecznie uzasadnio-
na. Liczba tych wdów jest bardzo niewielka, po-
nadto te kwoty s¹ bardzo niewielkie, no ale cho-
dzi tu o pewien gest pod adresem tych osób.

Po³¹czone komisje proponuj¹ wprowadziæ do
pierwotnego tekstu inicjatywy jedn¹ poprawkê,
która jest w zestawieniu poprawek opisana jako
druga. To by³a akurat moja poprawka, zosta³a
ona poparta przez po³¹czone komisje. Poza tym
s¹ w zestawieniu poprawki zg³aszane przez grupy
senatorów. Tych poprawek po³¹czone komisje
nie popar³y. Po³¹czone komisje udzieli³y reko-
mendacji tylko poprawce drugiej. Zgodnie ze sta-
nowiskiem komisji proszê o poparcie tej popraw-
ki. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
G³os mog¹ zabraæ jeszcze senatorowie wnios-

kodawcy.
Czy Adam Biela…?
(Senator Adam Biela: Dziêkujê bardzo.)
Kazimierz Jaworski? Nie.
Anna Kurska?
(Senator Anna Kurska: Dziêkujê.)
Zofia Skrzypek-Mrowiec?
(Senator Zofia Skrzypek-Mrowiec: Dziêkujê.)
Jan Szafraniec?
(Senator Jan Szafraniec: Dziêkujê.)
Krzysztof Jurgiel?
(Senator Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê.)
I Teresa Liszcz?
(Senator Teresa Liszcz: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Mo¿emy teraz, zgodnie z regulaminem, zada-

waæ pytania trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê
do senator sprawozdawcy oraz wnioskodawców.

Proszê bardzo, czy s¹ takie pytania? Nie ma
pytañ.

Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie
projektu ustawy.

Przypominam, ¿e zestawienie wniosków ma-
my uwidocznione w druku nr 833X.

Za chwilê przeprowadzimy g³osowania nad po-
prawkami do poszczególnych artyku³ów lub
ustêpów, wed³ug kolejnoœci przepisów projektu,
a nastêpnie nad przyjêciem projektu w ca³oœci,

w brzmieniu zaproponowanym przez komisjê
wraz z ewentualnymi zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek, jeœli je oczywiœcie przyj-
miemy.

Poprawka pierwsza i czwarta zmierzaj¹ do roz-
szerzenia zakresu przedmiotowego projektowa-
nej ustawy w drodze nowelizacji ustawy o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych, polegaj¹cej z jednej strony
na zmianie brzmienia definicji osoby represjono-
wanej, z drugiej zaœ – na rozszerzeniu katalogu
osób uprawnionych do bezp³atnego zaopatrzenia
w okreœlone leki o ma³¿onków osób represjono-
wanych, którzy pozostaj¹ na wy³¹cznym utrzy-
maniu osób represjonowanych, oraz o uprawnio-
ne do renty rodzinnej wdowy i wdowców po zmar-
³ych osobach represjonowanych.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tych po-
prawek?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³…
(Senator Zbigniew Kruszewski: Moment, nie

mogê w³o¿yæ karty.)
Panie Senatorze Kruszewski, g³osujemy przez

naciœniêcie przycisku, a nie na g³os.
(G³os z sali: Tak, kolega jeszcze nie w³o¿y³ karty

do g³osowania.)
(G³os z sali: Zapomnia³, jak siê kartê wk³ada.)
(G³os z sali: Dawno nie praktykowa³.)
(Rozmowy na sali)
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyœwietlenie wyni-

ków g³osowania.
19 g³osów poparcia, 32 – sprzeciwu, 18 senato-

rów wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 1)
Poprawkipierwsza i czwartanie zosta³yprzyjête.
Poprawka druga zmierza do tego, aby odszko-

dowanie przys³ugiwa³o równie¿ wdowom po po-
szkodowanych ¿o³nierzach przymusowo zatru-
dnianych w zak³adach pozyskiwania i wzbogaca-
nia rud uranowych, w stosunku do których orze-
czono na sta³e inwalidztwo pierwszej grupy lub
ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy oraz do samo-
dzielnej egzystencji, je¿eli odszkodowanie nie zo-
sta³o tym poszkodowanym przyznane, nie zaœ,
jak przewiduje projekt, jedynie tym kobietom,
które po dniu wejœcia w ¿ycie ustawy nowelizo-
wanej sta³y siê wdowami po tych poszkodowa-
nych, a odszkodowanie nie zosta³o tym poszko-
dowanym przyznane lub wyp³acone.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
62 g³osy poparcia, 1 sprzeciw, 7 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 2)
Poprawka przyjêta.
Teraz poprawka… Aha, ju¿ nie trzeba nad ni¹

g³osowaæ.
G³osujemy nad projektem w ca³oœci, wraz ze

zmian¹ wynikaj¹c¹ z przyjêtych poprawek.
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Kto z pañstwa jest za przyjêciem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
30 g³osów za przyjêciem projektu, 31 – prze-

ciw, 10 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 3)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat nie podj¹³ uchwa³y w sprawie tej ustawy.

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Niedobrze.)
Powracamy do rozpatrzenia punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci
podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie po³¹czonych Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które od-
nios³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne w tej sprawie
sprawozdanie.

Zapraszam pana senatora Mariana ¯enkiewi-
cza do przedstawienia uzgodnionych na posie-
dzeniu wniosków.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Z upowa¿nienia obu komisji przedstawiam

wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Jednoczeœnie informujê, ¿e do ustawy w czasie
debaty wniesiono dwie poprawki. Jedna z nich,
z³o¿ona przez pana senatora Sa³ugê, zosta³a wyco-
fana, natomiast druga, z³o¿ona przez pana senato-
ra Romaszewskiego, nie zosta³a przez komisjê
przyjêta.

Pan senator nie uczestniczy³ w posiedzeniu
komisji, ale przedstawiciel ministerstwa wyjaœ-
nia³, ¿e to, co pan proponuje, jest niezgodne,
praktycznie rzecz bior¹c, z tym, co ministerstwo
w tym punkcie proponowa³o i w zwi¹zku z tym
komisja tê poprawkê oddali³a.

A zatem wnoszê o przyjêcie ustawy bez popra-
wek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski::

Dziêkujê bardzo.
Czy senator wnioskodawca Zbigniew Roma-

szewski chce jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Dziêkujê

bardzo.)
Dziêkujê.

Przypominam, ¿e pan senator Wojciech Sa³u-
ga wycofa³ swój wniosek o odrzucenie ustawy.

Czy ktoœ z pañstwa chce ten wniosek podtrzy-
maæ?

Nie stwierdzam. Dziêkujê.
Zatem przystêpujemy do g³osowania.
Przypominam, ¿e po³¹czone komisje przedsta-

wi³y wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek
i nad tym wnioskiem bêdziemy g³osowali w pier-
wszej kolejnoœci.

Oczywiœcie pod warunkiem w³¹czenia maszy-
ny do g³osowania. O, ju¿ zosta³a w³¹czona.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tego wniosku?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
67 g³osów za, 1 – przeciw, 3 senatorów wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 4).
Stwierdzam wobec tego, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê

wsprawieustawyo informatyzacjidzia³alnoœcipod-
miotów realizuj¹cych zadania publiczne.

Powracamy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad in-
stytucjami kredytowymi, zak³adami ubezpieczeñ
i firmami inwestycyjnymi wchodz¹cymi w sk³ad
konglomeratu finansowego.

W przerwie w obradach Komisja Gospodarki
i Finansów Publicznych odnios³a siê do wnios-
ków zg³oszonych w toku debaty, a przebieg tego
posiedzenia zrelacjonuje nam pan senator Tade-
usz Wnuk, sprawozdawca komisji.

Senator Tadeusz Wnuk:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych

rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie wszyst-
kich bez wyj¹tku poprawek wykazanych
w przed³o¿onym sprawozdaniu.

Zosta³em upowa¿niony przez komisjê do z³o¿e-
nia propozycji ³¹cznego przeg³osowania nastêpu-
j¹cych poprawek: od pierwszej do pi¹tej, dzie-
wi¹tej, dziesi¹tej, od dwunastej do szesnastej,
dwudziestej, od dwudziestej trzeciej do dwudzie-
stej ósmej, trzydziestej pierwszej, trzydziestej ós-
mej, trzydziestej dziewi¹tej, czterdziestej pier-
wszej, czterdziestej szóstej i czterdziestej ósmej.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Jest wniosek o ³¹czne g³osowanie. Czy ktoœ

z pañstwa jest przeciwny temu wnioskowi?
Senator Rzemykowski coœ gestykuluje, ale boi

siê odezwaæ.
(SenatorLes³awPodkañski: Poziomoznaczy za.)
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Dziêkujê bardzo. To znaczy, ¿e bêdziemy g³o-
sowali nad wskazanymi poprawkami ³¹cznie.

Czy pan senator Tadeusz Wnuk chce zabraæ
jeszcze g³os jako wnioskodawca?

(Senator Tadeusz Wnuk: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê.
Zatem przystêpujemy do przeg³osowania ³¹cz-

nie poprawek od pierwszej do pi¹tej, dziewi¹tej,
dziesi¹tej, od dwunastej do szesnastej, dwudzie-
stej, od dwudziestej trzeciej do dwudziestej ós-
mej, trzydziestej pierwszej, trzydziestej ósmej,
trzydziestej dziewi¹tej, czterdziestej pierwszej,
czterdziestej szóstej i czterdziestej ósmej.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tych popra-
wek?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Oprócz senatora sprawozdawcy wszyscy ju¿

oddali g³osy. Dziêkujê bardzo.
71 g³osów za. (G³osowanie nr 5)
Stwierdzam, ¿e poprawki, które wymieni³em,

zosta³y przyjête jednog³oœnie.
Poprawki szósta, siódma i ósma zmierzaj¹ do

modyfikacji przepisów upowa¿niaj¹cych do wy-
dania regulaminu Komitetu Koordynacyjnego do
spraw Konglomeratów Finansowych, zwa¿ywszy
na to, ¿e nie bêdzie on mieæ charakteru Ÿród³a
prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego i nie mo¿e
regulowaæ zasad w odniesieniu do jakiejkolwiek
materii.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tych popra-
wek?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
70 g³osów za, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 6)
Poprawka przyjêta.
Poprawki jedenasta i czterdziesta zmierzaj¹ do

wyczerpuj¹cego okreœlenia wytycznych doty-
cz¹cych treœci rozporz¹dzeñ, do wydawania któ-
rych zosta³ zobowi¹zany minister w³aœciwy do
spraw instytucji finansowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Jednog³oœne poparcie 71 senatorów. (G³oso-

wanie nr 7)
Poprawka siedemnasta zmierza do modyfika-

cji upowa¿nienia do wydania rozporz¹dzenia
przez ministra w³aœciwego do spraw instytucji fi-
nansowych, zwa¿ywszy na to, ¿e rozporz¹dzenie
ma charakter wykonawczy w stosunku do usta-
wy i nie mo¿e regulowaæ zasad w odniesieniu do
jakiejkolwiek materii.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Jednog³oœne poparcie 70 senatorów, 1, nieste-

ty, nawet nie zasygnalizowa³ obecnoœci. (G³oso-
wanie nr 8)

Poprawka osiemnasta zmierza do takiej mody-
fikacji przepisu ustawy, aby uwzglêdnia³ on, ¿e
dominuj¹cym podmiotem nieregulowanym mo¿e
byæ tak¿e inny podmiot ni¿ spó³ka.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
70 g³osów za, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 9)
Poprawka dziewiêtnasta zmierza do ujednoli-

cenia terminologii wystêpuj¹cej w ustawie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Jednog³oœne poparcie 71 senatorów. (G³oso-

wanie nr 10)
Poprawka dwudziesta pierwsza zmierza do

sformu³owania konsekwencji legislacyjnej wpro-
wadzenia definicji pojêcia „znaczny wp³yw”
w art. 36a ust. 3 ustawy – Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoœciowymi w brzmieniu
nadanym przez ustawê.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeden z senatorów papierami zas³oni³ sobie

urz¹dzenie do g³osowania… Ju¿ ods³oni³ i zag³o-
sowa³. Dziêkujê.

71 oddanych g³osów, wszystkie za. (G³osowa-
nie nr 11)

Poprawka dwudziesta druga zmierza do mo-
dyfikacji przepisów dotycz¹cych porozumieñ za-
wieranych przez Komisjê Papierów Wartoœcio-
wych i Gie³d z innymi organami nadzoru, zwa-
¿ywszy na to, ¿e porozumienia te nie mog¹ regu-
lowaæ zasad w odniesieniu do jakiejkolwiek ma-
terii.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
70 g³osów za, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 12)
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta zmierza do mo-

dyfikacji zmienianego przepisu ustawy o ostatecz-
noœci rozrachunków w systemach p³atnoœci i sys-
temach rozrachunku papierów wartoœciowych
oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, zwa-
¿ywszy na to, ¿e jego literalne brzmienie mylnie su-
geruje, jakoby wymóg podlegania prawu innego
pañstwa cz³onkowskiego odnosi³ siê jedynie do sy-
stemu rozrachunku papierów wartoœciowych.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Jednog³oœne poparcie 71 senatorów. (G³oso-

wanie nr 13)
Poprawka trzydziesta zmierza do ujednolice-

nia terminologii w zmienionym przepisie ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Jednog³oœne poparcie 71 senatorów. (G³oso-

wanie nr 14)
Poprawki trzydziesta druga i czterdziesta

czwarta zmierzaj¹ do tego, aby przepis, w myœl
którego nie narusza obowi¹zku zachowania ta-
jemnicy dotycz¹cej poszczególnych umów ubez-
pieczenia z³o¿enie zawiadomienia o pope³nieniu
przestêpstwa, by³ umiejscowiony, zgodnie z za-
sadami techniki prawodawczej, poœród przepi-
sów merytorycznych, nie zaœ przepisów karnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
(Rozmowy na sali)
69 oddanych g³osów, wszystkie za. (G³osowa-

nie nr 15)
Rozmawiaj¹cy pañstwo senatorowie, niestety, nie

zaszczycili nas udzia³em w g³osowaniu. Dziêkujê.
Poprawka trzydziesta trzecia zmierza do uje-

dnolicenia terminologii w zmienionym przepisie
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Mojemu imiennikowi radzê spojrzeæ na

urz¹dzenie do g³osowania. Dziêkujê.
71 oddanych g³osów, wszystkie za. (G³osowa-

nie nr 16)
Poprawka trzydziesta czwarta zmierza do lik-

widacji b³êdu merytorycznego pope³nionego
w zmienionym przepisie ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
70 oddanych g³osów i wszystkie za. (G³osowa-

nie nr 17)
Jak widaæ, s¹siedztwo piêknych pañ senato-

rek przeszkadza w skupieniu siê.
Poprawka trzydziesta pi¹ta i trzydziesta szósta

zmierzaj¹ do tego, aby dodawane do ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej przepisy okreœ-
laj¹ce œrodki nadzoru wobec dominuj¹cego pod-
miotu ubezpieczeniowego z siedzib¹ na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej by³y stosowane
w przypadku takich naruszeñ prawa i innych
nieprawid³owoœci, które zagra¿aj¹ wyp³acalnoœci
zak³adu ubezpieczeñ wchodz¹cego w sk³ad ubez-
pieczeniowej grupy kapita³owej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Jednog³oœne poparcie 71 senatorów dla po-

prawek trzydziestej pi¹tej i trzydziestej szóstej.
(G³osowanie nr 18)

Poprawka trzydziesta siódma zmierza do uje-
dnolicenia terminologii w zmienionym przepisie
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyœwietlenie wyników.
71 g³osów za, czyli jednog³oœne poparcie. (G³o-

sowanie nr 19)
Poprawka czterdziesta druga zmierza do do-

stosowania zmienionego przepisu ustawy o dzia-
³alnoœci ubezpieczeniowej do terminologii prawa
miêdzynarodowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wszystkie g³osy, w liczbie 71, za. (G³osowanie

nr 20)
Poprawka czterdziesta trzecia zmierza do uje-

dnolicenia terminologii w zmienionym przepisie
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

Kto jest za?
Kto jest odmiennego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
71 g³osów, czyli komplet, za. (G³osowanie

nr 21)
Poprawka czterdziesta pi¹ta zmierza do mody-

fikacji orzeczenia zmian w ustawie o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz rzeczniku
ubezpieczonych w zwi¹zku z uchwaleniem usta-
wy z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy
o poœrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
I ponownie jednog³oœne poparcie 71 senato-

rów. (G³osowanie nr 22)
Poprawka czterdziesta dziewi¹ta…
(G³os z sali: Siódma.)
Tak, poprawka czterdziesta siódma zmierza

do ujednolicenia terminologii w zmienionym
przepisie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê, wyœwietlamy.
Jednog³oœne poparcie 71 senatorów. (G³oso-

wanie nr 23)
I teraz zapowiadana ju¿ wczeœniej poprawka

czterdziesta dziewi¹ta, która zmierza do dodania
do ustawy przepisu przejœciowego normuj¹cego
sposób zakoñczenia postêpowañ w sprawach ob-
jêtych przepisami ustaw zmienianych niniejsz¹
ustaw¹, wszczêtych, a niezakoñczonych przed
dniem jej wejœcia w ¿ycie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Jednog³oœne poparcie 71 senatorów. (G³oso-

wanie nr 24)
W tej sytuacji g³osujemy nad uchwa³¹ w ca³o-

œci, wraz ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Jednog³oœne poparcie 71 senatorów. (G³oso-

wanie nr 25)
To mnie upowa¿nia do stwierdzenia, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o nadzorze
uzupe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowymi,
zak³adami ubezpieczeñ i firmami inwestycyjny-
mi wchodz¹cymi w sk³ad konglomeratu finanso-
wego.

Powracamy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
informacji niejawnych oraz niektórych innych
ustaw.

W przerwie obradowa³a Komisja Obrony Naro-
dowej i Bezpieczeñstwa Publicznego, która od-
nios³a siê do zg³oszonych poprawek.

Bardzo proszê, zmierza ju¿ na trybunê spra-
wozdawca, senator Wies³aw Pietrzak.

Senator Wies³aw Pietrzak:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Komisja ustosunkowa³a siê do poprawek

wczeœniej zg³oszonych przez komisjê, a tak¿e
trzech poprawek zg³oszonych w trakcie deba-
ty. Postanowi³a rekomendowaæ Wysokiej Izbie
jedenaœcie z dwunastu przedstawionych po-
prawek. Nie rekomenduje jedynie poprawki
czwartej.

Jednoczeœnie komisja proponuje g³osowanie
³¹czne nad poprawkami: od pierwszej do czwar-
tej, szóstej, od ósmej do jedenastej.

(Rozmowy na sali)

(G³os z sali: Jak to od pierwszej do czwartej?
Chyba od pierwszej do trzeciej.)

(Senator Jan Szafraniec: Od pierwszej do trze-
ciej.)

(Rozmowy na sali)
S³ucham? Tak, przepraszam, od pierwszej do

trzeciej. Przepraszam bardzo. Poprawki od pier-
wszej do trzeciej, poprawka szósta i poprawki od
ósmej do jedenastej.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze mog¹ zabraæ g³os senatorowie:
Józef Dziemdziela?
(Senator Józef Dziemdziela: Dziêkujê.)
I jeszcze raz Wies³aw Pietrzak, jako wniosko-

dawca?
(Senator Wies³aw Pietrzak: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Bardzo proszê o spisanie tych poprawek, nad

którymi bêdziemy g³osowali ³¹cznie.
Senatorowie sekretarze s¹ ju¿ gotowi, przystê-

pujemy wiêc do g³osowania.
G³osujemy ³¹cznie nad poprawkami: pier-

wsz¹, trzeci¹ i dziewi¹t¹, które przywracaj¹ do-
tychczasow¹ definicjê…

(G³osy z sali: Nie, nie.)
(G³os z sali: Nie, nie, od pierwszej do trzeciej,

pierwsze trzy poprawki.)
Od pierwszej do trzeciej?
(Senator Wies³aw Pietrzak: Nad szóst¹ i od ós-

mej do jedenastej.)
Zaraz, zaraz, to trzeba tutaj…
(Senator S³awomir Izdebski: Nie, pan powie-

dzia³, ¿e od pierwszej do trzeciej, czyli pierwsza,
druga i trzecia…)

(G³os z sali: Potem od szóstej do…)
(Rozmowy na sali)
¯eby nie by³o nieporozumieñ, bardzo proszê

o wykaz tych poprawek.
(Senator S³awomir Izdebski: Szósta i ósma do

jedenastej.)
(G³os z sali: Na tablicy jest.)
To pisemny wykaz proszê.
(Senator S³awomir Izdebski: No dobrze, to ju¿

wiemy, pierwsze trzy.)
(Senator Wies³aw Pietrzak: Pierwsza do trze-

ciej, szósta i ósma do jedenastej. Tak jak na tabli-
cy mamy.)

(Senator S³awomir Izdebski: No w³aœnie, pier-
wsze trzy…)

(Rozmowy na sali)
Z tym ¿e tutaj jest jeden szkopu³, poniewa¿

nad poprawkami pierwsz¹, trzeci¹ i dziewi¹t¹
nale¿y g³osowaæ ³¹cznie.

(Senator Wies³aw Pietrzak: Tak, pierwsza,
trzecia i dziewi¹ta te¿ tam s¹.)

(Rozmowy na sali)
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Mieszcz¹ siê w tym zestawie, dobrze.
W takim razie g³osujemy ³¹cznie nad popraw-

kami: od pierwszej do trzeciej, a tak¿e nad szóst¹
i od ósmej do jedenastej.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tych popra-
wek?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze poczekamy na jedn¹ pani¹ senator.
Dziêkujê bardzo.
Oddano 71 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 26)
Poprawka czwarta wy³¹cza w przepisie o cha-

rakterze przejœciowym przeprowadzanie postê-
powania sprawdzaj¹cego wobec wójtów, burmi-
strzów, prezydentów miast, starostów i mar-
sza³ków województw.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
9 g³osów za, 43 – przeciw, 19 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 27)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki pi¹ta i dwunasta dostosowuj¹

sposób oznaczenia wype³nionych ankiet bez-
pieczeñstwa osobowego do ich merytorycznej
treœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Poprawka uzyska³a jednog³oœne poparcie 71

senatorów. (G³osowanie nr 28)
Poprawka siódma ma charakter legislacyjno-

techniczny albo, jak kto woli, technicznolegisla-
cyjny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
70 g³osów za, 1 – przeciw. (G³osowanie nr 29)
To oznacza, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
I teraz g³osujemy nad ca³oœci¹ uchwa³y, wraz

ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Uchwa³a uzyska³a jednog³oœne poparcie 71 se-

natorów. (G³osowanie nr 30)
Wobec tego stwierdzam, ¿e Senat podj¹³

uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie informacji niejawnych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ochronie wyp³aty wynagro-

dzeñ osób zatrudnionych w samodzielnych pub-
licznych zak³adach opieki zdrowotnej.

W czasie przerwy w obradach odby³o siê posie-
dzenie po³¹czonych komisji, Komisji Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia, które odnios³y siê do
wniosków zg³oszonych w toku debaty i przygoto-
wa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Za chwilê pani senator Teresa Liszcz, sprawo-
zdawca po³¹czonych komisji, zrelacjonuje nam
to posiedzenie.

Zapraszam.

Senator Teresa Liszcz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisje zebra³y siê, jak powiedzia³ pan mar-

sza³ek, w dniu wczorajszym. Najpierw poddaliœ-
my pod g³osowanie wniosek o przyjêcie ustawy
bez poprawek, ale ten wniosek nie spotka³ siê
z poparciem – by³ bodaj¿e tylko 1 g³os za tym
wnioskiem. Zdecydowana wiêkszoœæ cz³onków
po³¹czonych komisji opowiedzia³a siê za przyjê-
ciem poprawek przygotowanych przez Komisjê
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci. Jest to grupa
poprawek od pierwszej do szóstej. Stanowi¹ one
pewien kompleks po³¹czonych ze sob¹ popra-
wek, które albo powinny byæ w ca³oœci przyjête,
albo w ca³oœci odrzucone. I stosownie do tego ma-
my w scenariuszu napisane, ¿e nale¿y je trakto-
waæ ³¹cznie. Sens tych poprawek jest znany –
chodzi o poprawienie tego, co w tej ustawie praw-
dopodobnie jest sprzeczne z konstytucj¹, a da siê
poprawiæ tak, ¿eby ustawa by³a funkcjonalna.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Czy chc¹ zabraæ jeszcze g³os senatorowie

wnioskodawcy?
Józef Dziemdziela?
(Senator Józef Dziemdziela: Dziêkujê.)
Miros³aw Lubiñski?
(Senator Miros³aw Lubiñski: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania.
Przypominam, ¿e senator Józef Dziemdziela

oraz Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia wno-
sili o przyjêcie ustawy bez poprawek. Komisja
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci przedstawi³a
wniosek o wprowadzenie poprawek.

Oczywiœcie w pierwszej kolejnoœci g³osujemy
nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Kto z pañstwa jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Pan minister siê zamyœli³. Niech spojrzê na

pulpit…
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Dobrze. Dziêkujê bardzo.
6 g³osów za, 55 – przeciw, 8 senatorów wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 31)
Senat odrzuci³ wniosek o przyjêcie ustawy bez

poprawek.
Wobec tego g³osujemy nad poszczególnymi po-

prawkami.
Nad poprawkami od pierwszej do szóstej g³o-

sujemy ³¹cznie. Uœciœlaj¹ one uregulowania
ustawy, maj¹c na celu: objêcie ochron¹ wyp³aty
wynagrodzeñ pracowniczych, nie zaœ wyp³at wy-
nagrodzeñ o innym charakterze – to poprawki
pierwsza, trzecia i pi¹ta; zapewnienie ogranicze-
nia egzekucji w stosunku do zozów poprzez od-
niesienie do przepisów kodeksu postêpowania
cywilnego – to poprawka pi¹ta; zrównanie co do
wysokoœci ochrony wynagrodzeñ oraz rent o cha-
rakterze alimentacyjnym – to równie¿ poprawka
pi¹ta; zniesienie zró¿nicowania objêcia ochron¹
wszystkich publicznych zak³adów opieki zdro-
wotnej – to poprawki druga, trzecia i czwarta.

Ktozpañstwa jest zaprzyjêciemtychpoprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
66 g³osów za, 3 senatorów wstrzyma³o siê od

g³osu. (G³osowanie nr 32)
Poprawki od pierwszej do szóstej zosta³y przy-

jête.
W tej sytuacji przystêpujemy do g³osowania

nad podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy w ca-
³oœci, wraz ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Kto z pañstwa jest za podjêciem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
64 g³osy za, 4 senatorów wstrzyma³o siê od g³o-

su. (G³osowanie nr 33)
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy

o ochronie wynagrodzeñ osób zatrudnionych
w samodzielnych publicznych zak³adach opieki
zdrowotnej.

Powracamy do rozpatrzenia punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku
mleka i przetworów mlecznych.

Procedury wyczerpaliœmy, mo¿emy wiêc przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. I nad tym w³aœnie wnios-
kiem bêdziemy g³osowali.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tego wniosku?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 69 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 34)

Oznacza to, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku
mleka i przetworów mlecznych.

Powracamy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamiê-
ci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu.

Przypominam, ¿e debata nad ustaw¹ zosta³a
zakoñczona i obecnie mo¿emy przyst¹piæ do g³o-
sowania.

Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Kto z pañstwa jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
69 g³osów za, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 35)
Senat podj¹³ wiêc uchwa³ê w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.

Powracamy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fi-
zycznej oraz ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w czasie
przerwy w obradach odnios³a siê do wniosków
zg³oszonych w toku debaty.

Proszê pana senatora Franciszka Bach-
ledê-Ksiêdzularza o zabranie g³osu i przedsta-
wienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Nauki,

Edukacji i Sportu w sprawie zmiany ustawy
o kulturze fizycznej oraz ustawy o ¿egludze œród-
l¹dowej.

Komisja przedstawia Wysokiemu Senatowi
nastêpuj¹ce stanowisko. Wysoki Senat raczy
przyj¹æ poprawki: pierwsz¹, trzeci¹, czwart¹,
pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, dziewi¹t¹, jedenast¹, trzy-
nast¹, czternast¹, piêtnast¹, dziewiêtnast¹,
dwudziest¹, dwudziest¹ trzeci¹, dwudziest¹ szó-
st¹ i dwudziest¹ dziewi¹t¹.

Jednoczeœnie proponujê g³osowanie ³¹czne
nad poprawkami: pierwsz¹, trzeci¹, pi¹t¹, szóst¹
i siódm¹.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy w sprawie tego wniosku ktoœ chcia³by

zg³osiæ sprzeciw? Chodzi o g³osowanie ³¹czne nad
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poprawkami: pierwsz¹, trzeci¹, pi¹t¹, szóst¹
i siódm¹. Nikt nie zg³asza sprzeciwu.

Wobec tego tak bêdziemy g³osowali.
Ale przedtem mog¹ jeszcze zabraæ g³os senato-

rowie wnioskodawcy.
Krzysztof Jurgiel? Nie ma go.
Grzegorz Lipowski?
(Senator Grzegorz Lipowski: Poniewa¿ przyjêto

za³o¿enie, ¿e Kusznierewicz urodzi³ siê na ja-
chcie, nie bêdê argumentowa³.) (Weso³oœæ na sali)

Kto siê urodzi³ na jachcie?
(Senator Grzegorz Lipowski: Kusznierewicz,

mistrz œwiata.)
Aha. Dziêkujê bardzo.
Wies³aw Pietrzak?

Senator Wies³aw Pietrzak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Prosi³bym o przyjêcie poprawek czy mo¿e o po-

chylenie siê nad poprawkami ósm¹ i dziesi¹t¹
przede wszystkim. Do tej trzeciej, która zosta³a
przez nas zg³oszona, nie bêdê siê ustosunkowy-
wa³, ale te dwie wi¹¿¹ siê z bezpieczeñstwem i dzi-
wiê siê, ¿e zosta³y odrzucone przez komisjê. Bar-
dzo proszê o przestudiowanie ich i o pochylenie
siê nad nimi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Czas na pochylanie siê ju¿ min¹³, teraz mamy

czas na g³osowanie.
Senator Zbyszko Piwoñski?
(Senator Zbyszko Piwoñski: Dziêkujê.)
Senator Alicja Stradomska?
(Senator Alicja Stradomska: Dziêkujê.)
Senator W³odzimierz £êcki?

Senator W³odzimierz £êcki:
Ja g³êboko przemyœla³em problem i stwier-

dzam, i¿ poprawka pani Alicji Stradomskiej, któ-
ra jest konkurencyjna w stosunku do mojej, jest
znacznie g³êbiej przemyœlana, bardziej racjonal-
na, dlatego proszê o g³osowanie za poprawk¹
piêtnast¹.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Czyli
swojej pan nie popiera?)

Nie popieram swojej.
(G³osy z sali: Mo¿na j¹ wycofaæ. Wycofajmy.)
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Pan

senator, dla pe³nej jasnoœci, mo¿e wycofaæ tê po-
prawkê.)

A wiêc, dla jasnoœci sytuacji, wycofujê j¹.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê, sprawa jest teraz czysta.
(G³os z sali: Siedemnast¹?)
(Senator S³awomir Izdebski: Piêtnast¹. Nie,

nie, siedemnast¹.)
(G³osy z sali: Któr¹ poprawkê pan wycofuje?)
Proszê powiedzieæ, któr¹ poprawkê pan sena-

tor wycofuje, bo mog¹ byæ chêtni do podtrzyma-
nia jej.

Senator W³odzimierz £êcki:
Wycofujê poprawkê siedemnast¹.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa jest gotów podtrzymaæ po-

prawkê siedemnast¹? Nie.
W takim razie wykreœlamy j¹. Dziêkujê bardzo.
Senator Zbigniew Romaszewski?

Senator Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, te liczne poprawki, które do-

tycz¹ w gruncie rzeczy jednej kwestii… Ja po pro-
stu uwa¿am za zbyteczne regulowanie tego, co
dotychczas nie by³o uregulowane, a doskonale
siê sprawdza³o.

Uwa¿am równie¿, ¿e jest ca³kowicie niew³aœciwe
obci¹¿anie ¿eglarzy, w gruncie rzeczy ¿egluj¹cych
rekreacyjnie, dodatkowymi kosztami, które maj¹
ponosiæ na okreœlony zwi¹zek ¿eglarski. Uwa¿am,
¿e nie od tego jest parlament. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do ³¹cznego g³osowania nad po-

prawkami: pierwsz¹, trzeci¹, pi¹t¹, szóst¹ i siód-
m¹. S¹ to poprawki o charakterze porz¹dkowo-re-
dakcyjno-koryguj¹cym.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tych popra-
wek?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
70 g³osów za, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 36)
Poprawki: pierwsza, trzecia, pi¹ta, szósta

i siódma, zosta³y przyjête.
(Senator S³awomir Izdebski: I teraz czwarta.)
Druga. Poprawka druga. Proszê senatora sie-

dz¹cego po mojej prawej stronie o niewprowadza-
nie w b³¹d prowadz¹cego, który na szczêœcie nie
da siê wprowadziæ w b³¹d.
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Poprawka druga zmierza do tego, aby na wszy-
stkich szczeblach samorz¹du terytorialnego obo-
wi¹zywa³y takie same zasady powo³ywania rad
sportu. W tym celu poprawka usuwa z ustawy
przepisy szczególne dotycz¹ce funkcjonowania
rad sportu na szczeblu wojewódzkim.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
8 g³osów za, 51 – przeciw, 11 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 37)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma na celu uzupe³nienie

ustawy o przepisy stanowi¹ce podstawê do od-
wo³ania cz³onka Trybuna³u Arbitra¿owego do
spraw Sportu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
68 g³osów za, 3 senatorów wstrzyma³o siê od

g³osu. (G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zawê¿a kr¹g osób uprawnio-

nych do prowadzenia zorganizowanych zajêæ
w takich dyscyplinach jak alpinizm, narciarstwo
zjazdowe, p³etwonurkowanie, snowboard, ¿eg-
larstwo i ¿eglarstwo motorowodne wy³¹cznie do
tych instruktorów, którzy posiadaj¹ kwalifikacje
potwierdzone przez w³aœciwy polski zwi¹zek
sportowy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
13 g³osów za, 53 – przeciw, 5 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 39)
Poprawka nie uzyska³a poparcia Wysokiej Izby.
Poprawka dziewi¹ta skreœla przepis dotycz¹cy

uprawiania alpinizmu i sportów motorowych,
który ma na celu zalecenie okreœlonego zachowa-
nia, ale nie przewiduje sankcji za jego nieprze-
strzeganie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
66 g³osów za, 3 g³osy przeciw, 3 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 40)
Poprawki jedenasta i dziewiêtnasta. Poprawka

jedenasta zmierza do tego, aby prowadzenie stat-
ku przeznaczonego do uprawiania sportu lub re-
kreacji bez napêdu mechanicznego, o d³ugoœci
kad³uba do 7,5 m, a nie, jak w wersji sejmowej,
do 5 m, nie wymaga³o posiadania dokumentu po-
twierdzaj¹cego kwalifikacje do uprawiania ¿eg-
larstwa. Poprawka dziewiêtnasta jest konsek-
wencj¹ poprawki jedenastej i wprowadza stoso-
wne zmiany do ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
59 g³osów za, 1 – przeciw, 12 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 41)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwunasta ma na celu podwy¿szenie

wysokoœci op³at za egzamin potwierdzaj¹cy po-
siadanie odpowiednich kwalifikacji do uprawia-
nia ¿eglarstwa z 500 z³ do 800 z³, a za wydanie do-
kumentu potwierdzaj¹cego te kwalifikacje –
z 50 z³ do 250 z³.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
3 g³osy za, 68 – przeciw, 1 senator wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 42)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta koryguje podwójne ode-

s³anie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
67 g³osów za, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 43)
Oczywiœcie poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta zmierza do tego, aby ucz-

niom i studentom w wieku do dwudziestu sze-
œciu lat przys³ugiwa³a piêædziesiêcioprocentowa
zni¿ka z tytu³u op³at za egzaminy stwierdzaj¹ce
odpowiednie kwalifikacje do uprawiania ¿eglar-
stwa i za egzaminy na poszczególne stopnie ¿eg-
larskie oraz wydawanie dokumentów potwier-
dzaj¹cych te kwalifikacje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
71 g³osów za, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 44)
(Senator S³awomir Izdebski: Teraz poprawka

szesnasta.)
Poprawka piêtnasta.
(Senator S³awomir Izdebski: Szesnasta… Nie,

nie. Dobrze, dobrze.)
Widzicie pañstwo, ¿e nie s³ucham z³ych dorad-

ców?
Poprawka piêtnasta zmierza do tego, aby w³a-

œciwy polski zwi¹zek sportowy nie by³ jedyn¹ or-
ganizacj¹ poœwiadczaj¹c¹ posiadanie odpowied-
nich kwalifikacji – bêd¹ do tego uprawnione kra-
jowe i zagraniczne szkoleniowe organizacje nur-
kowe. Ponadto poprawka ta zmierza do tego, aby
system szkoleñ prowadzonych przez te organiza-
cje na terenie Polski opiera³ siê na Polskich Nor-
mach dotycz¹cych p³etwonurkowania oraz do
umo¿liwienia osobom, które naby³y kwalifikacje
za granic¹, uprawiania p³etwonurkowania w Pol-
sce bez koniecznoœci potwierdzenia kwalifikacji.

Je¿eli przyjmiemy poprawkê piêtnast¹, to nie
bêdziemy ju¿ musieli g³osowaæ nad poprawkami
szesnast¹ i siedemnast¹, wyjaœniê wiêc, ¿e piêt-
nasta od szesnastej ró¿ni siê prawid³owym ode-
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s³aniem do tych norm, zaœ poprawka siedemna-
sta ju¿ nie istnieje, bo j¹ wycofa³ pan senator
W³odzimierz £êcki.

Zatem g³osujemy nad poprawk¹ piêtnast¹.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
70 senatorów g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 45)
Poprawka piêtnasta zosta³a przyjêta.
Poprawki: osiemnasta, dwudziesta druga, dwu-

dziesta czwarta, dwudziesta pi¹ta i dwudziesta
siódma, maj¹ na celu zniesienie obowi¹zku wpisu
do rejestru statków przeznaczonych do uprawia-
nia sportu lub rekreacji oraz obowi¹zku przepro-
wadzania przegl¹dów technicznych tych statków.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
21 senatorów g³osowa³o za, 41 – przeciw, 10

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 46)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dwudziesta ma na celu przyznanie

prawa do rejestracji statków w Polsce podmiotom
z pañstw cz³onkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu, EFTA, stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Od po-
prawki dwudziestej pierwszej ró¿ni siê tym, ¿e ta-
kie samo prawo przyznaje siê podmiotom ze Szwaj-
carii. Przyjêciepoprawkidwudziestejwykluczyg³o-
sowanie nad poprawk¹ dwudziest¹ pierwsz¹.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
66 senatorów g³osowa³o za, 5 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta trzecia precyzuje ode-

s³anie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
71 senatorów g³osowa³o za, czyli komplet…

A, nie, senator sekretarz nie zd¹¿y³ zag³osowaæ.
(G³osowanie nr 48)

Poprawka dwudziesta szósta zmierza do przy-
znania organizacjom po¿ytku publicznego sie-
demdziesiêcioprocentowej zni¿ki w przypadku
wnoszenia przez nie op³at za wpis do rejestru
statków u¿ywanych wy³¹cznie do uprawiania
sportu lub rekreacji oraz za przegl¹dy techniczne
tych statków.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
69 senatorów g³osowa³o za, 3 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 49)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta ósma wyd³u¿a okres

utrzymania w mocy przepisów wykonawczych
w zakresie uprawiania ¿eglarstwa z szeœciu do
dwunastu miesiêcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
6 senatorów g³osowa³o za, 48 – przeciw, 18

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 50)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta ma na celu

czasowe utrzymanie w mocy rozporz¹dzenia Ra-
dy Ministrów w sprawie uprawiania p³etwonur-
kowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
64 senatorów g³osowa³o za, 8 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I w tej sytuacji g³osujemy nad ca³oœci¹ uchwa³y,

wraz ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
69 senatorów g³osowa³o za, 2 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 52)
To oznacza, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie

ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
oraz ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

Dziêkujê. Przekazujê ster pani marsza³ek Jo-
lancie Danielak.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Jolanta Danielak)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Powracamy do rozpatrzenia punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o dop³atach do umów na budowê nie-
których typów statków morskich.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o dop³atach do umów na budowê niektórych
typów statków morskich.

Przypominam, ¿e Komisja Gospodarki i Finansów
Publicznychprzedstawi³aprojektuchwa³y,wktórym
wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
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Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y
w sprawie ustawy o dop³atach do umów na budo-
wê niektórych typów statków morskich.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 68 obecnych senatorów 67 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 53)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o dop³a-
tach do umów na budowê niektórych typów stat-
ków morskich.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Przypominam, ¿e Komisja Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa³y, w któ-
rym wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego projektu uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 71 obecnych senatorów 71 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 54)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o rekompensacie przys³ugu-
j¹cej w zwi¹zku z odst¹pieniem w roku 2002 od
waloryzacji œwiadczeñ pieniê¿nych przys³ugu-
j¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach wêgla,
kamienio³omach, zak³adach rud uranu i batalio-
nach budowlanych oraz osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obo-
zach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalisty-
cznych Republik Radzieckich.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przypominam, ¿e Komisja Polityki Spo³ecznej

i Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa³y, w któ-
rym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za

chwilê przeprowadzimy g³osowania nad przed-
stawionymi poprawkami, a nastêpnie bêdziemy
g³osowaæ za przyjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi przez komisjê poprawkami.

Nad poprawkami od pierwszej do szóstej bê-
dziemy g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki zmierzaj¹ do
przesuniêcia terminu wyp³aty rekompensaty
oraz innych zwi¹zanych z tym terminów o dwa
miesi¹ce.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
tych poprawek?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 71 obecnych senatorów 63 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 55)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
poprawki zosta³y przyjête.

Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o rekompensacie
przys³uguj¹cej w zwi¹zku z odst¹pieniem w roku
2002 od waloryzacji œwiadczeñ pieniê¿nych przy-
s³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by woj-
skowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach
wêgla, kamienio³omach, zak³adach rud uranu
i batalionach budowlanych oraz osobom depor-
towanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socja-
listycznych Republik Radzieckich w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
uchwa³y?

Kto jest przeciwny?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowañ.
Jednog³oœnie – na obecnych 71 senatorów 71

g³osowa³o za. (G³osowanie nr 56)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o rekom-
pensacie przys³uguj¹cej w zwi¹zku z odst¹pie-
niem w roku 2002 od waloryzacji œwiadczeñ pie-
niê¿nych przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej
s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianym
w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach
rud uranu i batalionach budowlanych oraz oso-
bom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê
i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Powracamy do rozpatrzenia punktu jedena-
stego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami oraz niektórych in-
nych ustaw.

Przypominam, ¿e w dniu wczorajszym zosta³o
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie
ustawy oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja
i obecnie, zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu Se-
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natu, mo¿emy przyst¹piæ do trzeciego czytania
projektu ustawy.

Przystêpujemy wiêc do trzeciego czytania pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami oraz niektórych
innych ustaw.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1 Regula-
minu Senatu trzecie czytanie projektu ustawy
obejmuje jedynie g³osowania.

Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wprowadzi³y do niego poprawki i wnosz¹
o przyjêcie przez Senat projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz
projektu uchwa³y w sprawie wniesienia do Sej-
mu tego projektu ustawy.

Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upo-
wa¿ni³ senator Teresê Liszcz do reprezentowania
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym
projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami oraz projektem uchwa³y w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionych projektów, proszê o naciœniêcie
przycisku „za”.

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowañ.
Na 72 obecnych senatorów 66 g³osowa³o za,

5 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 57)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat
przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami i podj¹³ uchwa³ê w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senator Teresê Liszcz do reprezentowania stano-
wiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dwuna-
stego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci wielkiego
Polaka Stanis³awa Staszica.

Przypominam, ¿e Senat po przeprowadzeniu
drugiego czytania skierowa³ projekt do Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji
Emigracji i Polaków za Granic¹. Komisje podczas
przerwy w obradach na wspólnym posiedzeniu
ustosunkowa³y siê do zg³oszonego w toku dysku-
sji wniosku i przygotowa³y dodatkowe sprawo-
zdanie. Wobec przygotowania przez po³¹czone
komisje tego sprawozdania Senat mo¿e przy-
st¹piæ do trzeciego czytania projektu uchwa³y.

Przystêpujemy wiêc do trzeciego czytania pro-
jektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci wiel-
kiego Polaka Stanis³awa Staszica.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1 Regu-
laminu Senatu trzecie czytanie projektu uchwa³y
obejmuje przedstawienie Senatowi dodatkowego
sprawozdania komisji o projekcie uchwa³y i g³o-
sowanie.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Emigracji
i Polaków za Granic¹ senatora Tadeusza Rzemy-
kowskiego o zabranie g³osu i przedstawienie do-
datkowego sprawozdania komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Rzemykowski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Zmodyfikowany wniosek senatora W³odzimie-

rza £êckiego by³ rozpatrywany na wspólnym po-
siedzeniu Komisji Emigracji i Polaków za Grani-
c¹ oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dno-
œci. Po krótkiej dyskusji g³osowano nad tym
wnioskiem. Zosta³ on jednomyœlnie przyjêty,
a tym samym w projekcie uchwa³y zawartym
w druku nr 886S, w drugim zdaniu bêdzie dopi-
sane, ¿e Stanis³aw Staszic urodzi³ siê w Pile. Za to
przypomnienie bardzo serdecznie dziêkujê panu
senatorowi.

Proszê o przyjêcie tej poprawki i ca³ego projek-
tu uchwa³y Senatu. S¹dzê, ¿e Wysoka Izba uczci
pamiêæ i dorobek Stanis³awa Staszica, jedno-
myœlnie g³osuj¹c za. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 2,

w zwi¹zku z art. 52 ust. 6 regulaminu g³os mog¹
teraz zabraæ sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Czy ktoœ z pañstwa chce zabraæ g³os? Nie ma
zg³oszeñ.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do g³osowania senatoro-
wie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê
pytania adresowane do senatorów wnioskodaw-
ców, zwi¹zane z przedstawionym dodatkowym
sprawozdaniem.

Czy s¹ takie pytania? Równie¿ nie ma.
Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Se-

natu przystêpujemy do g³osowania w sprawie
projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci
wielkiego Polaka Stanis³awa Staszica.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 6 Regula-
minu Senatu w pierwszej kolejnoœci przeprowa-
dzimy g³osowanie nad poprawk¹ senatora W³o-
dzimierza £êckiego, a nastêpnie g³osowanie
w sprawie przyjêcia projektu w ca³oœci w brzmie-
niu zaproponowanym przez komisjê, ze zmian¹
wynikaj¹c¹ z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez senatora wnioskodawcê W³odzi-
mierza £êckiego wnioskiem o wprowadzenie po-
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prawki do projektu uchwa³y. Wniosek ten przewi-
duje, ¿e w akapicie drugim po wyrazach „Stani-
s³aw Staszic” dodaje siê wyrazy „urodzony w Pile”.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem te-
go wniosku?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowañ.
Na 72 obecnych senatorów 69 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 58)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
wniosek pana senatora £êckiego zosta³ przy-
jêty.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie przy-
jêcia projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pa-
miêci wielkiego Polaka Stanis³awa Staszica
w ca³oœci, ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z przyjêtej po-
prawki.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowañ.
Jednog³oœnie za – na 72 obecnych senatorów

72 g³osowa³o za. (G³osowanie nr 59)
Wobec wyniku g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie uczczenia pamiêci
wielkiego Polaka Stanis³awa Staszica.

Powracamy do rozpatrzenia punktu trzyna-
stego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y w szeœædziesi¹t¹ rocznicê walk o Wa³ Po-
morski.

Przypominam, ¿e Senat po przeprowadzeniu
drugiego czytania skierowa³ projekt do Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji
Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicz-
nego. Komisje podczas przerwy w obradach na
wspólnym posiedzeniu ustosunkowa³y siê do
zg³oszonych w toku dyskusji wniosków i przy-
gotowa³y dodatkowe sprawozdanie. Wobec
przygotowania przez po³¹czone komisje dodat-
kowego sprawozdania Senat mo¿e przyst¹piæ
do trzeciego czytania projektu uchwa³y.

Przystêpujemy wiêc do trzeciego czytania pro-
jektu uchwa³y w szeœædziesi¹t¹ rocznicê walk
o Wa³ Pomorski.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1 Regu-
laminu Senatu trzecie czytanie projektu uchwa³y
obejmuje przedstawienie Senatowi dodatkowego
sprawozdania komisji o projekcie uchwa³y i g³o-
sowanie.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisja Obrony Na-
rodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego senatora
Gerarda Czajê o zabranie g³osu i przedstawienie
dodatkowego sprawozdania komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Gerard Czaja:

Dziêkujê bardzo.
Wysoki Senacie, aktywnoœæ pana senatora

£êckiego by³a bardzo ¿ywa zarówno w przypadku
tamtej uchwa³y, jak i tej. Pan senator £êcki zg³o-
si³ trzy poprawki do projektu uchwa³y w szeœæ-
dziesi¹t¹ rocznicê walki o Wa³ Pomorski. Wszyst-
kie te trzy poprawki zosta³y przyjête przez przez
po³¹czone komisje, przez Komisjê Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisjê Obrony Na-
rodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego. Jest to
zawarte w druku nr 883X. Maj¹ pañstwo taki
druk. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 2

w zwi¹zku z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu
g³os mog¹ jeszcze zabraæ sprawozdawcy i wnios-
kodawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zabraæ
g³os? Nie ma zg³oszeñ.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do g³osowania senatoro-
wie mog¹ zg³aszaæ krótkie pytania adresowane
do senatorów wnioskodawców.

Czy ktoœ z pañstwa pragnie zg³osiæ takie pyta-
nie? Nie ma pytañ.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Se-
natu przystêpujemy do g³osowania w sprawie
projektu uchwa³y w szeœædziesi¹t¹ rocznicê walk
o Wa³ Pomorski.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 6 Regula-
minu Senatu w pierwszej kolejnoœci przeprowa-
dzimy g³osowania nad poprawkami senatora
W³odzimierza £êckiego, a nastêpnie nad przyjê-
ciem projektu w ca³oœci w brzmieniu zapropono-
wanym przez komisje, ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi przez senatora wnioskodawcê popraw-
kami do projektu uchwa³y.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem te-
go wniosku?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
(G³os z sali: Chodzi o poprawkê pierwsz¹, tak?)
Mówimy o poprawce pierwszej, która zak³ada,

¿e w akapicie pierwszym wyrazy „Pomorzu Zacho-
dnim” zastêpuje siê wyrazami „ziemiach Polski”.

Proszê o podanie wyniku g³osowania.
Na 71 obecnych senatorów 70 g³osowa³o za,

1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 60)

Poprawka pierwsza zosta³a przyjêta.
Poprawka druga dotyczy zmiany w akapicie

drugim, w którym po wyrazie „Wa³czu,” dodaje
siê wyraz „Z³otowie”.
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Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem te-
go wniosku?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyniku g³osowania.
Na 72 obecnych senatorów 70 g³osowa³o za,

1 senator wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 61)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia. W akapicie pi¹tym na koñ-

cu dodaje siê zdanie w brzmieniu: „Apelujemy
do rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej o upamiêt-
nienie znacz¹cym monumentem miejsca naj-
ciê¿szych walk w rejonie wsi Zdbice w powiecie
wa³eckim”.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyniku g³osowania.
Na 71 obecnych senatorów 69 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu uchwa³y w szeœædziesi¹t¹ rocznicê walk
o Wa³ Pomorski w ca³oœci, w brzmieniu zapropo-
nowanym przez komisje, ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyniku g³osowania.
Na 66 obecnych senatorów 65 g³osowa³o za,

1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 63)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w szeœædziesi¹t¹ rocznicê
walk o Wa³ Pomorski.

Powracamy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwa³y w sprawie utworzenia Centralnego
Szpitala Weteranów w £odzi.

Przypominam, ¿e w dniu wczorajszym zosta³o
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie
uchwa³y oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja.
Obecnie, zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu Se-
natu, mo¿emy przyst¹piæ do trzeciego czytania
projektu uchwa³y.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
uchwa³y w sprawie utworzenia Centralnego
Szpitala Weteranów w £odzi.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1 Regula-
minu Senatu trzecie czytanie projektu uchwa³y
obejmuje jedynie g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
uchwa³y wprowadzi³y do niego poprawkê.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y
w sprawie utworzenia Centralnego Szpitala We-
teranów w £odzi.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu, proszê o naciœniêcie
przycisku „za”.

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyniku g³osowania.
Na 71 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 14 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 64)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie utworzenia Cen-
tralnego Szpitala Weteranów w £odzi.

Informujê, ¿eporz¹dekobradsiedemdziesi¹tego
ósmego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Proszê o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Zbigniew Go³¹bek:
S¹ cztery komunikaty.
Posiedzenie Komisji Kultury i Œrodków Prze-

kazu w sprawie ustawy o op³atach abonamento-
wych oraz projektu stanowiska w sprawie piêæ-
dziesiêciolecia dzia³alnoœci Telewizji Polskiej od-
bêdzie siê w dniu 18 marca, to jest w pi¹tek, o go-
dzinie 10.30 w sali sejmowej nr 102.

Drugi komunikat. Posiedzenie Komisji Spraw
Unii Europejskiej zaplanowane na 18 marca na
godzinê 12.30 zosta³o prze³o¿one na godzinê 9.30.

Trzeci komunikat. Posiedzenie Komisji Go-
spodarki i Finansów Publicznych w sprawie roz-
patrzenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo geo-
logiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach,
ustawy o zmianie ustawy o pomocy pañstwa
w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refunda-
cji bankom wyp³aconych premii gwarancyjnych,
ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu
„Program budowy Zbiornika Wodnego Œwinna
Porêba w latach 2006–2010” i ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug i innych
ustaw odbêdzie siê w dniu 23 marca o godzi-
nie 11.00 w sali nr 182.

I ostatni komunikat. W dniu 1 kwietnia o go-
dzinie 8.30 w sali nr 182 odbêdzie siê posiedzenie
Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz
Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci. Po-
rz¹dek obrad zawiera pierwsze czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
I, proszê pañstwa, nie jest to prima aprilis.
Przystêpujemy do wyg³aszania oœwiadczeñ se-

natorów poza porz¹dkiem obrad.
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Przypominam, ¿e zgodnie z art. 49 ust. 2 Regu-
laminu Senatu oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u-
¿ej ni¿ piêæ minut. Przedmiotem oœwiadczenia
mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem
mandatu, przy czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw
bêd¹cych przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹ce-
go posiedzenia Senatu. Nad oœwiadczeniem sena-
torskim nie przeprowadza siê dyskusji.

Bardzo serdecznie prosi³abym pañstwa senato-
rów, którzy nie wyra¿aj¹ gotowoœci do wyg³oszenia
oœwiadczeñ i nie zamierzaj¹ uczestniczyæ w ich wy-
s³uchaniu, o spokojne opuszczenie sali i nieprzesz-
kadzanie zainteresowanym senatorom.

Przypominam pañstwu senatorom, ¿e zgodnie
z art. 49 ust. 2a Regulaminu Senatu marsza³ek
mo¿e odmówiæ przyjêcia niewyg³oszonych oœ-
wiadczeñ, których treœci nie mo¿na ustaliæ lub
których wyg³oszenie przez senatora nie by³oby
mo¿liwe w przys³uguj¹cym na to czasie, czyli
w czasie piêciu minut.

Serdecznie zapraszam pani¹ Krystynê Boche-
nek do mównicy i proszê o wyg³oszenie oœwiad-
czenia.

Bardzo proszê.

Senator Krystyna Bochenek:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Przedstawiê oœwiadczenie senatorskie w spra-

wie przywileju przekazywania egzemplarza obo-
wi¹zkowego ksi¹¿ek bibliotekom naukowym,
skierowane do pana ministra kultury Waldema-
ra D¹browskiego.

Szanowny Panie Ministrze!
Zaniepokojona doniesieniami prasy w sprawie

mo¿liwoœci likwidacji przywileju przekazywania
egzemplarza obowi¹zkowego ksi¹¿ek bibliote-
kom naukowym w szesnastu województwach
w kraju uprzejmie proszê pana ministra o zajêcie
stanowiska w tej wa¿nej dla istnienia nauki i kul-
tury narodowej sprawie.

Egzemplarz obowi¹zkowy rozsy³any przez wy-
dawcê do bibliotek bez ¿adnych op³at poczto-
wych daje szansê powszechnego dostêpu do naj-
nowszych osi¹gniêæ kultury i najaktualniejszego
stanu wiedzy. Jest te¿ gwarancj¹ ci¹g³oœci kultu-
ry narodowej i równomiernego dostêpu do wie-
dzy pracowników naukowych, studentów, nau-
czycieli, dziennikarzy i m³odzie¿y szkó³ œrednich
w ca³ym kraju. Zapewnienie powszechnego i bez-
p³atnego dostêpu do ksi¹¿ek jest szczególnie
wa¿ne w czasie, gdy jak wiadomo, ksi¹¿ki s¹ bar-
dzo drogie.

Jako senator ziemi œl¹skiej rozmawia³am o tej
wa¿nej kwestii z profesorem Janem Malickim,
dyrektorem Biblioteki Œl¹skiej, zatroskanym po-
dejmowanymi raz po raz próbami ograniczenia
tego niezbywalnego przywileju czytelników. Dla

wydawców to zaledwie 1,8% nak³adu przy ty-
si¹cu egzemplarzy. Ale dla bibliotek to potencjal-
ny dostêp do ksi¹¿ek oko³o stu dwudziestu tysiê-
cy czytelników, jak na przyk³ad w przypadku
Biblioteki Œl¹skiej, jednej z najnowoczeœniej-
szych ksi¹¿nic w Europie. A w ca³ym wojewódz-
twie œl¹skim jest ponad milion odbiorców, którzy
tak¿e mog¹ korzystaæ z tych samych zasobów, co
wynika ze statutu Biblioteki Œl¹skiej.

Przypomnijmy te¿, i¿ na terenie Œl¹ska dzia³a
jedenaœcie pañstwowych szkó³ wy¿szych i dwa-
dzieœcia szeœæ prywatnych szkó³ wy¿szych, a licz-
ba studentów wynosi ponad dwieœcie tysiêcy
osób. Podobna sytuacja dotyczy innych regionów
kraju.

Znaj¹c troskê pana ministra o zachowanie dla
potomnych wytworów wspó³czesnej twórczoœci,
czego przejawem jest choæby krajowy program
„Znaki czasu” dotycz¹cy sztuk plastycznych,
a zainicjowany w Katowicach osobiœcie przez pa-
na ministra, wierzê g³êboko, ¿e w dziedzinie ar-
chiwizacji i upowszechniania wydawnictw nie
dopuœci pan do przerwania ci¹g³oœci piêknej tra-
dycji bibliotecznej siêgaj¹cej dwudziestolecia
miêdzywojennego.

Z powa¿aniem, Krystyna Bochenek.
Pani marsza³ek, nie muszê tego sk³adaæ, ale

mam to na piœmie, wiêc pozwoli pani, ¿e z³o¿ê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Ja ju¿ nawet serdecznie dziêkujê pani za to oœ-

wiadczenie.
(Senator Krystyna Bochenek: Dziêkujê bardzo.)
Serdecznie zapraszam pani¹ senator Krystynê

Sienkiewicz.
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie!
Moje oœwiadczenie, kolejne z serii, kierujê do

prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, pani
Aleksandry Wiktorow, bo tylko ta droga okazuje
siê skuteczna i daje mo¿liwoœæ uzyskania odpo-
wiedzi.

Otó¿ zasypa³a mnie lawina listów i telefonów
po audycji telewizyjnej z moim udzia³em wyemi-
towanej przez jedn¹ ze stacji telewizyjnych, au-
dycji dotycz¹cej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. Ocean ¿alu wylewaj¹cy siê z tej korespon-
dencji, g³êbokie poczucie krzywdy, upokorzenia,
niesprawiedliwe, zdaniem respondentów, to za-
znaczam, decyzje ekonomiczne, a nie medyczne,
chodzi o decyzje orzeczników, g³ównych uzdrowi-
cieli w naszym kraju… Cytujê fragment listu
z Jaros³awia: „Ludzie chorzy, ludzie, którzy pro-
wadz¹ firmy, i inni s¹ poniewierani w nieludzki
sposób, w nieludzki sposób krzywdzeni, upoka-
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rzani, wyzyskiwani, nie mog¹ spokojnie ¿yæ ani
pracowaæ”. Nawet jeœli siê za³o¿y, ¿e os¹d sytuacji
jest przesadzony, to jednak taka jest doœæ po-
wszechna opinia wynikaj¹ca z tej koresponden-
cji. Inny respondent, z Siedlec, informuje: „ZUS
jest w du¿ej mierze przyczyn¹ mojego z³ego stanu
zdrowia, a ostatnie jego decyzje œwiadcz¹ o tym,
¿e zamiast siê leczyæ, powinienem, choruj¹c, pra-
cowaæ”.

Nie chcia³abym podwa¿aæ autorytetu zas³u¿o-
nej, od odzyskania niepodleg³oœci istniej¹cej in-
stytucji pañstwowej. Zatem w trosce o ten auto-
rytet bardzo proszê pani¹ prezes Zak³adu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych o humanizacjê stosunków
urzêdnik – petent i dobr¹ praktykê w administra-
cji. Pokrzykiwanie senatora jednak nie st³umi fali
rozgoryczenia i poczucia krzywdy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Zbigniewa Roma-

szewskiego.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Swoje oœwiadczenie kierujê do prezesa Naro-

dowego Funduszu Zdrowia, pana Millera, a tak¿e
do ministra zdrowia, pana Balickiego, którego
akurat w tej chwili nie ma.

Proszê pañstwa, wydaje mi siê, ¿e mamy do
czynienia z sytuacj¹… Jak tragiczna jest sytua-
cja w s³u¿bie zdrowia, to w zasadzie wszyscy wie-
my. Ale nie do koñca zdajemy sobie sprawê z te-
go, ¿e w tej chwili o naszym zdrowiu i ¿yciu nie de-
cyduje ju¿ s³u¿ba zdrowia – o naszym zdrowiu
i ¿yciu zaczynaj¹ decydowaæ biurokraci, którzy
w ogóle nie maj¹ œwiadomoœci odpowiedzialno-
œci, jak¹ ponosz¹ jako s³u¿ba zdrowia.

Proszê pañstwa, z tak¹ sytuacj¹ mam do czy-
nienia w jednej ze spraw. Osoba przechodzi³a ku-
racjê nowotworow¹, która zosta³a zakoñczona
5 stycznia, mia³a nast¹piæ przerwa na dwa tygo-
dnie, po czym mia³a nast¹piæ kontynuacja kura-
cji za pomoc¹ innych leków. Proszê pañstwa, do
dnia dzisiejszego… Jeszcze, ¿eby sprawa by³a ja-
sna, dodam, ¿e konsultant krajowy podj¹³ decyz-
jê w ci¹gu dwóch dni i decyzja by³a jednoznacznie
pozytywna. Od tego czasu do dnia dzisiejszego
oddzia³ mazowiecki i oddzia³ wielkopolski nie
rozstrzygnê³y kwestii, kto pokryje koszty lecze-
nia. O ¿yciu pacjenta decyduje radca prawny ka-
sy wielkopolskiej.

Muszê powiedzieæ, ¿e tego rodzaju procedury,
które funkcjonuj¹ w Narodowym Funduszu

Zdrowia, z ca³¹ pewnoœci¹ s¹ bardzo g³êboko pa-
tologiczne, ale s¹ równie¿, myœlê, jakimœ odbi-
ciem generalnego bezho³owia, jakie tam panuje.

Ja osobiœcie od dwóch tygodni usi³ujê umówiæ
siê z panem prezesem Millerem i jest to ca³kowi-
cie nieskuteczne, mimo ¿e jestem gotowa dosto-
sowaæ siê do ka¿dego terminu, ³¹cznie z termi-
nem czerwcowym. Taka decyzja te¿ jest nie do
podjêcia.

W tej sytuacji… To s¹ naprawdê drobne rze-
czy, ale je¿eli to ma decydowaæ o ¿yciu ludzi, to ja
stanowczo protestujê przeciwko tak rozbudowa-
nym i nieodpowiedzialnym procedurom biuro-
kratycznym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Zapraszam pani¹ senator Teresê Liszcz.
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Teresa Liszcz:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
Swoje oœwiadczenie kierujê do pana profesora

Adama Rotfelda, ministra spraw zagranicznych.
Chcê w nim z³o¿yæ panu ministrowi wyrazy

najwy¿szego szacunku i uznania za jego stano-
wisko i oœwiadczenie w sprawie zabójstwa prezy-
denta niepodleg³ych Czeczenów As³ana Mascha-
dowa.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ja siê przy-
³¹czam.)

Pan minister nazwa³ to zabójstwo po imieniu,
czyli zbrodni¹ i bardzo powa¿nym b³êdem polity-
cznym. Z tego powodu spotka³y go ju¿ pewne
przykroœci, bo nie jest to jêzyk typowej dyploma-
cji, w której walcz¹cego o niepodleg³oœæ nazywa
siê terroryst¹, a terrorystê bardzo czêsto siê
usprawiedliwia, je¿eli wa¿ne pañstwo ma w tym
interes prawny. Hipokryzja, która jest powsze-
chna w dzisiejszej polityce zagranicznej, w sto-
sunkach miêdzynarodowych, ur¹ga elementar-
nym zasadom przyzwoitoœci. Nazywanie rzeczy
po imieniu przez przedstawicieli pañstwa, nazy-
wanie z³a – z³em, mówienie prawdy to jest to, cze-
go dzisiaj nam potrzeba jak powietrza.

W swoim czasie mia³am pretensjê do pana mi-
nistra o to, ¿e nie zareagowa³ na komunikat Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Rosji w sprawie
Ja³ty. To by³ b³¹d. Ale tym oœwiadczeniem, tym
jasnym stanowiskiem, muszê powiedzieæ, pan
profesor zbudowa³ mnie. Dziêkujê w imieniu w³a-
snym i myœlê, ¿e nie tylko w³asnym.

Dobrze by by³o, gdyby przedstawiciele innych
pañstw, g³owy pañstw albo ministrowie spraw
zagranicznych pañstw wchodz¹cych w sk³ad Ra-
dy Europy, w sk³ad której wchodzi tak¿e, ku mo-
jemu zdumieniu, Rosja, równie jasno stawiali
sprawê.
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Oczywiœcie nie oznacza to poparcia dla rzeczy-
wistych dzia³añ terrorystycznych, takich jak ak-
cja w Bies³anie, która jest ordynarnym terroryz-
mem i któr¹ trzeba potêpiaæ. Prezydent Mascha-
dow by³ jednak cz³owiekiem, który chcia³ rozma-
wiaæ, aby ratowaæ swój naród. A polityka Rosji
zmierza wyraŸnie do tego, ¿eby eksterminowaæ fi-
zycznie ca³y naród. I temu trzeba siê przeciwsta-
wiæ.

Za to panu ministrowi bardzo dziêkujê i proszê
o utrzymywanie takiego kursu.

Jeœli zosta³y mi jeszcze dwie minuty z mojego
czasu, to chcia³abym siê przy³¹czyæ…

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Zosta³y.)
…do oœwiadczenia pani senator Sienkiewicz.
Ja w moim biurze senatorskim dowiadujê siê

o kolejnych przypadkach cudownych uzdrowieñ
dokonanych przez lekarzy orzeczników. Kobieta
z zaawansowan¹ bia³aczk¹ ostatnio otrzyma³a
orzeczenie, ¿e jest w pe³ni zdolna do pracy. M³ody
cz³owiek z przeszczepionym sercem dosta³ odmo-
wê renty, bo podobno lekarze nie s¹ w stanie
ustaliæ, kiedy powsta³o inwalidztwo, i datuj¹ in-
walidztwo, niezdolnoœæ do pracy od terminu
przeszczepu serca, jak by by³o mo¿liwe, ¿e nie by-
³o wczeœniejszej choroby, tylko wszystko siê za-
czê³o natychmiast, od przeszczepu serca. Znam
wiele innych takich przypadków.

Moim zdaniem, przyczyna tego tkwi w zasa-
dniczo z³ym usytuowaniu lekarzy orzeczników.
Lekarze orzecznicy, decyduj¹cy o g³ównej prze-
s³ance przyznania œwiadczenia, nie powinni byæ
pracownikami instytucji, która te œwiadczenia
wyp³aca, o czym wielokrotnie mówi³am. Powinny
byæ organy niezale¿ne, oczywiœcie pracuj¹ce przy
udziale ZUS.

Nie rozumiem te¿, jaki jest tryb doboru tych le-
karzy. Mam wra¿enie, ¿e jednym z kryteriów tego

doboru jest brak jakiejkolwiek wra¿liwoœci i kie-
rowanie siê wy³¹cznie wytycznymi, które powo-
duj¹ oszczêdnoœci finansowe ZUS. A jednoczeœ-
nie ci sami lekarze przyznaj¹ renty ludziom, któ-
rzy – widzimy ich wokó³ siebie – s¹ naprawdê
zdolni do pracy i sprawni. Myœlê, ¿e pora zrobiæ
z tym porz¹dek. Dziêkujê.

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

g³osiæ oœwiadczenie? Nie ma takich zg³oszeñ.
Dla porz¹dku informujê, ¿e grupa senatorów

z³o¿y³a swoje oœwiadczenia do protoko³u, a s¹ to:
senator Bogdan Podgórski – dwa oœwiadczenia,
senator Janusz Lorenz, senator Gerard Czaja,
senator Tadeusz Rzemykowski, senator Ryszard
Matusiak, senator Janusz Bielawski, senator
Aleksandra Koszada, senator Mieczys³aw Miet³a,
senator Marian Lewicki, senator Tadeusz Wnuk,
senator Henryk Stok³osa, senator Andrzej Spy-
chalski, senatorowie W³odzimierz £êcki i Jerzy
Smorawiñski – wspólne, senator Adam Biela, se-
nator S³awomir Izdebski, senator Apolonia Kle-
pacz, senator Józef Dziemdziela i senator Woj-
ciech Sa³uga*.

Informujê, ¿e protokó³ siedemdziesi¹tego ós-
mego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej pi¹tej kadencji, zgodnie z art. 39 ust. 3 Re-
gulaminu Senatu, zostanie udostêpniony sena-
torom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu
Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam siedemdziesi¹te ósme posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê serdecznie. Dziêkujê obs³udze,
a przede wszystkim senatorom, którzy dotrwali
do koñca posiedzenia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 41)
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* Oœwiadczenia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.





Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 M. Balicki . + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 J.L. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos - + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 M.T. Berny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 A. Biela + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
9 J.S. Bielawski - + - + + + + + + + + + + + + + + + + +

10 J.B. Bieñ - + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 F.B. Bobrowski - + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
12 K.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 70 71 71 71 71 71 70 71 71 71 71 71 71 69 71 70 71 71 71
Za 19 62 30 67 71 70 71 70 70 71 71 70 71 71 69 71 70 71 71 71
Przeciw 32 1 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 18 7 10 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + + + + + + ? + + + - + + + + + ? + - +
4 M. Balicki + + + + + + ? + + + . . . + + + ? + ? +
5 J.L. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos + + + + + + + + + + + + + + + + - + - +
7 M.T. Berny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 A. Biela + + + + + + + + + + - + + + + + + + - +
9 J.S. Bielawski + + + + + + - + + + - + + + + + - + - +

10 J.B. Bieñ + + + + + + - + + + - + + + + + - + - +
11 F.B. Bobrowski + + + + + + - + + + - + + + + + - + - +
12 K.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 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 69 69 68 69 70 71 70 71 71 72
Za 71 71 71 71 71 71 9 71 70 71 6 66 64 69 69 70 8 68 13 66
Przeciw 0 0 0 0 0 0 43 0 1 0 55 0 0 0 0 0 51 0 53 3
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 8 3 4 0 1 1 11 3 5 3
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + - + + + ? + + + - + + + + ? + + + + +
4 M. Balicki + - + + + ? + + + ? + + + + + + + + + +
5 J.L. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos + - + + + - + + + - + + + + + + + + + +
7 M.T. Berny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 A. Biela ? - + + + + + + + ? ? + + + + + + + + +
9 J.S. Bielawski + - + + + - + + + - + + + + + + + + + +

10 J.B. Bieñ + - + + + - + + + - + + + + + + + + + +
11 F.B. Bobrowski + - + + + - + + + - + + + + + + + - + +
12 K.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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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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 72 72 68 72 72 72 71 72 72 72 72 72 68 71 71 71 72 72 72 71
Za 59 3 67 71 70 21 66 71 69 6 64 69 67 71 63 71 66 69 72 70
Przeciw 1 68 0 0 0 41 0 0 0 48 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0
Wstrzyma³o siê 12 1 1 1 2 10 5 0 3 18 8 1 1 0 4 0 5 1 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
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61 62 63 64
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 + + + +

61 62 63 64
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 72 71 66 71
Za 70 69 65 55
Przeciw 0 0 0 2
Wstrzyma³o siê 1 2 1 14
Nie g³osowa³o 1 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 78. posiedzenia Senatu





Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Miros³awa Gronickiego

Niepubliczne samodzielne zak³ady opieki zdrowotnej, ZOZ, powo³ane s¹ na podstawie art. 8 ust. 1
pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej – DzU z 1991 r. nr 91, poz. 408 ze
zm. – miêdzy innymi przez osobê fizyczn¹ lub przez spó³ki cywilne osób fizycznych. Obserwacja
zachowania siê tych podmiotów gospodarczych pozwala jednak stwierdziæ nastêpuj¹ce fakty œwiad-
cz¹ce o naruszeniu przepisów ustanowionego prawa.

Po pierwsze, zyski osi¹gane w wyniku prowadzenia ZOZ traktowane s¹ jako przychody podatkowe
osób fizycznych – wspólników spó³ki cywilnej i obci¹¿ane s¹ jedynie podatkiem dochodowym od osób
fizycznych.

Po drugie, ZOZ rozliczane s¹ z prowadzonej dzia³alnoœci przez za³o¿yciela jedynie w postaci ksi¹¿ki
przychodów i rozchodów, która to forma rozliczenia jest dopuszczalna wy³¹cznie w przypadku
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej – art. 8a ust. 1 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej: „do
zak³adów opieki zdrowotnej nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia³alnoœci
gospodarczej”.

Po trzecie, wiêkszoœæ ZOZ w ogóle nie posiada numeru identyfikacji podatkowej NIP. Ca³oœæ zysku,
nieopodatkowanego podatkiem od osób prawnych, przypada za³o¿ycielowi.

Po czwarte, umowy w sprawie finansowania dzia³alnoœci ZOZ z NFZ podpisuj¹ za³o¿yciele zamiast
kierowników ZOZ.

Analiza przepisów obowi¹zuj¹cych ustaw wskazuje jednak, ¿e niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej
jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Pozyskiwane przez niego wp³ywy stanowi¹
dochód podatkowy jednostki organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej i podlegaj¹
obci¹¿eniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Kluczowe znaczenie w sprawie ma kwestia, czy ZOZ stanowi jednostkê prawn¹ odrêbn¹ od swego
za³o¿yciela, czy te¿ z tym¿e za³o¿ycielem jest to¿samy. Innymi s³owy, chodzi o to, czy spó³ka cywilna
zak³adaj¹ca ZOZ powo³uje do ¿ycia odrêbny podmiot, czy te¿ wykreowany zak³ad opieki zdrowotnej jest
czêœci¹ spó³ki cywilnej.

Przepisy ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej jednoznacznie precyzuj¹, ¿e za³o¿yciel ZOZ oraz sam
zak³ad opieki zdrowotnej to dwie ca³kowicie ró¿ne jednostki prawne. W szczególnoœci mówi o tym art. 1
ust. 1 wy¿ej wymienionej ustawy: „zak³ad opieki zdrowotnej jest wyodrêbnionym organizacyjnie
zespo³em osób i œrodków maj¹tkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych i promocji zdrowia”. Art. 8 ust. 1 pkt 8 mówi, ¿e „zak³ad opieki zdrowotnej mo¿e byæ
utworzony, miêdzy innymi, przez spó³kê niemaj¹c¹ osobowoœci prawnej”. Art. 11 wy¿ej wymienionej
ustawy mówi, ¿e „ustrój zak³adu opieki zdrowotnej oraz inne sprawy dotycz¹ce jego funkcjonowania,
nieuregulowane w ustawie, okreœla statut”. Ust. 2 tego artyku³u mówi, ¿e „w statucie zak³adu opieki
zdrowotnej okreœla siê w szczególnoœci: pkt 1 – nazwê zak³adu odpowiadaj¹c¹ zakresowi udzielanych
œwiadczeñ, pkt 2 – cele i zadania zak³adu, pkt 3 – siedzibê i obszar dzia³ania, pkt 4 – rodzaje i zakres
udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych, pkt 5 – organy zak³adu i strukturê organizacyjn¹, pkt 6 – formê
gospodarki finansowej”. A ust. 3 cytowanego artyku³u mówi, ¿e „podmiot, który utworzy³ zak³ad, nadaje
statut, chyba ¿e przepisy ustawy stanowi¹ inaczej”.

Zgodnie z treœci¹ art. 67 wy¿ej wymienionej ustawy, nadzór nad zak³adami opieki zdrowotnej
sprawuje podmiot, który utworzy³ zak³ad, zwany dalej podmiotem sprawuj¹cymi nadzór – ust. 1; pod-
miot sprawuj¹cy nadzór dokonuje kontroli i oceny dzia³alnoœci zak³adu opieki zdrowotnej oraz pracy
kierownika zak³adu – ust. 2. I teraz ust. 3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2, obejmuj¹ w szcze-
gólnoœci: pkt 1 – realizacjê zadañ statutowych, dostêpnoœæ i poziom udzielanych œwiadczeñ; pkt 2
– prawid³owoœæ gospodarowania mieniem; pkt 3 – gospodarkê finansow¹.

Powo³ane wy¿ej przepisy, odwo³uj¹c siê do utworzenia zak³adu opieki zdrowotnej, jednoznacznie
przes¹dzaj¹, ¿e spó³ka cywilna kreuj¹ca ZOZ oraz sam zak³ad opieki zdrowotnej to dwie jednostki
organizacyjne, dwa zupe³nie odrêbne podmioty prawa. Od strony cywilnoprawnej zak³ad opieki
zdrowotnej mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania i nabywaæ prawa, posiadaæ maj¹tek. W szerokim jednak sensie
zak³ad nale¿y do za³o¿yciela, na przyk³ad osoby prawnej, osoby fizycznej czy spó³ki cywilnej osób
fizycznych, tak jak maj¹tek spó³ki cywilnej czy jawnej nale¿y do jej wspólników. Formalnie wspólnik
i spó³ka to odrêbne podmioty i odrêbne masy maj¹tkowe. Wspólnik jednak posiada prawo do
odpowiedniej czêœci maj¹tku spó³ki, a tak¿e odpowiada swym w³asnym maj¹tkiem za zaci¹gniête przez
spó³kê zobowi¹zania.
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W sytuacji ZOZ jest podobnie. Zak³ad opieki zdrowotnej zostaje wyposa¿ony w niezbêdny maj¹tek
przez za³o¿yciela, w szerokim sensie nale¿y jednak do za³o¿yciela, a za³o¿yciel ca³ym swoim maj¹tkiem
powinien odpowiadaæ za zobowi¹zania zaci¹gniête przez ZOZ. Za³o¿yciel ponadto, ustalaj¹c w statucie
zasady gospodarki finansowej zak³adu opieki zdrowotnej, mo¿e przewidzieæ wyp³acanie przez ZOZ
wypracowanych zysków na swoj¹ rzecz, rodzaj dywidendy.

Ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej wskazuje, ¿e ZOZ jest odrêbnym podmiotem, ró¿nym od
swego za³o¿yciela. Ten¿e akt normatywny nie daje jednak ZOZ przymiotu osobowoœci prawnej. W tym
stanie rzeczy zak³ad opieki zdrowotnej powinien zostaæ zakwalifikowany jako jednostka organizacyjna
pozbawiona osobowoœci prawnej. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, obci¹¿eniu tym podatkiem podlegaj¹, obok osób prawnych, równie¿ jednostki organizacyjne
nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, za wyj¹tkiem spó³ek. Art. 1 ust. 2: „przepisy ustawy maj¹ równie¿
zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoœci prawnej, z wyj¹tkiem spó³ek
cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych.”

Nie mo¿e byæ w¹tpliwoœci, ¿e ZOZ nie jest spó³k¹ prawa handlowego czy cywilnego. Zatem zak³ad
opieki zdrowotnej, na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest
podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednostka organizacyjna niemaj¹ca
osobowoœci prawnej, która na podstawie odrêbnych ustaw jest podatnikiem, podlega obowi¹zkowi
ewidencyjnemu oraz otrzymuje numer identyfikacji podatkowej NIP – to art. 2 ust. 1 ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowoœci jednostki organizacyjne pozbawione
osobowoœci prawnej obowi¹zane s¹ do prowadzenia ksi¹g rachunkowych. „Przepisy ustawy
o rachunkowoœci, zwanej dalej ustaw¹, stosuje siê do maj¹cych siedzibê lub miejsce sprawowania
zarz¹du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: pkt 5 – jednostek organizacyjnych niemaj¹cych
osobowoœci prawnej, z wyj¹tkiem spó³ek, o których mowa w pktach 1 i 2”. Ksiêgi te, na podstawie art. 9
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi¹ podstawê do ustalenia dochodu
podlegaj¹cego opodatkowaniu: „podatnicy s¹ obowi¹zani do prowadzenia ewidencji rachunkowej,
zgodnie z odrêbnymi przepisami, w sposób zapewniaj¹cy okreœlenie wysokoœci dochodu (straty),
podstawy opodatkowania i wysokoœci nale¿nego podatku za rok podatkowy (…)”.

W myœl art. 17 ust. 1 pkt 4 o podatku dochodowym od osób prawnych dochody podatników, rów-
nie¿ ZOZ, których celem statutowym jest miêdzy innymi ochrona zdrowia, podlegaj¹ zwolnieniu
z opodatkowania pod warunkiem wydatkowania tych dochodów na dzia³alnoœæ statutow¹. Zgodnie
z art. 17 ust. 1 wolne od podatku s¹: „pkt 4 – dochody podatników, z zastrze¿eniem ust. 1c, których
celem statutowym jest dzia³alnoœæ naukowa, naukowo-techniczna, oœwiatowa, w tym równie¿
polegaj¹ca na kszta³ceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
œrodowiska, wspierania inicjatyw spo³ecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na
wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodê, dobroczynnoœci, ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej,
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w czêœci przeznaczonej na te
cele. Ust. 1b – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotycz¹ce podatników przeznaczaj¹cych docho-
dy na cele statutowe lub inne cele okreœlone w tym przepisie, ma zastosowanie, je¿eli dochód jest
przeznaczony i – bez wzglêdu na termin – wydatkowany na cele okreœlone w tym przepisie, w tym
tak¿e na nabycie œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych s³u¿¹cych
bezpoœrednio realizacji tych celów oraz na op³acenie podatków nie stanowi¹cych kosztu uzyskania
przychodów”.

Dochody nieprzeznaczone na cele statutowe podlegaj¹ opodatkowaniu, czyli przed przekazaniem do-
chodu przez zak³ad opieki zdrowotnej na rzecz za³o¿yciela ZOZ podlegaj¹ obowi¹zkowemu
opodatkowaniu – standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych 19% w roku 2004,
w latach wczeœniejszych 27% i 40%. Uzyskane przez za³o¿yciela od ZOZ dochody, opodatkowane na
poziomie zak³adu opieki zdrowotnej, podlegaj¹ równie¿ opodatkowaniu u tego¿ za³o¿yciela. Jeœli
za³o¿ycielem by³aby osoba prawna, na przyk³ad spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, od
uzyskanych od ZOZ œrodków zap³aci³aby ogólny 19% podatek.

Jeœli zak³ad opieki zdrowotnej powo³any zosta³ przez spó³kê cywiln¹ osób fizycznych, sytuacja jest
odmienna. Taka spó³ka nie jest odrêbnym podatnikiem podatków dochodowych, a status podatników
przys³uguje jedynie wspólnikom – osobom fizycznym. Gdyby istot¹ funkcjonowania takiej spó³ki by³a
dzia³alnoœæ gospodarcza, wspólnicy uzyskaliby zysk ze Ÿród³a przychodów wskazanego w art. 14
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki, za³o¿yciela ZOZ, nie jest prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
lecz tylko i wy³¹cznie za³o¿enie niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej, który to zak³ad zajmuje siê
wykonywaniem œwiadczeñ medycznych jako odrêbna od za³o¿yciela jednostka organizacyjna. W tym
stanie rzeczy ewentualne zyski wyp³acone na rzecz spó³ki cywilnej przez ZOZ powinny zostaæ
zakwalifikowane jako przychody podatkowe ze Ÿród³a przychodów – kapita³y pieniê¿ne i prawa
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maj¹tkowe, co wynika z art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednostka organizacyjna
nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, wyp³acaj¹c na rzecz osoby fizycznej przychody okreœlone w art. 18,
powinna pobraæ w 2004 r. zaliczkê w wysokoœci 19% na podatek i odprowadziæ j¹ do w³aœciwego urzêdu
skarbowego w terminie do dwudziestego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu przekazania docho-
du.

W zwi¹zku z przedstawionymi kwestiami oraz przytoczonymi faktami chcia³bym prosiæ
o ustosunkowanie siê do nastêpuj¹cych problemów.

Po pierwsze, czy samodzielny niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej, bêd¹c podatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych, nie powinien mieæ nadanego przez urz¹d skarbowy odrêbnego
numeru identyfikacyjnego NIP?

Po drugie, czy podmiot ten nie powinien prowadziæ ksiêgi handlowej oraz na jej podstawie sporz¹dzaæ
sprawozdañ finansowych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowoœci?

Po trzecie, czy umowy z NFZ nie powinien zawieraæ kierownik niepublicznego zak³adu opieki
zdrowotnej, a nie jego za³o¿yciel?

Po czwarte, kiedy i w jakim trybie przewiduje Pan Minister podjêcie kroków prawnych maj¹cych na
celu przywrócenie praworz¹dnoœci w zakresie funkcjonowania niepublicznych zak³adów opieki
zdrowotnej w relacji do istniej¹cego systemu podatkowego?

Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Bielawskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Marka Balickiego

Wielce Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 7 lutego 2005 r. otrzyma³em sygnowan¹ przez wiceministra Zbigniewa Podrazê odpowiedŸ na

moje oœwiadczenie z³o¿one na siedemdziesi¹tym pi¹tym posiedzeniu Senatu. Trudno mi oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e odpowiedŸ tê przygotowa³ zasiedzia³y w ministerstwie urzêdnik, bowiem nie ró¿ni siê ona
od tych, jakie przez dwie kadencje otrzymywa³em po interwencjach w ró¿nych sprawach dotycz¹cych
ochrony zdrowia od Pana poprzedników.

Najpierw dowiadujê siê z odpowiedzi, ¿e „Dolnoœl¹ski Wojewódzki Oddzia³ Narodowego Funduszu
Zdrowia kontraktowa³ œwiadczenia i zawiera³ umowy ze œwiadczeniodawcami, zgodnie z materia³ami
i wzorami umów przyjêtymi w drodze zarz¹dzeñ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia” itd. Czyli
wszystko jest OK, a senator siê czepia. I w dalszym ci¹gu: „wartoœæ kontraktu zale¿y od rodzaju
œwiadczenia w poszczególnych specjalnoœciach, jakie dany szpital mo¿e realizowaæ, oraz od wartoœci
punktowej przypisanej w katalogu dla okreœlonego œwiadczenia”, ale pomija siê to, ¿e funkcjonuje limit
finansowy, który, jak s¹dzê, jest przez fundusz okreœlany arbitralnie. A limit ten okreœla, ile tych
œwiadczeñ szpital mo¿e wykonaæ. I wreszcie pada ironicznie stwierdzenie, ¿e ³ó¿ka szpitalne nie s¹
przedmiotem kontraktowania, tak jakby senator by³ na tyle têpy, ¿e nie by³by œwiadom tego faktu.
A przecie¿ ta kwota limitu przypadaj¹ca na ³ó¿ko w danym roku pozwala na uœwiadomienie, jak siê ma
finansowanie do mo¿liwoœci szpitala, a mówi¹c kolokwialnie, do jego zdolnoœci produkcyjnej, jak rów-
nie¿ do tego, czy pacjenci chc¹ siê w nim leczyæ.

O tym, ¿e liczba ³ó¿ek ma jednak zwi¹zek z wysokoœci¹ limitu, œwiadczy historia szpitala
w Dzier¿oniowie, by³o to ju¿ zreszt¹ przedmiotem moich dwóch oœwiadczeñ skierowanych do ministra
Sikorskiego. Szpital ten siê restrukturyzowa³ i ilekroæ zmniejsza³ liczbê ³ó¿ek, to fundusz obni¿a³ mu
limit finansowy.

I wreszcie przywo³any w odpowiedzi przepis ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., który ma mnie
pouczyæ, co nale¿y do zadañ funduszu, a jest to okreœlenie jakoœci i dostêpnoœci oraz analiza kosztów
œwiadczeñ. Ale jak fundusz ocenia tê jakoœæ i dostêpnoœæ œwiadczeñ? Na podstawie sprawozdawczoœci
szpitala, skarg œwiadczeniobiorców czy w jakiœ inny sposób? W moim przekonaniu to zadanie w ogóle
nie jest realizowane. A koszty rzeczywiœcie analizuje, zazwyczaj stwierdzaj¹c, ¿e jest za drogo!

Na zakoñczenie pragnê wyraŸnie powiedzieæ, ¿e na pytania zawarte w oœwiadczeniu z³o¿onym na
siedemdziesi¹tym pi¹tym posiedzeniu Senatu nie otrzyma³em rzetelnej odpowiedzi, nie zosta³em te¿
przekonany, ¿e nie ma nierównoœci podmiotów.

£¹czê wyrazy nale¿nego szacunku
Janusz Bielawski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Gerarda Czajê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister polityki spo³ecznej Izabeli
Jarugi-Nowackiej

Kieruj¹c siê poczuciem odpowiedzialnoœci za los tysiêcy osób niepe³nosprawnych zagro¿onych
dalszymi zwolnieniami zarówno na otwartym rynku pracy, jak i na chronionym rynku pracy, proszê
Pani¹ Minister o powstrzymanie panuj¹cego chaosu prawnego, jaki wytworzy³ siê w ostatnim czasie
w tym jak¿e bardzo wra¿liwym obszarze.

Prawie siedem tysiêcy podmiotów otwartego i chronionego rynku pracy zdecydowanie negatywnie
ocenia obecnie obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania prawne zwi¹zane z rozliczaniem siê z otrzymywanej pomocy
publicznej.

Alarmuj¹ce s¹ równie¿ wyst¹pienia i oœwiadczenia wszystkich organizacji œrodowiskowych
zwi¹zanych z zatrudnieniem i rehabilitacj¹ zawodow¹ i spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych. Dotycz¹
one w szczególnoœci nastêpuj¹cych kwestii.

Po pierwsze, nierealizowania od momentu wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej programu
zwi¹zanego z udzielan¹ pomoc¹ publiczn¹ dla pracodawców osób niepe³nosprawnych, co uniemo¿liwia
te¿ pe³ne korzystanie z pomocy publicznej obowi¹zuj¹cej w Unii Europejskiej.

Po drugie, przedstawiony rz¹dowy projekt ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych stwarza powa¿ne zagro¿enia dla utrzymania
zatrudnienia osób niepe³nosprawnych na obecnym poziomie. Oparty jest on na nieczytelnych
i nierealnych za³o¿eniach i ma charakter czysto fiskalny.

Po trzecie, po raz kolejny ju¿ w trakcie opracowywania nowych rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych
osób niepe³nosprawnych pomija siê organizacje œrodowiskowe oraz, nie wiem dlaczego, nie uwzglêdnia
siê opinii zg³aszanych przez Krajow¹ Radê Konsultacyjn¹ do spraw Osób Niepe³nosprawnych, chocia¿
jest ona organem doradczym Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Osób Niepe³nosprawnych.

Dokonawszy analizy zatrudnienia osób niepe³nosprawnych od 2000 r., zauwa¿a siê systematyczny
spadek liczby zak³adów pracy chronionej, tym samym spada równie¿ liczba zatrudnionych tam
niepe³nosprawnych – o oko³o trzydzieœci szeœæ tysiêcy.

Problem niepe³nosprawnoœci to nie tylko problem samych osób niepe³nosprawnych, to problem nas
wszystkich. Smutny wizerunek do niczego niezdolnej, niezaradnej, biernej, s³abo wykszta³conej
i wykluczonej z ¿ycia spo³ecznego osoby niepe³nosprawnej odchodzi w zapomnienie. Inwestowanie
w ludzi, równie¿ w tych o ograniczonej sprawnoœci, jest korzystne nie tylko dla tych osób i ich rodzin, ale
tak¿e dla spo³eczeñstwa – w wymiarach humanistycznych, ekonomicznych i gospodarczych. I warto
o tym pamiêtaæ.

Gerard Czaja
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Gerarda Czajê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Z dniem 1 kwietnia zacznie obowi¹zywaæ nowy statut Poczty Polskiej, zatwierdzony przez Pana Mini-
stra. Na skutek tej decyzji wiele zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w Poczcie Polskiej zwraca siê do
pos³ów i senatorów o interwencjê zwi¹zan¹ z powa¿nymi zmianami organizacyjnymi.

Zwraca siê przy tym uwagê, ¿e zakres dzia³ania Centrum Us³ug Pocztowych nie pokrywa siê ani
z planami komunikacyjnymi poczty, ani z podzia³em terytorialnym kraju. Przyk³adem mo¿e byæ
Rejonowy Urz¹d Pocztowy w S³upsku. Instytucja ta po³o¿ona jest w ca³oœci w województwie pomorskim,
a w strukturze pocztowej przyporz¹dkowana jest do Szczecina, zaœ s³u¿by ekspedycyjno-rozdzielcze
i listonoszy planuje siê przyporz¹dkowaæ Koszalinowi. Zgodnie z najbli¿szymi planami przestanie
istnieæ RUP w S³upsku i w zwi¹zku z tym straci pracê oko³o 1 tysi¹ca osób.

Nieznane s¹ kryteria, na podstawie których opracowana zosta³a nowa struktura, w wyniku
wprowadzenia której RUP w S³upsku ma ulec likwidacji. Wed³ug mojej wiedzy w porównaniu do innych
RUP w Polsce S³upsk uzyskuje bardzo dobre wyniki w zakresie przychodów i liczby klientów. Analiza
obci¹¿eñ s³u¿b dorêczeñ równie¿ wykazuje lepsze wyniki ni¿ na przyk³ad wyniki RUP Koszalin czy RUP
Stargard Szczeciñski. Ponadto przesy³ki adresowane z kraju do mieszkañców S³upska i okolic
nadchodz¹ z kierunków: Gdynia – 42%, Poznañ – 32%, Bydgoszcz – 13%, Szczecin – 12%, Koszalin
– 11%, a przesy³ki priorytetowe kierowane do adresatów w ca³ym kraju s¹ wysy³ane za pomoc¹ wêz³a
pocztowego w Gdyni.

Zarówno analiza ekonomiczna, jak i analiza mierników wspomagaj¹cych oraz zaanga¿owanie
i aktywnoœæ Rejonowego Urzêdu Poczty w S³upsku nie stanowi¹ moim zdaniem uzasadnienia likwidacji
Rejonu w S³upsku.

Gerard Czaja
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Dziemdzielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jerzego Swatonia

Szanowny Panie Ministrze!
Ju¿ po raz kolejny w swojej pracy parlamentarnej spotykam siê z problemami powsta³ymi na tle

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Owe problemy dotycz¹ uprawnieñ w³aœcicielskich na
wodach powierzchniowych p³yn¹cych, które stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa w zestawieniu
z polityk¹ w³aœcicieli gruntów, na których p³yn¹ te wody, najczêœciej gmin.

Ograniczenia prawa w³asnoœci gruntu znajduj¹cego siê pod wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi to
zasadnicza oœ konfliktu. Prawa w³asnoœci w stosunku do wód publicznych w imieniu Skarbu Pañstwa
wykonuje, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej, a jego decyzje dotycz¹ce publicznych wód na gruntach gminnych budz¹ nierzadko stanowczy
sprzeciw w³aœcicieli gruntów – gmin.

Kolejna oœ konfliktu to decyzje podejmowane na mocy rozporz¹dzeñ dyrektorów regionalnych
zarz¹dów gospodarki wodnej w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych wodach
p³yn¹cych. Decyzje o granicach obwodów rybackich na publicznych wodach p³yn¹cych czêsto godz¹
bowiem w d³ugoletni¹ politykê gmin.

Pragnê tak¿e zwróciæ uwagê Pana Ministra, ¿e dyrektorzy regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej,
którzy oddaj¹ obwody rybackie w u¿ytkowanie na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, tym
sposobem czêsto wchodz¹ w konflikt z w³aœcicielami gruntów, na których znajduj¹ siê wody publiczne.
Postêpowanie konkursowe na podstawie §16 rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi
w sprawie konkursu ofert na oddanie w u¿ytkowanie obwodu rybackiego, w wyniku którego wy³aniani
s¹ u¿ytkownicy wód, jest czêsto niejasne dla gmin. W³aœcicielowi gruntu trudno jest uzyskaæ rzeteln¹
informacjê, jakimi przes³ankami kieruje siê dyrektor regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej przy
rozstrzyganiu konkursu.

Panie Ministrze, gminy czêsto zostaj¹ postawione przed faktem dokonanym i zmuszone s¹
zaakceptowaæ podjête, nierzadko bez ich wiedzy, decyzje. Prawa w³aœcicielskie gmin s¹ tu wyraŸnie
ograniczone i choæby z tego powodu gminy powinny byæ poinformowane o przysz³oœci swoich gruntów,
na których p³yn¹ wody nale¿¹ce do Skarbu Pañstwa.

Zdajê sobie sprawê, ¿e jakiekolwiek prawa przyznane jednej ze stron spowoduj¹ ograniczenie praw
drugiej strony – ochrona praw jednych rodzi ograniczenia praw tych drugich. Istot¹ sporu jest bowiem
wykonywanie prawa w³asnoœci na dwóch przedmiotach, co nie jest ³atwe do pogodzenia. Ale niezbêdne
s¹ takie regulacje prawne, które zapewni¹ w³aœcicielom mo¿liwoœæ niezak³óconego wykonywania ich
praw.

£¹czê wyrazy szacunku
Józef Dziemdziela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Dziemdzielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Miros³awa Gronickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pozwolê sobie zwróciæ uwagê Pana Ministra na problem, który dotyczy obni¿enia wysokoœci

subwencji oœwiatowej dla samorz¹dów powiatowych w 2005 r.
Szczególnie interesuj¹ mnie dwa powiaty: poddêbicki i zgierski. Œrodki na ogóln¹ subwencjê

oœwiatow¹ na rok 2005 dla nich zosta³y znacznie zmniejszone.
Obni¿enie subwencji budzi sprzeciw wymienionych samorz¹dów powiatowych, gdy¿ powiatom tym

zosta³y przedstawione informacje do planowania bud¿etu na rok 2005, a nastêpnie Ministerstwo Fi-
nansów poinformowa³o o zmniejszeniu kwot subwencji, i to po uchwaleniu bud¿etów przez te samo-
rz¹dy. Pragnê nadmieniæ, ¿e owe subwencje s¹ o wiele ni¿sze ni¿ w roku 2004, a zadania wynikaj¹ce
z reformy oœwiaty, których najwa¿niejszy etap przypada na ten rok (nowa matura), s¹ niewspó³mierne
do œrodków, jakimi dysponuj¹ powiaty poddêbicki i zgierski.

Dlatego zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê, jakie okolicznoœci
spowodowa³y zmniejszenie ogólnej subwencji oœwiatowej na rok 2005 dla powiatów poddêbickiego
i zgierskiego w województwie ³ódzkim.

£¹czê wyrazy szacunku
Józef Dziemdziela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Izdebskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzego Millera

Szanowny Panie Prezesie!
Jako senator RP ziemi siedlecko-ostro³êckiej zwracam siê do Pana Prezesa z uprzejm¹ proœb¹

o udzielenie pomocy Samodzielnemu Publicznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
w uzyskaniu od Narodowego Funduszu Zdrowia nale¿noœci z tytu³u wykonanych œwiadczeñ zdrowotnych
ponad iloœci zakontraktowane w 2004 r. Ca³kowita wartoœæ tych „nadwykonañ” za rok 2004 wynosi
941 tysiêcy 971 z³ 40 gr, z czego przypadki ratuj¹ce ¿ycie i zdrowie to kwota 914 tysiêcy 207 z³ 40 gr.

Pismo w tej sprawie, skierowane przez prezydenta miasta Siedlce, przesy³am w za³¹czeniu*.

Z powa¿aniem
S³awomir Izdebski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Apoloniê Klepacz

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o pilne podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do uporz¹dkowania stref

numeracyjnych na terenie województwa opolskiego w czêœci dotycz¹cej mo¿liwoœci funkcjonowania
powiatu oleskiego w opolskiej strefie numeracyjnej.

Brak reakcji osób i instytucji odpowiedzialnych za obecn¹ sytuacjê, w której mieszkañcy powiatu
oleskiego, ³¹cz¹c siê z numerami w województwie opolskim, zmuszeni s¹ do korzystania z po³¹czeñ
miêdzystrefowych, jest nie do przyjêcia. Pomimo zapewnieñ ministra ³¹cznoœci Jaros³awa Okr¹g³ego
z roku 2000 i kolejnych deklaracji podsekretarza stanu Krzysztofa Hellera w Ministerstwie
Infrastruktury do chwili obecnej nie podjêto ¿adnych dzia³añ w kierunku poprawienia tej sytuacji.
Tymczasej z licznej korespondencji prowadzonej przez zarz¹d województwa opolskiego w tej kwestii
wynika tylko fakt przerzucania odpowiedzialnoœci na kolejne instytucje. Niedopuszczalna jest
sytuacja, w której brak dzia³añ operatora, w tym przypadku TP SA, powoduje tak znaczne utrudnienia
dla mieszkañców gmin powiatu oleskiego, które od 1 stycznia 1999 r., czyli od ponad szeœciu lat, le¿¹
w granicach administracyjnych województwa opolskiego.

Apelujê do Pana Ministra i osób odpowiedzialnych za powy¿szy stan o podjêcie natychmiastowych,
skutecznych dzia³añ, aby w³¹czyæ powiat oleski do opolskiej strefy numeracyjnej. Powy¿szy apel jest
wyrazem troski o interes spo³ecznoœci lokalnej, która w dobie upowszechniania siê idei spo³eczeñstwa
informacyjnego oczekuje zmiany utrzymuj¹cej siê od wielu lat niekorzystnej sytuacji zwi¹zanej z tak
wysokimi kosztami dostêpu do us³ug telekomunikacyjnych.

Z wyrazami szacunku
Apolonia Klepacz

78 posiedzenie Senatu w dniach 16 i 17 marca 2005 r.
118 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 78. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Apoloniê Klepacz

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Marka Balickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zobowi¹zana wnioskiem Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Sejmiku Województwa

Opolskiego zwracam siê do Pana Ministra o przyspieszenie prac nad rozporz¹dzeniem w sprawie
wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej.

Dotychczas obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie reguluj¹ce te kwestie nak³ada na zak³ady opieki
zdrowotnej obowi¹zek dostosowania siê do tych wymagañ w terminie do 30 czerwca 2005 r., to jest
w terminie, którego wiêkszoœæ jednostek ochrony zdrowia nie jest w stanie dotrzymaæ. Jednoczeœnie
oczekuje siê, ¿e zostan¹ opracowane rozwi¹zania systemowe reguluj¹ce kwestie warunków fachowych
i sanitarnych. Nowelizacja wspomnianego rozporz¹dzenia umo¿liwi³aby zaœ zak³adom opieki
zdrowotnej dalsze funkcjonowanie i nie spowodowa³a koniecznoœci wykreœlenia ich z rejestru podmio-
tów do czasu zakoñczenia prac nad rozwi¹zaniami systemowymi.

Takich rozwi¹zañ legislacyjnych oczekuje œrodowisko pracowników s³u¿by zdrowia i samorz¹dy.

Z wyrazami szacunku
Apolonia Klepacz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Aleksandrê Koszadê

Oœwiadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej i sportu Miros³awa Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2004 r. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e przepis art. 91 ust. 2 ustawy

o systemie oœwiaty z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. oraz wydane na jego podstawie rozporz¹dzenie Rady Minis-
trów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wyp³acania oraz
wysokoœci pomocy materialnej dla uczniów s¹ niezgodne z Konstytucj¹ RP. Przepisy te utraci³y moc
z dniem 31 grudnia 2004 r.

W uchylonym rozporz¹dzeniu wyraŸnie zapisano, ¿e finansowanie, zakwaterowanie w internacie lub
bursie oraz korzystanie z posi³ków jest wspierane przez bud¿et pañstwa lub bud¿ety jednostek samo-
rz¹du terytorialnego – §1 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporz¹dzenia.

Wejœcie w ¿ycie nowego rozporz¹dzenia z dnia 11 stycznia 2005 r. uchyli³o jedynie przeszkodê
formaln¹ w funkcjonowaniu sto³ówek szkolnych, ale nie rozwi¹za³o najwa¿niejszych dla organów
prowadz¹cych kwestii finansowania dzia³alnoœci zarówno sto³ówek, jak i internatów. Po uchyleniu
rozporz¹dzenia z 1993 r. ca³kowity koszt ich utrzymania spad³ bowiem na organy prowadz¹ce. Brak
pomocy finansowej ze strony pañstwa mo¿e zaœ doprowadziæ do faktycznej likwidacji sto³ówek
i internatów w szko³ach, co z kolei utrudni dostêp do oœwiaty dzieci i m³odzie¿y z terenów wiejskich.

Obecnie dyrektorzy szkó³ maj¹ ustaliæ, w porozumieniu z organem prowadz¹cym, wysokoœæ op³at za
korzystanie ze sto³ówek i internatów. W wielu wypadkach mo¿e to oznaczaæ ustalenie op³at na poziomie
rzeczywistych kosztów, bowiem organy prowadz¹ce od lat borykaj¹ siê z problemem braku œrodków na
edukacjê – subwencje przekazywane jednostkom samorz¹du terytorialnego s¹ ni¿sze od rzeczywistych
kosztów. Problem ten w wiêkszym stopniu dotyczy jednostek samorz¹du terytorialnego szczebla
powiatowego.

Ta sytuacja mo¿e w krótkim czasie doprowadziæ do likwidacji sto³ówek i internatów.
Proszê Pana Ministra o informacjê, czy te problemy bêd¹ w najbli¿szym czasie rozwi¹zane.

Z powa¿aniem
Aleksandra Koszada
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mariana Lewickiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Andrzeja Kalwasa

Szanowny Panie Ministrze!
Art. 5 §3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (DzU z 2002 r. nr 42, poz. 369,

z póŸniejszymi zmianami) mówi: „notariuszowi za dokonanie czynnoœci notarialnych przys³uguje
wynagrodzenie okreœlone na podstawie umowy ze stronami czynnoœci, nie wy¿sze ni¿ maksymalne
stawki taksy notarialnej w³aœciwe dla danej czynnoœci. Taksê ustala w drodze rozporz¹dzenia Minister
Sprawiedliwoœci, w porozumieniu z Ministrem Finansów i po zasiêgniêciu opinii Krajowej Rady
Notarialnej”.

Ustawodawca, formu³uj¹c taki zapis, wskazuje na okolicznoœæ elastycznego podejœcia do op³at
pobieranych z tytu³u wykonywanych czynnoœci notarialnych, poniewa¿ u¿ywa okreœlenia „nie wy¿sze”.
Niestety, w praktyce pojêcie „maksymalnej stawki” oznacza jej stosowanie wprost. Strony czynnoœci
notarialnych nie s¹ informowane, i¿ stosowana stawka mo¿e mieæ tak¿e inn¹ wartoœæ. W tym stanie
rzeczy wydaje siê stosowne, by minister sprawiedliwoœci, wydaj¹c akt wykonawczy w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej, zawar³ w nim zapis wyraŸnie wskazuj¹cy na przys³uguj¹ce
stronom prawa i na obowi¹zek informowania stron przez notariuszy w zakresie ponoszonych op³at
– które wcale nie musz¹ byæ ustalane w maksymalnej wysokoœci. Taka regulacja wype³ni zapisy
ustawowe oraz zapewni ochronê interesów stron czynnoœci notarialnych.

Z powa¿aniem
Marian Lewicki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Lorenza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie gminy z w³asnego bud¿etu, jako zadanie w³asne, wyp³acaj¹ dodatki mieszkaniowe

u¿ytkownikom mieszkañ. S¹ to znacz¹ce kwoty w bud¿ecie ka¿dej gminy, szczególnie gdy dotyczy to
biednego województwa warmiñsko-mazurskiego.

Konstrukcja obecnych przepisów pozwala na dowolnoœæ w ustalaniu kosztów utrzymania
mieszkania – szczególnie dotyczy to zaliczek zwi¹zanych z centralnym ogrzewaniem, ciep³¹ i zimn¹
wod¹ – bêd¹cych podstaw¹ do naliczania wysokoœci dodatku mieszkaniowego. Nadp³atê po rozliczeniu
tych mediów u osób wystêpuj¹cych po raz kolejny o przyznanie dodatku, chodzi o ci¹g³oœæ wyp³at
dodatku, nale¿a³oby rozliczyæ, pomniejszaj¹c wydatki mieszkaniowe przyjmowane na podstawie
naliczenia dodatku, w przeliczeniu na okresy miesiêczne.

Obecnie w tej sprawie ministerstwo i Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze prezentuj¹ odmienne
stanowiska, co powoduje wiele nieporozumieñ i budzi w¹tpliwoœci.

W zwi¹zku z tym korzystne by³oby wypracowanie zmiany do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (DzU nr 156, poz. 1817) w ten sposób, aby
zwroty z tytu³u rozliczenia zaliczek za co, ciep³¹ i zimn¹ wodê wp³ywa³y na pomniejszenie wydatków
mieszkaniowych, stanowi¹cych podstawê naliczenia dodatku po przeliczeniu na okresy miesiêczne.

Proponowana zmiana mo¿e byæ wprowadzona na przyk³ad poprzez dodanie w §2 ust. 2
wymienionego rozporz¹dzenia wyrazów „pomniejszanych o zwroty z tytu³u rozliczenia za energiê
ciepln¹ i wodê przeliczonych na okresy miesiêczne”. Pomniejszenie nastêpowa³oby w okresie od
miesi¹ca, w którym dokonano rozliczenia, do up³ywu okresu równego okresowi, za który dokonano
zwrotu.

Zmiany te zobowi¹¿¹ administratorów do wprowadzenia jednolitego sposobu rozliczania centralnego
ogrzewania i wody, likwiduj¹c jednoczeœnie problemy z interpretacj¹ przepisów.

£¹czê wyrazy szacunku
Janusz Lorenz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Lorenza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana bardzo zaniepokojony praktykami towarzysz¹cymi realizacji projektu

powo³ania Centrum Us³ug Pocztowych.
W za³o¿eniu powo³anie tak zwanych CUP mia³o za zadanie usprawnienie dzia³alnoœci Poczty Polskiej

i jej dostosowanie do oczekiwañ i potrzeb klienta. Za kluczowe uwa¿am tak¿e dostosowanie zasiêgu
dzia³ania nowo powstaj¹cych jednostek do granic poszczególnych województw. W praktyce pozwoli to
bowiem na efektywn¹ koordynacjê pracy podleg³ych urzêdów, dziêki zlikwidowaniu sytuacji, gdy kilka
gmin z terenu danego województwa jest obs³ugiwanych przez urzêdy podlegaj¹ce centrali z innego woje-
wództwa. Nie po to bowiem podjêto wysi³ek ponownego podzia³u administracyjnego kraju, by teraz
instytucje œwiadcz¹ce us³ugi na danym terenie mia³y tworzyæ odmienn¹ mapê.

Tymczasem, jak wynika z moich informacji, górê nad interesem ogó³u, firmy, a tak¿e, co nie mniej
wa¿ne, pracowników Poczty Polskiej wziê³y partykularne ambicje. Pe³nomocnicy do spraw utworzenia
CUP na terenie pó³nocno-wschodniej Polski nie tylko nie maj¹ jednolitej, spójnej koncepcji ich
tworzenia, ale tak¿e konsekwentnie d¹¿¹ do rozparcelowania wszystkich urzêdów miêdzy CUP
Bia³ystok, CUP Gdañsk i CUP Bydgoszcz, a w ogóle nie planuj¹ utworzenia CUP Olsztyn. Jak to siê ma
do za³o¿enia równomiernego rozwoju regionów? Szczególnie gdy mówimy o jednym z najwa¿niejszych
regionów, jedynym granicz¹cym z Rosj¹.

Projekt ten w ¿adnej mierze nie by³ konsultowany ze zwi¹zkami zawodowymi, które zdecydowanie
protestuj¹ przeciwko takiemu rozwi¹zaniu.

Logicznie rzecz bior¹c, najefektywniejszym rozwi¹zaniem by³oby powielenie w strukturach CUP
podzia³u terytorialnego kraju, tak aby automatycznie w ka¿dym mieœcie wojewódzkim znajdowa³ siê
CUP koordynuj¹cy pracê urzêdów poczty w danym województwie.

Opisane praktyki i d¹¿enia w ¿adnej mierze nie usprawni¹ dzia³ania Poczty Polskiej i zamiast
umiejscowiæ j¹ bli¿ej klienta, uczyni¹ jej us³ugi jeszcze trudniej dostêpnymi. Nadto doprowadzi to
w konsekwencji do zwolnieñ pracowników w województwie warmiñsko-mazurskim, gdzie jest
najwy¿sze bezrobocie w kraju.

Dodatkowym argumentem przeciwko takiemu rozwi¹zaniu jest tak¿e kwestia konkurencji na rynku.
Tak daleko id¹ce zmiany organizacyjne, jak wy³¹czanie pewnych województw, uczyni¹ pocztê ma³o
atrakcyjn¹ dla klienta i os³abi¹ jej pozycjê. Utrata takiego rynku us³ug, jakim jest województwo
warmiñsko-mazurskie, by³aby powa¿nym b³êdem. A doœwiadczenia TP SA wskazuj¹, ¿e jest to bardzo
prawdopodobne.

Rozwi¹zanie proponowane przez pe³nomocników do spraw tworzenia CUP jest nie do
zaakceptowania.

Proszê Pana Ministra o interwencjê w tej sprawie i o niedopuszczenie do wydatkowania publicznych
pieniêdzy na organizacjê czegoœ, co nie zda egzaminu w praktyce.

Przy realizacji takich zamierzeñ konieczne jest planowanie i analiza d³ugofalowa, potrzebne jest
myœlenie perspektywiczne, a opisane dzia³ania gwarantuj¹ jedynie chwilowe oszczêdnoœci, w dalszej
perspektywie zaœ bêd¹ generowaæ wysokie koszty.

Jest to stanowisko zespo³u parlamentarnego senatorów Warmii i Mazur, bardzo zbulwersowanych
takim kierunkiem dzia³añ. Utrzymanie tendencji do robienia z naszego województwa zaœcianka mo¿e staæ
siê przyczynkiem do zg³oszenia wotum nieufnoœci dla rz¹du, czego nikt z nas tak naprawdê nie chce.

Analogiczne stanowisko deklaruj¹ tak¿e Zwi¹zek Gmin Warmiñsko-Mazurskich, Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich w Olsztynie, organizacje kombatanckie i Stowarzyszenie Przeciwdzia³ania
Bezrobociu w Olsztynie, a, co najwa¿niejsze, zwi¹zki zawodowe pracowników poczty.

£¹czê wyrazy szacunku
Janusz Lorenz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Lorenza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Marka Belki

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana w sprawie bulwersuj¹cej co najmniej dziewiêæset osiemdziesi¹t tysiêcy ludzi

w Polsce, tylu bowiem cz³onków liczy Polski Zwi¹zek Dzia³kowców. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e chc¹c
oddaæ skalê zainteresowania tematem, liczbê tê powinno siê pomno¿yæ przynajmniej przez trzy, gdy¿
z dzia³ek korzystaj¹ ca³e rodziny. Jak mi wiadomo, sytuacja ta budzi tak¿e kontrowersje wœród
przedstawicieli sektora organizacji pozarz¹dowych krajowych i wojewódzkich, miêdzy innymi
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Olsztynie. Rzecz dotyczy sytuacji, w jakiej znalaz³ siê Polski
Zwi¹zek Dzia³kowców po wyrokach s¹dów kolejnych instancji w sprawie bezumownego korzystania
z gruntu. Zas¹dzon¹ kwotê prawie 4 milionów z³, bêd¹ musieli pokryæ wszyscy dzia³kowcy, a w dalszej
konsekwencji Skarb Pañstwa.

Tymczasem wiele w¹tpliwoœci budz¹ przes³anki decyzji s¹du, podjêtej na podstawie wczeœniejszych
decyzji administracyjnych, miêdzy innymi prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 31 lipca
1997 r., uniewa¿niaj¹cej decyzjê z 1968 r. o wyw³aszczeniu pierwszej z bêd¹cych przedmiotem sportu
nieruchomoœci. Postêpowanie administracyjne odbywa³o siê bez udzia³u Polskiego Zwi¹zku
Dzia³kowców. Paradoks sytuacji polega na tym, ¿e w dalszym postêpowaniu uznano zasadnoœæ
wyw³aszczenia drugiej i trzeciej nieruchomoœci, a odmówiono takiego stwierdzenia w stosunku do
nieruchomoœci pierwszej. Trzeba dodaæ, ¿e wyw³aszczenie w 1968 r. ca³ego terenu odbywa³o siê na
takich samych warunkach, to jest wyw³aszczono trzy nieu¿ytkowane rolniczo nieruchomoœci o ³¹cznej
powierzchni 9,5 ha. Osoby wyw³aszczone otrzyma³y stosowne odszkodowania, za które naby³y dzia³ki
budowlane i wybudowa³y domy, w których mieszkaj¹ nadal ich spadkobiercy. Wyw³aszczony teren
zosta³ natomiast przekazany dzia³kowcom, którzy utworzyli na nim POD imienia 23 Lutego. Teren ten
zosta³ nastêpnie zagospodarowany, podzielony na dzia³ki i przydzielony dzia³kowcom. Poczyniono tak-
¿e ogromne nak³ady w dobrej wierze, zwiêkszaj¹c zdecydowanie wartoœæ nieruchomoœci, dzia³aj¹c przy
tym w pe³nym zaufaniu do obowi¹zuj¹cego prawa i opartych na nim decyzji.

W 1997 r. osoba prywatna, Beata N., która naby³a aktem notarialnym od osób wyw³aszczonych ich
roszczenia do nieruchomoœci za kwotê 80 tysiêcy z³, rozpoczê³a bataliê o wyrugowanie z zajmowanego
terenu dzia³kowców. Dzisiaj, w majestacie prawa, praktycznie odmawia siê dzia³kowcom dalszej
egzystencji i skazuje na ogromne straty, których ciê¿ar znacznie przekracza mo¿liwoœci zwi¹zku.
Sytuacja uleg³aby radykalnej zmianie w przypadku weryfikacji decyzji uznaj¹cych wyw³aszczenie za
niewa¿ne.

Jak mi wiadomo, Ministerstwo Infrastruktury nie widzi mo¿liwoœci zmiany decyzji, a tak¿e ich
ponownego rozpatrzenia, przyjmuj¹c zasadê, ¿e w tej sprawie ju¿ obowi¹zuj¹ wyroki NSA i S¹du
Najwy¿szego. Pragnê jednak zwróciæ uwagê Pana Premiera na fakt, ¿e PZD przedstawi³ nowe, istotne do-
wody w sprawie, które nie by³y znane w momencie rozpatrywania sprawy przez NSA i S¹d Najwy¿szy.
Odmowa ponownego rozpatrzenia sprawy stwierdzenia niewa¿noœci wyw³aszczenia rodzi podejrzenie
o niechêæ Ministerstwa Infrastruktury do wnikania w meritum sprawy i uczciwego jej rozwi¹zania.

Mimo niekorzystnych rozstrzygniêæ przed S¹dem Apelacyjnym dzia³kowcy nadal licz¹ na prze³om
w sprawie, maj¹c nadziejê, ¿e wreszcie ktoœ zechce merytorycznie rozpatrzyæ kolejne odwo³anie od
decyzji ministerstwa oraz naprawiæ b³êdy i wyrz¹dzone dzia³kowcom krzywdy.

Proszê Pana Premiera o wnikliwe zbadanie sprawy, tak by zasadnoœæ wydanych przez resort decyzji,
a tak¿e bêd¹cych ich wynikiem rozstrzygniêæ s¹dowych, nie budzi³a w¹tpliwoœci i nie krzywdzi³a
niewinnych ludzi, a Rz¹d nie by³ pos¹dzony o umywanie r¹k od czegokolwiek. Nie jest w niczyim
interesie doprowadzenie do sytuacji, gdy spraw¹ zajmie siê Trybuna³ w Strasburgu, a obecnie sprawa
zmierza w tym w³aœnie kierunku.

£¹czê wyrazy szacunku
Janusz Lorenz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Lorenza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera

Szanowny Panie Premierze!
Samorz¹dy, zgodnie ze swoimi kompetencjami, realizuj¹ zadania na rzecz lokalnych spo³ecznoœci.

Zabiegaj¹ o œrodki unijne i podejmuj¹ realizacjê inwestycji i dzia³añ maj¹cych s³u¿yæ dobru
spo³ecznemu i rozwojowi.

Województwo warmiñsko-mazurskie jest województwem o najwy¿szej stopie bezrobocia w kraju.
Gminy s¹ biedne, ubogie jest spo³eczeñstwo. Niestety, w obecnym stanie prawnym do robót
publicznych mo¿na kierowaæ tylko osoby o szczególnym statusie, podlegaj¹ce wczeœniej dzia³aniom
wynikaj¹cym z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Zanim takie osoby powróc¹ do ¿ycia w spo³eczeñ-
stwie, minie wiele czasu. Nie bierze siê za to pod uwagê innych bezrobotnych, którzy nie spe³niaj¹
wymogów ustawy, a na których jednak najczêœciej spoczywa ciê¿ar utrzymania rodzin. W takim
przypadku nawet krótkotrwa³a praca dla jednego z cz³onków rodziny daje efekt nie tylko w postaci œrod-
ków na utrzymanie, ale tak¿e przeciwdzia³a znalezieniu siê tych osób w grupie podlegaj¹cej
wykluczeniu spo³ecznemu, popadaniu w na³ogi, rezygnacjê i depresjê. Osoby te, trac¹c pracê, a bêd¹c
aktywnymi, maj¹ szansê utrzymaæ siê „na poziomie” nawet przy krótkotrwa³ych, interwencyjnych
pracach, do czasu znalezienia sta³ego zajêcia.

W województwie warmiñsko-mazurskim od wielu lat wykorzystujemy wszystkie narzêdzia s³u¿¹ce
poprawie sytuacji, niemniej wci¹¿ poszukujemy nowych rozwi¹zañ. Takim w³aœnie instrumentem,
pozwalaj¹cym bezpoœrednio wp³ywaæ na sytuacjê na rynku pracy by³oby wprowadzenie do ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99 poz. 1001 z 2004 r.) zmian dotycz¹cych
robót publicznych. Umo¿liwienie powiatom i gminom dotkniêtym wysokim bezrobociem organizowania
przez samorz¹dy robót publicznych, kierowania do robót publicznych organizowanych przez samo-
rz¹dy innych osób bezrobotnych ni¿ wymienione w ustawie w obecnym jej brzmieniu, kierowanie tych
osób do robót publicznych bez udzia³u w zajêciach integracyjnych przewidzianych ustaw¹
o zatrudnieniu socjalnym, stanowi³oby wielk¹ pomoc w walce z bezrobociem i wielu ludziom da³oby
szansê podjêcia zatrudnienia.

Wdra¿ane programy rz¹dowe, miêdzy innymi realizowany obecnie pilota¿owy program budowy
domów socjalnych, zak³adaj¹ zatrudnienie osób bezrobotnych, a jednoczeœnie przywo³ana wczeœniej
ustawa ogranicza tê mo¿liwoœæ. Dotychczas corocznie w ramach robót publicznych zatrudniani byli
fachowcy w zawodach budowlanych, którzy nie znajdowali innego zatrudnienia – by³y to osoby powy¿ej
czterdziestego roku ¿ycia. Wnioskowane zmiany umo¿liwi³yby zatrudnienie tych fachowców w ramach
robót publicznych, co w obecnej sytuacji jest prawie niemo¿liwe, gdy¿ samorz¹dy przy swoich krañcowo
napiêtych bud¿etach nie zdo³aj¹ ponieœæ kosztów ich zatrudnienia.

Z tych wzglêdów proszê Pana Ministra o rozwa¿enie propozycji wprowadzenia zmian w ustawie, a tym
samym podjêcia kolejnego kroku ku likwidacji jednego z naszych najwiêkszych problemów
– bezrobocia.

£¹czê wyrazy szacunku
Janusz Lorenz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³odzimierza £êckiego
i senatora Jerzego Smorawiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Marka Belki

Reaguj¹c na protest wójta gminy KaŸmierz (powiat szamotulski, województwo wielkopolskie), pana
Wies³awa W³odarczaka, sk³adamy oœwiadczenie odnosz¹ce siê do Zarz¹dzenia nr 8 Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 14 grudnia 2004 r., zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie szczegó³owego
zakresu zadañ i organizacji Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Wspomniane zarz¹dzenie wprowadza zmiany dotycz¹ce terytorialnego zakresu dzia³ania oddzia³ów
Urzêdu Statystycznego w Poznaniu. Na jego mocy instytucje i podmioty gospodarcze oraz osoby
fizyczne wpisane do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w gminie KaŸmierz s¹ obs³ugiwane przez
oddalony o ponad 100 km oddzia³ w Pile. Dotychczas podmioty te by³y obs³ugiwane przez po³o¿ony
w stosunkowo niewielkiej odleg³oœci, oko³o 20 km, oddzia³ w Poznaniu.

Gmina KaŸmierz znajduje siê w bezpoœrednim zasiêgu oddzia³ywania tak zwanej infrastruktury
biznesu miasta Poznania. Wiêzy ekonomiczne s¹ bardzo trwa³e, polegaj¹ na lokowaniu interesów
w okreœlonych bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzêdach administracji publicznej oraz
za³atwianiu wielu formalnoœci w oœrodku wojewódzkim. Dostêpnoœæ tych instytucji jest niew¹tpliwym
atutem gminy KaŸmierz, przyci¹gaj¹cym nowych inwestorów. Gmina KaŸmierz posiada certyfikat
„Gmina Fair Play”, który zobowi¹zuje do prowadzenia okreœlonej polityki, przyjaznej interesantom.

Podjêta przez prezesa GUS decyzja o obs³udze podmiotów maj¹cych siedzibê na terenie gminy
KaŸmierz przez oddzia³ w Pile nie by³a wczeœniej konsultowana. Tym samym nie s¹ nam znane powody,
dla których zosta³o przyjête takie w³aœnie rozwi¹zanie. Naszym zdaniem stanowi ona wy³om w polityce
budowania w³aœciwej atmosfery dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i przyci¹gania nowych
inwestorów oraz stoi w jawnej sprzecznoœci z ¿ywotnymi interesami mieszkañców gminy KaŸmierz.

Uznaj¹c zasadnoœæ wy¿ej przytoczonych argumentów, uprzejmie prosimy o przeanalizowanie
sytuacji i rozwa¿enie mo¿liwoœci weryfikacji przyjêtego przez prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
stanowiska, tak by by³o mo¿liwe przywrócenie obs³ugi podmiotów dzia³aj¹cych na terenie gminy
KaŸmierz przez Urz¹d Statystyczny w Poznaniu.

dr W³odzimierz £êcki
prof. Jerzy K. Smorawiñski

78 posiedzenie Senatu w dniach 16 i 17 marca 2005 r.
126 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 78. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Matusiaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Marka Belki

Szanowny Panie Premierze!
Ostatnie doniesienia prasowe, miêdzy innymi w „Dzienniku Polskim”, „Pulsie Biznesu”, „Gazecie

Wyborczej”, dotycz¹ce UOKiK s¹ niepokoj¹ce. Chcia³bym wiêc zwróciæ uwagê Pana Premiera na
dzia³alnoœæ podleg³ego panu urzêdu.

Jednymi z g³ównych jego zadañ – podajê za stron¹ internetow¹ www.uokik.gov.pl – s¹:
— sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez przedsiêbiorców przepisów odnoœnych aktów

prawnych dotycz¹cych ochrony konkurencji i konsumentów;
— wydawanie decyzji w sprawach z zakresu przeciwdzia³ania praktykom ograniczaj¹cym

konkurencjê, koncentracji lub podzia³u przedsiêbiorstw oraz decyzji w sprawach kar pieniê¿nych;
— podejmowanie czynnoœci wynikaj¹cych z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie od dziœ wiadomo, ¿e konkurencja jest motorem gospodarki wolnorynkowej. Nasze pañstwo

powinno wiêc dok³adaæ wszelkich starañ, aby instytucje promuj¹ce takie zachowania dzia³a³y
efektywnie.

Tak siê jednak nie dzieje! O ile Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów dzia³a w miarê sprawnie,
jeœli chodzi na przyk³ad o kartel korporacji taksówkarzy w Szczecinie, o tyle w sprawach niezmiernie
istotnych ze wzglêdu na rozmiar firm oskar¿onych o praktyki gwa³c¹ce konkurencjê oraz liczbê ludzi
i firm dotkniêtych takim monopolistycznym postêpowaniem efektywnoœæ ta jest znikoma. Chodzi tu
o kary na³o¿one miêdzy innymi na PKP Cargo – ³¹cznie 60 milionów z³ w 2004 r.; PKN Orlen – 40 milio-
nów z³ w lipcu 2000 r.; czy Telekomunikacjê Polsk¹ SA – 20 milionów z³ w styczniu 2004 r. Nie
zapominajmy, ¿e dotkniêci karami za praktyki monopolistyczne to w wiêkszoœci nasz rodzinny ma³y
i œredni biznes lub my sami.

Jaki jest odbiór spo³eczny ci¹gn¹cych siê w nieskoñczonoœæ procesów, odwo³añ, kasacji, z których
w zasadzie nic nie wynika, a firmy, które ewidentnie ³ama³y zasady konkurencji, nie s¹ w rzeczywistoœci
za to karane? U ka¿dego obywatela Polski tworzy to obraz niewydolnoœci administracji pañstwowej
i s¹dów! ¯adna z rekordowych kar na³o¿onych na monopolistów lub quasi-monopolistów nie zosta³a
przecie¿ zap³acona!

Wydaje siê, ¿e efektywnoœæ postêpowañ prowadzonych przez UOKiK mo¿e byæ poprawiona poprzez
przyspieszenie rozpatrywania spraw, ale równie¿ przez œmielsze stosowanie uprawnieñ, na przyk³ad
nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalnoœci wydanym decyzjom. Wydaje siê, ¿e urz¹d z tych
mechanizmów nie korzysta, gdy¿ ¿adna z „du¿ych” decyzji, na ³¹czn¹ kwotê ponad 150 milionów z³, nie
otrzyma³a takiej klauzuli. W przypadku decyzji UOKiK wa¿niejsza wydaje siê nieuchronnoœæ kary
nak³adanej na monopolistê lub firmê ³ami¹c¹ zasady konkurencji ni¿ sama jej wysokoœæ. Obecnie
obserwujemy jednak ca³kowit¹ bezkarnoœæ monopolistów i quasi-monopolistów, co nie s³u¿y dobrze
wizerunkowi naszego pañstwa, szczególnie je¿eli weŸmiemy pod uwagê medialn¹ wrzawê wokó³
przedstawiania zarzutów w jednym z procesów bêd¹cym na wokandzie warszawskiego s¹du.

Chcia³bym wiêc prosiæ Pana Premiera o informacjê na temat kroków, jakie zostan¹ podjête przez rz¹d
RP w celu usprawnienia metod dzia³ania Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i S¹du
Antymonopolowego w taki sposób, aby ich decyzje by³y podejmowane w takim czasie, który nie k³óci siê
ze spo³ecznym poczuciem sprawiedliwoœci, czyli odpowiednio szybko. W przeciwnym wypadku tylko
nieliczni bêd¹ pamiêtaæ, o co w ogóle chodzi³o w karach nak³adanych przez UOKiK, a to nie le¿y
w interesie ani naszego pañstwa, ani nas samych.

Z powa¿aniem
Ryszard Matusiak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Miet³ê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Andrzeja Kalwasa

Pragnê przedstawiæ bulwersuj¹c¹ sprawê pana Adama Oleksiaka z miejscowoœci Brzesko, wojewódz-
two ma³opolskie, który od dwudziestu lat stara siê dojœæ prawdy i uzyskaæ sprawiedliwy wyrok s¹dowy
w sprawie rewaloryzacji swojej renty. Ten d³ugotrwa³y spór pana Adama Oleksiaka z ZUS i wymiarem
sprawiedliwoœci mo¿na uznaæ za kuriozalny, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e ¿yjemy, jak g³osi konstytucja,
w pañstwie prawa.

Pan A. Oleksiak, piêædziesiêcioszeœcioletni rencista, od wielu lat bezskutecznie stara siê
o sprawiedliwe, zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa rozwi¹zanie swoich ¿yciowych problemów.
Jego starania by³y i s¹ – mimo przedstawianych przez niego racjonalnych i prawnie uzasadnionych
argumentów – negatywnie rozpatrywane przez takie instytucje jak inspektorat ZUS w Bochni, woje-
wódzki s¹d pracy i S¹d Apelacyjny w Krakowie.

A. Oleksiak czuje siê pokrzywdzony przez ZUS i wymiar sprawiedliwoœci. Domaga siê wznowienia
postêpowania oraz wyrównania strat poniesionych w wyniku niew³aœciwego naliczania, w okresie
ubieg³ych dwudziestu lat, nale¿nych mu œwiadczeñ rentowych.

Problemy pana A. Oleksiaka zaczê³y siê w 1985 r., gdy uleg³, nie z w³asnej winy, wypadkowi w pracy.
Nastêpstwa tego wypadku uznano za chorobê zawodow¹. Z tego tytu³u pan Oleksiak ma orzeczone 60%
kalectwa oraz 25% uszczerbku z tytu³u wypadku przy pracy. Do tej pory ZUS nie wyda³ orzeczenia ani
decyzji w sprawie tych 25%, do tej pory nie wyp³acono panu A. Oleksiakowi stosownego
odszkodowania. Cztery lata pozostawa³ on bez pracy i bez renty. Dopiero w 1989 r. przyznano mu rentê
ze wzglêdu na ogólny stan zdrowia. Nie waloryzowano podstawy wymiaru jego renty, mimo i¿ up³ynê³y
cztery lata od wypadku, a¿ do chwili przyznania renty, a trzeba dodaæ, ¿e by³o w tym czasie kilka
waloryzacji. Przez dwanaœcie lat pobiera³ rentê ze wzglêdu na ogólny stan zdrowia, chocia¿ nale¿a³a mu
siê renta z powodu choroby zawodowej. Rentê tak¹ zacz¹³ pobieraæ dopiero od 1998 r.

W roku 1991 w ramach rewaloryzacji rent i emerytur ZUS obni¿y³ mu podstawê wymiaru renty,
twierdz¹c, ¿e podstawa renty by³a ju¿ zwaloryzowana o 36%, na podstawie uchwa³y nr 19 Rady Minis-
trów z dnia 1 lutego 1988 r., poz. 22. Pan Oleksiak, nie zgadzaj¹c siê z decyzj¹ ZUS, odwo³a³ siê do woje-
wódzkiego s¹du pracy w Krakowie. S¹d oddali³ jego odwo³anie 28 sierpnia 1992 r. A. Oleksiak odwo³a³
siê od tego wyroku, ale S¹d Apelacyjny, postanowieniem z dnia 17 maja 1994 r., oddali³ jego apelacjê,
podtrzymuj¹c decyzjê ZUS. Nie wyjaœniono panu Oleksiakowi, dlaczego podstawê jego renty
zrewaloryzowano tylko o 36%, nie uwzglêdniaj¹c kilku kolejnych waloryzacji rent. Przez tê operacjê, jak
twierdzi A. Oleksiak, zosta³ poszkodowany.

Pan A. Oleksiak twierdzi, ¿e posiada kilka pism z ZUS o wzajemnie sprzecznych informacjach, które
utrudniaj¹ racjonalne wyjaœnienie ca³ego sporu. W zwi¹zku z tym, jak twierdzi, nikt nie chce
wyprostowaæ tych nieprawid³owoœci.

Panie Ministrze, maj¹c na uwadze zarówno dobro obywatela, jak i d¹¿enie do pe³nego, zgodnego
z obowi¹zuj¹cym prawem wyjaœnienia wszystkich okolicznoœci przedstawionego problemu, zwracam
siê do Pana o podjêcie przewidzianych prawem procedur umo¿liwiaj¹cych wznowienie postêpowania
w tej niemaj¹cej precedensu w polskim wymiarze sprawiedliwoœci sprawie.

Mieczys³aw Miet³a
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bogdana Podgórskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzego Millera

Oœwiadczenie to dotyczy propozycji umowy o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rok 2005.

Propozycja ta, a w szczególnoœci zapisy §9 wymienionej umowy wzbudzaj¹ uzasadnione, moim
zdaniem, w¹tpliwoœci pracowników POZ. Lekarze stoj¹ na stanowisku, ¿e jest to obci¹¿one wadami,
które w przysz³oœci mog¹ stanowiæ powa¿ny problem podczas realizacji œwiadczeñ na poziomie
podstawowej opieki zdrowotnej. Dotyczy to przede wszystkim zapisu stwierdzaj¹cego, ¿e w przypadku
zmiany miejsca zatrudnienia przez lekarza POZ lista ubezpieczonych sporz¹dzona w oparciu
o dotychczasowe deklaracje nie stanowi podstawy do dokonywania rozliczeñ oraz ¿e lekarz POZ tworzy
now¹ listê ubezpieczonych w oparciu o nowe deklaracje.

Oznacza to, ¿e w przypadku zmiany œwiadczeniodawcy przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
formalnie lekarz ten traci osoby, które do tej pory by³y do niego zapisane. Tym samym jest on zmuszony
ponownie dotrzeæ z deklaracjami najczêœciej do tych samych osób, a zdarza siê, ¿e mog¹ byæ ich setki.
Oczywiœcie nie bierzemy tu pod uwagê lekarzy zmieniaj¹cych w sposób znacz¹cy miejsce swojego
zamieszkania. W praktyce ten zapis powa¿nie ogranicza, a w niektórych przypadkach wrêcz
uniemo¿liwia lekarzowi zmianê miejsce zatrudnienia. Wystarczy wzi¹æ pod uwagê ryzyko utraty do tej
pory zaewidencjonowanych osób oraz olbrzymi¹ pracê i nak³ady finansowe, jakie nale¿y uwzglêdniæ
przy ponownym budowaniu listy ubezpieczonych. W takiej sytuacji mo¿na by siê zastanawiaæ, po co
lekarz mia³by zmieniaæ œwiadczeniodawcê i po co nowy œwiadczeniodawca mia³by przyjmowaæ lekarza
bez pacjentów.

Takie uregulowanie jest równie¿ niekorzystne z punktu widzenia samego pacjenta. Osoby zapisane
do lekarza POZ zmieniaj¹cego miejsce zatrudnienia, a zarazem œwiadczeniodawcê s¹ jakby wyjête spod
opieki zdrowotnej. Jest to zwi¹zane z tym, ¿e do czasu ponownego wyboru lekarza przez pacjenta œwiad-
czeniodawca, u którego lekarz POZ pracowa³, oraz ten, do którego przechodzi zmieniaj¹c miejsce
zatrudnienia, nie otrzymuj¹ z NFZ funduszy na leczenie tych pacjentów.

Odnoszê wra¿enie, ¿e zapisy §9 s¹ sztucznym i nie do koñca przemyœlanym rozwi¹zaniem,
wprowadzaj¹cym niepotrzebne zamieszanie. Przecie¿ pacjent ma ustawowo zagwarantowan¹ swobodê
wyboru lekarza pierwszego kontaktu i kiedy uzna, ¿e nie odpowiada mu zmiana miejsca zatrudnienia
przez lekarza rodzinnego, to w ka¿dej chwili mo¿e z niego zrezygnowaæ, a nastêpnie zapisaæ siê do
innego lekarza. Dodatkowo chcia³bym nadmieniæ, ¿e zmiana miejsca zatrudnienia przez lekarza POZ
dla pacjenta mo¿e wi¹zaæ siê na przyk³ad tylko ze zmian¹ adresu gabinetu lekarskiego w obrêbie tej
samej miejscowoœci. Tym samym ponowne wype³nienie deklaracji bêdzie z jego punktu widzenia
nikomu niepotrzebn¹ biurokracj¹. Zapis ten jest niekorzystny równie¿ z punktu widzenia podmiotów,
które zmierzaj¹ do po³¹czenia siê w celu zwiêkszenia zakresu us³ug œwiadczonych w ramach POZ.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
Jakie s¹ przes³anki wprowadzenia zapisu zawartego w §9 ust. 4 propozycji umowy o udzielanie

œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej?
Czy rozwa¿ana by³a mo¿liwoœæ wprowadzenia zasady, ¿e to œwiadczeniodawca zobowi¹zany jest do

przekazania lekarzowi zmieniaj¹cemu miejsce zatrudnienia zestawienia ubezpieczonych, którzy
dokonali wyboru jego osoby?

Chcia³bym nadmieniæ, ¿e takie rozwi¹zanie funkcjonowa³o w Ma³opolskim Oddziale Narodowego
Funduszu Zdrowia do roku 2003 i nie by³o do niego powa¿niejszych zastrze¿eñ, zarówno ze strony
lekarzy POZ, jak i ubezpieczonych.

Maj¹c na uwadze znaczenie spo³eczne zasygnalizowanego problemu, proszê Pana Prezesa o mo¿liwie
szybk¹ odpowiedŸ na postawione pytania.

£¹czê wyrazy szacunku
Bogdan Podgórski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bogdana Podgórskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Banku Przemys³owo-Handlowego Józefa Wancera

Sk³adam to oœwiadczenie w zwi¹zku ze spotkaniem, w którym mia³em okazjê uczestniczyæ,
dotycz¹cym sporu zbiorowego, w jaki weszli z pracodawc¹ pracownicy Banku BPH. Na rozmowy
zosta³em zaproszony w charakterze obserwatora i jako obserwator chcia³bym Panu Prezesowi
Wancerowi przekazaæ kilka moich spostrze¿eñ z proœb¹ o ich przeanalizowanie.

Oczywiœcie, zasadnicz¹ kwesti¹ s¹ oczekiwania pracowników banku zwi¹zane z rozwi¹zaniem sporu.
Wydaje mi siê, ¿e nie s¹ one zbyt wygórowane. Przecie¿ niczym nadzwyczajnym s¹ d¹¿enia pracowników
do tego, aby pracodawca przestrzega³ przepisów kodeksu pracy, ustawy o zwi¹zkach zawodowych czy
ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych. W³aœciwie s¹ to sprawy naturalne, uregulowane prawnie
i nie powinny byæ one przedmiotem sporu. Tym bardziej dziwi fakt, ¿e do sporu o to dosz³o w takiej
instytucji jak Bank BPH. Z informacji, które posiadam, wynika, ¿e kontrola przeprowadzona przez Pañ-
stwow¹ Inspekcjê Pracy wykaza³a nieprawid³owoœci w zakresie przestrzegania kodeksu pracy w Banku
BPH. Tymczasem, co jest zadziwiaj¹ce, niewiele zrobiono, aby je wyeliminowaæ.

Powszechnie wiadomo, ¿e Bank BPH w stosunkowo nied³ugim czasie znacznie siê rozwin¹³. Obecnie
jest trzecim co do wielkoœci, cechuj¹cym siê wysokim potencja³em wzrostu, bankiem w Polsce. Znajduje
siê w œcis³ej czo³ówce w rankingu na najlepsz¹ spó³kê roku 2004, sporz¹dzonego na zlecenie „Pulsu
Biznesu”. W ubieg³ym roku wypracowa³ ponad 1 mld z³ zysku brutto, to jest dwa razy wiêcej ni¿ w roku
2003. Z pewnoœci¹ jest to wielki sukces, którego beneficjentami powinni byæ równie¿ pracownicy
Banku BHP – przecie¿ s¹ jego wspó³autorami. Myœlê, ¿e je¿eli Pañstwo nie rozwi¹¿ecie tego sporu
mo¿liwie szybko, to mo¿e on zostaæ, zupe³nie niepotrzebnie, upubliczniony. Bêdzie to z pewnoœci¹
niekorzystne zarówno dla wizerunku banku, jak i notowañ gie³dowych spó³ki.

Na zakoñczenie chcia³bym Panu przekazaæ, ¿e by³em zaskoczony lekcewa¿eniem i nonszalancj¹,
jakie w trakcie prowadzonych rozmów da³o siê dostrzec w s³owach i gestach przedstawicieli pracodaw-
cy. Myœlê, ¿e w³aœnie takie podejœcie mo¿e powa¿nie utrudniaæ nawi¹zanie dialogu i wypracowanie
wspólnego stanowiska.

Odniosê siê tutaj do wywiadu, jakiego udzieli³ Pan redaktorowi Jerzemu Huczkowskiemu z „Gazety
Antykwarycznej” w listopadzie 2004 r., w którym mówi¹c o relacjach panuj¹cych w Banku, którym Pan
kieruje, powiedzia³ Pan:

„Nie jest to tylko zimna instytucja, lecz organizm, który sk³ada siê z uczuæ… Jeœli chodzi
o negocjacje… W Polsce jest bardzo charakterystyczne, ¿e kiedy siê dyskutuje, to czêsto robi siê to w taki
sposób, by pokonaæ oponenta. Nie uwzglêdnia siê faktu, ¿e ka¿dy mo¿e mieæ swoje zdanie… Gdy
o czymœ dyskutujemy, to wk³adamy w to tyle emocji i robimy to tak d³ugo, a¿ ktoœ zwyciê¿y. A tak nie
powinno byæ… Uwa¿am, ¿e w Polsce nie ma jeszcze wystarczaj¹cej kultury dyskusji. A polega ona na
tym, ¿e nie musimy zniszczyæ oponenta, lecz mo¿emy znaleŸæ wspólny cel.”

To piêkne s³owa, zgadzam siê z nimi ca³kowicie. Pozwalaj¹ mi one mieæ nadziejê, ¿e uda siê Pañstwu
znaleŸæ wspólny cel i osi¹gn¹æ porozumienie, co z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie korzystne zarówno dla obu
stron sporu, jak i wszystkich klientów Banku BPH.

£¹czê wyrazy szacunku
Bogdan Podgórski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Rzemykowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Zwracam siê do ministra infrastruktury z proœb¹ o zamieszczenie w tegorocznym planie emisji
znaczków pocztowych znaczka poœwiêconego Stanis³awowi Staszicowi w dwieœcie piêædziesi¹t¹
rocznicê jego urodzin.

Stanis³aw Staszic to jeden z najwybitniejszych umys³ów epoki oœwiecenia w Europie. By³ filozofem,
dzia³aczem politycznym i oœwiatowym oraz wybitnym geologiem i geografem, a tak¿e profesorem
Akademii Zamojskiej i autorem wielu wa¿nych prac naukowych. Utworzy³ Towarzystwo Przyjació³
Nauk, Szko³ê Akademiczno-Górnicz¹ w Kielcach, Uniwersytet Warszawski, Instytut Agronomiczny na
Marymoncie, Instytut G³uchoniemych i Ociemnia³ych oraz Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze.

Przez ca³e ¿ycie by³ wierny swojemu has³u „byæ narodowi u¿ytecznym”. Swój wielki maj¹tek przekaza³
na cele publiczne, g³ównie na warszawskie szpitale oraz na budowê Domu Przytu³ku i Pracy.

Senat RP uczci³ pamiêæ wielkiego Polaka specjaln¹ uchwa³¹, któr¹ za³¹czam do niniejszego
oœwiadczenia.

Z powa¿aniem
Tadeusz Rzemykowski
przewodnicz¹cy Komisji Emigracji
i Polaków za Granic¹
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Sa³ugê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera

Szanowny Panie Ministrze!
Wydaje siê, i¿ nie ma sprecyzowanych przepisów reguluj¹cych kwestiê, kto powinien zap³aciæ za

badania osoby skierowanej na sta¿ przez powiatowy urz¹d pracy. Ani nie wynika to z art. 229 k.p., ani
nie precyzuj¹ tego przepisy konkretyzuj¹ce kodeks pracy – mam tu na myœli rozporz¹dzenie ministra
zdrowia i opieki spo³ecznej z dnia 30 maja 1996 r. dotycz¹ce miêdzy innymi badañ lekarskich pracowni-
ków, DzU nr 69 poz. 332 z póŸniejszymi zmianami, w którym obowi¹zek pokrycia kosztów badañ
ogólnych lub specjalistycznych odnosi siê tylko do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracê.

W zwi¹zku z tym w praktyce jest tak, ¿e urzêdy pracy niechêtnie finansuj¹ badania sta¿ystów – mog¹
to robiæ na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – i przerzucaj¹ ten
obowi¹zek na pracodawców. Ci z kolei nie maj¹ takiego obowi¹zku na podstawie obowi¹zuj¹cych prze-
pisów prawa i uchylaj¹ siê od wykonywania badañ, gdy¿ sta¿ysta w myœl kodeksu pracy nie jest
pracownikiem, czyli osob¹ zatrudnion¹ na podstawie umowy o pracê.

Ponadto w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma siê
znaleŸæ zapis – art. 38 ust. 4 – ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ finansowania przez starostê kosztów badañ
specjalistycznych, na które w ramach us³ug œwiadczonych w powiatowych urzêdach pracy przez
doradców zawodowych kierowani maj¹ byæ bezrobotni, do 15% przeciêtnego wynagrodzenia. Zapis ten
zablokuje definitywnie mo¿liwoœæ finansowania du¿ej czêœci badañ przez urzêdy pracy i pog³êbi jedynie
problemy interpretacyjne.

Proszê o wziêcie tego wszystkiego pod uwagê podczas dalszych prac resortu.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Sa³uga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Sa³ugê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera

Szanowny Panie Ministrze!
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego w trakcie oceny formalnej odrzuci³ wniosek gminy

Jaworzno dotycz¹cy „Budowy centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej”. W uzasadnieniu odrzucenia
wniosku znalaz³a siê informacja o tym, i¿ dzia³anie 3.5.1 „Lokalna infrastruktura edukacyjna
i sportowa” „dopuszcza budowê bibliotek szkolnych, a nie miejskich”! Taka wyk³adnia stosowania
kryteriów oceny, wed³ug urzêdników urzêdu marsza³kowskiego, pochodzi z kierowanego przez pana
resortu.

W uzupe³nieniu ZPORR opublikowanym jako za³¹cznik do rozporz¹dzenia ministra gospodarki
i pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. – DzU nr 200 poz. 2051 – budowa bibliotek jest wymieniona
enumeratywnie jako jeden z rodzajów projektów, które mog¹ byæ finansowane w ramach dzia³ania
3.5.1. Biblioteki s¹ opisane bezprzymiotnikowo, jako „biblioteki”, bez wskazywania jakichkolwiek
ograniczeñ co do formy dzia³ania.

Stwierdzenie urzêdu marsza³kowskiego, ¿e biblioteki publiczne nie stanowi¹ lokalnej infrastruktury
edukacyjnej, jest sprzeczne z zapisami art. 18 ustawy o bibliotekach mówi¹cymi, ¿e biblioteki publiczne
s³u¿¹ zaspokajaniu potrzeb oœwiatowych, kulturalnych i informacyjnych ogó³u spo³eczeñstwa oraz
uczestnicz¹ w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Ja osobiœcie nie widzê w tym zapisie ani jednego
s³owa niezwi¹zanego z edukacj¹.

Wydaje siê, ¿e gdyby intencj¹ tworz¹cych ZPORR by³o ograniczenie dzia³ania wy³¹cznie do bibliotek
szkolnych, by³yby ono okreœlone w punkcie dotycz¹cym infrastruktury szkolnej, a nie jako samodzielne
dzia³anie!

Mnie osobiœcie nie jest znany przyk³ad czegoœ takiego jak „budynek biblioteki szkolnej”. Dlatego nie
ma potrzeby budowania, rozbudowywania czy modernizacji takich obiektów, gdy¿ ksiêgozbiór bibliotek
szkolnych mieœci siê w adaptowanych, pojedynczych salach szkolnych czy zaplecza szkolnego.

W œwietle tych argumentów biblioteki pe³ni¹ funkcjê zarówno kulturaln¹, jak i edukacyjn¹. Ponadto
realizacja budowy biblioteki publicznej wpisuje siê w zasadê koncentracji funduszy strukturalnych,
gdy¿ tak du¿y projekt jak biblioteka pozwoli osi¹gn¹æ pozytywne i mierzalne wskaŸniki oddzia³ywania
programu.

Je¿eli potwierdzi Pan fakt, ¿e wspomniana interpretacja zapisów ZPORR pochodzi z pañskiego
resortu, to bêdzie to dla mnie dzia³anie bezpodstawne i nielogiczne oraz wysoce szkodliwe dla rozwoju
wszystkich regionów, które wnosi³y o budowê bibliotek publicznych. Wiêcej argumentów zosta³o
przedstawionych w odwo³aniu gminy Jaworzno, przekazanym na rêce Pana Ministra.

Zatem bardzo proszê Pana Ministra o jak najszybsze ustosunkowanie siê do przedstawionego proble-
mu oraz o rzeczowe rozpatrzenie odwo³ania gminy Jaworzno od decyzji Urzêdu Marsza³kowskiego Woje-
wództwa Œl¹skiego.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Sa³uga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Spychalskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Telewizji Polskiej SA Jana Dworaka

Szanowny Panie Prezesie!
Podczas spotkañ z wyborcami z Wielkopolski z coraz wiêkszym natê¿eniem podnoszony jest problem

pozbawienia ich mo¿liwoœci odbioru programów telewizyjnych emitowanych na antenie lokalnej Trójki.
Ograniczenia te dotycz¹ blisko 30% mieszkañców, g³ównie pó³nocnej i po³udniowej Wielkopolski.

Taki stan jest sprzeczny z obowi¹zkiem telewizji publicznej, obowi¹zkiem zapewnienia równego
dostêpu obywateli do emitowanych programów, w tym programów informacyjnych przygotowywanych
przez poznañski oddzia³ Telewizji Polskiej.

Liczne interwencje w tej sprawie okaza³y siê do tej pory bezowocne.
Uprzejmie proszê Pana Prezesa o podjêcie skutecznych dzia³añ, by problem ten rozwi¹zaæ w interesie

odbiorców telewizyjnych.

Andrzej Spychalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Spychalskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister polityki spo³ecznej Izabeli
Jarugi-Nowackiej

Podczas licznych spotkañ wyborczych, zw³aszcza z przedstawicielami lokalnych samorz¹dów,
z coraz wiêksz¹ trosk¹ i niepokojem podnoszony jest problem spadaj¹cego przyrostu naturalnego
i koniecznoœci wprowadzenia systemowych rozwi¹zañ wspieraj¹cych polskie rodziny.

Zauwa¿alny jest spadek dzietnoœci, spadek liczby zawieranych ma³¿eñstw, wzrost liczby rozwodów.
W ubieg³ym roku ludnoœæ naszego kraju, wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, zmniejszy³a
siê o kolejne szesnaœcie tysiêcy w porównaniu z 2003 r., a dzietnoœæ spad³a poni¿ej poziomu
gwarantuj¹cego zastêpowanie pokoleñ. Te niekorzystne tendencje dotycz¹ praktycznie wszystkich
miast i gmin. Zmniejsza siê liczba dzieci i m³odzie¿y poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia. Dane
demograficzne wskazuj¹, ¿e liczba zgonów przewy¿sza liczbê urodzeñ.

Same gminy i miasta nie s¹ w stanie sprostaæ zadaniom z dziedziny polityki prorodzinnej. ¯adne
zasi³ki, ¿adna jednorazowa pomoc finansowa ze strony samorz¹du nie wywo³aj¹ korzystnych zjawisk.
Zarówno administracja rz¹dowa, samorz¹dy wszystkich szczebli, jak i organizacje pozarz¹dowe
powinny jak najszybciej zacz¹æ realizowaæ zintegrowan¹ politykê prorodzinn¹, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na takie elementy, jak: pomoc w uzyskaniu samodzielnoœci finansowej rodzin,
poprawa warunków mieszkalnych, przygotowanie dzieci i m³odzie¿y do pe³nienia funkcji rodzinnych
i spo³ecznych.

Poœród najczêœciej wnioskowanych rozwi¹zañ, na które nale¿y po³o¿yæ nacisk, s¹: po pierwsze,
promocja zatrudniania m³odych kobiet, na miejsce których na czas urlopu macierzyñskiego lub
wychowawczego zatrudniane by³yby na preferencyjnych warunkach (refundacja czêœci wynagrodzenia
lub czêœci sk³adek ZUS) osoby na zastêpstwo. Pracownicy zatrudniani w ramach umów na zastêpstwo
pomniejszaliby grono bezrobotnych, co by³oby korzystne dla wszystkich stron.

Po drugie, polityka podatkowa przyjazna dla rodzin z dzieæmi – na przyk³ad wprowadzenie odpisów
podatkowych na edukacjê dzieci.

Po trzecie, przyznanie prawa do p³atnych urlopów wychowawczych wszystkim rodzicom, niezale¿nie
od dochodu w rodzinie, na drugie i kolejne dzieci. Obecnie przepisy o œwiadczeniach rodzinnych daj¹ to
prawo tylko tym rodzicom, u których dochód w rodzinie nie jest wy¿szy ni¿ kwota 504 z³ na osobê lub
585 z³ z dzieckiem niepe³nosprawnym. W wypadku tej ostatniej grupy rodzin, to jest kwalifikuj¹cych siê
do zasi³ku rodzinnego wed³ug aktualnych przepisów, p³atny urlop wychowawczy winien byæ utrzymany
tak¿e na pierwsze dziecko.

W dyskusjach tocz¹cych siê na posiedzeniach komisji rad samorz¹dowych radni, zaniepokojeni
niekorzystnymi danymi demograficznymi, uznali, ¿e nadszed³ czas, aby w obliczu narastaj¹cych prob-
lemów demograficznych polityce prorodzinnej nadaæ najwy¿szy priorytet.

Andrzej Spychalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki prezesa Zarz¹du PKP Przewozy Regionalne
Sp. z o.o. Henryka Szklarskiego

Sprawa, z któr¹ zwracam siê do Wysokiej Izby, jest z pozoru b³aha, dotyczy bowiem reaktywowania
dwóch zlikwidowanych po³¹czeñ kolejowych ³¹cz¹cych Bydgoszcz z Pi³¹. Otrzyma³em w tej sprawie apel
Rady Miejskiej w Wyrzysku. Domaga siê ona przywrócenia poci¹gu relacji Bydgoszcz – Pi³a nr 58425,
który do stacji Wyrzysk Osiek doje¿d¿a³ o godzinie 9.34, a w Pile by³ o godzinie 10.10. Od dnia 7 lutego
bie¿¹cego roku poci¹g ten kursuje tylko do stacji Wyrzysk Osiek i przyje¿d¿a o dwanaœcie minut póŸniej,
to jest o godzinie 9.46. Równie¿ z dniem 7 lutego bie¿¹cego roku wycofany zosta³ poci¹g relacji Pi³a
– Bydgoszcz G³ówna nr 85434, wyje¿d¿aj¹cy z Pi³y o godzinie 20.05, który przyje¿d¿a³ na stacjê Wyrzysk
Osiek o godzinie 20.41.

Radni motywuj¹ swe stanowisko tym, ¿e likwidacja tych po³¹czeñ zrywa ukszta³towan¹ przez lata
tkankê spo³ecznych wiêzi, niszczy utrwalony system dojazdów do pracy, szkó³ i uczelni wy¿szych,
komplikuje ¿ycie, zw³aszcza m³odzie¿y szkó³ œrednich i pilskich uczelni rozpoczynaj¹cej naukê
w godzinach przedpo³udniowych. W sytuacji braku tego po³¹czenia m³odzi ludzie zmuszeni s¹ do
doje¿d¿ania do Pi³y we wczesnych godzinach porannych, co w konsekwencji prowadzi do zbêdnego
i bezczynnego oczekiwania na rozpoczêcie zajêæ. Radni podkreœlaj¹ równie¿, ¿e kursuj¹ce na
wymienionych wy¿ej trasach poci¹gi by³y licznie i czêsto wykorzystywane przez podró¿nych ze stacji
Krostkowo, Bia³oœliwie, Miasteczko Krajeñskie i Kaczory, po³o¿onych na terenie trzech gmin powiatu
pilskiego. Tyle, jeœli chodzi o treœæ apelu radnych z Wyrzyska.

Jeœli na wstêpie powiedzia³em, ¿e sprawa jest b³aha, to mia³em na myœli nie to, ¿e ma ona charakter
marginalny, gdy¿ dla ludzi tam mieszkaj¹cych jest to pal¹cy problem, lecz ¿e w jej za³atwienie
anga¿owany jest Senat RP. Ta koniecznoœæ, z której korzystam z obowi¹zku, spowodowana jest faktem,
¿e zawodzi wzajemne porozumiewanie siê pomiêdzy samorz¹dem terytorialnym a w³adzami PKP. Te
ostatnie nie s¹ w stanie podj¹æ dialogu z samorz¹dowcami z Wyrzyska i albo przychyliæ siê do ich
sugestii, albo poszukaæ kompromisowego rozwi¹zania.

W tej sytuacji w imieniu mieszkañców czterech gmin powiatu pilskiego chcia³bym Prezesowi PKP
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zadaæ nastêpuj¹ce pytania. Po pierwsze. Czy istnieje mo¿liwoœæ przywró-
cenia kursu poci¹gu w relacji Bydgoszcz – Pi³a (nr 58425), który do stacji Wyrzysk doje¿d¿a³
o godzinie 9.34, a do Pi³y o godzinie 10.10? Po drugie. Czy istnieje mo¿liwoœæ przywrócenia po³¹czenia
komunikacyjnego relacji Pi³a – Bydgoszcz (nr 85434), poci¹gu wyje¿d¿aj¹cego z Pi³y o godzinie 20.05,
a przyje¿d¿aj¹cego na stacjê Wyrzysk Osiek o godzinie 20.41?

Jednoczeœnie wyra¿am nadziejê, ¿e PKP Przejazdy Regionalne Sp. z o.o. znajdzie sposób i formê
pozytywnego potraktowania proœby radnych z Wyrzyska, wystêpuj¹cych w interesie mieszkañców tej
gminy.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do dyrektora generalnego Poczty Polskiej Tadeusza Bartkowiaka

Od d³u¿szego czasu sytuacja w Poczcie Polskiej jest niepokoj¹ca. Z jednej strony trwa konieczny
proces restrukturyzacji, którego celem jest komercjalizacja tego przedsiêbiorstwa, z drugiej – pojawiaj¹
coraz silniej wyra¿ane obawy pracowników co do spo³ecznych i socjalnych skutków tego
przedsiêwziêcia. Ta napiêta sytuacja ujawnia patologie, które dot¹d skrzêtnie ukrywano. G³oœny za
spraw¹ TVN jest obecnie problem traktowania przez firmê listonoszy, który zosta³ ujawniony dziêki
odwadze jednej z pracownic poczty z terenu mojego okrêgu wyborczego.

Przed kilkoma dniami otrzyma³em pismo z protestem przeciwko sposobowi reorganizacji
Rejonowego Urzêdu Poczty w Pile, podpisane przez przedstawicieli wszystkich dzia³aj¹cych tam
zwi¹zków zawodowych. Autorzy tego listu zarzucaj¹ dyrektorowi generalnemu Poczty Polskiej, ¿e
„wykazuje z³¹ wolê oraz nieliczenie siê z dalekosiê¿nymi interesami firmy i za³ogi, wykazuje
niekompetencjê, usi³uj¹c swoje pomys³y realizowaæ”. Skar¿¹ siê ponadto, ¿e „pracodawca w dialogu ze
zwi¹zkami kluczy, nie dopowiada prawdy, usi³uj¹c ró¿nymi machinacjami doprowadziæ do rozbicia
firmy”.

Powodem tych emocjonalnych, a, co za tym idzie, zapewne nie do koñca sprawiedliwych ocen jest
zamiar nieutworzenia pionu handlowego w Centrum Us³ug Pocztowych RUP w Pile. Decyzja ta, zdaniem
zwi¹zkowców, „spowoduje likwidacjê miejsc pracy, co w po³¹czeniu z niedawnymi «emocjami», jakie
wywo³a³y emitowane na antenie stacji TVN oraz publikowane w prasie materia³y dotycz¹ce
nieprawid³owoœci w Poczcie Polskiej, pogorszy i tak ju¿ nadszarpniêty wizerunek naszego
przedsiêbiorstwa w oczach ca³ej za³ogi i ca³ego spo³eczeñstwa”.

W sporze miêdzy zwi¹zkami zawodowymi RUP w Pile a dyrekcj¹ w Warszawie najistotniejsza jest,
w moim przekonaniu, kwestia organizacyjnego i ekonomicznego uzasadnienia proponowanych zmian.
Pos³uguj¹c siê materia³ami dostarczonymi przez zwi¹zkowców, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e decyzja
o niepowo³aniu pionu handlowego nie ma ekonomicznego uzasadnienia i mo¿e powa¿nie skomplikowaæ
obs³ugê klientów instytucjonalnych w pó³nocnej Wielkopolsce.

Podstawowymi argumentami przemawiaj¹cymi za tak¹ ocen¹ sytuacji jest potencja³ maj¹tkowy
i organizacyjny RUP w Pile, jego korzystne wyniki ekonomiczne w ostatnich latach oraz jasno okreœlone
kierunki rozwoju. Obecny obszar dzia³ania RUP w Pile obejmuje piêæ powiatów: chodzieski, pilski,
czarnkowsko-trzcianecki, w¹growiecki i z³otowski, zamieszka³ych przez czterysta dwanaœcie tysiêcy
piêæset osób. W powiatach tych dzia³a trzydzieœci jeden tysiêcy piêæset podmiotów gospodarki
narodowej, ponad trzy tysi¹ce spó³ek prawa handlowego i spó³ek cywilnych, do tego ponad dwadzieœcia
tysiêcy osób fizycznych prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Rynek ten obs³uguje sieæ stu dwudziestu
szeœciu placówek pocztowych i dwustu dwudziestu siedmiu rejonów dorêczeñ oraz od lat rozwijany
Wydzia³ Obs³ugi Masowych Nadawców. Wed³ug aktualnych danych Rejonowy Urz¹d Poczty w Pile
podpisa³ trzysta czterdzieœci piêæ umów z podmiotami gospodarczymi i instytucjami na wysy³kê
przesy³ek pocztowych oraz utrzymuje sta³e kontakty handlowe z piêædziesiêcioma sta³ymi nadawcami
druków bezadresowych. W 2002 r. przychody z us³ug pocztowych wnios³y ponad 68 milionów z³,
w 2003 r. – 56 milionów z³, a w 2004 r. – 43 miliony z³.

Potencjalne mo¿liwoœci wzrostu us³ug pocztowych tkwi¹, zdaniem zwi¹zkowców, w nie do koñca
wykorzystanej, z winy dyrekcji generalnej, mo¿liwoœci wspó³pracy z drukarniami w Pile, a zw³aszcza
z firm¹ Winkowski spó³ka z o.o., najwiêksz¹ w Polsce i Europie Wschodniej drukarni¹ czasopism
kolorowych, katalogów i ulotek.

Potencja³ ten mo¿e byæ zmarnowany, a szanse zaprzepaszczone na skutek nieprzemyœlanych decyzji
restrukturyzacyjnych.

Dlatego jako senator ziemi pilskiej zwracam siê do Pana Tadeusza Bartkowiaka, dyrektora
generalnego Poczty Polskiej, z pytaniem o to, jakie argumenty spowodowa³y decyzjê o nieutworzeniu
pionu handlowego w strukturze Centrum Us³ug Pocztowych RUP w Pile, i z sugesti¹, aby dla dobra
firmy i jej za³ogi zmieni³ sw¹ decyzjê w tej sprawie.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Wnuka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z postulatem dokonania zmian w prawie budowlanym w zakresie

wysokoœci op³at legalizacyjnych w wypadku pope³nionej samowoli budowlanej. Problem ten
wielokrotnie by³ mi sygnalizowany przez prezydentów i burmistrzów, a tak¿e omawiany w Radzie
Miejskiej w Sosnowcu, miêdzy innymi na posiedzeniach Komisji Rozwoju i Bud¿etu.

Op³ata legalizacyjna samowoli budowlanej w wypadku budynków mieszkalnych w porównaniu
z op³at¹ dotycz¹c¹ budynków gospodarczych, gara¿y jest wybitnie nieproporcjonalna. Je¿eli bowiem
legalizacja samowoli budowlanej w wypadku budynku mieszkalnego o przyk³adowej wartoœci
200–500 tysiêcy z³ wynosi, po przeliczeniu zgodnie z ustawowym wzorem, 50 tysiêcy z³, a taka sama
op³ata legalizacyjna w wypadku gara¿u lub budynku gospodarczego o wartoœci od kilku do kilkunastu
tysiêcy z³otych, obliczona zgodnie z tym samym wzorem ustawowym, wynosi 25 tysiêcy z³, to proporcje
kar s¹ wyraŸnie niekorzystne dla inwestora. Czêstokroæ wysokoœæ op³aty legalizacyjnej w wypadku tej
drugiej grupy obiektów jest wielokrotnoœci¹ ich wartoœci, co powoduje, ¿e inwestor woli w trybie
dobrowolnym rozebraæ dany budynek, a wtedy op³ata staje siê nieosi¹galna, jednoczeœnie traci na tym
Skarb Pañstwa.

Postulujê zatem wnikliwe przeanalizowanie wysokoœci op³at legalizacyjnych, tak by ich wielkoœci
w wypadku budynków gospodarczych, gara¿y by³y proporcjonalnie mniejsze. W takiej sytuacji
inwestorowi op³aca³oby siê, zamiast wykonywaæ rozbiórkê, uiœciæ op³atê legalizacyjn¹. Tym samym
inwestorzy mieliby mo¿liwoœæ legalizacji, a Skarb Pañstwa uzyska³by op³aty legalizacyjne.

Powy¿sza sprawa ³¹czy siê tak¿e z terminem nak³adania na inwestora kar z tytu³u samowoli
budowlanej. Aktualnie s¹ one nak³adane, zgodnie z prawem budowlanym, tylko w sytuacji wykrycia
istotnych odstêpstw podczas obowi¹zkowej kontroli budowy prowadzonej przez powiatowe
inspektoraty nadzoru budowlanego po z³o¿eniu wniosku o udzielenie pozwolenia na u¿ytkowanie.
Brakuje jednak mo¿liwoœci na³o¿enia kar na inwestora za istotne odstêpstwa w stosunku do
zatwierdzonego projektu, pope³niane w czasie realizacji budowy. Wprowadzenie w prawie budowlanym
dodatkowego zapisu o karaniu samowoli budowlanej w trakcie wykonywania inwestycji pozwoli³oby
w wielu przypadkach unikn¹æ op³at legalizacyjnych za dokonanie istotnych zmian w stosunku do
zatwierdzonego projektu budowy z chwil¹ jej zakoñczenia i legalizacji.

Proszê Pana Ministra o zajêcie stanowiska w odniesieniu do przedmiotowej propozycji.

Z powa¿aniem
Tadeusz Wnuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Wnuka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Problem zbiegu procedur s¹dowych z zakresu prawa spadkowego oraz prawa budowlanego i jedno-

czeœnie tryb postêpowania nadzoru budowlanego w zakresie prowadzenia postêpowania nakazowego
w stosunku do nieruchomoœci nieposiadaj¹cych zarz¹dcy lub w³aœciciela zosta³y mi przed³o¿one przez
Komisjê Rozwoju i Bud¿etu Rady Miejskiej w Sosnowcu.

Analizuj¹c przedmiotowe wyst¹pienie radnych, pozwalam sobie zwróciæ uwagê na zbyt
skomplikowane procedury s¹dowe uniemo¿liwiaj¹ce nadzorowi budowlanemu prowadzenie
postêpowania nakazowego w budynkach nieposiadaj¹cych zarz¹dcy lub w³aœciciela.

Aktualnie obowi¹zuj¹ce prawo spadkowe nie wymaga od spadkobierców obligatoryjnego
przeprowadzenia w s¹dzie postêpowania spadkowego, a tym samym w stosunku do domniemanych
spadkobierców nie mo¿na wydawaæ decyzji o zabezpieczeniu obiektu, opró¿nieniu lokali, usuniêciu
nieprawid³owoœci. Sytuacja taka zmusza organy do wydatkowania œrodków spo³ecznych, czy to z bud-
¿etu gminy, czy te¿ skarbu pañstwa, na wykonanie kosztownych zabezpieczeñ, które najczêœciej s¹
szybko dewastowane. Obiekty niezamieszka³e stanowi¹ce zagro¿enie dla osób trzecich, mimo ¿e nie
nadaj¹ siê do odbudowy, nie mog¹ byæ rozebrane, bo bez udzia³u w³aœciciela fizycznie nie ma kto podj¹æ
decyzji o rozbiórce.

W tej sytuacji przedk³adam Panu Ministrowi proœbê o rozpatrzenie mo¿liwoœci interwencji prawnej
i dokonania zmian w aktualnie obowi¹zuj¹cym prawie budowlanym, dotycz¹cych uproszczenia
postêpowania w przypadkach zagro¿enia katastrof¹ budowlan¹, polegaj¹cych na wy³¹czeniu procedur
cywilnych, do prowadzenia których nadzór budowlany nie jest przecie¿ ustawowo powo³any, w myœl
przepisów prawa spadkowego kodeksu postêpowania cywilnego.

Z powa¿aniem
Tadeusz Wnuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Wnuka

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jerzego Swatonia

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie informujê, ¿e do mojego biura senatorskiego wp³ynê³a kolejna proœba Stowarzyszenia

„Obroñcy Spó³ki Leœno-Gruntowej w Siewierzu” o wyst¹pienie do Pana Ministra o objêcie szczególnym
nadzorem postêpowania, które toczy siê od listopada 2003 r. Sprawa dotyczy gruntów Wspólnoty
Leœno-Gruntowej w Siewierzu zarz¹dzanych przez Spó³kê dla Zagospodarowania Wspólnoty
Leœno-Gruntowej w Siewierzu, powo³anej w trybie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
z 1963 r.

Aktualnie postêpowanie prowadzone w trybie art. 154 §1 k.p.a. zakoñczy³o siê niekorzystnym
orzeczeniem, na mocy którego przedmiotowe grunty uzyska³y status gruntów niczyich, z czym nie mog¹
pogodziæ siê interweniuj¹cy Siewierzanie – cz³onkowie przedmiotowej spó³ki. Na podstawie
przed³o¿onej przez to stowarzyszenie do mojego biura senatorskiego dokumentacji ca³oœci sprawy
wiem, ¿e Pan Minister na podstawie opinii s³u¿b prawnych resortu tak¿e podj¹³ decyzjê negatywn¹,
utrzymuj¹c¹ stanowisko poprzedniego ministra ochrony œrodowiska. Uzna³em jednak, ¿e nie mogê
z racji sprawowanego mandatu i d³ugoletniej znajomoœci spraw gospodarczych miasta i gminy Siewierz
zrezygnowaæ z ponownego zainteresowania Pana Ministra t¹ spraw¹.

Nade wszystko kieruj¹c siê wyk³adni¹ prawn¹ przedstawion¹ mi przez stowarzyszenie, ponawiam
proœbê o osobiste, wnikliwe spojrzenie Pana Ministra na przebieg rozstrzygniêæ administracyjnych.
Rzeczona wy¿ej wyk³adnia prawna sprawia wra¿enie rzeczowej, wiarygodnej, dobrze uzasadnionej
i wydaje mi siê, ¿e nie mo¿na wykluczyæ tego, i¿ w toku poprzedniego przedmiotowego postêpowania nie
zosta³y wziête pod uwagê wszystkie aspekty tej z³o¿onej sprawy. Dla pe³nego wyjaœnienia, czy
przytaczane przez stowarzyszenie argumenty maj¹ umocowanie prawne, wnoszê o rozwa¿enie
powo³ania przez Pana Ministra bieg³ego historyka prawa, który w oparciu o istniej¹c¹ pisan¹
dokumentacjê dokona prawno-historycznej wyk³adni zapisów dotycz¹cych nader istotnych w tym
przypadku iuris fontes, jakimi s¹: przywilej nadania przez biskupa Myszkowskiego z 1580 r. oraz
przywilej o uznaniu przez Króla Stanis³awa Augusta z 27 kwietnia 1792 r. Przedk³adam proœbê
o dokonanie ekspertyzy prawnej, bowiem interpretacje pojêæ przywilejów nadania i uznania
w rozumieniu organów administracji, które uczestniczy³y w podejmowaniu spornej decyzji, s¹ w wielu
przypadkach wzajemnie deroguj¹ce siê. Oparcie siê w ostatecznym orzeczeniu na proponowanej do
wykonania ekspertyzie prawno-historycznej pozwoli w moim mniemaniu zakoñczyæ istniej¹cy
i przeci¹gaj¹cy siê spór prawny, który od kilku lat bulwersuje spo³ecznoœæ Siewierza.

Wierz¹c w ¿yczliwoœæ Pan Ministra i obiektywne potraktowanie mojej i interweniuj¹cych Siewierzan
proœby, wnoszê o powtórne zainteresowanie siê przedmiotow¹ spraw¹.

Z powa¿aniem
Tadeusz Wnuk
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 78. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2005 r. ustawy o infor-
matyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie ustawy o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowymi,
zak³adami ubezpieczeñ i firmami inwestycyjnymi wchodz¹cymi

w sk³ad konglomeratu finansowego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2005 r. ustawy o nad-
zorze uzupe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowymi, zak³adami ubezpieczeñ i firmami inwestycyjny-
mi wchodz¹cymi w sk³ad konglomeratu finansowego, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 3 w pkt 3 w lit. a wyrazy „art. 29” zastêpuje siê wyrazami „art. 29 ust. 1”;
2) w art. 3 w pkt 3 w lit. b i w art. 65 w pkt 3 w lit. b, w pkt 5a w zdaniu wstêpnym wyrazy „art. 52” zastê-

puje siê wyrazami „art. 52 ust. 2”;
3) w art. 3 w pkt 7 i w pkt 15 w lit. c, w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a oraz w art. 19 w pkt 3 wyrazy „art. 7”

zastêpuje siê wyrazami „art. 7 § 1”;
4) w art. 3 w pkt 11 wyrazy „lub ubezpieczeniowego” zastêpuje siê wyrazem „, ubezpieczeniowego”;
5) w art. 4 w ust. 1 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyraz „podmiotów”;
6) w art. 18 w ust. 1 wyrazy „na zasadach okreœlonych” zastêpuje siê wyrazami „w sposób okreœlony”;
7) w art. 18 w ust. 2 w pkt 1 skreœla siê wyraz „zasady”;
8) w art. 18 w ust. 2 w pkt 2 wyraz „zasady” zastêpuje siê wyrazem „sposób”;
9) w art. 19 w zdaniu wstêpnym po wyrazie „uzyska³y” dodaje siê wyrazy „, wydane przez krajowe orga-

ny nadzoru,” oraz skreœla siê wyrazy „, wydane przez krajowe organy nadzoru”;
10) w art. 22 w ust. 2 i w art. 59 w ust. 1 po wyrazie „konglomeracie” dodaje siê wyraz „finansowym”;
11) w art. 23 w zdaniu wstêpnym i w art. 39 w ust. 3 w zdaniu koñcowym skreœla siê wyrazy „w szczegól-

noœci”;
12) w art. 24 w ust. 2, w art. 39 w ust. 3 w pkt 3 i w art. 58 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „konglomeratu” do-

daje siê wyraz „finansowego”;
13) w art. 24 w ust. 4 w pkt 1 i 2 skreœla siê wyraz „wykonawczymi”;
14) w art. 25 skreœla siê wyraz „wykonawczych”;
15) w art. 26 w pkt 1 wyraz „je¿eli” zastêpuje siê wyrazem „a”;
16) w art. 37 w ust. 1 wyrazy „art. 40” zastêpuje siê wyrazami „art. 40 ust. 1”;
17) w art. 39 w ust. 3 w pkt 2 wyraz „zasady” zastêpuje siê wyrazem „sposób”;
18) w art. 50 wyrazy „od tej spó³ki” zastêpuje siê wyrazami „od tego podmiotu wiod¹cego”;
19) w art. 61 w ust. 1 wyrazy „podmiotów regulowanych, o których mowa w art. 19” zastêpuje siê wyra-

zami „podmiotów regulowanych, które uzyska³y zezwolenie na wykonywanie dzia³alnoœci wydane
przez te organy”;

20) w art. 65 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „w rozumieniu pkt 1” zastêpuje siê wyrazami „w ro-
zumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe”;

21) w art. 65 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w art. 44 w ust. 8 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„Podmioty uprawnione do badania sprawozdañ finansowych domu maklerskiego, podmiotu do-
minuj¹cego wobec domu maklerskiego lub podmiotu wywieraj¹cego na dom maklerski zna-
czny wp³yw w rozumieniu art. 36a ust. 3 s¹ obowi¹zane niezw³ocznie przekazaæ Komisji infor-
macje, w posiadanie których wesz³y w zwi¹zku z wykonywanymi czynnoœciami, dotycz¹ce
zdarzeñ powoduj¹cych:”; „;

22) w art. 65 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3a i w lit. c, w ust. 4 wyrazy „Zasady i tryb” zastêpuje siê wyrazem
„Tryb”;

23) w art. 66 w pkt 4, w ust. 7 wyrazy „innych instytucji nadzorczych krajowych i zagranicznych” zastê-
puje siê wyrazami „w³aœciwych w³adz nadzorczych”;

24) w art. 66 w pkt 6, w art. 140a w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „zagranicznych w³adz nadzor-
czych” zastêpuje siê wyrazami „w³aœciwych w³adz nadzorczych”;

25) w art. 66 w pkt 6, w art. 140a w ust. 1 w pkt 1 w lit. c i d wyrazy „przedsiêbiorstwa ubezpieczeniowe-
go lub firmy inwestycyjnej, które uzyska³y licencjê” zastêpuje siê wyrazami „zak³adu ubezpieczeñ
lub firmy inwestycyjnej, które uzyska³y odpowiednie zezwolenia na wykonywanie dzia³alnoœci”;

26) w art. 66 w pkt 6, w art. 140a w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „przedsiêbiorstwo ubezpieczeniowe lub firmê
inwestycyjn¹, które uzyska³y licencjê” zastêpuje siê wyrazami „zak³ad ubezpieczeñ lub firmê inwe-
stycyjn¹, które uzyska³y odpowiednie zezwolenia na wykonywanie dzia³alnoœci”;

27) w art. 66 w pkt 6, w art. 140a w ust. 2:



1) w zdaniu pierwszym wyrazy „polskich i innych zagranicznych w³adz nadzorczych” zastêpuje siê
wyrazami „w³aœciwych w³adz nadzorczych”,

2) w zdaniu drugim wyrazy „w³adze nadzorcze” zastêpuje siê wyrazami „w³aœciwe w³adze nadzorcze”
oraz wyrazy „w³adzom nadzorczym” zastêpuje siê wyrazami „w³aœciwym w³adzom nadzorczym”;

28) w art. 66 w pkt 6, w art. 140a w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyraz „grupy” zastêpuje siê wyrazami
„grupy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy o nadzorze uzupe³niaj¹cym”;

29) w art. 68, w art. 5 wyraz „podlegaj¹cego” zastêpuje siê wyrazem „, podlegaj¹cych”;
30) w art. 69 w pkt 1 w lit. e, w pkt 12 w lit. c wyrazy „mieszany podmiot dominuj¹cy” zastêpuje siê wyra-

zami „mieszany dominuj¹cy podmiot ubezpieczeniowy”;
31) w art. 69 w pkt 1 w lit. e, w pkt 12 powtórnie oznaczon¹ lit. e oznacza siê jako lit. f;
32) w art. 69 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w art. 19 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. Nie narusza obowi¹zku zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, z³o¿enie zawiadomie-

nia o pope³nieniu przestêpstwa.”; „;
33) w art. 69 w pkt 3 w lit. b, w ust. 2a w pkt 1 i 2 po wyrazach „w innym pañstwie cz³onkowskim” dodaje

siê wyrazy „Unii Europejskiej”;
34) w art. 69 w pkt 3 w lit. c, w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „s¹ w inny sposób” zastêpuje siê wyrazami „nie s¹

w inny sposób”;
35) w art. 69 w pkt 4, w art. 37b w ust. 1 po wyrazie „nieprawid³owoœci” dodaje siê przecinek;
36) w art. 69 w pkt 4, w art. 37b w ust. 2 wyrazy „W przypadku gdy naruszenia prawa lub inne niepra-

wid³owoœci, o których mowa w ust. 1, zagra¿aj¹ wyp³acalnoœci krajowego zak³adu ubezpieczeñ” za-
stêpuje siê wyrazami „W przypadkach, o których mowa w ust. 1”;

37) w art. 69 w pkt 8 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „grupy kapita³owej” zastêpuje siê wyrazami „ubezpiecze-
niowej grupy kapita³owej”;

38) w art. 69 w pkt 8 w lit. b, w ust. 2c wyrazy „, zak³adzie ubezpieczeñ” zastêpuje siê wyrazami „lub za-
k³adzie ubezpieczeñ”;

39) w art. 69 w pkt 8 lit. d oznacza siê jako lit. c;
40) w art. 69 w pkt 8 w lit. d, w ust. 8 wyrazy „w szczególnoœci uwzglêdniaj¹c” zastêpuje siê wyrazem „,uw-

zglêdniaj¹c”;
41) w art. 69 w pkt 11, w art. 204 w ust. 2 wyrazy „zgodnie z przepisami art. 208 oraz przepisy wydane

na podstawie art. 208 ust. 5 „zastêpuje siê wyrazami „zgodnie z przepisami art. 208 ust. 1–4 oraz
przepisami wydanymi na podstawie art. 208 ust. 5”;

42) w art. 69 w pkt 14, w art. 214a w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „na terenie Unii Europejskiej” zastêpuje siê
wyrazami „na terytorium Unii Europejskiej”;

43) w art. 69 w pkt 14, w art. 214a w ust. 3 wyrazy „znaczne udzia³y kapita³owe” zastêpuje siê wyrazami
„znacz¹cy udzia³ kapita³owy”;

44) w art. 69 w pkt 14 œrednik na koñcu zastêpuje siê kropk¹ i skreœla siê pkt 15;
45) w art. 70 w pkt 2 w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 3–5” zastêpuje siê wyrazami”ust. 4–6” oraz ust. 3,

4 i 5 oznacza siê odpowiednio jako ust. 4, 5 i 6;
46) w art. 71, w pkt 4 wyrazy „art. 1 ust. 20 dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2000/12/WE

z dnia 20 marca 2000 r.” zastêpuje siê wyrazami „art. 1 ust. 19 dyrektywy Rady i Parlamentu Euro-
pejskiego 2000/12/WE z dnia 20 marca 2000 r. odnosz¹cej siê do podejmowania i prowadzenia
dzia³alnoœci przez instytucje kredytowe”;

47) w art. 72 w pkt 3 w lit. a, w pkt 3a w zdaniu wstêpnym wyrazy „towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych” zastêpuje siê wyrazem „towarzystwo”;

48) w art. 72 w pkt 4 w lit. a, w ust. 1 w pkt 2 wyraz „, s¹dowych” zastêpuje siê wyrazami „lub s¹dowych”;
49) dodaje siê art. 72a w brzmieniu:

„Art. 72a. Do postêpowañ w sprawach objêtych przepisami ustaw zmienianych niniejsz¹ ustaw¹,
wszczêtych, a niezakoñczonych przed dniem jej wejœcia w ¿ycie, stosuje siê przepisy tych ustaw,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Jolanta DANIELAK

78 posiedzenie Senatu w dniach 16 i 17 marca 2005 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowymi

o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowymi… 145



UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 17 lutego 2005 r. ustawy o nadzorze uzu-
pe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowymi, zak³adami ubezpieczeñ i firmami inwestycyjnymi wcho-
dz¹cymi w sk³ad konglomeratu finansowego, Senat uzna³ za stosowne wprowadzenie do jej tekstu 49
poprawek.

Poprawki nr 1–3 i 16 zmierzaj¹ do skorygowania nieprecyzyjnych odes³añ do przepisów odrêbnych
ustaw.

Poprawki nr 4, 15, 38, 41 i 48 maj¹ charakter redakcyjny.
Zdanie wstêpne w art. 4 ust. 1 ustawy pos³uguje siê okreœleniem „grupa podmiotów”. Zwa¿ywszy na

fakt, ¿e art. 3 pkt 7 statuuje pojêcie „grupa”, formu³uj¹c jego definicjê, nale¿y konsekwentnie pos³ugi-
waæ siê nim w kolejnych przepisach ustawy. W zwi¹zku z tym Senat uchwali³ poprawkê nr 5.

Art. 18 ust. 1 ustawy stanowi, ¿e posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego do spraw Konglomeratów
Finansowych odbywaj¹ siê na zasadach okreœlonych w regulaminie prac tego Komitetu, przy czym ust.
2 pkt 1 i 2 tego artyku³u precyzuje, ¿e regulamin ten okreœla w szczególnoœci:

1)tryb dzia³ania, w tym zasady podejmowania rozstrzygniêæ przez Komitet Koordynacyjny do spraw
Konglomeratów Finansowych z uwzglêdnieniem uprawnieñ poszczególnych cz³onków krajowych orga-
nów nadzoru, wynikaj¹cych z regulacji sektorowych;

2)zasady obs³ugi posiedzeñ Komitetu Koordynacyjnego do spraw Konglomeratów Finansowych
przez krajowe organy nadzoru.

Zwa¿ywszy na fakt, i¿ regulamin Komitetu Koordynacyjnego do spraw Konglomeratów Finansowych
bêdzie aktem podustawowym i na dodatek niebêd¹cym Ÿród³em prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego,
nie mo¿e on regulowaæ „zasad” w odniesieniu do jakiejkolwiek materii. Podobna uwaga dotyczy art. 39
ust. 3 pkt 2 ustawy, okreœlaj¹cego element zakresu spraw przekazanych do uregulowania w rozpo-
rz¹dzeniu, do wydania którego zosta³ zobowi¹zany minister w³aœciwy do spraw instytucji finansowych,
a tak¿e art. 65 pkt 4 lit. b, w zakresie dotycz¹cym art. 161 ust. 3a i 4 ustawy – Prawo o publicznym obro-
cie papierami wartoœciowymi. Powo³ane przepisy wymaga³y wiêc stosownej korekty. Maj¹c to na uwa-
dze Senat wprowadzi³ do ustawy odpowiednio poprawki nr 6–8, 17 i 22.

Poprawka nr 9 zmierza do takiej modyfikacji zdania wstêpnego w art. 19 ustawy, aby jego konstruk-
cja nie sugerowa³a mylnie, i¿ wystêpuj¹ce po nim wyliczenie odnosi siê do krajowych organów nadzoru,
zamiast do podmiotów regulowanych.

W przepisach art. 22 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 39 ust. 3 pkt 3, art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 ust. 1 ustawy
nale¿a³o – w celu zapewnienia spójnoœci terminologicznej – po u¿ytym w ró¿nych przypadkach wyrazie
„konglomerat” dodaæ u¿yty w odpowiednim przypadku wyraz „finansowy”. W tym celu Senat uchwali³
poprawki nr 10 i 12.

W zwi¹zku z tym, i¿ wytyczne dotycz¹ce treœci rozporz¹dzenia powinny byæ sformu³owane w sposób
wyczerpuj¹cy w stosunku do zakresu spraw przekazanych do uregulowania w tym rozporz¹dzeniu, za-
sadne by³o skreœlenie w art. 23 ustawy wyrazów „w szczególnoœci”. Ta sama uwaga dotyczy odpowied-
nio art. 39 ust. 3 i art. 69 pkt 8 ustawy, w zakresie dotycz¹cym art. 148 ust. 8 ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej. Postulat ten realizuj¹ poprawki nr 11 i 40.

W przepisach art. 24 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 25 ustawy nale¿a³o zrezygnowaæ z pos³ugiwania siê u¿y-
tymi w ró¿nych przypadkach sformu³owaniami „przepisy wykonawcze”, gdy¿ zawarte w przepisach me-
rytorycznych ustawy odes³anie do okreœlonych przepisów nie powinno zawieraæ okreœlenia ich charak-
teru prawnego (poprawki nr 13 i 14). W przypadku koniecznoœci odes³ania do przepisów wydanych na
podstawie przepisu upowa¿niaj¹cego do wydania rozporz¹dzenia, zasadne by³o pos³u¿enie siê odpo-
wiednio formu³¹ zaprezentowan¹ w art. 24 ust. 3 i art. 28 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 50 ustawy, je¿eli podmiotem wiod¹cym jest dominuj¹cy podmiot nieregulowany, ma-
j¹cy siedzibê w innym ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwie cz³onkowskim, i wszystkie podmioty re-
gulowane bêd¹ce podmiotami zale¿nymi od tej spó³ki maj¹ siedziby poza tym pañstwem cz³onkowskim,
koordynatorem jest krajowy organ nadzoru, je¿eli udzieli³ zezwolenia na wykonywanie dzia³alnoœci
podmiotowi regulowanemu o najwiêkszej sumie bilansowej w najistotniejszym sektorze finansowym,
wchodz¹cemu w sk³ad konglomeratu finansowego. W wyniku uchwalenia poprawki nr 18 Senat za-
st¹pi³ w tym przepisie sformu³owanie „od tej spó³ki” sformu³owaniem „od tego podmiotu wiod¹cego”.
Stanowisko takie wynika przede wszystkim z tego, ¿e dominuj¹cym podmiotem nieregulowanym mo¿e
byæ tak¿e inny podmiot ni¿ „spó³ka” (notabene art. 50 nie precyzuje, o jak¹ spó³kê chodzi). Potwierdze-
niem tego stanowiska jest:

1)sformu³owana w art. 2 ust. 9 dyrektywy 2002/87 definicja przedsiêbiorstwa dominuj¹cego, w myœl
której jest to przedsiêbiorstwo dominuj¹ce w rozumieniu art. 1 siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG
z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdañ finansowych oraz jakiekolwiek
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przedsiêbiorstwo, które w opinii w³aœciwych w³adz skutecznie wywiera dominuj¹cy wp³yw na inne
przedsiêbiorstwo;

2)sformu³owana w art. 3 pkt 5 ustawy definicja dominuj¹cego podmiotu nieregulowanego, zgodnie
z któr¹ jest to podmiot dominuj¹cy, niebêd¹cy podmiotem regulowanym, który wraz z podmiotami za-
le¿nymi, z których co najmniej jeden jest podmiotem regulowanym maj¹cym siedzibê w pañstwie cz³on-
kowskim Unii Europejskiej, tworzy konglomerat finansowy – przepis ten nie precyzuje, ¿e dominuj¹cy
podmiot nieregulowany powinien mieæ formê „spó³ki”;

3)sformu³owana w art. 3 pkt 12 ustawy definicja podmiotu dominuj¹cego, odsy³aj¹ca do definicji te-
go pojêcia, zawartej w art. 4 pkt 16 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi,
w myœl którego przez podmiot dominuj¹cy rozumie siê podmiot w sytuacji, gdy:

a)posiada bezpoœrednio lub poœrednio przez inne podmioty (zale¿ne) wiêkszoœæ g³osów w organach
innego podmiotu (zale¿nego), tak¿e na podstawie porozumieñ z innymi osobami, lub

b)jest uprawniony do powo³ywania lub odwo³ywania wiêkszoœci cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych
innego podmiotu (zale¿nego), lub

c)wiêcej ni¿ po³owa cz³onków zarz¹du drugiego podmiotu (zale¿nego) jest jednoczeœnie cz³onkami za-
rz¹du, prokurentami lub osobami pe³ni¹cymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu b¹dŸ innego
podmiotu pozostaj¹cego z tym pierwszym w stosunku zale¿noœci.

Poprawka nr 19 zmierza do ujednolicenia terminologii wystêpuj¹cej w ustawie.
Poprawka nr 20 zmierza do modyfikacji przepisu, który zawiera odes³anie sformu³owane w sposób

niezgodny z zasadami techniki prawodawczej – wystêpuje w nim bowiem odes³anie do przepisu, który
ju¿ zawiera odes³anie.

Istot¹ poprawki nr 21 jest sformu³owanie konsekwencji legislacyjnej wprowadzenia definicji pojêcia
„znaczny wp³yw” w art. 36a ust. 3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi,
w brzmieniu nadanym przez art. 65 pkt 1 lit. b ustawy.

Poprawki nr 23, 24 i 27 zmierzaj¹ do ujednolicenia terminologii w zmienianych przepisach ustawy –
Prawo bankowe. Tê sam¹ funkcjê pe³ni¹ poprawki nr 25 i 26. Z kolei poprawka nr 28 zmierza do modyfi-
kacji dodawanego do ustawy – Prawo bankowe przepisu poprzez sprecyzowanie, ¿e pojêcie „grupa” zosta-
³o w nim u¿yte w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowy-
mi, zak³adami ubezpieczeñ i firmami inwestycyjnymi wchodz¹cymi w sk³ad konglomeratu finansowego.

Poprawka nr 29 zmierza do modyfikacji zmienianego przepisu ustawy o ostatecznoœci rozrachunku
w systemach p³atnoœci i systemach rozrachunku papierów wartoœciowych oraz zasadach nadzoru nad
tymi systemami, zwa¿ywszy na to, ¿e jego literalne brzmienie sugeruje, wbrew intencji ustawodawcy, ¿e
wymóg podlegania prawu innego pañstwa cz³onkowskiego odnosi siê jedynie do systemu rozrachunku
papierów wartoœciowych.

Poprawka nr 30 zmierza do ujednolicenia terminologii w zmienionym przepisie ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej. Ten sam cel realizuj¹ poprawki nr 33, 37 i 43. Z kolei poprawki nr 31 i 39 zmierzaj¹
do likwidacji b³êdnego oznaczenia w przepisie zmieniaj¹cym powo³an¹ ustawê.

Celem uchwalenia poprawek nr 32 i 44 by³o doprowadzenie do tego, aby przepis, w myœl którego nie
narusza obowi¹zku zachowania tajemnicy dotycz¹cej poszczególnych umów ubezpieczenia z³o¿enie za-
wiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa, by³ umiejscowiony – zgodnie z zasadami techniki prawodaw-
czej – poœród przepisów merytorycznych, nie zaœ przepisów karnych.

Poprawka nr 34 zmierza do likwidacji oczywistego b³êdu merytorycznego pope³nionego w zmienio-
nym przepisie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

Uchwalaj¹c poprawki nr 35 i 36 Senat mia³ na uwadze, aby dodawane do ustawy o dzia³alnoœci ubez-
pieczeniowej przepisy okreœlaj¹ce œrodki nadzoru wobec dominuj¹cego podmiotu ubezpieczeniowego
z siedzib¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej by³y stosowane w przypadku takich naruszeñ prawa
i innych nieprawid³owoœci, które zagra¿aj¹ wyp³acalnoœci zak³adu ubezpieczeñ wchodz¹cego w sk³ad
ubezpieczeniowej grupy kapita³owej.

Poprawka nr 42 zmierza do dostosowania zmienionego przepisu ustawy o dzia³alnoœci ubezpiecze-
niowej do terminologii stosowanej w prawie miêdzynarodowym.

Poprawka nr 45 zmierza do modyfikacji oznaczenia zmian w art. 70 pkt 2 ustawy, który dodaje ust. 3-
–5 w art. 17 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.
W zwi¹zku z tym, ¿e art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o poœrednictwie ubez-
pieczeniowym oraz niektórych innych ustaw doda³ ust. 3 w art. 17 ustawy o nadzorze ubezpieczenio-
wym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, pozostawienie art. 70 pkt 2 ustawy w brzmieniu
uchwalonym przez Sejm naruszy³oby zasadê przyzwoitej legislacji.

Poprawka nr 46 zmierza do skorygowania w art. 71 ustawy b³êdnego odes³ania oraz do powo³ania
pe³nej nazwy dyrektywy, do której nastêpuje odes³anie.

Poprawka nr 47 zmierza do ujednolicenia terminologii w zmienionym przepisie ustawy o funduszach
inwestycyjnych.
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Poprawka nr 49 zmierza do dodania do ustawy przepisu przejœciowego normuj¹cego sposób zakoñ-
czenia postêpowañ w sprawach objêtych przepisami ustaw zmienianych niniejsz¹ ustaw¹, wszczêtych,
a niezakoñczonych przed dniem jej wejœcia w ¿ycie. Zamieszczenie takiego przepisu przejœciowego jest
konieczne równie¿ wtedy, gdy ustawodawca zamierza, aby do postêpowañ tych stosowane by³y odpo-
wiednie przepisy, w brzmieniu nadanym ustaw¹ nowelizuj¹c¹. Brak przepisów przejœciowych w usta-
wach nowelizuj¹cych stanowi niedochowanie podstawowych standardów poprawnej legislacji oraz ro-
dzi praktyczne negatywne konsekwencje w obrocie prawnym.

78 posiedzenie Senatu w dniach 16 i 17 marca 2005 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowymi

148 o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowymi…



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lutego
2005 r. ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. a:

a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie: „pkt 1 otrzymuje brzmienie:”,
b) skreœla siê pkt 2;

2) w art. 1 w pkt 2 po lit. a dodaje siê lit. a1 w brzmieniu:
„a1) pkt 7a otrzymuje brzmienie:
„7a) jednostk¹ naukow¹ – jest jednostka naukowa w rozumieniu przepisów o zasadach finansowa-

nia nauki,”, „;
3) w art. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w art. 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowi¹ce tajemnicê pañstwow¹ oznacza siê
klauzul¹:
1) „œciœle tajne” - zgodnie z wykazem stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do ustawy (czêœæ I),
2) „tajne” - zgodnie z wykazem stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do ustawy (czêœæ II).”,

b) ust. 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie:
„3. Prezes Rady Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób oznaczania materia³ów,

umieszczania na nich klauzul tajnoœci, a tak¿e sposób zmiany nadanej klauzuli, uwzglê-
dniaj¹c, ¿e materia³y powinny byæ oznaczone w sposób zapewniaj¹cy ich odró¿nienie od
materia³ów jawnych oraz maj¹c na uwadze rodzaje klauzul tajnoœci i materia³ów.

4. Prezes Rady Ministrów mo¿e okreœliæ, w drodze rozporz¹dzenia, dodatkowe oznaczenia
materia³ów, które:
1) mog¹ poprzedzaæ klauzule wymienione w ust. 1 i 2, oraz wynikaj¹cy z tych oznaczeñ

szczególny sposób postêpowania z tak oznaczonymi materia³ami; rozporz¹dzenie po-
winno okreœlaæ w szczególnoœci: rodzaje oznaczeñ, sposób ich nanoszenia na materia-
³y oraz tryb wytwarzania, przetwarzania, przekazywania, udostêpniania i przechowy-
wania tak oznaczonych informacji niejawnych, a tak¿e kr¹g upowa¿nionych adresa-
tów ze wzglêdu na wymóg wy¿szego stopnia ochrony tych materia³ów,

2) mog¹ poprzedzaæ lub nastêpowaæ bezpoœrednio po klauzulach wymienionych w ust. 1
i 2 lub ich zagranicznych odpowiednikach, oraz wynikaj¹cy z umów miêdzynarodo-
wych, których Rzeczpospolita Polska jest stron¹, szczególny sposób postêpowania
z tak oznaczonymi materia³ami; rozporz¹dzenie powinno okreœlaæ w szczególnoœci: ro-
dzaje oznaczeñ, sposób ich nanoszenia na materia³y oraz tryb wytwarzania, przetwa-
rzania, przekazywania, udostêpniania i przechowywania tak oznaczonych informacji
niejawnych, a tak¿e sposób oceny spe³nienia warunków dostêpu do tych informacji
przez osoby fizyczne, przedsiêbiorców, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.”; „;

4) w art. 1 w pkt 19, w art. 37 w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „klauzul¹”poufne”” zastêpuje siê wyrazami „od-
powiedni¹ klauzul¹ tajnoœci”;

5) w art. 1 w pkt 39, w art. 65 po wyrazach „badawczo-rozwojowa,” dodaje siê wyrazy „zamierzaj¹cy
ubiegaæ siê,”;

6) w art. 2 skreœla siê wyrazy „Art. 160.”;
7) po art. 4 dodaje siê art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. W ustawie z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski, recenzje i umowy dotycz¹ce projektów badawczych i projektów celowych, a tak¿e infor-
macje otrzymane w toku postêpowañ dotycz¹cych tych projektów stanowi¹ tajemnicê przedsiê-
biorstw w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z zastrze¿eniem przepi-
sów ust. 2 i 3 oraz art. 18 ust. 2.”.”;

8) skreœla siê art. 5;
9) w za³¹czniku nr 1 w pkt I w ppkt 22 wyraz „udzielaj¹cej” zastêpuje siê wyrazem „udzielaj¹ce”;



10) w za³¹czniku nr 1 w pkt II skreœla siê ppkt 44 i 45;
11) w za³¹czniku 2a i 2b wyrazy „POUFNE (po wype³nieniu)” zastêpuje siê wyrazami „(odpowiednia

klauzula tajnoœci po wype³nieniu)”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Jolanta DANIELAK
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UZASADNIENIE

Senat po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych
innych ustaw postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 11 poprawek.

Zasadnicza zmiana dokonana przez Senat to powrót do dotychczasowej definicji tajemnicy s³u¿bowej
(poprawki 1, 3 i 8). Decyzj¹ Sejmu zmieniono zakres interesów, które mog¹ zostaæ zagro¿one poprzez
ujawnienie informacji stanowi¹cych tak¹ tajemnicê. Wyeliminowano szkodê na rzecz interesu obywa-
teli lub jednostki organizacyjnej, jednoczeœnie w art. 5 ustawy przyjmuj¹c, ¿e je¿eli odrêbne przepisy
poddaj¹ ochronie prawnej informacje, których ujawnienie mo¿e naraziæ na szkodê interes obywatela
lub jednostki organizacyjnej nie okreœlaj¹c sposobu ochrony tych informacji, podlegaj¹ one ochronie
jak informacje niejawne stanowi¹ce tajemnicê s³u¿bow¹ oznaczon¹ klauzul¹ zastrze¿one. Dostêp do ta-
kich informacji zosta³ wy³¹czony spod przepisów o postêpowaniu sprawdzaj¹cym. Zdaniem Senatu, po
zapoznaniu siê miêdzy innymi ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
dotychczasowa definicja tajemnicy s³u¿bowej pozwala obj¹æ skuteczniejsz¹ ochron¹ informacje, któ-
rych ujawnienie mo¿e naraziæ na szkodê interes obywatela lub jednostki organizacyjnej ni¿ przepis sta-
tuuj¹cy now¹ definicjê tajemnicy s³u¿bowej w powi¹zaniu z art. 5 ustawy.

Senat uzna³ za zasadne znowelizowanie ustawy o zasadach finansowania nauki w ten sposób, ¿e wy-
³¹czy³ wnioski, recenzje i umowy dotycz¹ce projektów badawczych i projektów celowych, a tak¿e informa-
cje otrzymane w toku postêpowañ dotycz¹cych tych projektów, z katalogu informacji stanowi¹cych ta-
jemnicê s³u¿bow¹ (poprawka 7). Tym samym zliberalizowa³ dotychczasowy przepis powoduj¹c, ¿e powy¿-
sze wnioski, recenzje, umowy i informacje bêd¹ nale¿a³y jedynie do katalogu informacji stanowi¹cych ta-
jemnicê przedsiêbiorstw w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter legislacyjny. I tak, poprawka 2 koryguje odes³anie, poprawki 4 i 11
dostosowuj¹ sposób oznaczenia wype³nionych ankiet bezpieczeñstwa osobowego do ich merytorycznej
treœci, poprawka 5 ma charakter doprecyzowuj¹cy, 6 techniczno-legislacyjny, 9 jêzykowy, a 10 eliminuje
zbêdne regulacje (przepisy dotycz¹ce bonów paliwowych wygas³y z dniem 30 wrzeœnia 2004 r.).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie ustawy o ochronie wyp³aty wynagrodzeñ osób zatrudnionych
w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca 2005 r. ustawy
o ochronie wyp³aty wynagrodzeñ osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zak³adach opieki
zdrowotnej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w tytule ustawy wyrazy „osób zatrudnionych” zastêpuje siê wyrazami „za pracê pracowników”;
2) w tytule ustawy skreœla siê wyraz „samodzielnych”;
3) skreœla siê art. 1;
4) w art. 2 skreœla siê wyrazy „, prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zak³adów opieki

zdrowotnej”;
5) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. W przypadku zajêcia, o którym mowa w art. 890 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postêpowania cywilnego, wierzytelnoœci z rachunku bankowego zak³adu, wynikaj¹cy
z tego zajêcia zakaz wyp³at z tego rachunku nie dotyczy bie¿¹cych wyp³at na wynagrodzenia za
pracê wraz z podatkami i ustawowymi ciê¿arami oraz na renty o charakterze alimentacyjnym za-
s¹dzone tytu³em odszkodowania - do wysokoœci przeciêtnego wynagrodzenia z poprzedniego
kwarta³u, og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym
Rzeczypospolitej Polskiej”Monitor Polski”, zgodnie z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.
353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530,
Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355).
2. Bank dokonuje wyp³at, o których mowa w ust. 1, na podstawie odpisu listy p³ac lub innego

wiarygodnego dowodu, a w przypadku rent o charakterze alimentacyjnym zas¹dzonych tytu-
³em odszkodowania - na podstawie tytu³u wykonawczego stwierdzaj¹cego obowi¹zek d³u¿ni-
ka do p³acenia renty.

3. Bank dokonuje wyp³at na renty, o których mowa w ust. 1, do r¹k uprawnionego.”;
6) wart. 4wyrazy „Doœrodkówpieniê¿nych,októrych” zastêpuje siêwyrazami „Wprzypadku,októrym”.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK



UZASADNIENIE

Senat uzna³ celowoœæ przyjêcia szczególnej regulacji, jak¹ jest ustawa o ochronie wyp³aty wynagro-
dzeñ osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej. Analizuj¹c ure-
gulowania tej ustawy, Senat mia³ œwiadomoœæ stawianych jej zarzutów – dotycz¹cych zgodnoœci z Kon-
stytucj¹, z systemem prawnym oraz natury legislacyjnej. Maj¹ na uwadze wszystkie argumenty prze-
mawiaj¹ce przeciw oraz na rzecz przyjêcia ustawy, Senat uzna³, ¿e za jej przyjêciem przewa¿aj¹ istotne
wzglêdy spo³eczne. Uwzglêdniaj¹c ich powagê i przyznaj¹c pierwszeñstwo nad wszelkimi innymi, nie
mo¿na jednak pomin¹æ wagi uregulowañ ustawy dotycz¹cych funkcjonowania ustawy w systemie pra-
wnym i dlatego Senat uzna³ za zasadne i niezbêdne wniesienie poprawek. Ich przyjêcie bowiem powodu-
je mo¿liwoœci faktycznego dzia³ania uregulowañ ustawy i osi¹gniêcia zamierzonego przez ni¹ skutku
w postaci ograniczenia egzekucji.

Poprawki uœciœlaj¹ przyjête przez Sejm przepisy pod k¹tem zgodnoœci z systemem prawnym oraz po-
prawnoœci legislacyjnej. Poniewa¿ ustawa ustanawia pozakodeksow¹ regulacjê, œciœle zwi¹zan¹ z ma-
teri¹ Kodeksu postêpowania cywilnego (rozszerza de facto katalog sum, œwiadczeñ i wierzytelnoœci nie
podlegaj¹cych egzekucji, okreœlony w art. 831 § 1 K.p.c. oraz wy³¹cza stosowanie art. 890 § 2 K.p.c.) na-
le¿a³o dokonaæ wyraŸnego odes³ania do K.p.c. Tym bardziej jest to zasadne, ¿e Zasady techniki prawo-
dawczej wymagaj¹, aby ustanawianie wyj¹tków w przepisach, odpowiada³o uznanym regu³om postêpo-
wania legislacyjnego. Dlatego chc¹c osi¹gn¹æ skutek prawny w postaci wy³¹czeñ spod egzekucji, nale-
¿a³o usun¹æ w¹tpliwoœæ wynikaj¹c¹ z art. 3 ust. 1 ustawy, polegaj¹c¹ na niejasnoœci co do adresata nor-
my (poprawka nr 5) i jej charakteru w stosunku do komorników.

Szczególna ochrona, ustanawiana w ustawie, dla zak³adów opieki zdrowotnej zosta³a ustanowiona,
zdaniem Senatu, w zakresie znacznie dalej id¹cym ni¿ przewiduje to system prawa powszechnie obo-
wi¹zuj¹cego. Nie neguj¹c, wy¿ej wskazanej, celowoœci uczynienia odstêpstw w systemie prawnym, po-
dyktowanych wzglêdami spo³ecznymi, Senat uzna³, ¿e odstêpstwa nie powinny iœæ a¿ tak daleko, a¿eby
chroniæ wyp³aty wynagrodzeñ o innym charakterze ni¿ pracownicze (poprawka nr 1, 3, 5) oraz ró¿nico-
waæ wysokoœæ wyp³at wynagrodzeñ w stosunku do rent o charakterze alimentacyjnym (poprawka nr 5).
Równie¿ zakres ustawy obejmuj¹cy samodzielne zak³ady opieki zdrowotnej, dokonuje zró¿nico-
wania wœród samych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, dzia³aj¹cych nie tylko jako samodzielne
zak³ady. Takie okreœlenie zakresu podmiotowego ustawy pomija niektóre publiczne zak³ady opieki
zdrowotnej, jak jednostki badawczo - rozwojowe, co stanowi niespójnoœæ w koncepcji ochrony prawnej
ustanawianej w/w ustaw¹ (poprawka nr 2, 3 i 4).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca 2005 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca 2005 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej - Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
oraz ustawy o ¿egludze œródl¹dowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2005 r. ustawy
o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o ¿egludze œródl¹dowej, wprowadza do jej tekstu na-
stêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w ust. 3 wyrazy „nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej” zastêpuje siê

wyrazami „, których statuty nie przewiduj¹ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej”;
2) w art. 1 w pkt 9, w art. 18d w ust. 9 wyraz „wyp³acane” zastêpuje siê wyrazem „finansowane”;
3) w art. 1 w pkt 17 w lit. b:

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 5 i 6” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4a, 4b, 5 i 6”,
b) przed ust. 5 dodaje siê ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Organ uprawniony do powo³ania cz³onka Trybuna³u odwo³uje go wy³¹cznie w przypadku:
1) zrzeczenia siê funkcji,
2) choroby trwale uniemo¿liwiaj¹cej sprawowanie funkcji,
3) skazania prawomocnym wyrokiem za pope³nienie przestêpstwa z winy umyœlnej.

4b. W przypadku odwo³ania cz³onka lub jego œmierci, w³aœciwy organ powo³uje nowego cz³onka
Trybuna³u.”;

4) w art. 1 w pkt 18 w lit. c, w ust. 7 wyrazy „art. 16” zastêpuje siê wyrazami”art. 16 ust. 1";
5) w art. 1 w pkt 19, w art. 41a:

a) w ust. 1 i 3–5 u¿yty w ró¿nym przypadku wyraz „kasacja” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „skarga kasacyjna”,

b) w ust. 2 wyraz „Kasacjê” zastêpuje siê wyrazami „Skargê kasacyjn¹”;
6)w art. 1 w pkt 19, w art. 41a w ust. 1 wyrazy „oczywistej nies³usznoœci orzeczenia” zastêpuje siê wy-

razami „ra¿¹cej niewspó³miernoœci kary dyscyplinarnej lub regulaminowej”;
7) w art. 1 w pkt 22, w art. 53 skreœla siê ust. 1;
8) w art. 1 w pkt 23, w art. 53a w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „5 m” zastêpuje siê wyrazami „7, 5 m”;
9) w art. 1 w pkt 23, w art. 53a w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1”;

10) w art. 1 w pkt 23, w art. 53a:
a) w ust. 4 skreœla siê kropkê na koñcu oraz dodaje zdanie koñcowe w brzmieniu:

„ – przy czym op³aty dla uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegaj¹ obni¿eniu o 50%.”,
b) w ust. 6 w pkt 2 po wyrazach „polski zwi¹zek sportowy” dodaje siê wyrazy „i uwzglêdniaj¹c obo-

wi¹zek obni¿enia op³aty o 50% dla uczniów i studentów w wieku do 26 lat”;
11) w art. 1 w pkt 24, art. 53c otrzymuje brzmienie:

„Art. 53c.
1. Uprawianie p³etwonurkowania wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzo-

nych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeñstwa.
2. Dokumenty potwierdzaj¹ce uzyskane kwalifikacje wydaj¹ krajowe i zagraniczne szkoleniowe

organizacje nurkowe. Instruktorzy tych organizacji przeprowadzaj¹ na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej szkolenia wed³ug systemu szkolenia danej organizacji, zatwierdzonego przez
ministra w³aœciwego do spraw kultury fizycznej i sportu. System szkolenia powinien uwzglê-
dniaæ stopnie wyszkolenia okreœlone w odpowiednich Polskich Normach dotycz¹cych p³etwo-
nurkowania.

3. Osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje do uprawiania p³etwonurkowania potwierdzone
dokumentem wydanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mog¹ uprawiaæ p³etwonur-
kowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie posiadanych kwalifikacji.

4. Minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej i sportu okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, zasa-
dy bezpieczeñstwa przy uprawianiu p³etwonurkowania, bior¹c pod uwagê odpowiednie Pol-
skie Normy dotycz¹ce p³etwonurkowania.”;

12) w art. 2:
a) w pkt 1, w art. 18 w ust. 2 wyrazy „5 m” zastêpuje siê wyrazami „7, 5 m”,
b) w pkt 9:

– wlit.b,wczêœci IIIawpoz.1skreœlasiêpkt1orazwpkt2wyrazy„7,01”zastêpujesiêwyrazami„7,5”,
– w lit. c, w czêœci Va skreœla siê pkt 1 oraz w pkt 2 wyrazy „7, 01” zastêpuje siê wyrazami „7, 5”;

13) w art. 2 w pkt 1, w art. 18 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:



„6. Przepis ust. 5 stosuje siê odpowiednio do osób, które maj¹ obywatelstwo albo siedzibê w jednym
z pañstw cz³onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii.”;

14) w art. 2 w pkt 2, w art. 19 w ust. 2 wyrazy „art. 10” zastêpuje siê wyrazami „art. 10 ust. 1”;
15) w art. 2

a) w pkt 4 w lit. b:
– w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 4a-4c” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4a-4d”,
– w ust. 4c po wyrazie „ustawy” dodaje siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 4d”,
– dodaje siê ust. 4d w brzmieniu:

„4d. Okreœlone w za³¹czniku do ustawy wysokoœci op³at za przeprowadzenie przegl¹dów te-
chnicznych podlegaj¹ obni¿eniu o 70%, w przypadku ich uiszczania przez organizacje po-
¿ytku publicznego w odniesieniu do prowadzonej przez nie statutowej dzia³alnoœci od-
p³atnej i nieodp³atnej.”,

b) w pkt 5, w art. 23:
– w ust. 2 po wyrazie „ustawy” dodaje siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 3”,
– dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Okreœlone w za³¹czniku do ustawy wysokoœci op³at za wpis do rejestru statków u¿ywa-
nych wy³¹cznie do uprawiania sportu lub rekreacji podlegaj¹ obni¿eniu o 70%, w przy-
padku ich uiszczania przez organizacje po¿ytku publicznego w odniesieniu do prowadzo-
nej przez nie statutowej dzia³alnoœci odp³atnej i nieodp³atnej.”;

16) w art. 5 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie uprawiania p³etwonurkowania, wydane na

podstawie art. 53 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie no-
wych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 53c ust. 4 ustawy wymienionej
w art. 1, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez okres 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Jolanta DANIELAK
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UZASADNIENIE

Senat, rozpatruj¹c ustawê o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o ¿egludze œródl¹dowej,
postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 16 poprawek.

Poprawka nr 3 jest wyrazem przekonania Senatu o koniecznoœci zawarcia w ustawie przepisu, który
okreœli podstawy odwo³ania cz³onka Trybuna³u Arbitra¿owego do Spraw Sportu, a bez którego regula-
cje dotycz¹ce tego Trybuna³u nie by³yby kompletne. Zdaniem Izby wskazane jest uwzglêdnienie ró¿-
nych sytuacji ¿yciowych (np. choroby uniemo¿liwiaj¹cej sprawowanie funkcji), w przypadku których
organ uprawniony do powo³ania cz³onka Trybuna³u powinien go odwo³aæ.

Senat zaj¹³ stanowisko, ¿e okreœlona w ustawie przes³anka („oczywista nies³usznoœæ orzeczenia”) up-
rawniaj¹ca do wniesienia skargi kasacyjnej do S¹du Najwy¿szego jest nieznan¹ obowi¹zuj¹cemu syste-
mowi prawnemu podstaw¹ prawn¹ do wniesienia œrodka zaskar¿enia. W zwi¹zku z tym zast¹pi³ j¹ w³a-
œciw¹ przes³ank¹ (poprawka nr 6).

Zdaniem Senatu przepis dotycz¹cy uprawiania alpinizmu i sportów motorowych ma wy³¹cznie cha-
rakter zalecenia okreœlonego zachowania. Poniewa¿ ustawa nie przewiduje sankcji za jego nieprzestrze-
ganie, zosta³ on wykreœlony jako zbêdny (poprawka nr 7).

Poprawka nr 8 rozci¹ga liberalne zasady prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania spor-
tu lub rekreacji na szersz¹ grupê ¿eglarzy. Senat uzna³ takie rozwi¹zanie za uzasadnione, szczególnie
w odniesieniu do organizacji m³odzie¿owych, które w przewa¿aj¹cej czêœci dysponuj¹ statkami bez na-
pêdu mechanicznego o d³ugoœci kad³uba do 7, 5 m. Poprawka nr 12 jest konsekwencj¹ poprawki 8 nr
i wprowadza stosowne zmiany do nowelizowanej ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

Intencj¹ Senatu by³o przyznanie uczniom i studentom w wieku do 26 lat 50-procentowej zni¿ki z ty-
tu³u op³at za egzaminy stwierdzaj¹ce odpowiednie kwalifikacje do uprawiania ¿eglarstwa i za egzaminy
na poszczególne stopnie ¿eglarskie oraz wydawanie dokumentów potwierdzaj¹cych te kwalifikacje (po-
prawka nr 10). Senat uzna³, ¿e ¿eglarstwo jest sportem bardzo popularnym wœród m³odzie¿y i w zwi¹zku
z tym postanowi³ zapewniæ tej grupie wiekowej ³atwiejszy dostêp do uprawiania tego sportu, bowiem
zbyt wygórowane op³aty mog³yby stanowiæ pewn¹ barierê.

W toku prac nad ustaw¹ Senat wiele uwagi poœwiêci³ zagadnieniom dotycz¹cym uprawiania p³etwo-
nurkowania. Ostatecznie przyjêto rozwi¹zanie (poprawka nr 11), w myœl którego polski zwi¹zek sporto-
wy nie bêdzie jedyn¹ organizacj¹ poœwiadczaj¹c¹ posiadanie odpowiednich kwalifikacji; bêd¹ do tego
uprawnione krajowe i zagraniczne organizacje nurkowe. Rozwi¹zanie to przewiduje, ¿e system szkoleñ
prowadzonych przez te organizacje bêdzie siê opiera³ na Polskich Normach (bêd¹cych implementacj¹
norm europejskich) dotycz¹cych p³etwonurkowania. Izba kierowa³a siê przy tym przeœwiadczeniem, ¿e
system certyfikacji na poszczególne stopnie opiera siê na zasadzie wzajemnego uznawania stopni przez
organizacje i wiêkszoœæ organizacji podpisa³a w tym zakresie wzajemne porozumienia. W wyniku wpro-
wadzenia nowych, krajowych certyfikatów ich posiadacze mog¹ byæ dyskryminowani finansowo na
œwiecie, poniewa¿ nurek z nieznanym certyfikatem jest zobowi¹zany do p³atnego uczestnictwa w nur-
kowaniach sprawdzaj¹cych, przed umo¿liwieniem mu uczestnictwa w nurkowaniach „normalnych”.

Poprawka nr 13 przyznaje prawo do rejestracji statku w Polsce podmiotom z pañstw cz³onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym oraz ze Szwajcarii. Zdaniem Senatu jest to konieczne uzupe³nienie, poniewa¿ stosowne umo-
wy zawarte pomiêdzy tymi pañstwami a Uni¹ Europejsk¹ przewiduj¹ przyznanie tego rodzaju upra-
wnienia.

Poprawka nr 15 jest w przekonaniu Izby form¹ uprzywilejowania organizacji po¿ytku publicznego,
jako organizacji dzia³aj¹cej w sferze zadañ szczególnie wa¿nych dla spo³eczeñstwa. Uprzywilejowanie to
polega na przyznaniu tym organizacjom 70-procentowej zni¿ki w przypadku wnoszenia przez nie op³at
za wpis do rejestru statków u¿ywanych wy³¹cznie do uprawiania sportu lub rekreacji oraz za przegl¹dy
techniczne tych statków.

Senat uzna³, ¿e ze wzglêdu na krótki (14-dniowy) okres vacatio legis wskazane jest czasowe utrzyma-
nie w mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie uprawiania p³etwonur-
kowania (poprawka nr 16).

Pozosta³e poprawki poprawiaj¹ czytelnoœæ ustawy poprzez wprowadzenie do niej prawid³owej termi-
nologii (poprawki nr 1, 2 i 5) oraz skorygowanie odes³añ (poprawki nr 4, 9 i 14).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie ustawy o dop³atach do umów na budowê niektórych typów statków morskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 marca 2005 r. ustawy o dop³a-
tach do umów na budowê niektórych typów statków morskich, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2005 r. ustawy
o zmianie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie ustawy o rekompensacie przys³uguj¹cej
w zwi¹zku z odst¹pieniem w roku 2002 od waloryzacji œwiadczeñ pieniê¿nych

przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianym
w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach rud uranu i batalionach budowlanych oraz

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2005 r. ustawy o re-
kompensacie przys³uguj¹cej w zwi¹zku z odst¹pieniem w roku 2002 od waloryzacji œwiadczeñ pieniê¿-
nych przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopal-
niach wêgla, kamienio³omach, zak³adach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deporto-
wanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w zdaniu wstêpnym oraz w art. 3 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „31 marca” zastê-

puje siê wyrazami „31 maja”;
2) w art. 4:

a) w ust. 1, 4, 5 i 7 wyrazy „31 marca” zastêpuje siê wyrazami „31 maja”,
b) w ust. 6 u¿yte dwukrotnie wyrazy „31 marca” zastêpuje siê wyrazami „31 maja”;

3) w art. 6 wyrazy „30 kwietnia” zastêpuje siê wyrazami „30 czerwca”;
4) w art. 9, w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „31 marca” zastêpuje siê wyrazami „31 maja” oraz wy-

razy „1 kwietnia” zastêpuje siê wyrazami „1 czerwca”;
5) w art. 10, w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „31 marca” zastêpuje siê wyrazami „31 maja” oraz

wyrazy „1 kwietnia” zastêpuje siê wyrazami „1 czerwca”;
6) w art. 11 wyrazy „1 kwietnia” zastêpuje siê wyrazami „1 czerwca”.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK



UZASADNIENIE

Senat, rozpatruj¹c ustawê o rekompensacie przys³uguj¹cej w zwi¹zku z odst¹pieniem w roku 2002 od
waloryzacji œwiadczeñ pieniê¿nych przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymuso-
wo zatrudnianym w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach rud uranu i batalionach budowla-
nych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rze-
szê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 6 poprawek.

Poprawki te zmierzaj¹ do przesuniêcia terminu wyp³aty rekompensaty oraz innych zwi¹zanych z tym
terminów (termin przedawnienia roszczenia o wyp³atê rekompensaty oraz termin wejœcia w ¿ycie zmian
do ustawy o ¿o³nierzach górnikach oraz ustawy o robotnikach przymusowych) o 2 miesi¹ce.

Senat uzna³, i¿ nie bêdzie mo¿liwa realizacja postanowieñ ustawy w zak³adanych w niej terminach,
zwa¿ywszy na moment zakoñczenia procesu legislacyjnego i krótkie – 14-dniowe - vacatio legis okreœlo-
ne w art. 11. Izba uwzglêdni³a fakt, ¿e przygotowanie wyp³aty rekompensat wi¹¿e siê dla organów reali-
zuj¹cych to zadanie (m.in. dla Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych) z koniecznoœci¹ posiadania okreœlo-
nej rezerwy czasu.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami.

Jednoczeœnie upowa¿nia senator Teresê Liszcz do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych
pracach nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK

USTAWA

z dnia.....

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 oraz Nr 281, poz. 2782) uchyla siê art. 229a.

Art. 2.

Do spraw wszczêtych i niezakoñczonych do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy stosuje siê przepisy ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.

Art. 3.

1. Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy trac¹ moc ostateczne decyzje wydane w zwi¹zku z art. 229a ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przys³uguje roszczenie, o którym mowa w art. 136 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.



UZASADNIENIE

1.Cel wprowadzenia ustawy
Artyku³ 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r.

Nr 261, poz. 2603, z póŸn. zm.) dawa³ poprzednim w³aœcicielom wyw³aszczonej nieruchomoœci prawo do
¿¹dania jej zwrotu w przypadku, gdy nieruchomoœæ sta³a siê zbêdna na cel okreœlony w decyzji o wyw³a-
szczeniu. Przepis ten by³ s³uszny i dawa³ szeregu osobom szansê do walki o odzyskanie czêsto niezasa-
dnie wyw³aszczonych nieruchomoœci. Nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoœciami, jakiej Sejm dokona³ ustaw¹ z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 r. Nr 141, poz. 1492), niestety
znios³a, poprzez dodanie art. 229a, zastosowanie tego roszczenia w odniesieniu do nieruchomoœci, wo-
bec której zrealizowano inny cel, ni¿ okreœlony w decyzji o wyw³aszczeniu, który w dniu wydania decyzji
o wyw³aszczeniu móg³ stanowiæ podstawê wyw³aszczenia.

Dodatkowo, art. 15 cytowanej nowelizacji przewiduje, ¿e do spraw wszczêtych i niezakoñczonych do
dnia wejœcia w ¿ycie nowelizacji, tj. do dnia 22 wrzeœnia 2004 r., stosuje siê nowe przepisy, niekorzystne
dla w³aœcicieli nieruchomoœci. Sytuacja szeregu osób, których bezpoœrednio dotyczy ustawa, sprowa-
dza siê do faktu, ¿e czêsto pod sam koniec postêpowania w drugiej instancji, po korzystnym dla nich
orzeczeniu instancji pierwszej, odbiera siê im prawo do dochodzenia swych roszczeñ, na rzecz których
ponieœli ju¿ oni znaczne koszty. Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e strony zainteresowane utrzymaniem obecnego
stanu w³asnoœci celowo przeci¹ga³y postêpowanie administracyjne i s¹dowe, licz¹c na zmianê przepi-
sów, która w³aœnie nast¹pi³a. Sytuacja ta, jak równie¿ sam sposób wprowadzenia zmian, rodzi uzasa-
dnione podejrzenia, ¿e sama nowelizacja mog³a byæ wynikiem okreœlonej akcji lobbingowej.

Zmiany,którewniniejszejnowelizacji zaproponowano,prowadz¹doprzywróceniastanupoprzedniego, czyli
doprzyznaniaznówjaknajszerszychuprawnieñby³ymw³aœcicielomprzydochodzeniuutraconejw³asnoœci.

2.Przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma zostaæ uregulowana
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz o zmianie

niektórych innych ustaw, dodaj¹c art. 229a w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami, uniemo¿liwia realizowanie uprawnienia do dochodzenia wyw³aszczonej nieruchomoœci
w odniesieniu do nieruchomoœci, wobec której zrealizowano inny cel, ni¿ okreœlony w decyzji o wyw³asz-
czeniu, który w dniu wydania decyzji o wyw³aszczeniu móg³ stanowiæ podstawê wyw³aszczenia.

Art. 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz
o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje, ¿e do spraw wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem
wejœcia w ¿ycie tej nowelizacji, tj. przed dniem 22 wrzeœnia 2004 r., a dotycz¹cych cytowanego art. 229a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami, stosuje siê nowe przepisy.

3.Ró¿nice miêdzy dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym
Proponowane zmiany doprowadz¹ do przywrócenia stanu prawnego w zakresie mo¿liwoœci ubiega-

nia siê o zwrot wyw³aszczonej nieruchomoœci, który obowi¹zywa³ przed wejœciem w ¿ycie art. 229a usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami. Tym samym umo¿liwione bêdzie docho-
dzenie przez by³ych w³aœcicieli wyw³aszczonych nieruchomoœci zwrotu swej w³asnoœci równie¿ w przy-
padku nieruchomoœci, wobec której zrealizowano inny cel, ni¿ okreœlony w decyzji o wyw³aszczeniu,
który w dniu wydania decyzji o wyw³aszczeniu móg³ stanowiæ podstawê wyw³aszczenia.

Przyjêto, ¿e do spraw wszczêtych i niezakoñczonych do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy bêd¹ mia³y zasto-
sowanie jej przepisy.

Ustawa obejmie swym zakresem równie¿ sprawy zakoñczone ostatecznie w okresie obowi¹zywania
art. 229a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami. Aby odwróciæ sytuacjê po-
przednich w³aœcicieli nieruchomoœci, w stosunku do których postêpowania o zwrot wyw³aszczonej nie-
ruchomoœci zosta³y ostatecznie zakoñczone, przewiduje siê, ¿e z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy utrac¹
moc ostateczne decyzje wydane w zwi¹zku z art. 229a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami w brzmieniu dotychczasowym. W tych przypadkach zastosowanie znajdzie art. 136
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami, czyli procedura obowi¹zuj¹ca
przed wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Poprzedni w³aœciciel nieruchomoœci w terminie 3 mie-
siêcy od dnia otrzymania zawiadomienia o mo¿liwoœci zwrotu wyw³aszczonej nieruchomoœci bêdzie
móg³ wyst¹piæ do starosty z odpowiednim wnioskiem.

Ustawa wejdzie w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
4.Oczekiwane skutki spo³eczne, gospodarcze, finansowe i prawne wprowadzenia ustawy
G³ównym skutkiem spo³ecznym i prawnym wprowadzenia zmian w ¿ycie bêdzie umo¿liwienie szero-

kiej grupie obywateli odzyskania utraconej w³asnoœci.
5.Za³o¿enia podstawowych aktów wykonawczych do ustawy
Nie przewiduje siê koniecznoœci wydania aktów wykonawczych do ustawy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie uczczenia pamiêci wielkiego Polaka Stanis³awa Staszica

W dwieœcie piêædziesi¹t¹ rocznicê urodzin Stanis³awa Staszica Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyra-
¿a najwy¿szy szacunek i czeœæ dla tego wybitnego Polaka - ksiêdza, filozofa, dzia³acza politycznego i oœwia-
towego oraz wybitnego geologa i geografa.

Stanis³aw Staszic, urodzony w Pile, by³ profesorem Akademii Zamojskiej, autorem wielu prac nauko-
wych, w tym prekursorskiego dzie³a z zakresu polskiej geologii „O ziemiorództwie Karpatów i innych gór
i równin Polski”. Zas³u¿y³ siê wielce dla nauki polskiej poprzez utworzenie w 1800 roku Towarzystwa
Przyjació³ Nauk i bêd¹c jego najczynniejszym i najhojniejszym cz³onkiem.

Organizowa³ wiele placówek naukowych, w tym Szko³ê Akademiczno – Górnicz¹ w Kielcach, Uniwer-
sytet Warszawski, Instytut Agronomiczny na Marymoncie, Instytut G³uchoniemych i Ociemnia³ych,
a tak¿e Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze. Przez ca³e ¿ycie by³ wierny swojemu has³u – „byæ naro-
dowi u¿ytecznym”. Ca³y swój maj¹tek przekaza³ na cele publiczne.

Niech pamiêæ o Jego osi¹gniêciach trwa i bêdzie wzorem dla przysz³ych pokoleñ.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Jolanta DANIELAK



UCHWA£A
SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w szeœædziesi¹t¹ rocznicê walk o Wa³ Pomorski

W bie¿¹cym roku mija 60. rocznica krwawych zmagañ Wojska Polskiego walcz¹cego wraz z Armi¹ Ra-
dzieck¹ o prze³amanie umocnieñ Wa³u Pomorskiego. To jedna z najkrwawszych bitew II wojny œwiato-
wej, jaka zosta³a stoczona na ziemiach Polski. Zadecydowa³a ona w znacznej mierze o otwarciu drogi do
operacji berliñskiej, a w konsekwencji skróceniu II wojny œwiatowej w Europie.

O zaciêtoœci zmagañ œwiadcz¹ liczne ¿o³nierskie cmentarze na trasie tych heroicznych walk
w Wa³czu, Z³otowie, Szczecinku, Czaplinku i Ko³obrzegu. W bojach o prze³amanie Wa³u Pomorskiego
zginê³o 3130 ¿o³nierzy polskich, 2767 by³o rannych, a 3715 zaginionych.

Walki na Wale Pomorskim, na którego umocnieniach zorganizowany by³ wyj¹tkowo silny opór wojsk nie-
mieckich, to jedna z najtrudniejszych batalii, jakie przysz³o stoczyæ ¿o³nierzom I Armii Wojska Polskiego
i zarazem jedna ze znacz¹cych kampanii zbrojnych na drodze do obalania hitlerowskiego totalitaryzmu.

Bohaterom tych walk, bohaterom tamtych dni jesteœmy winni pamiêæ, czeœæ i szacunek. Dlatego
dziœ, w przededniu 60. rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej, naszym obywatelskim i patriotycznym
obowi¹zkiem jest przypomnienie ¿o³nierskiego czynu zbrojnego na ziemiach, które sta³y siê nieod³¹cz-
n¹ czêœci¹ Pañstwa Polskiego.

Szczególnie nam senatorom RP godzi siê przypominaæ o tych faktach historycznych. Niech pamiêæ
o Bohaterach tamtego czasu trwa, Oni zaœ pozostan¹ wzorem patriotyzmu dla kolejnych pokoleñ Pola-
ków. Apelujemy do Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej o upamiêtnienie znacz¹cym monumentem miejsca
najciê¿szych walk w rejonie wsi Zdbice w powiecie wa³eckim.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Jolanta DANIELAK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów w £odzi

Zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej, przepisami ustawy dotycz¹cej uprawnieñ kombatan-
ckich, a przede wszystkim zgodnie z tradycj¹ i nakazem moralnym, w naszym kraju szczególny szacunek
nale¿y siê wszystkim tym, którzy z poœwiêceniem i zaanga¿owaniem walczyli o woln¹ i niepodleg³¹ Polskê.

Poza malej¹c¹ ju¿ grup¹ kombatantów i weteranów II wojny œwiatowej w Polsce ¿yj¹ tysi¹ce uczestni-
ków innych konfliktów zbrojnych oraz misji pokojowych i stabilizacyjnych. Ich leczenie, bêd¹ce proce-
sem d³ugotrwa³ym i wieloprofilowym, wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy, opartej o doœwiadczenie
z zakresu medycyny wojskowej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê zatem do Rz¹du polskiego o utworzenie Centralnego Szpi-
tala Weteranów w £odzi na bazie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w £odzi oraz – w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdro-
wia – o alokacjê œrodków na realizacjê jego zadañ, czyli udzielanie œwiadczeñ medycznych na rzecz kom-
batantów i weteranów.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Jolanta DANIELAK
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78. posiedzenia Senatu w dniach 16 i 17 marca 2005 r.

(Obrady w dniu 16 marca)

Otwarcie posiedzenia
Wyznaczenie sekretarzy
Uczczenie minut¹ ciszy pamiêci zmar³ego

senatora pierwszej kadencji Stanis³awa
Bernatowicza

Przyjêcie protoko³u siedemdziesi¹tego szó-
stego posiedzenia

Projekt porz¹dku obrad
Zatwierdzenie porz¹dku obrad siedem-

dziesi¹tego ósmego posiedzenia
Punkt pierwszy porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o infor-
matyzacji dzia³alnoœci podmiotów reali-
zuj¹cych zadania publiczne

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Marian ¯enkiewicz . . . . . . . . . . . 7

Zapytania i odpowiedzi
senator W³odzimierz £êcki . . . . . . . 8
senator sprawozdawca
Marian ¯enkiewicz . . . . . . . . . . . 8
senator Wojciech Sa³uga . . . . . . . . 8
senator sprawozdawca
Marian ¯enkiewicz . . . . . . . . . . . 9
senator Zofia Skrzypek-Mrowiec . . . . 9
senator sprawozdawca
Marian ¯enkiewicz . . . . . . . . . . . 9

Wyst¹pienie ministra nauki i informatyzacji
minister Micha³ Kleiber. . . . . . . . . 9

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 11
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji
W³odzimierz Marciñski . . . . . . . . 11
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 11
minister Micha³ Kleiber . . . . . . . . 11

Otwarcie dyskusji
senator Wojciech Sa³uga. . . . . . . . 12
senator Wojciech Sa³uga. . . . . . . . 13

senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 13
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 15
senator Wojciech Sa³uga. . . . . . . . 15
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 16

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie ministra nauki i informatyzacji

minister Micha³ Kleiber . . . . . . . . 16
Punkt drugi porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o nadzorze uzu-
pe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowy-
mi, zak³adami ubezpieczeñ i firmami in-
westycyjnymi wchodz¹cymi w sk³ad kon-
glomeratu finansowego

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych

senator sprawozdawca
Tadeusz Wnuk . . . . . . . . . . . . 17

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o ochronie informacji niejawnych
oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Publicznego

senator sprawozdawca
Wies³aw Pietrzak . . . . . . . . . . . 19

Zapytania i odpowiedzi
senator Maria Szyszkowska . . . . . . 20
senator sprawozdawca
Wies³aw Pietrzak . . . . . . . . . . . 20
senator Anna Kurska . . . . . . . . . 21
senator sprawozdawca
Wies³aw Pietrzak . . . . . . . . . . . 21

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Minister-
stwieSprawWewnêtrznych iAdministracji

podsekretarz stanu
Tadeusz Matusiak . . . . . . . . . . 21

Wyst¹pienie generalnego inspektora ochro-
ny danych osobowych

generalny inspektor
Ewa Kulesza . . . . . . . . . . . . . 22



Zapytania i odpowiedzi
senator Józef Dziemdziela . . . . . . . 23
podsekretarz stanu
Tadeusz Matusiak . . . . . . . . . . 23

Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Pawe³ek . . . . . . 24
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 25
senator Józef Dziemdziela . . . . . . . 25

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie zastêpcy szefa Agencji Bezpie-

czeñstwa Wewnêtrznego
zastêpca szefa
Zbigniew Goszczyñski . . . . . . . . 26

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji

podsekretarz stanu
Tadeusz Matusiak . . . . . . . . . . 26

Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o ochronie
wyp³aty wynagrodzeñ osób zatrudnio-
nych w samodzielnych publicznych za-
k³adach opieki zdrowotnej

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Miros³aw Lubiñski . . . . . . . . . . 27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 29

Zapytania i odpowiedzi
senator Krystyna Sienkiewicz . . . . . 31
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Wac³awa Wojtala . . . . . . . . . . . 31
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 32
podsekretarz stanu
Wac³awa Wojtala . . . . . . . . . . . 32

Otwarcie dyskusji
senator Aleksandra Koszada . . . . . 32
senator Józef Dziemdziela . . . . . . . 33
senator Krystyna Sienkiewicz . . . . . 33
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 34
senator Zdzis³awa Janowska . . . . . 35
senator Wojciech Paw³owski . . . . . . 36
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 36

Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹du obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

senator sprawozdawca
S³awomir Izdebski . . . . . . . . . . 37

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 38
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 38
senator Krzysztof Borkowski . . . . . 38

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Andrzej Kowalski . . . . . . . . . . . 38
senator Krzysztof Borkowski . . . . . 39
podsekretarz stanu
Andrzej Kowalski . . . . . . . . . . . 39

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Instytucie Pamiêci Narodowej – Ko-
misji Œcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Anna Kurska . . . . . . . . . . . . . 40

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 40
senator Anna Kurska . . . . . . . . . 40
senator Bogdan Podgórski. . . . . . . 41
senator S³awomir Izdebski. . . . . . . 41
zastêpca prokuratora generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej
Witold Kulesza . . . . . . . . . . . . 41
zastêpca prezesa
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Grzegorz Ciecierski . . . . . . . . . . 41

Otwarcie dyskusji
senator Henryk Stok³osa . . . . . . . 42
senator Bogdan Podgórski. . . . . . . 43
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 44

Powitanie delegacji Wielkiego Zgromadze-
nia Narodowego Republiki Turcji

senator Anna Kurska . . . . . . . . . 45

Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy
o ¿egludze œródl¹dowej

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz . . . 46

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 49
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 49
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 49
senator W³odzimierz £êcki . . . . . . . 49
senator sprawozdawca
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz . . . 50
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 50
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu
Wies³aw Wilczyñski . . . . . . . . . . 51
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senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 51
podsekretarz stanu
Wies³aw Wilczyñski . . . . . . . . . . 51
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 52
podsekretarz stanu
Wies³aw Wilczyñski . . . . . . . . . . 52
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 52
podsekretarz stanu
Wies³aw Wilczyñski . . . . . . . . . . 52
senator Wies³aw Pietrzak . . . . . . . 52
podsekretarz stanu
Wies³aw Wilczyñski . . . . . . . . . . 53
senator S³awomir Izdebski. . . . . . . 53
podsekretarz stanu
Wies³aw Wilczyñski . . . . . . . . . . 53
senator W³odzimierz £êcki . . . . . . . 53
podsekretarz stanu
Wies³aw Wilczyñski . . . . . . . . . . 53
senator W³odzimierz £êcki . . . . . . . 53

Otwarcie dyskusji
senator Grzegorz Lipowski. . . . . . . 54
senator Alicja Stradomska. . . . . . . 55
senator W³odzimierz £êcki . . . . . . . 56
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 56
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 57
senator Grzegorz Lipowski. . . . . . . 57

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Edukacji Narodowej i Sportu
podsekretarz stanu
Wies³aw Wilczyñski . . . . . . . . . . 57

Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o dop³atach do
umów na budowê niektórych typów stat-
ków morskich

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Miet³a . . . . . . . . . . 58

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki i Pracy

podsekretarz stanu
Krystyna Gurbiel . . . . . . . . . . . 59

Otwarcie dyskusji
senator Ewa Serocka . . . . . . . . . 60

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Alicja Stradomska . . . . . . . . . . 61

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki i Pracy

podsekretarz stanu
Piotr Kulpa . . . . . . . . . . . . . . 62

Zapytania i odpowiedzi
senator Krystyna Sienkiewicz . . . . . 62

podsekretarz stanu
Piotr Kulpa . . . . . . . . . . . . . . 62
senator Anna Kurska . . . . . . . . . 63
podsekretarz stanu
Piotr Kulpa . . . . . . . . . . . . . . 63
senator Grzegorz Lipowski. . . . . . . 63
podsekretarz stanu
Piotr Kulpa . . . . . . . . . . . . . . 64
senator
El¿bieta Streker-Dembiñska . . . . . 64
podsekretarz stanu
Piotr Kulpa . . . . . . . . . . . . . . 64
senator Zofia Skrzypek-Mrowiec. . . . 65
podsekretarz stanu
Piotr Kulpa . . . . . . . . . . . . . . 65
senator Anna Kurska . . . . . . . . . 66
podsekretarz stanu
Piotr Kulpa . . . . . . . . . . . . . . 66
senator Longin Pastusiak . . . . . . . 66
podsekretarz stanu
Piotr Kulpa . . . . . . . . . . . . . . 66

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

senator Grzegorz Lipowski. . . . . . . 66
dyrektor
w G³ównym Inspektoracie Pracy
Iwona Hickiewicz . . . . . . . . . . . 67
senator Grzegorz Lipowski. . . . . . . 67

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o rekompen-
sacie przys³uguj¹cej w zwi¹zku z odst¹pie-
niem w roku 2002 od waloryzacji œwiad-
czeñ pieniê¿nych przys³uguj¹cych ¿o³nie-
rzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymu-
sowo zatrudnianym w kopalniach wêgla,
kamienio³omach, zak³adach rud uranu
i batalionach budowlanych oraz osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rze-
szê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik
Radzieckich

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Franciszek Bobrowski . . . . . . . . 67

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 68
sekretarz stanu
w Ministerstwie Polityki Spo³ecznej
Cezary Mi¿ejewski . . . . . . . . . . 68

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Usta-
wodawstwa i Praworz¹dnoœci, Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
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cji Pañstwowej oraz Komisji Skarbu Pañ-
stwa i Infrastruktury

senator sprawozdawca
Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 69

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu uchwa³y w sprawie
uczczenia pamiêci wielkiego Polaka Sta-
nis³awa Staszica

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹

senator sprawozdawca
Tadeusz Rzemykowski . . . . . . . . 70

Otwarcie dyskusji
senator W³odzimierz £êcki . . . . . . . 72

Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwa³y do komisji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu uchwa³y w szeœædzie-
si¹t¹ rocznicê walk o Wa³ Pomorski

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpie-
czeñstwa Publicznego

senator sprawozdawca
Gerard Czaja . . . . . . . . . . . . . 73

Otwarcie dyskusji
senator W³odzimierz £êcki . . . . . . . 73

Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwa³y do komisji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu uchwa³y w sprawie ut-
worzenia Centralnego Szpitala Wetera-
nów w £odzi

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, Komisji
Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa
PublicznegoorazKomisji PolitykiSpo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Krystyna Sienkiewicz . . . . . . . . . 74

Otwarcie dyskusji
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 76
senator Wies³aw Pietrzak . . . . . . . 77
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 77

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 17 marca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: trzecie

czytanie projektu ustawy zmieniaj¹cej
ustawê o œwiadczeniu pieniê¿nym i upra-
wnieniach przys³uguj¹cych ¿o³nierzom
zastêpczej s³u¿by wojskowej przymuso-
wo zatrudnianym w kopalniach wêgla,
kamienio³omach, zak³adach rud uranu
i batalionach budowlanych

Wznowienie obrad
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji

Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia

senator sprawozdawca
Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 80

G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . 81
G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 81
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 82
Odrzycene uchwa³y w sprawie ustawy zmie-

niaj¹cej ustawê o œwiadczeniu pieniê¿nym
i uprawnieniach przys³uguj¹cych ¿o³nie-
rzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przy-
musowo zatrudnianym w kopalniach wêg-
la, kamienio³omach, zak³adach rud uranu
i batalionach budowlanych

Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Marian ¯enkiewicz . . . . . . . . . . 82

G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 82
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o infor-

matyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizu-
j¹cych zadania publiczne

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-

sów Publicznych
senator sprawozdawca
Tadeusz Wnuk . . . . . . . . . . . . 82

G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 83
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 83
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 83
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 83
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 83
G³osowanie nr 10. . . . . . . . . . . . . . 83
G³osowanie nr 11. . . . . . . . . . . . . . 83
G³osowanie nr 12. . . . . . . . . . . . . . 83
G³osowanie nr 13. . . . . . . . . . . . . . 84
G³osowanie nr 14. . . . . . . . . . . . . . 84
G³osowanie nr 15. . . . . . . . . . . . . . 84
G³osowanie nr 16. . . . . . . . . . . . . . 84
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