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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europej-
skim Pañstwie Wspó³pracuj¹cym miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwiet-
nia 2007 r.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek
handlowych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i tele-
wizji oraz niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników
w spó³ce powsta³ej w wyniku transgranicznego po³¹czenia siê spó³ek.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Miêdzy-
narodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotycz¹cej zatrudniania kobiet przy pra-
cach pod ziemi¹ we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjêtej w Genewie
dnia 21 czerwca 1935 r.

7. Sprawozdanie Rady Jêzyka Polskiego o stanie ochrony jêzyka polskiego
w latach 2005–2006.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i re-
ntach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw.

9. Wybór przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

10. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – przewodnicz¹cy Witold Ko³odziejski

Rada Jêzyka Polskiego – przewodnicz¹cy Andrzej Markowski

Urz¹d Komunikacji Elektronicznej – prezes Anna Stre¿yñska

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wiceprezes Ma³gorzata Krasonodêbska-Tomkiel

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Rafa³ Baniak

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – sekretarz stanu Piotr ¯uchowski

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – podsekretarz stanu Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak
– podsekretarz stanu Rados³aw Mleczko

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu £ukasz Rêdziniak

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Andrzej Kremer

Kancelaria Prezydenta RP – podsekretarz stanu Andrzej Duda

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej – podsekretarz stanu Sidonia Jêdrzejewska

Ministerstwo Edukacji Narodowej – podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego – podsekretarz stanu Gra¿yna Prawelska-Skrzypek

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – sekretarz stanu Jan Borkowski

Porz¹dek obrad
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(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Krystyna
Bochenek, Zbigniew Romaszewski i Marek
Zió³kowska)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Otwieram dziewi¹te posiedzenie Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana
senatora Andrzeja Szewiñskiego oraz senatora
Przemys³awa B³aszczyka. Listê mówców prowa-
dziæ bêdzie senator Andrzej Szewiñski.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie, wczoraj w £odzi
zmar³ senator Andrzej Ostoja-Owsiany, dzia³acz
opozycji demokratycznej, pose³ na Sejm drugiej
i senator czwartej kadencji.

Proszê o powstanie i uczczenie minut¹ ciszy
pamiêci senatora.

(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
(Senator Ryszard Bender: Wieczny odpoczynek

racz mu daæ, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadaj¹: A œwiat³oœæ wie-

kuista niechaj mu œwieci.)
(Senator Ryszard Bender: Niech odpoczywa

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadaj¹: Amen.)
Dziêkujê.
Informujê, ¿e protoko³y szóstego oraz siódmego

posiedzenia Senatu, zgodnie z art. 39 ust. 3 Regu-
laminu Senatu, s¹ przygotowane do udostêpnie-
nia senatorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów
nie zg³osi do nich zastrze¿eñ, to zostan¹ one przy-
jête na kolejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad dziewi¹tego posiedzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz nie-
których innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ucze-
stnictwie pracowników w spó³ce powsta³ej w wyni-
ku transgranicznego po³¹czenia siê spó³ek.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach do-
tycz¹cych pomocy publicznej oraz ustawy o po-
datkach i op³atach lokalnych.

5. Sprawozdanie Rady Jêzyka Polskiego o sta-
n i e ochrony j ê zyka po l sk i ego w la tach
2005–2006.

Proponujê rozpatrzenie punktu pierwszego po-
rz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdanie komisji
w tej sprawie zosta³o dorêczone w terminie póŸniej-
szym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu
Senatu. Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e
Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.

Informujê, ¿e wobec nieprzygotowania przez
Komisjê Ustawodawcz¹ sprawozdania dotycz¹ce-
go uchwa³y w sprawie nadania szczególnego cha-
rakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyska-
nia przez Polskê niepodleg³oœci, punkt ten nie bê-
dzie rozpatrywany na obecnym posiedzeniu. Zo-
stanie on rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu
Senatu.

Wysoki Senacie, zgodnie z ustaleniami przyjê-
tymi przez Konwent Seniorów, wnoszê o uzu-
pe³nienie porz¹dku obrad o nastêpuj¹ce punkty:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Porozumienia o Europejskim Pañstwie Wspó³pra-
cuj¹cym miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹, podpisa-
nego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. – i roz-
patrzenie go jako punktu pierwszego porz¹dku
obrad; stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o wypowiedzeniu Konwencji Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy Nr 45 dotycz¹cej zatrudniania
kobiet przy pracach pod ziemi¹ we wszelkiego ro-
dzaju kopalniach, przyjêtej w Genewie dnia
21 czerwca 1935 r. – i rozpatrzenie go jako punktu
szóstego; wybór przewodnicz¹cego Komisji Obro-
ny Narodowej – i rozpatrzenie tego punktu jako
przedostatniego punktu porz¹dku obrad; zmiany
w sk³adzie komisji senackich – i rozpatrzenie tego
punktu jako punktu ostatniego.



Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawione propozycje.

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, czy
mogê zadaæ pytanie w sprawie formalnej?)

Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Jak ma brzmieæ ten pierwszy punkt wed³ug pa-

na? Chodzi o ten pierwszy proponowany punkt.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Ju¿ panu mówiê. To jest punkt dodatkowy, do-

tycz¹cy ratyfikacji Porozumienia… Przeczytam to
jeszcze raz: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Pañ-
stwie Wspó³pracuj¹cym miêdzy Rz¹dem Rzeczy-
pospolitej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmi-
czn¹.

(Senator Ryszard Bender: Co to jest to Europej-
skie Pañstwo…?)

Panie Senatorze, taka jest nazwa.
(Senator Ryszard Bender: Ale ja nie rozu-

miem…)
Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
(Senator Ryszard Bender: To jakiœ absurd.)
Czy nie ma g³osów sprzeciwu?
(Senator Czes³aw Ryszka: Europejskie Pañ-

stwo Brukselskie – tak to powinno byæ.)
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e

Senat przedstawione propozycje przyj¹³.
Ponadto wnoszê o zmianê kolejnoœci rozpatry-

wania punktu dotycz¹cego ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks spó³ek handlowych, to znaczy
o rozpatrzenie go jako punktu drugiego porz¹dku
obrad.

Jeœli nie us³yszê g³osów sprzeciwu, uznam, ¿e
Wysoka Izba przyjê³a przedstawiony wniosek.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.

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

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku, w imieniu Komisji Rodziny

i Polityki Spo³ecznej wnoszê, zgodnie z art. 48
ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu, o uzupe³nienie
porz¹dku obrad o punkt: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych oraz niektórych innych ustaw. Proszê o roz-
patrzenie go po debacie nad sprawozdaniem Rady
Jêzyka Polskiego, czyli jako przedostatniego pun-
ktu porz¹dku obrad.

Pewnie wszyscy senatorowie dostaj¹ bardzo
wiele zapytañ w tej sprawie, chcielibyœmy wiêc
obradowaæ nad tym punktem niezw³ocznie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, Panie Senatorze.
Czy ktoœ zg³asza sprzeciw wobec wniosku pana

senatora Augustyna? Nie widzê sprzeciwu.
Uzupe³niamy wiêc porz¹dek obrad o ten punkt

zg³oszony przez pana senatora.
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-

rad dziewi¹tego posiedzeniaSenatu Rzeczypospo-
litej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e w razie niezg³oszenia wniosków
o charakterze legislacyjnym do punktu pierwsze-
go porz¹dku obrad g³osowanie w tej sprawie zo-
stanie przeprowadzone bezpoœrednio po zakoñ-
czeniu dyskusji nad tym punktem. A w razie zg³o-
szenia wniosków o charakterze legislacyjnym zo-
stanie zarz¹dzona przerwa na wspólne posiedze-
nie komisji i na przygotowanie sprawozdania w tej
sprawie, a nastêpnie przeprowadzimy g³osowanie
w sprawie punktu pierwszego.

Ponadto o godzinie 19.00 zostanie og³oszona
przerwa – to na proœbê klubu Prawa i Sprawiedli-
woœci.

G³osowania w sprawie pozosta³ych rozpatry-
wanych punktów zostan¹ przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Pragnê poinformowaæ, ¿e w dniu 17 kwietnia
w sali posiedzeñ Senatu odbêdzie siê uroczyste
zgromadzenie pos³ów i senatorów, podczas któ-
rego przemówienie wyg³osi prezydent Pañstwa
Izrael, pan Szymon Peres.

Kolejne uroczyste zgromadzenie pos³ów i sena-
torów, podczas którego przemówienie wyg³osi
prezydent Republiki Francuskiej Nikolas Sarko-
zy, odbêdzie siê w Sejmie RP w dniu 23 kwietnia
bie¿¹cego roku.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia
o Europejskim Pañstwie Wspó³pracuj¹cym miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk¹
Agencj¹ Kosmiczn¹, podpisanego w Warszawie
dnia 27 kwietnia 2007 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na jedenastym posiedze-
niu w dniu 28 marca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 31 marca 2008 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 1 kwietnia 2008 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Spraw Zagranicznych oraz do Komisji
Gospodarki Narodowej. Komisje po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej
sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 96, a sprawozdania komisji
– w drukach nr 96A i 96B.
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4 Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu

(marsza³ek B. Borusewicz)



Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Macieja Grubskiego, o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przestrzeñ kosmiczna wokó³ Ziemi jest inte-

graln¹ czêœci¹ jej œrodowiska i obszarem ekspan-
sji gospodarki. Od piêædziesiêciu lat w przestrzeni
wokó³ziemskiej rozmieszczone s¹ systemy sateli-
tarne, których ci¹g³e technologiczne udoskonala-
nie i rozwój zastosowañ s¹ wydatnym czynnikiem
wielu innowacyjnych produktów, w tym us³ug.
Wykorzystanie techniki satelitarnej wymaga two-
rzenia nowej wiedzy, umiejêtnoœci i rozwoju te-
chnologii z ni¹ zwi¹zanych oraz dostêpu do tych
systemów. Systemy satelitarne zmieni³y ziemsk¹
codziennoœæ – wystarczy tu wskazaæ choæby na
telewizjê satelitarn¹, nawigacjê i GPS czy meteo-
rologiê z Kosmosu. Ka¿dy kraj musi dokonywaæ
wyboru swojej drogi do nowoczesnoœci, jaka
wi¹¿e siê z aktywnoœci¹ w przestrzeni kosmicznej.

Polska równie¿ musi okreœliæ swoje miejsce
w tym obszarze, by byæ rozpoznawalnym partne-
rem, zdolnym do wspó³tworzenia i wykorzystywa-
nia techniki kosmicznej. Jest naturalne, ¿e miej-
sce to okreœliæ trzeba w kontekœcie Europy, która
zintegrowa³a swoje dzia³ania tak¿e w tym zakre-
sie, podpisuj¹c w 1975 r. Konwencjê o utworze-
niu Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Przez minione dziesiêciolecia ESA sta³a siê te-
chnologiczn¹ mark¹ Europy i partnerem pañstw
cz³onkowskich w rozwoju ich przemys³ów wyso-
kich technologii i wspólnego dzia³ania na konku-
rencyjnym miêdzynarodowym rynku produktów
i us³ug kosmicznych. Równie¿ obecnie ESA jest
miêdzyrz¹dow¹ organizacj¹ europejsk¹, licz¹c¹
siedemnastu cz³onków sta³ych, w tym Szwajcariê
i Norwegiê, oraz cz³onka stowarzyszonego, czyli
Kanadê. Jest organizacj¹ niezale¿n¹ od Unii Eu-
ropejskiej. Jako organizacja funkcjonuje dziêki
bud¿etowi pochodz¹cemu ze sk³adek swoich
cz³onków i dzia³a na zasadzie zwrotu wniesionych
wp³at do przemys³u danego kraju w formie kon-
traktów wspartych potrzebnymi technologiami.

ESA jednak œciœle wspó³pracuje z Komisj¹ Eu-
ropejsk¹ na podstawie porozumienia zawartego
z organizacj¹ faktycznie implementuj¹c¹ Euro-
pejsk¹ Politykê Kosmiczn¹, która dla zjednoczo-
nej Europy, zgodnie z traktatem reformuj¹cym,
staje siê – obok badañ i rozwoju technologicznego
– kolejnym motorem postêpu. W praktyce dzia³a-
nia te integruje Europejski Program Kosmiczny –
w skrócie ESP.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
porozumienie miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej

Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹ doty-
cz¹ce wspó³pracy kosmicznej dla celów pokojo-
wych Polska podpisa³a na okres piêciu lat dopiero
w 1994 r. Porozumienie miêdzy rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹
o wspó³pracy w dziedzinie badania i u¿ytkowania
przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych pod-
pisano i ratyfikowano, po uprzedniej zgodzie wy-
ra¿onej przez parlament w ustawie, w 2002 r.

W 2001 r. ESA wypracowa³a, w postaci za³¹cz-
nika do Konwencji o utworzeniu ESA, Program
dla Europejskich Pañstw Wspó³pracuj¹cych, któ-
rego celem by³o umo¿liwienie aktywniejszej
wspó³pracy z pañstwami Europy Œrodkowej. Jed-
nym z adresatów tego by³a Rzeczpospolita Polska
jako pañstwo posiadaj¹ce licz¹cy siê dorobek
w zakresie badañ przestrzeni kosmicznej. Ostate-
cznie Porozumienie miêdzy rz¹dem Rzeczypospo-
litej Polskiej i Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹
o Europejskim Pañstwie Wspó³pracuj¹cym Pol-
ska podpisa³a 27 kwietnia 2007 r., jako ostatnie
z pañstw zaproszonych do tego programu. Wczeœ-
niej podobne porozumienia ESA podpisa³a
z rz¹dami Republiki Wêgier, Republiki Czeskiej
i Rumunii.

Ustawa sejmowa z dnia 28 marca 2008 r. o ra-
tyfikacji Porozumienia o Europejskim Pañstwie
Wspó³pracuj¹cym miêdzy Rz¹dem Rzeczypospo-
litej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹,
podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia
2007 r., jest obecnie przedmiotem obrad naszej
Wysokiej Izby.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Podpisanie Porozumienia o przyst¹pieniu do
Karty – Programu dla Europejskich Pañstw
Wspó³pracuj¹cych ma na celu zapewnienie Rze-
czypospolitej Polskiej szerokiego udzia³u w korzy-
œciach z dzia³alnoœci kosmicznej, a docelowo tak-
¿e przyst¹pienie do ESA. Uczestnictwo w progra-
mie oznacza uzyskanie statusu Europejskiego
Pañstwa Wspó³pracuj¹cego. Partnerzy ESA o ta-
kim statusie, mimo ograniczonej wielkoœci wno-
szonych do organizacji sk³adek, uzyskuj¹ mo¿li-
woœæ wspó³uczestnictwa w korzyœciach wynika-
j¹cych z dzia³alnoœci ESA, jednak¿e bez pe³ni
praw cz³onkowskich. Podpisana umowa zobo-
wi¹zuje rz¹d Rzeczypospolitej do wk³adu finanso-
wego na przed³o¿one programy. Wielkoœæ œrod-
ków przeznaczonych na udzia³ w programach za-
le¿y od mo¿liwoœci i decyzji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jednak¿e sk³adka nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿
1 milion 100 tysiêcy euro rocznie, przy czym
w tym przypadku oko³o 97% wnoszonej sk³adki
wraca w formie kontraktów do podmiotów pol-
skich. Do pierwszej transzy wspólnego planu Mi-
nisterstwo Gospodarki przedstawi³o ponad trzy-
dzieœci projektów, z czego osiemnaœcie uzyska³o
najwy¿sz¹ akceptacjê ESA.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Podpisana umowa o Europejskim Pañstwie
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Wspó³pracuj¹cym zapewni nam ponadto: mo¿li-
woœæ podpisania z ESA umowy o informacjach
niejawnych, co poszerza zakres wspó³pracy;
uczestnictwo w kontraktach wspólnych projek-
tów ESA – Unia Europejska, finansowanych ze
œrodków Unii Europejskiej, realizowanych przez
ESA, na przyk³ad dotycz¹cych satelitarnego sys-
temu nawigacyjnego Galileo, co zwiêkszy efekty-
wnoœæ odzyskiwania funduszy z Unii Europej-
skiej; negocjowanie warunków finansowych
wspó³uczestnictwa i wspó³pracy trzeciego partne-
ra; mo¿liwoœæ uczestnictwa w programach opar-
tych na technologiach krytycznych; kierowanie
przez Polaków eksperymentami badawczymi
ESA. Dotyczy to tak zwanego statusu g³ównego
badacza. Dotychczas, jako kooperant, polskie
grupy przygotowywa³y urz¹dzenia i oprogramo-
wanie do dziesiêciu projektów i misji ESA. Status
Europejskiego Pañstwa Wspó³pracuj¹cego nie
pozwala na takie dzia³ania, dziêki którym Polska
sta³aby siê wspó³w³aœcicielem zgromadzonej do-
tychczas przez ESA technologii, wypracowanej
w ramach obligatoryjnego podstawowego progra-
mu technologicznego, finansowanego ze sk³adek
cz³onkowskich, gdy¿ nie uczestniczy ona w jego
realizacji. Ograniczone jest równie¿ uczestnictwo
polskich podmiotów w przedsiêwziêciach techno-
logicznych objêtych tak zwan¹ krytyczn¹ œcie¿k¹
rozwoju projektów. Odnoœnie do ka¿dego takiego
projektu wymagane s¹ oddzielne negocjacje.

Przyst¹pienie do programu Europejskiego
Pañstwa Wspó³pracuj¹cego zapewni polskim
podmiotom mo¿liwoœæ uczestniczenia w wielu
programach ESA, co pozwoli na stworzenie po-
wi¹zañ kooperacyjnych i nabranie doœwiadczenia
na europejskim rynku kosmicznym. Udzia³ w tym
programie s³u¿yæ bêdzie prze³amaniu praktycz-
nych barier utrudniaj¹cych uczestnictwo pol-
skich podmiotów w szerokiej europejskiej koope-
racji przemys³u kosmicznego, przyczyniaj¹c siê
do lepszego rozpoznawania Polski jako kraju o do-
brze rozwiniêtym potencjale technologicznym,
i otworzy etap do pe³nego cz³onkostwa w Europej-
skiej Agencji Kosmicznej. Umowa o Europejskim
Pañstwie Wspó³pracuj¹cym to kolejny impuls na
drodze rozwoju polskich technologii kosmicznych
i techniki satelitarnej.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych
dziewiêciu jej cz³onków g³osowa³o w sprawie
przedmiotowego projektu ustawy w nastêpuj¹cy
sposób: 9 senatorów – za, nikt nie by³ przeciw,
nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu. W zwi¹zku z tym,
¿e pan marsza³ek uzasadni³ potrzebê g³osowania
w przyspieszonym trybie, ja nie bêdê siê do tego
odnosi³. Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Sena-
torowie! W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych
rekomendujê przedstawion¹ ustawê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Ja zaproponowa³em g³osowanie po zakoñcze-

niu tego punktu, a nie w przyspieszonym trybie.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-

rodowej, senatora Stanis³awa Jurcewicza, o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

przedstawiam sprawozdanie o uchwalonej przez
Sejm w dniu 28 marca 2008 r. ustawie o ratyfika-
cji Porozumienia o Europejskim Pañstwie
Wspó³pracuj¹cym miêdzy Rz¹dem Rzeczypospo-
litej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹,
podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia
2007 r.

Szanowni Pañstwo! Agencja organizuje
wspó³pracê pañstw w zakresie wykorzystania
przestrzeni kosmicznej i rozwoju europejskiego
przemys³u kosmicznego. Polska uzyska status
Europejskiego Pañstwa Wspó³pracuj¹cego z ESA
oraz prawo uczestnictwa w programach i dzia³a-
niach agencji jako partner naukowy, technologi-
czny i przemys³owy. Obecnoœæ polskich przedsiê-
biorców na europejskim rynku kosmicznym, któ-
r¹ umo¿liwiaj¹ postanowienia niniejszego poro-
zumienia, bêdzie stanowiæ bardzo wa¿ny instru-
ment promocji innowacyjnoœci. Dla ma³ych i œre-
dnich przedsiêbiorstw to szansa na dostêp do
odbiorców zainteresowanych nowatorskimi roz-
wi¹zaniami.

Wielkoœæ œrodków, o których wspomina³ spra-
wozdawca Komisji Spraw Zagranicznych, zale¿y
od mo¿liwoœci i decyzji Rzeczypospolitej Polskiej.
Chcia³bym dodaæ, ¿e dzia³ania prowadzone przez
agencjê s¹ skorelowane z dzia³aniami w latach
2007–2013. Polskie przedsiêbiorstwa uzyskaj¹
po raz pierwszy mo¿liwoœæ ubiegania siê o kon-
trakty publiczne na europejskim rynku kosmicz-
nym, co pozwoli na stworzenie powi¹zañ koopera-
cyjnych i nabranie cennego doœwiadczenia na
tym rynku. W efekcie udzia³ w programie s³u¿yæ
ma prze³amaniu praktycznych barier utrudnia-
j¹cych uczestnictwo Polski w Europejskim Pro-
gramie Kosmicznym. Ratyfikacja porozumienia
pozwoli Polsce w przysz³oœci uzyskaæ status
cz³onka ESA. W imieniu komisji proszê, aby Wy-
soki Senat raczy³ podj¹æ uchwa³ê w sprawie tej
ustawy. Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie

9. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2008 r.
6 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia...

(senator M. Grubski)



mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Wiatr i pan senator Wittbrodt. Pro-
szê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja mam pytanie do sprawozdawcy Komisji

Spraw Zagranicznych. W momencie, kiedy pan
marsza³ek odczytywa³ ten punkt, pojawi³a siê
w¹tpliwoœæ co do okreœlenia „Europejskie Pañ-
stwo Wspó³pracuj¹ce”. Jest to w tytule ustawy
napisane wielkimi literami, co rzeczywiœcie suge-
ruje, ¿e to jakaœ nazwa w³asna konkretnej insty-
tucji. Wysilaj¹c intelekt domyœlamy siê, ¿e chodzi
o coœ zupe³nie innego, w szczególnoœci w dalszej
czêœci zdania. Pytanie moje jest nastêpuj¹ce: czy
nie by³o mo¿liwoœci przet³umaczenia tego z jêzyka
obcego w sposób bardziej, ¿e tak powiem, zgodny
z naszymi odczuciami i z prawid³ami naszego jê-
zyka polskiego. To moje pytanie. Bardzo dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie wiem tak naprawdê, jak odpowiedzieæ, dla-

tego ¿e my jako Senat akceptujemy ustawê Sej-
mu. I w tej sytuacji oczywiœcie kwestia wyjaœnie-
nia terminu „Europejskie Pañstwo Wspó³pracu-
j¹ce” jest bardziej spraw¹ techniczn¹, je¿eli cho-
dzi o ca³y projekt, ni¿ kwesti¹ t³umaczenia. Euro-
pejskie Pañstwo Wspó³pracuj¹ce jest formu³¹
jakby przedsionka przed bezpoœrednim uczestni-
ctwem w programie agencji kosmicznej. Czyli my
terminujemy w pewnej formie do uczestnictwa
pe³nego, z tego tytu³u wnosimy odpowiedni¹
sk³adkê i z tego tytu³u uzyskujemy pewne prawa,
ale mamy równie¿ pewne ograniczenia.

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Wiatr. Przepraszam! Nie! Pan se-
nator…

(Senator Kazimierz Wiatr: Zadaj¹c moje…)
Panie Senatorze, pan senator…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ale ja chcia³em uzu-

pe³niaj¹ce…)
Rozumiem, ale zapowiedzia³em: pan senator

Wittbrodt, potem pan senator Wiatr, potem pani
senator Fetliñska. Proszê bardzo.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, ja mam podobne w¹tpliwo-

œci, ale myœlê, ¿e minister spraw zagranicznych
nam to wyjaœni. Mam jeszcze pytanie do pana se-
natora Jurcewicza. Jest mowa o tym, ¿e jakieœ
polskie instytucje badawcze mog¹ braæ udzia³
w tych projektach i ¿e zale¿y to od wielkoœci œrod-
ków. Pytanie: czy formu³a jest taka, jak na przy-
k³ad w tych programach ramowych, i czy mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e my wiêcej wp³acimy, ni¿ potem uzys-
kamy, je¿eli bêdziemy mieli gorzej przygotowane
aplikacje?

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Rozumiem, ¿e
mogê odpowiedzieæ?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, tak.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Senatorze, otó¿ potwierdzam pana suge-

stie, i¿ te postanowienia bêd¹ skorelowane z Prio-
rytetem Siódmym Programu Ramowego UE i ¿e
bêdzie mo¿na wystêpowaæ w konkursach o zdo-
bycie œrodków na konkretne programy. 97% kwo-
ty, która bêdzie wp³acona, ma wróciæ na nasze te-
rytorium w ramach tych programów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ja cieszê siê, ¿e pan senator Wittbrodt ma po-

dobne odczucia i myœlê, ¿e byæ mo¿e to pytanie le-
piej by³oby przekierowaæ do pana ministra spraw
zagranicznych. Otó¿ moje pytanie uzupe³niaj¹ce
by³o takie, aby, jeœli to jest mo¿liwe, pan senator
sprawozdawca przytoczy³ nam brzmienie tej na-
zwy w jêzyku angielskim czy francuskim i przybli-
¿y³ ewentualnie zawartoœæ merytoryczn¹, bo to by
nam pomog³o. Ale byæ mo¿e przeniesienie tego py-
tania do pana ministra by³oby lepsze, tak ¿e jeœli
pan sprawozdawca nie czuje siê na si³ach, to bym
proponowa³ tak zrobiæ. (Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³abym zapytaæ, czy sk³adkê bêdzie ui-

szcza³ nasz rz¹d, jako pañstwo, czy te¿ bêdzie ona
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pochodzi³a z instytucji, które maj¹ wspó³praco-
waæ, bo w wypowiedzi to by³o niejasne. I druga
rzecz: jakaœ wspó³praca ju¿ istnia³a. Jak skorzy-
sta³y dotychczas na niej polskie przedsiêbior-
stwa? Chcia³abym te¿ zapytaæ, w jakim stopniu
jesteœmy konkurencyjni. Tak ¿eby te pieni¹dze,
które wp³acimy, mog³y rzeczywiœcie wp³yn¹æ na
nasze terytorium. Czy nasze przedsiêbiorstwa bê-
d¹ w stanie rzeczywiœcie konkurowaæ i uczestni-
czyæ w programach? Czy te pieni¹dze, jednym s³o-
wem, nie bêd¹ stracone? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze.
Panowie Senatorowie, ja myœlê, ¿e te pytania s¹

skierowane raczej do przedstawiciela komisji go-
spodarki.

Proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Je¿eli chodzi o wspó³pracê, przedstawi³em to

w sprawozdaniu. Po raz pierwszy bêdziemy mogli
uzyskaæ mo¿liwoœæ dostêpu do programów nowo-
czesnych i innowacyjnych. A je¿eli chodzi o to, czy
wspó³pracujemy i jakie mamy z tego korzyœci, chcê
przedstawiæ, Pani Senator, ¿e do chwili obecnej
jest ju¿ wiele efektów tej wspó³pracy. Pragnê przy-
pomnieæ: w realizacji takich misji, jak Rosetta,
Herschel, Mars Express, Venus Express, by³a ju¿
wykorzystywana aparatura konstruowana w Cen-
trum Badañ Kosmicznych PAN. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Senator Janina Fetliñska: OdpowiedŸ jeszcze

niepe³na.)
Pani Senator, proszê bardzo, niepe³na odpo-

wiedŸ.

Senator Janina Fetliñska:
Ja chcia³abym zapytaæ jeszcze o tê sk³adkê. Kto

j¹ p³aci i jakie s¹ szanse, ¿e czêœæ tej sk³adki rze-
czywiœcie wróci do Polski.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Druga czêœæ pytania brzmia³a: czy p³aci rz¹d,

czy polska instytucja wspó³pracuj¹ca.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Czy p³aci rz¹d, czy instytucja wspó³pracuj¹ca?

To jest umowa miêdzy rz¹dem i Europejsk¹ Agen-
cj¹ Kosmiczn¹. Je¿eli siê mylê, to proszê stronê
rz¹dow¹ o sprostowanie, jednak w mojej ocenie

p³aci rz¹d, bo to jest wspó³praca miêdzy rz¹dem
i Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Senator Janina Fetliñska: Czy ja mogê prosiæ

jeszcze o trzeci¹ czêœæ?
To proszê powtórzyæ.

Senator Janina Fetliñska:
Chcia³abym zapytaæ, na ile jesteœmy konku-

rencyjni i czy nasze przedsiêbiorstwa bêd¹ w sta-
nie wch³on¹æ te œrodki, które maj¹ do nas wróciæ.
Po prostu czy jesteœmy w stanie skorzystaæ z tych
programów.

Senator Maciej Grubski:
Pani Senator, proszê zauwa¿yæ, ¿e minimalna

sk³adka to jest 1 milion 100 tysiêcy euro i taki bê-
dzie wk³ad pierwotny. Te technologie s¹ oczywiœcie
bardzo drogie i z tego punktu widzenia z faktu za-
kwalifikowania do kolejnego projektu osiemnastu
podmiotów, z faktu wskazania ich przez ESA jako
projektów bardzo dobrych, mo¿na prosto wnios-
kowaæ, ¿e na pewno skorzystamy z maksymalnego
wykorzystania tej kwoty, czyli 97% sk³adki. Szcze-
gólnie ¿e te technologie s¹ bardzo drogie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zostali upowa¿nieni minister spraw zagrani-
cznych oraz minister gospodarki. Zgodnie
z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mog¹ teraz za-
braæ obecni na posiedzeniu przedstawiciele
rz¹du.

Czy przedstawiciele rz¹du chc¹ zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Proszê bardzo, pan minister Andrzej Kremer,
wiceminister spraw zagranicznych.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dziêkujê uprzejmie za mo¿liwoœæ zabrania g³o-

su i za zg³oszone pytania. Chcia³bym wypowie-
dzieæ siê w dwóch sprawach.

Po pierwsze, chcia³bym zarekomendowaæ Wy-
sokiej Izbie przyjêcie ustawy o ratyfikacji Porozu-
mienia o Europejskim Pañstwie Wspó³pracuj¹cym
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Euro-
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pejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹, jako etapu dope³niania
cz³onkostwa i korzystania z cz³onkostwa Polski
w Unii Europejskiej. Sama Europejska Agencja
Kosmiczna, jak by³o ju¿ wskazane, nie jest wpraw-
dzie bezpoœredni¹ instytucj¹ Unii Europejskiej, ale
cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej, z jednej
strony, tak naprawdê otwiera nam mo¿liwoœæ
w³¹czenia siê w projekty prowadzone przez tê agen-
cjê, a z drugiej, poprzez uczestnictwo w Siódmym
Programie Ramowym i w kolejnych, które bêd¹
przyjmowane w kolejnych perspektywach finanso-
wych, pozwala na poszerzenie udzia³u Polski w ba-
daniach kosmicznych, zwi¹zane oczywiœcie z roz-
wojem wysokiej technologii, z mo¿liwoœci¹ rozwoju
naukowego, badañ naukowych, które inaczej nie
by³yby dostêpne dla polskich naukowców, g³ównie
z przyczyn technologicznych i finansowych.

Odnosz¹c siê do zg³oszonych pytañ i proble-
mów, chcia³bym wyjaœniæ, co nastêpuje: Europej-
skie Pañstwo Wspó³pracuj¹ce to status prawny,
jaki otrzymuje Rzeczpospolita Polska. W orygina-
le jêzykowym umowy brzmi to w³aœnie tak: „Euro-
pejskie Pañstwo Wspó³pracuj¹ce”, w jêzyku pol-
skim, oraz „European Cooperating State Agree-
ment”, w jêzyku angielskim. Nie mogê niestety
przedstawiæ brzmienia tego terminu w ¿adnym
innym jêzyku, poniewa¿ jest to umowa pomiêdzy
dwoma podmiotami, która ma tylko dwie wersje
autentyczne. I chcê tutaj zwróciæ uwagê na fakt,
¿e z punktu widzenia prawa traktatowego ka¿da
z tych wersji autentycznych jest wersj¹ popraw-
n¹, to znaczy, nie mamy tu do czynienia z t³uma-
czeniem jakiegoœ tekstu umownego. Istniej¹ dwa
teksty umowy, angielski i polski, które s¹ równo-
wa¿ne. „Europejskie Pañstwo Wspó³pracuj¹ce”
jest w tym sensie nazw¹ w³asn¹ statusu podmio-
tu, jaki otrzymuje Rzeczpospolita Polska w tym
zakresie do momentu, kiedy uzyska kolejny sta-
tus, czyli do chwili uzyskania cz³onkostwa w Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej. I tak nale¿y to po-
rozumienie rozumieæ: jako pewien etap prze-
jœciowy pomiêdzy obecnym statusem Polski, któ-
ra mia³a pewne porozumienia techniczne
o wspó³pracy, a przysz³ym statusem pe³nopra-
wnego cz³onka Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Je¿eli chodzi o sk³adkê, o jej wysokoœæ i wyko-
rzystanie, a jej minimalny poziom jest okreœlony,
jak ju¿ by³o wspominane, na 1 milion 100 tysiêcy
euro, to jest ona op³acana przez rz¹d Rzeczypospo-
litej Polskiej. Z za³o¿enia powinna ona powracaæ do
podmiotów polskich, za wyj¹tkiem kosztów admi-
nistracyjnych, które s¹ okreœlone na 7%. Te 7%
jest czêœci¹, z której mog¹ byæ pokrywane koszty
administracyjne zarz¹dzania programami. A wiêc
zdecydowana wiêkszoœæ tych œrodków powróci do
podmiotów polskich. Oko³o trzydziestu polskich
podmiotów gospodarczych spe³nia wymogi Euro-
pejskiej Agencji Kosmicznej od strony technologi-

cznej i prezentowanego poziomu. Ta grupa zosta³a
wybrana ze znacznie wiêkszej liczby firm, które
zg³osi³y swoje ró¿ne mo¿liwoœci produkcyjne, te-
chnologiczne i naukowe, i mo¿e siê ona ubiegaæ
o wykonywanie poszczególnych zadañ w ramach
konkretnych projektów. Ja przypomnê, ¿e takim
podmiotem, który od lat koncentruje polsk¹ wie-
dzê w tym zakresie, jest Centrum Badañ Kosmicz-
nych Polskiej Akademii Nauk, które uczestniczy
w kilku projektach, w tym tak znanych, jak Venus
Explorer czy Mars Explorer, gdzie polskie urz¹dze-
nia, skonstruowane i wykonane przez polskich na-
ukowców, znajduj¹ siê na sondach kosmicznych
wêdruj¹cych w kierunku tych planet i prowadz¹
tam odpowiednie badania naukowe.

Ta suma nie zamyka jak gdyby pe³nego zaanga-
¿owania. Rz¹d mo¿e kierowaæ bezpoœrednio wiêk-
sze œrodki w³asne lub korzystaæ z mo¿liwoœci, ja-
kie stwarza Siódmy Program Ramowy. Porówna-
nie z wk³adem innych pañstw pokazuje, ¿e anga-
¿uj¹ one œrodki, nie jako sk³adkê, tylko jako zaan-
ga¿owanie w poszczególne projekty badawcze, od
dwukrotnej wysokoœci sk³adki do nawet, w eks-
tremalnym przypadku, jej dziesiêciokrotnej wy-
sokoœci, co pozwala…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Kto
najwiêcej?)

To znaczy, najwiêcej w sumie, czy najwiêcej
w procentach?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Kto
p³aci najwy¿sz¹ sk³adkê?)

Najwy¿sz¹ sk³adkê p³aci Republika Federalna
Niemiec, kieruje tak¿e na badania ponad dwukrot-
ny poziom œrodków, a na przyk³ad Belgia, chocia¿
nie jest wielkim pañstwem, dziesiêciokrotnie po-
mna¿a œrodki na badania naukowe. Myœlê, ¿e w ten
sposóbuda³osiêwyjaœniæwiêkszoœæ ze zg³oszonych
pytañ. Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo. Panie Ministrze, proszê tu po-

zostaæ, bo teraz w³aœnie bêdzie czas na ewentual-
ne pytania i odpowiedzi.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu se-
natorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnych na po-
siedzeniu przedstawicieli rz¹du zwi¹zane z oma-
wianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Pani senator Arciszewska, proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³abym zadaæ pytanie co do sk³adki. Na

posiedzeniu komisji by³a taka uwaga, w³aœnie
ze strony ministerstwa, ¿e w³aœciwie nale¿a³o-
by pomyœleæ o zwiêkszeniu tej sk³adki. Przema-
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wia³aby za tym ta proporcjonalnoœæ udzia³u
w ewentualnych osi¹gniêciach tej¿e organiza-
cji. W zwi¹zku z tym ja mam pytanie. Jeœliby pan
nam móg³ to naœwietliæ, powiedzieæ, jakie s¹
sk³adki krajów, które w tym uczestnicz¹, i jak to
wygl¹da w rzeczywistoœci na koniec… Oczywi-
œcie ja jak najbardziej opowiadam siê za udzia-
³em w takim dobrym przedsiêwziêciu. Niemniej
jednak chcia³abym, ¿eby pan nam powiedzia³, ja-
ka jest proporcjonalnoœæ naszego udzia³u w ko-
rzystaniu z tych dóbr, które wypracuje ta organi-
zacja jako ca³oœæ, w kontekœcie tej sugestii zwiê-
kszenia sk³adki, o której pan mówi³. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:
Dziêkujê uprzejmie.
To znaczy ja nie mówi³em o zwiêkszaniu sk³ad-

ki. Ja chcia³em powiedzieæ, ¿e trzeba tu rozró¿niæ
dwie rzeczy.

Sk³adka minimalna mo¿e byæ zwiêkszona, o ile
rz¹d, w tym wypadku Ministerstwo Gospodarki,
wska¿e podstawy lub nast¹pi indeksacja sk³adki
zwi¹zana z ewentualnym wzrostem inflacji w Pol-
sce,bo istniejemechanizmindeksuj¹cy têsk³adkê.

Trzeba odró¿niæ sk³adkê, o której mówiliœmy
i która w zdecydowanej wiêkszoœci wraca do pod-
miotów gospodarczych z terenu Polski, od mo¿li-
wego zaanga¿owania œrodków, które nie s¹ wte-
dy sk³adk¹, tylko s¹ skutkiem zaanga¿owania
siê w skonkretyzowane projekty badawcze lub
naukowe. To znaczy na przyk³ad powiada siê, ¿e
sonda X kosztuje 300 milionów, a pañstwo pol-
skie zechce przeznaczyæ na swój projekt 2 milio-
ny i wtedy okreœlone podmioty bêd¹ mog³y z tych
pieniêdzy korzystaæ. To, ¿e ostatecznie nie da siê
dzisiaj zrealizowaæ projektu kosmicznego si³ami
jednego pañstwa, jest dosyæ oczywiste. Federa-
cja Rosyjska i Stany Zjednoczone tak¿e korzysta-
j¹ z miêdzynarodowej wspó³pracy w tym zakre-
sie. To jest po³¹czenie tak wielu skomplikowa-
nych technologii, ¿e jest to dzisiaj zupe³nie oczy-
wisty przedmiot wspó³pracy miêdzynarodowej.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pa-
nie Marsza³ku…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Ale…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Py-

tanie uzupe³niaj¹ce, bo…)
Dobrze, proszê bardzo. Drugie pytanie.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê.
Bo tu s¹ zasadnicze kwestie. Ja mo¿e inaczej

zadam pytanie: czy partycypacja w kosztach da-
nego przedsiêwziêcia determinuje ten g³os czy te¿
wyeliminowanie b¹dŸ wspólny udzia³ w korzysta-
niu z pewnego efektu koñcowego, który tak jak
pan powiedzia³, no, jest nader kosztowny? Czyli
oprócz wp³acania sk³adki, jak rozumiem, Polska
musi œledziæ, jakie nak³ady ponosz¹ inne pañ-
stwa, aby nie odstawaæ, jeœli chodzi o ten procen-
towy udzia³, ¿eby mieæ zagwarantowany udzia³
w korzystaniu z tych efektów wypracowanych
w ramach konkretnego pomys³u przez tê organi-
zacjê.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ja myœlê…)
Bo je¿eli ktoœ wp³aci na przyk³ad trzy razy tyle

co Polska, to czy jest mo¿liwe, ¿e ktoœ powie: ale
wy zap³aciliœcie troszkê mniej, wiêc ze wzglêdu na
wasz udzia³ nie weŸmiemy was pod uwagê przy
korzystaniu z tego dorobku naszej organizacji?
Czy jest takie niebezpieczeñstwo? Bo jednak my
mo¿emy wyasygnowaæ mniej œrodków ni¿ na
przyk³ad Republika Federalna Niemiec. Czy tu s¹
jakieœ niebezpieczeñstwa?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani Senator, pytanie jest jasne, ale myœlê, ¿e
bardziej kompetentny w tej kwestii bêdzie pan wi-
ceminister gospodarki.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Andrzej Kremer: Ale ja mogê odpo-
wiedzieæ na to pytanie.)

Je¿eli pan mo¿e, to proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:

To znaczy ja chcia³bym uprzejmie zwróciæ uwa-
gê na to, ¿e pani senator niew¹tpliwie mia³aby ra-
cjê, gdybyœmy mówili w tej chwili o g³osach wa¿o-
nych lub innym systemie udzia³u w organizacji
miêdzynarodowej. Ale my mówimy w tej chwili
o projektowaniu konkretnego przedsiêwziêcia na-
ukowego i podmioty uczestnicz¹ce w danym
przedsiêwziêciu naukowym okreœlaj¹ swoje wk³a-
dy w nie i sposób jego wykorzystania. St¹d te¿ nikt
nie potrafi udzieliæ odpowiedzi na tak postawione
pytanie, poniewa¿ to podmiot uczestnicz¹cy bê-
dzie okreœla³, ile zaanga¿uje i w jakiej formie oraz
z których elementów wyników badañ chce skorzy-
staæ. Byæ mo¿e Polska bêdzie chcia³a skorzystaæ
ze zdjêæ satelitarnych, a nie z badañ spektrome-
trycznych wykonywanych na planecie Mars, bo
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na przyk³ad nie ma u nas naukowców, którzy tym
siê zajmuj¹; nie znam siê na tym na tyle, aby to
potwierdziæ lub temu zaprzeczyæ. Jednak niepo-
rozumieniem by³aby teza, ¿e od wk³adu zale¿y
mo¿liwoœæ korzystania z wyników badañ nauko-
wych. W³aœnie istot¹ tego projektu czy programu
jest to, ¿e wszyscy mog¹ korzystaæ z wyników ba-
dañ, niezale¿nie od wk³adu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Proszê bardzo, pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Ja przepraszam, ju¿ zada³em to pytanie przed-

tem, ale teraz kontynuujê. Pozwoli³em sobie roz-
mawiaæ z panem senatorem Wittbrodtem i wspól-
nie uznaliœmy, ¿e w ogóle tytu³ tego porozumienia
jest wadliwy i wprowadza w b³¹d. Gdyby tu by³o
napisane: porozumienie o uzyskaniu statusu Eu-
ropejskiego Pañstwa Wspó³pracuj¹cego, to wtedy
zarówno ten cz³on „Europejskie Pañstwo
Wspó³pracuj¹ce” nie by³by tak niezrozumia³y czy
nie budzi³by pewnych w¹tpliwoœci, jak i samo po-
rozumienie lepiej by by³o nazwane. To pytanie jest
mo¿e trochê retoryczne i bardziej skierowane do
urzêdników ministerstwa, którzy przygotowuj¹ te
dokumenty, ale czy mo¿emy liczyæ na to, ¿e
w przysz³oœci te tytu³y bêd¹ jednak bardziej odpo-
wiada³y zawartoœci?

(G³os z sali: Tak, oczywiœcie.)
(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê o spokój.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:

Panie Senatorze, uprzejmie informujê – cho-
cia¿ mogê siê zgodziæ, ¿e takie sformu³owanie
mo¿e budziæ pewne w¹tpliwoœci czy wymagaæ
wyjaœnienia – ¿e z punktu widzenia poprawno-
œci legislacyjnej czy prawnotraktatowej nie
mo¿na zakwestionowaæ brzmienia tytu³u tej
umowy. Ale przyjmujê uwagê pana senatora
i oczywiœcie w przysz³ych porozumieniach bê-
dziemy siê staraæ o takie sformu³owania redak-

cyjne, aby nie budzi³y one w¹tpliwoœci interpreta-
cyjnych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Andrzej Kremer: Dziêkujê uprzej-
mie.)

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do g³o-
su u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku podpisania sk³a-
danych do marsza³ka Senatu wniosków o charak-
terze legislacyjnym. Wnioski te mo¿na sk³adaæ do
czasu zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-
mykam dyskusjê.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Pañ-
stwie Wspó³pracuj¹cym miêdzy Rz¹dem Rzeczy-
pospolitej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmi-
czn¹, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia
2007 r.

Przypominam, ¿e Komisja Spraw Zagranicz-
nych oraz Komisja Gospodarki Narodowej przed-
stawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w któ-
rych wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o pobranie kart.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o na-
ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 81 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za, 2 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 1)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Porozumienia o Europejskim Pañstwie Wspó³pra-
cuj¹cym miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹, podpisa-
nego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó-
³ek handlowych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dziesi¹tym posiedzeniu

9. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia... 11

(podsekretarz stanu A. Kremer)



w dniu 18 marca 2008 r. Do Senatu zosta³a prze-
kazana w dniu 19 marca 2008 r. Marsza³ek Sena-
tu w dniu 19 marca 2008 r., zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Gospodarki Narodowej. Komisja po rozpatrze-
niu ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie
w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 82, a sprawozdanie komisji
w druku nr 82A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Stanis³awa Iwana, o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Stanis³aw Iwan:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!

Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiemu Senato-

wi sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rz¹dowego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks spó³ek handlowych. Tak jak pan
marsza³ek przed chwil¹ zauwa¿y³, ustawa ta zo-
sta³a uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej na posiedzeniu w dniu 18 marca bie¿¹cego
roku, zaœ Komisja Gospodarki Narodowej zapoz-
na³a siê z ni¹ i zajê³a swoje stanowisko w dniu
2 kwietnia bie¿¹cego roku.

Celem ustawy jest wdro¿enie do polskiego
prawa postanowieñ dyrektywy 2005/56/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paŸ-
dziernika 2005 r. w sprawie transgranicznego
³¹czenia siê spó³ek kapita³owych. Zasadniczym
celem ustawy jest u³atwienie ³¹czenia siê pol-
skich spó³ek kapita³owych, to jest akcyjnych
i z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, oraz spó³ki
komandytowo-akcyjnej z utworzonymi zgodnie
z prawem pañstw cz³onkowskich Unii Europej-
skiej lub te¿ pañstwa strony umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym spó³kami zagrani-
cznymi maj¹cymi siedzibê statutow¹, zarz¹d lub
g³ówny zak³ad na terenie Unii lub pañstwa, które
jest stron¹ umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym. Tego typu po³¹czenia s¹ okreœlone
jako po³¹czenia transgraniczne w sensie zapisów
omawianej ustawy i stanowi o tym art. 491 §11.

Omawiana ustawa dokonuje zmian w aktual-
nie obowi¹zuj¹cej ustawie z dnia 15 wrzeœnia
2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych ze zmiana-
mi, zmian dotycz¹cych ³¹czenia siê spó³ek kapita-
³owych, a tak¿e dodaje w tytule IV w dziale I po
rozdziale 2 tego kodeksu nowy rozdzia³ 21, którego
przepisy normuj¹ problematykê transgraniczne-
go ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych i spó³ki ko-
mandytowo-akcyjnej. Ta ostatnia, która zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem jest spó³k¹ osobow¹,
a nie kapita³ow¹, ma jedynie u³omn¹ zdolnoœæ

³¹czenia siê, to znaczy nie mo¿e byæ spó³k¹ prze-
jmuj¹c¹ albo nowo powsta³¹.

Ogólne zasady ³¹czenia spó³ek kapita³owych
omawiana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
spó³ek handlowych reguluje w tytule IV w rozdzia-
³ach 1 i 2. W przypadku po³¹czenia transgranicz-
nego przepisy tych rozdzia³ów powinny byæ stoso-
wane odpowiednio, o ile przepisy rozdzia³u 21 nie
stanowi¹ inaczej. W po³¹czeniu transgranicz-
nym nie mo¿e uczestniczyæ zagraniczna
spó³dzielnia ani spó³ka, której celem jest zbioro-
we inwestowanie kapita³u pozyskanego w drodze
emisji publicznej, dzia³aj¹ca na zasadzie dywer-
syfikacji ryzyka oraz której jednostki uczestni-
ctwa s¹ na ¿¹danie ich posiadaczy odkupywane
lub umarzane bezpoœrednio lub poœrednio z akty-
wów tej spó³ki.

Dalej ustawa reguluje koniecznoœæ tworzenia
planu po³¹czenia transgranicznego i jego zawar-
toœæ, czas jego og³oszenia, obowi¹zki zarz¹du
w zakresie sporz¹dzenia pisemnego sprawozda-
nia uzasadniaj¹cego po³¹czenie, które z kolei jest
badane przez bieg³ego wyznaczonego przez s¹d
rejestrowy.

W dalszej czêœci ustawa reguluje dostêp wspól-
ników ³¹cz¹cych siê spó³ek i przedstawicieli pra-
cowników do dokumentów zwi¹zanych z po³¹cze-
niem. Zasady uczestnictwa przedstawicieli pra-
cowników w organach spó³ki powsta³ej w wyniku
po³¹czenia transgranicznego okreœlaj¹ odrêbne
przepisy; bêdziemy to procedowaæ w punkcie
czwartym.

Omawiana ustawa okreœla te¿ zasady ochrony
wierzycieli i wspólników mniejszoœciowych ³¹czo-
nej spó³ki krajowej, którzy g³osowali przeciwko
po³¹czeniu, a tak¿e obowi¹zki zarz¹du w sprawie
z³o¿enia wniosku do s¹du rejestrowego o wydanie
zaœwiadczenia o zgodnoœci po³¹czenia transgra-
nicznego z prawem polskim w zakresie procedury
podlegaj¹cej temu prawu oraz wpisania do reje-
stru nowej spó³ki, je¿eli taka powstaje w wyniku
po³¹czenia transgranicznego.

W ustawie okreœlone zosta³y te¿ obowi¹zki
s¹du rejestrowego. Po dniu po³¹czenia niedopu-
szczalne jest uchylenie lub stwierdzenie niewa¿-
noœci uchwa³y o po³¹czeniu, je¿eli po³¹czenie sta-
³o siê skuteczne.

Omawiana ustawa jest projektem rz¹dowym,
przygotowanym jeszcze przez poprzedni rz¹d
i skierowanym do naszego parlamentu. W toku
sejmowego postêpowania ustawodawczego nie
dokonano zmian, które mia³yby istotne znaczenie
z punktu widzenia meritum sprawy.

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej, zgo-
dnie z wnioskiem Biura Legislacyjnego Senatu,
wprowadzi³a do tekstu uchwalonego przez Sejm
Rzeczypospolitej trzy poprawki o charakterze po-
rz¹dkowym.

Po pierwsze, w art. 491 §11 kodeksu spó³ek
handlowych w brzmieniu dodanym w art. 1 pkt 1
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ustawy brak jest wskazania Dziennika Urzêdowe-
go Unii Europejskiej, w którym zosta³a og³oszona
ta dyrektywa. Wobec tego po wyrazach „spó³ek
kapita³owych” dodano wyrazy „(Dziennik Urzêdo-
wy Unii Europejskiej L 310 z 25 listopada 2005 r.,
strona 1)”.

Poprawka druga. Przepisy art. 5163 pkty 12 i 14
kodeksu spó³ek handlowych w brzmieniu doda-
nym w art. 1 pkt 5 ustawy pos³uguj¹ siê ogólnym
sformu³owaniem „z uwzglêdnieniem przepisów
o rachunkowoœci”. Zgodnie z zasadami techniki
prawodawczej zapis ten nale¿y doprecyzowaæ tak,
aby stanowi³ o przepisach ustawy z dnia
29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci. I to jest ta
druga poprawka.

Trzecia. W art. 51615 §2 kodeksu spó³ek han-
dlowych w brzmieniu dodanym w art. 1 pkt 5
ustawy zastosowano zapis: „wobec spó³ki przej-
mowanej nie stosuje siê przepisu art. 506”. Po-
niewa¿ art. 506 kodeksu spó³ek handlowych
sk³ada siê z piêciu paragrafów, czyli z jakby piê-
ciu czêœci, w cytowanym unormowaniu wyraz
„przepisu” nale¿y zast¹piæ wyrazem „przepisów”
i taka poprawka porz¹dkowa te¿ zosta³a wprowa-
dzona.

Panie Marsza³ku, na zakoñczenie w imieniu
Komisji Gospodarki Narodowej mam zaszczyt
prosiæ Wysoki Senat, aby raczy³ przyj¹æ omawia-
n¹ ustawê, wraz z przedstawionymi poprawkami.
Ustawa ta umo¿liwia i u³atwia transgraniczne
³¹czenie siê spó³ek kapita³owych i spó³ki koman-
dytowo-akcyjnej, respektuj¹c za³o¿on¹ w Trakta-
cie ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹ zasa-
dê swobody przedsiêbiorczoœci i przep³ywu kapi-
ta³u. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatoro-
wie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u-
¿ej ni¿ minutê zapytania do senatora sprawo-
zdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Iwan: Dziêkujê.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

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

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du.

Czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie
rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ stanowisko
rz¹du?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Uzasadnienie zosta³o ju¿ przedstawione przez

pana senatora sprawozdawcê. My w pe³ni z nim
siê zgadzamy. Tak ¿e chêtnie odpowiem na pyta-
nia. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na po-
siedzeniu przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z oma-
wianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ chce zadaæ pytanie panu ministrowi
£ukaszowi Rêdziniakowi? Nie widzê chêtnych.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do g³o-
su u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku podpisania sk³a-
danych do marsza³ka Senatu wniosków o charak-
terze legislacyjnym. Wnioski te mo¿na sk³adaæ do
czasu zamkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Leona
Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Stanowisko Senatu w tej sprawie musi byæ za-

znaczone, choæby poprzez skromn¹ wypowiedŸ.
Sprawa bowiem nie jest bagatelna, jak by mo¿na
by³o s¹dziæ, i nie sprowadza siê tylko do noweliza-
cji w³aœciwych przepisów kodeksu handlowego,
które by mog³y mieæ skutki formalnoprawne,
zwi¹zane z rejestracj¹.

Przypominam pañstwu, ¿e problematyka spó³ki
europejskiej, europejskiego zgrupowania interesów
gospodarczych – a tak¿e tego, o czym wspomnia³ tu
pan senator Iwan, to jest spó³dzielni europejskiej,
mo¿na dorzuciæ jeszcze problematykê stowarzysze-
nia europejskiego, ale akurat te dwa podmioty nie
s¹ przedmiotem naszej dyskusji – jest znana prawu
polskiemu. To nie jest tak, ¿e my dzisiaj, nowelizu-
j¹c kodeks handlowy, wprowadzamy problematykê
spó³ki europejskiej czy europejskiego zgrupowania
interesów gospodarczych do naszego ustawodaw-
stwa. Po wype³nieniu obowi¹zków wynikaj¹cych
z odpowiednich dyrektyw mamy ustawê o spó³ce
europejskiej oraz o europejskim zgrupowaniu inte-
resów gospodarczych. Problem polega jednak na
tym, ¿e, o ile mi wiadomo, wymienione przeze mnie
instytucje nie s¹ w praktyce stosowane w naszym
prawie gospodarczym… w naszej praktyce gospo-
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darczej. A przecie¿ ich istot¹, zw³aszcza jeœli chodzi
o spó³kê europejsk¹, jest wzmocnienie swobody po-
dejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej, o czym zreszt¹ kompetentnie mówi³ ju¿ tu pan
senator Iwan, a wiêc wzmocnienie wolnoœci gospo-
darczej, bo poprzez spó³kê europejsk¹ w³adze spó-
³ki mog¹ byæ przenoszone na obszarze Unii Euro-
pejskiej czy, nawet szerzej, na terenie Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego. Europejski Obszar
Gospodarczy, ta nazwa te¿ ju¿ tutaj pad³a, to Unia
Europejska plus Liechtenstein, Islandia i Norwe-
gia, do tego dochodzi jeszcze Szwajcaria, ale to na
podstawie odrêbnego porozumienia. Otó¿ spó³ka
europejska ma usprawniæ dzia³anie i wzmocniæ
swobodê dzia³alnoœci gospodarczej poprzez mo¿li-
woœæ przenoszenia w³adz zarz¹dzaj¹cych spó³ki
bez obowi¹zku jej likwidacji. Tak wiêc w³aœnie
dziêki nadaniu spó³ce statusu spó³ki europejskiej
– a ten status, o ile dobrze pamiêtam, uzyskuje siê
w wyniku chyba piêciu ró¿nego rodzaju operacji –
do przeniesienia w³adz spó³ki z jednego pañstwa
do drugiego nie jest wymagane postêpowanie lik-
widacyjne. Polski kodeks spó³ek handlowych wy-
raŸnie wskazuje, ¿e je¿eliby polska spó³ka chcia³a
przenieœæ swoje w³adze na terytorium innego pañ-
stwa, to najpierw musi byæ przeprowadzone postê-
powanie likwidacyjne. Na tym polega istota kon-
cepcji spó³ki europejskiej. I po to, by wzmocniæ, jak
s¹dzê, tê swobodê operacyjnej dzia³alnoœci w³adz
spó³ki na terytorium ca³ego obszaru Unii czy Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego, wprowadzamy
do kodeksu spó³ek handlowych te nowelizuj¹ce
kodeks spó³ek handlowych rozwi¹zania, o których
dzisiaj tu pan senator Iwan wspomina³.

Mam nadziejê, ¿e przedstawiciele ministerstwa
podziel¹ mój pogl¹d w tej sprawie. Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-

mykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii
i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dziesi¹tym posiedzeniu
w dniu 18 marca 2008 r. Do Senatu zosta³a prze-
kazana w dniu 19 marca 2008 r. Marsza³ek Sena-
tu w dniu 19 marca 2008 r., zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-

sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu. Komisje po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej
sprawie. Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy
zawarty jest w druku nr 86, a sprawozdania komi-
sji w drukach nr 86A i 86B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Tomasza Misiaka, o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie na temat
ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
oraz niektórych innych ustaw.

Nad projektem poselskim, który pojawi³ siê
u nas w Senacie, komisja obradowa³a w zesz³ym
tygodniu. Projekt ten w swoim za³o¿eniu zmienia
zasady wy³aniania cz³onków Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji, wprowadza rozwi¹zania, któ-
re, wed³ug wnioskodawców, maj¹ na celu odpoli-
tycznienie mianowania cz³onków Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji poprzez uzyskanie przez
nich rekomendacji w zakresie mo¿liwoœci kandy-
dowania, miêdzy innymi, od uczelni wy¿szych
oraz œrodowisk twórczych. Drug¹ zasadnicz¹
zmian¹ jest przesuniêcie wielu kompetencji doty-
cz¹cych dzisiejszych dzia³añ Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji do kompetencji prezesa Urzêdu
Komunikacji Elektronicznej. Chodzi tutaj zw³asz-
cza o zakres przyznawania i wydawania koncesji
telewizyjnych oraz zarz¹dzania ca³¹ t¹ tematyk¹,
zwi¹zan¹ z koncesjami i czêstotliwoœciami.

Szanowni Pañstwo, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
dzisiaj, w dobie przemian elektronicznych, reko-
mendowane s¹ zmiany dotycz¹ce sposobu fun-
kcjonowania regulatorów krajowych. Tak¹ reko-
mendacjê przedstawi³a, miêdzy innymi, Unia Eu-
ropejska, która twierdzi, ¿e jednym z najlepszych
rozwi¹zañ, zwa¿ywszy na nowoczesne technologie,
pojawienie siê telewizji cyfrowej, telewizji interne-
towej, telewizji mobilnej dostêpnej miêdzy innymi
poprzez telefony komórkowe, jest stworzenie zinte-
growanych regulatorów rynku nie tyle telekomu-
nikacji, co komunikacji elektronicznej. Poniewa¿
w naszym kraju wystêpuj¹ pewne uwarunkowa-
nia konstytucyjne, bo Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji ma umocowanie konstytucyjne, wydaje
siê, ¿e na obecnym etapie stworzenie jednolitego
regulatora jest jeszcze niemo¿liwe, aczkolwiek nie-
w¹tpliwie jest to jeden z celów dzia³ania ustawo-
dawcy i docelowo tego typu rozwi¹zanie by³oby re-
komendowane przez Uniê Europejsk¹.

Nasza komisja na swoim posiedzeniu rozpa-
trywa³a poprawki zg³oszone w czasie prac nad
ustaw¹. Nie rozpatrywaliœmy poprawek Biura
Legislacyjnego, zosta³y one rozpatrzone przez
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Komisjê Kultury i Œrodków Przekazu. Za chwilê
bêdziecie pañstwo mieli mo¿liwoœæ us³yszenia in-
formacji i sprawozdania przewodnicz¹cej komisji
kultury. Na posiedzeniu naszej komisji zosta³y
natomiast przyjête dwie poprawki, którymi komi-
sja siê zajê³a.

Poprawka pierwsza ma na celu przywrócenie
czêœci kontroli w³aœcicielskiej w³aœciwego mini-
stra, w tym wypadku ministra skarbu, nad w³as-
noœci¹, któr¹ s¹ spó³ki pañstwowe w postaci spó-
³ek mediów publicznych. W okreœlonych sytua-
cjach minister skarbu pañstwa ma mo¿liwoœæ wy-
st¹pienia o odwo³anie cz³onków zarz¹du do
dwóch jednostek: albo do Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji, albo do zgromadzenia w³aœcicieli.
Chodzi o sytuacje bardzo specyficzne, w których
cz³onkowie zarz¹du dzia³aj¹ na szkodê spó³ki, co
zostaje potwierdzone odpowiednim audytem,
przeprowadzonym przez zewnêtrzn¹ jednostkê,
oczywiœcie niezale¿n¹. Dotyczy to tak¿e sytuacji,
w której ³ami¹ oni prawo w zakresie funkcjonowa-
nia na stanowiskach publicznych i prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej, co reguluje ustawa
o zakresie funkcjonowania w administracji publi-
cznej, lub sytuacji, kiedy s¹ trwale niezdolni do
pe³nienia swoich funkcji – mog¹ byæ ró¿ne sytua-
cje losowe czy wydarzenia w ¿yciu osobistym. Ta
poprawka zosta³a przyjêta wiêkszoœci¹ g³osów na
posiedzeniu komisji. Dotyczy ona tej ma³ej czêœci
kontroli w³aœcicielskiej, zarz¹dzania w³aœciciel-
skiego, któr¹, jak uwa¿amy, powinien posiadaæ
minister skarbu pañstwa. Podkreœlê jeszcze raz,
¿e chodzi tu o bardzo specyficzne sytuacje i nie ma
to zwi¹zku z wp³ywem politycznym, a jedynie z ko-
niecznoœci¹ pewnej kontroli wynikaj¹cej z tytu³u
w³asnoœci.

Druga poprawka, która zosta³a przyjêta, jest
poprawk¹ typowo techniczn¹. Polega ona na wy-
kreœleniu z zakresu obowi¹zków cz³onków rad
nadzorczych tych dzia³añ, które s¹ okreœlone
przez kodeks handlowy, bo nie ma potrzeby dub-
lowania tego typu przepisów prawnych. Jest wiêc
to poprawka porz¹dkowa. Ona równie¿ uzyska³a
wiêkszoœæ. I tylko te dwie poprawki zosta³y przyjê-
te przez komisjê, chocia¿ przez komisjê kultury
zg³oszonych by³o du¿o wiêcej poprawek, ponad
trzydzieœci trzy, w tym miêdzy innymi poprawki
Biura Legislacyjnego

I ju¿ na zakoñczenie sprawozdania, Szanowni
Pañstwo, chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e niew¹t-
pliwie jest to dobry krok nie tylko w kierunku od-
politycznienia mediów publicznych w Polsce, ale
równie¿ w kierunku uregulowania rynku mediów
elektronicznych w przysz³oœci. Przed tym wyzwa-
niem nasz kraj stanie w³aœciwie ju¿ za chwilê, do
roku 2014 powinna nast¹piæ pe³na cyfryzacja me-
diów w zakresie chocia¿by sposobu nadawania,
mówiê o nadawaniu naziemnej telewizji cyfrowej.

To dotyczy mediów nie tylko tradycyjnie pojêtych,
czyli mediów, które s¹ odbierane przez odbiorniki
telewizyjne, ale tak¿e mediów odbieranych przez
bardzo szeroko rozumiane odbiorniki elektroni-
czne. W tej chwili trwaj¹ testy w zakresie telefonii
mobilnej, która ju¿ mo¿e odbieraæ telewizjê w spo-
sób zupe³nie inny ni¿ dotychczas, a wiêc jako
przekaz elektroniczny, który w tej chwili jeszcze
nie jest kontrolowany w taki sposób, jak w prze-
sz³oœci. Tak wiêc myœlê, ¿e ustawa idzie w kierun-
ku tych zmian.

Oczywiœcie, takie deklaracje sk³adaj¹ równie¿
wnioskodawcy tej ustawy. Bêdziemy musieli roz-
pocz¹æ pracê nad dostosowaniem naszego regu-
latora do oczekiwanych standardów unijnych,
nad stworzeniem czegoœ na kszta³t brytyjskiego
Office of Communications, czyli s³ynnego Ofco-
mu. Bêdzie to cia³o bardzo szeroko zajmuj¹ce siê
ca³¹ kwesti¹ medialnej komunikacji elektronicz-
nej, która siê u nas pojawi ju¿ w niedalekiej przy-
sz³oœci. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrod-

ków Przekazu, pani¹ senator Barbarê Borys-Da-
miêck¹, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Pozwalam sobie przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Kultury i Œrodków Przekazu o poselskim
projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii
i telewizji oraz niektórych innych ustaw, uchwa-
lonej przez Sejm Rzeczypospolitej 18 marca
2008 r.

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu zajmowa-
³a siê wymienionym projektem ustawy na posie-
dzeniach w dniach 3 i 9 kwietnia. W posiedze-
niach uczestniczyli przedstawiciele obecnie fun-
kcjonuj¹cej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z jej przewodnicz¹cym, przedstawiciele Urzêdu
Komunikacji Elektronicznej z jego prezesem,
przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego oraz przedstawiciele Zwi¹zku
Stowarzyszeñ Rady Reklamy.

G³ównym celem i zadaniem rozpatrywanej
ustawy, odnosz¹cej siê w przewa¿aj¹cej czêœci do
uprawnieñ i sposobu wyboru cz³onków Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji oraz procesu koncesyj-
nego, jest zmiana sposobu wy³aniania i funkcjo-
nowania cz³onków Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji i ich liczebnoœci.

Zgodnie z konstytucyjnym zapisem wyboru
cz³onków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do-
konuje Sejm, Senat i prezydent Rzeczypospolitej.
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Po pierwsze, w nowelizacji proponuje siê sied-
mioosobowy sk³ad Krajowej Rady, przy czym Sejm
wybiera trzech kandydatów, Senat dwóch i prezy-
dent dwóch. Maj¹ to byæ osoby o najwy¿szym auto-
rytecie, które uzyska³yby co najmniej dwie reko-
mendacje wy¿szych uczelni akademickich o pra-
wach nadawania nominacji doktorskich oraz sto-
warzyszeñ twórczych ogólnopolskich i dziennikar-
skich. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ zgodnie z konstytucj¹
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma pe³niæ fun-
kcjê kontroln¹, jest ona bowiem zapisana w roz-
dziale o kontroli pañstwa i ochronie prawa razem
z takimi organami, jak Rzecznik Praw Obywatel-
skich i Najwy¿sza Izba Kontroli. Dlatego potrzeba
w sk³adzie rady osób o najwy¿szym autorytecie,
wiedzy i poszanowaniu spo³ecznym.

Do najwa¿niejszych zadañ Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji nale¿eæ bêdzie monitorowanie
i reagowanie na treœci proponowane przez nadaw-
ców audiowizualnych. W nowelizacji proponuje
siê, aby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji obra-
dowa³a na posiedzeniach, a wszelkie zadania ad-
ministracyjno-biurowe wype³nia³o Biuro Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji, zreformowane
i dzia³aj¹ce we wzmocnionej formule. Nowelizacja
zabezpiecza przy powo³aniu nowej Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji ci¹g³oœæ pracy tej rady, tak,
aby nie dosz³o do jej zachwiania.

Po drugie, nowelizacja dokonuje zmiany spo-
sobu wy³aniania cz³onków zarz¹dów spó³ek i rad
nadzorczych publicznego radia i telewizji. Usta-
wa nak³ada wymóg przeprowadzania jawnych
konkursów do zarz¹dów spó³ek i rad nadzor-
czych publicznego radia i telewizji, okreœla ich li-
czebnoœæ: zarz¹d – od jednego do trzech cz³on-
ków, rada nadzorcza – od trzech do siedmiu, wy-
branych, podkreœlam, w jawnych konkursach.
Cz³onków tych powo³uje Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji. Ustawa ustala jawny sposób i kry-
teria powo³ania i odwo³ania cz³onków zarz¹du
i rad nadzorczych.

Po trzecie, ustawa powierza funkcjê organu
reguluj¹cego, koncesyjnego prezesowi Urzêdu
Komunikacji Elektronicznej, który w skrócie
nazywam UKE, w miejsce kompetencji nale-
¿¹cych do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji. Ustawa podaje przes³anki
nominowania oraz odwo³ania prezesa UKE,
wskazuj¹c na organ powo³uj¹cy – Sejm, na
wniosek prezesa Rady Ministrów. Powierzenie
UKE procesu koncesyjnego ma na celu wy³onie-
nie nadawcy, który najlepiej zrealizuje cele ra-
diofonii i telewizji. Aby wype³niæ nakazy wyni-
kaj¹ce z dyrektywy unijnej prezes UKE musi
mieæ zagwarantowan¹ niezale¿noœæ, co oznacza
koniecznoœæ zagwarantowania kadencyjnoœci
i wskazania powodów, dla których organ powo-
³uj¹cy prezesa UKE mo¿e go odwo³aæ. Ustawa

wprowadza, zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypo-
spolitej Polskiej, podzia³ kompetencji miêdzy
Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji a UKE. Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji na przyk³ad nie
ma uprawnieñ do podejmowania decyzji admi-
nistracyjnych. Doœwiadczenia œwiatowe prze-
mawiaj¹ za po³¹czeniem rynku komunikacyjne-
go z mediami elektronicznymi. Wspólny regula-
tor rynku medialnego jest gwarantem realizacji
nowych wyzwañ technologicznych, przejrzystoœci
trybu przyznawania koncesji i gwarancj¹ obiekty-
wizmu. Ustawa okreœla równie¿ tryb i warunki
przejêcia pracowników Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji przez UKE.

Po czwarte, spe³niaj¹c wieloletnie postulaty
œrodowisk twórczych i naukowych, ustawa daje
szansê odpolitycznienia Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji poprzez wykluczenie nominacji wy³¹cz-
nie o charakterze politycznym, wprowadzaj¹c
w³aœnie wymóg posiadania rekomendacji. Takim
zabezpieczeniem s¹ tak¿e jawne konkursy i kryte-
rium fachowoœci.

Po pi¹te, zgodnie z art. 213 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji niezmiennie winna staæ na stra¿y
wolnoœci s³owa, prawa do informacji, interesu
publicznego, udostêpnienia wszelkich dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania
edukacji, korzystania z dorobku nauki w publicz-
nej radiofonii i telewizji.

Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e zgodnie z Konstytucj¹
za politykê pañstwa w ró¿nych dziedzinach od-
powiada Rada Ministrów, a zgodnie z obowi¹zu-
j¹c¹ ustaw¹ o dzia³ach administracji rz¹dowej
za politykê medialn¹ odpowiada minister w³aœci-
wy do spraw kultury. Pamiêtajmy jednak, ¿e
art. 214 ust. 1 konstytucji mówi, ¿e Krajowa Ra-
da Radiofonii i Telewizji jest organem kolegial-
nym, powo³anym przez Sejm, Senat i prezydenta,
i taka regulacja gwarantuje nie tylko poszanowa-
nie ustrojowej zasady pluralizmu politycznego,
ale równie¿ uniezale¿nienie rady od drugiego or-
ganu w³adzy wykonawczej, jakim jest Rada Mi-
nistrów, która nie uczestniczy w procedurze po-
wo³ania cz³onków Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji.

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu na posie-
dzeniu w dniu 9 kwietnia 2008 r. wnios³a do po-
selskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ra-
diofonii i telewizji poprawki, po przeg³osowaniu
których przyjê³a projekt ustawy. Przyjê³a trzy-
dzieœci dwie poprawki. Komisja Kultury i Œrod-
ków Przekazu, po rozpatrzeniu ustawy na posie-
dzeniu 9 kwietnia, wnosi, aby Wysoki Senat ra-
czy³ uchwaliæ za³¹czony projekt uchwa³y.

Panie Marsza³ku, chcia³abym zapytaæ, czy wy-
starczy, je¿eli panie i panowie senatorowie, maj¹c
druki z wniesionymi poprawkami, zapoznaj¹ siê
z nimi, czy mam odczytaæ wszystkie wniesione po-
prawki?
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani Senator, zakres sprawozdania zale¿y od
senatora sprawozdawcy.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

¯eby nie przed³u¿aæ sprawozdania, optowa³a-
bym za tym, by pañstwo zapoznali siê z nimi
w druku, poniewa¿, jak powiedzia³am, poprawek
jest trzydzieœci dwie i s¹ one wszystkie tam
przedstawione.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Skurkiewicz, proszê uprzejmie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Rzeczywiœcie tych poprawek jest sporo, tak

jak pani senator wspomnia³a, s¹ trzydzieœci
dwie, ale nie zapominajmy równie¿ o szeregu
wniosków mniejszoœci, poprawek, które zg³osili
senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci, jest ich
trzynaœcie.

Proponujê, abyœmy Wysok¹ Izbê zapoznali ze
wszystkim poprawkami, bo rzeczywiœcie one
w wielu aspektach diametralnie zmieniaj¹ nowe-
lizowan¹ ustawê. A wiêc bardzo proszê, aby pani
senator ³askawie przedstawi³a wszystkie popraw-
ki. Oczywiœcie, s¹, mówi¹c najogólniej, mniej
wa¿ne i bardziej wa¿ne, czyli te, które tylko retu-
szuj¹ ustawê, jak równie¿ te, które w sposób zna-
cz¹cy zmieniaj¹ ³ad rynku medialnego w kraju.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, zakres sprawozdania zale¿y
od senatora sprawozdawcy – to mogê tylko powtó-
rzyæ. A je¿eli ten zakres nie bêdzie pana satysfak-
cjonowa³, to jeszcze jest mo¿liwoœæ dopytania.

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku,
jest apel do senator sprawozdawczyni...)

Panie Senatorze, ja rozumiem o co chodzi. Pani
senator to tak¿e us³ysza³a.

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Mogê?
Panie i panowie senatorowie dostali w tym dru-

ku wszystkie poprawki – zarówno te, które zosta³y
przeg³osowane i wesz³y do ustawy, jak i poprawki
mniejszoœci, na temat których wypowiadaæ siê
bêd¹ sprawozdawcy mniejszoœci.

Ja w swoim sprawozdaniu przytoczy³am liczbê
poprawek. One s¹ wszystkie wymienione i mo¿na
je przeczytaæ. Po prostu chodzi o to, ¿eby Wysokiej
Izbie zaoszczêdziæ wspólnego œledzenia tekstu,
który wszyscy posiadamy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Kul-

tury i Œrodków Przekazu… (oklaski) …pana sena-
tora Czes³awa Ryszkê o zabranie g³osu i przedsta-
wienie wniosku mniejszoœci komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê uzasadniæ wniosek mniejszoœci o od-

rzucenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii
i telewizji oraz niektórych innych ustaw, która by-
³a przedmiotem posiedzenia senackiej Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu w dniu 9 kwietnia
bie¿¹cego roku.

Proszê równie¿ pozwoliæ, ¿e nieco rozwinê moje
uzasadnienie, poniewa¿ jest to tak¿e stanowisko
klubu Prawa i Sprawiedliwoœci.

Na pocz¹tek wspomnê, ¿e ju¿ od kilkunastu lat
próbujemy zbudowaæ media publiczne, ale trzeba
dodaæ, ¿e one nigdy w sposób oczywisty nie zado-
wol¹ wszystkich. To jest tak, jak z budow¹ ustroju
demokratycznego – podobno demokracja jest naj-
lepszym ustrojem, ale zawsze jej daleko do idea³u.
Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e demokracja bez war-
toœci, zgodnie ze s³owami Jana Paw³a II, przeradza
siê w totalitaryzm. Mówiê to nie bez przyczyny,
poniewa¿ zmiany w ustawie medialnej s¹ nie
czym innym jak przejawem totalitaryzmu jednej
z partii politycznych.

To prawda, ¿e obecny model powo³ywania
cz³onków rad nadzorczych publicznej telewizji
i radiofonii oparty jest na wp³ywach poszczegól-
nych partii politycznych w Krajowej Radzie Radio-
fonii i Telewizji. Skoro jednak cz³onków Krajowej
Rady wybiera Sejm, Senat i prezydent, to nieza-
le¿nie od tego, jakie gremium bêdzie typowa³o
kandydatów do Krajowej Rady, zawsze bêdzie to
cia³o polityczne, poniewa¿ to kluby parlamentar-
ne zadecyduj¹ o sk³adzie Krajowej Rady. Czyli uk-
³ad w Krajowej Radzie bêdzie zawsze – na mocy
ustawy, któr¹ mamy – pochodn¹ wyników kolej-
nych wyborów parlamentarnych i prezydenckich.
I mimo, ¿e podczas obrad komisji bardzo d³ugo
debatowaliœmy, jak tych kandydatów wybieraæ,
kto ma ich opiniowaæ, jakie cia³a, jakie uczelnie
wy¿sze, jakie stowarzyszenia bêd¹ prowadziæ na-
bór kandydatów, to i tak Sejm, Senat i prezydent,
czyli cia³a polityczne, dokonaj¹ wyboru sk³adu
Krajowej Rady. O innym sk³adzie Krajowej Rady
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mog³aby zadecydowaæ tylko od nowa napisana
ustawa medialna. Poniewa¿ takiego projektu
ustawy nie mamy, to obecn¹ nowelizacjê – takie
s³owa pad³y w czasie obrad komisji – nazwano
skokiem Platformy Obywatelskiej na media pub-
liczne. Ale senator Piesiewicz bardzo s³usznie za-
uwa¿y³, ¿e podobnego skoku na media dwa lata
temu dokona³o Prawo i Sprawiedliwoœæ.

(G³os z sali: No i starczy.)
(Oklaski)
(G³os z sali: Zaczê³y siê oklaski.)
(Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam bardzo. Panie Senatorze, ma pan

prawo uzasadniæ swój wniosek, a wniosek jest ge-
neralny. Oczywiœcie, proszê bardzo. To jest takie
wyst¹pienie w dyskusji.

(Senator Czes³aw Ryszka: Poszerzone uzasa-
dnienie, tak?)

Proszê uprzejmie. I proszê o spokój.
(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Ale ja lubiê oklaski.

Je¿eli siê pojawi¹, to jak najbardziej.)
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Na usprawiedliwienie tamtego skoku – u¿y-

wam tego s³owa – trzeba powiedzieæ, ¿e polega³ na
tym, i¿ szefami publicznej telewizji oraz Polskiego
Radia zostali dziennikarze, a nie dzia³acze polity-
czni Prawa i Sprawiedliwoœci. To prawda, ¿e usta-
w¹ zmieniono cz³onków Krajowej Rady na osoby
z klucza politycznego. Taka by³a koalicja
rz¹dz¹ca. Ale tylko tak mo¿na by³o zmieniæ – mó-
wiê wprost – przewodnicz¹c¹ z SLD, Danutê Wa-
niek. Jednak PiS nie posun¹³ siê tak daleko, aby
przekroczyæ zasady okreœlone ustaw¹ z 1992 r.
o radiofonii i telewizji, co obecnie czyni Platforma
Obywatelska.

Ustawa, jakakolwiek by³a, regulowa³a ³ad me-
dialny w Polsce. Przede wszystkim wychodzi³a
z za³o¿enia oddzielenia mediów publicznych od
rz¹du, od bie¿¹cej dzia³alnoœci politycznej i bie-
¿¹cego zarz¹dzania. Miêdzy innymi w ustawie s¹
pewne gwarancje niezale¿noœci i nieodwo³ywal-
noœci Krajowej Rady, a tak¿e nieodwo³ywalnoœci
cz³onków rad nadzorczych mediów publicznych.
Teraz w³aœciwie wszystko to chcemy zniszczyæ.

Zwrócê uwagê na dwa problemy, które uzasa-
dniaj¹ wniosek o odrzucenie obecnej nowelizacji
ustawy medialnej.

Pierwszy problem to uœmiercenie Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji. Konkretnie to, co nale¿a-
³o do konstytucyjnego obowi¹zku Krajowej Rady,
a wiêc przyznawanie koncesji, kontrolowanie na-

dawców, przyznawanie lub odbieranie statusu
nadawcy spo³ecznego, bêdzie teraz nale¿a³o do
prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej.
Przekazanie kompetencji koncesyjnych i techni-
cznych, zwi¹zanych z przyznaniem czêstotliwo-
œci, prezesowi UKE – dodam: prezesowi desygno-
wanemu przez premiera – w praktyce bêdzie ozna-
cza³o, ¿e nadawcy spo³eczni i prywatni bêd¹ mu-
sieli o wszystko zabiegaæ w rz¹dzie, w œrodowis-
kach rz¹dowych. Przypomnê, ¿e chodzi zarówno
o nowe koncesje, jak i o rekoncesje.

O zwolnieniach i ulgach w op³atach równie¿
zdecyduje, jednoosobowo, prezes Urzêdu Komu-
nikacji Elektronicznej, a wiêc osoba podleg³a pre-
mierowi, choæ oczywiœcie wybierana przez Sejm
i byæ mo¿e, jeœli to przeg³osujemy, przez Senat.

Krótko mówi¹c, przepisy proponowane przez
Platformê Obywatelsk¹ nios¹ nasilenie zagro¿e-
nia korupcyjnego. Pojawia siê niebezpieczeñstwo
powrotu do zjawisk, które wraz z afer¹ Rywina zo-
sta³y potêpione przez opiniê publiczn¹.

W konkluzji nale¿y z ubolewaniem stwierdziæ,
¿e budowaliœmy media publiczne, media misyjne,
a wracamy do mediów rz¹dowych, do czasów Ra-
diokomitetu. B¹dŸ co b¹dŸ Krajowa Rada by³a do-
t¹d regulatorem rynku mediów elektronicznych
w ogóle, a wiêc podmiotów komercyjnych, pry-
watnych. Przeniesienie niemal wszystkiego do
UKE, a UKE podlega premierowi, to jest posuniê-
cie niezgodne z konstytucj¹, poniewa¿ Krajowa
Rada bez tych kompetencji nie jest w stanie reali-
zowaæ swoich konstytucyjnych obowi¹zków.
Gdyby nowelizacja zosta³a uchwalona, ograniczy-
³aby Krajow¹ Radê tylko i wy³¹cznie do funkcji in-
stytutu badawczego, bo ma prowadziæ badania
programowe, konkursy i co najwy¿ej opiniowaæ
czy ewentualnie, je¿eli ta poprawka przejdzie
w Senacie, dzia³aæ w porozumieniu z UKE. Krajo-
wa Rada nie ma ¿adnych innych kompetencji, ¿a-
dnych innych zadañ, wiêc w³aœciwie w ogóle nie
ma sensu takiej instytucji utrzymywaæ.

Podczas obrad Komisji Kultury i Œrodków Prze-
kazu nadmieniono, ¿e nowelizacja jest niezgodna
nie tylko ze standardami europejskimi, ale tak¿e
z prawem europejskim. Zgodnie z prawem euro-
pejskim regulator rynku mediów elektronicznych
nie mo¿e bezpoœrednio podlegaæ premierowi. Dla-
tego, jak wyrazi³ siê przewodnicz¹cy Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji, Witold Ko³odziejski,
w œwietle nowelizacji Krajow¹ Radê mo¿na porów-
naæ do tygrysa, któremu wyrwano zêby, którego
wsadzono do klatki i któremu jeszcze dano za-
strzyk uspokajaj¹cy. Mówi siê, ¿e owszem, tygrys
jest, ka¿dy to widzi, ale mo¿e co najwy¿ej pomer-
daæ ogonem i nic wiêcej. (Oklaski)

Drugi problem, który uzasadnia odrzucenie
ustawy, to skok polityków Platformy Obywatel-
skiej na maj¹tek mediów publicznych. Niby to
pod p³aszczykiem odpolitycznienia mediów publi-
cznych nowelizacja wprowadza niebezpieczn¹
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zmianê w art. 32 ustawy o radiofonii i telewizji.
Obowi¹zuj¹cy do tej pory zapis brzmi: „W celu re-
alizacji zadañ radiofonii i telewizji publicznej spó-
³ki mog¹, za zgod¹ Krajowej Rady, tworzyæ przed-
siêbiorców przewidzianych przepisami prawa.”
Zmieniono s³owo „przedsiêbiorców” na „podmio-
ty”, co ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy i po-
zwoli na tworzenie na przyk³ad spó³ek córek, kie-
rowanych zgodnie z zasadami prawa handlowego,
niepodleg³ych kontroli osób zarz¹dzaj¹cych me-
diami publicznymi. Mo¿na tworzyæ ró¿nego typu
fundacje, stowarzyszenia, te z kolei maj¹ ju¿ w³a-
sne zarz¹dy, niezale¿ne od organów pañstwo-
wych, które nadzoruj¹ media publiczne. Dlatego
zapis art. 32 projektu ustawy medialnej przygoto-
wanej przez Platformê Obywatelsk¹ stanowi fur-
tkê pozwalaj¹c¹ na przejmowanie i stopniowe uw-
³aszczanie siê na maj¹tku mediów publicznych.

Mówi siê coraz g³oœniej o planach prywatyzacji
jednego z kana³ów Telewizji Polskiej. W³aœnie obe-
cna nowelizacja przybli¿a tê próbê prywatyzacji
polskich mediów publicznych i to, powiem, dzi-
kiej prywatyzacji. Bo to jest podejœcie do publicz-
nego radia i publicznej telewizji w podobny spo-
sób, jak podchodzono w minionych latach do
przedsiêbiorstw pañstwowych typu huty. Tym-
czasem nie jest to maj¹tek, który mo¿na sprze-
daæ, tak jak nie mo¿na sprzedaæ muzeum narodo-
wego. A przecie¿ maj¹tek mediów publicznych to
ogromne archiwa, filmy, spektakle teatralne –
wszystko to jest dorobkiem dwóch minionych po-
koleñ. Tego nie mo¿na oddaæ jakiejkolwiek spó-
³ce, poniewa¿ to jest w³asnoœci¹ nas wszystkich,
a pañstwo powinno stwarzaæ tylko bardzo dobre
regulacje, ¿eby ten maj¹tek chroniæ, zabezpieczaæ
i rozwijaæ.

Konkluduj¹c uzasadnienie odrzucenia ustawy
w ca³oœci, stwierdzam, ¿e przygotowany przez
Platformê Obywatelsk¹ projekt zmian w ustawie
medialnej zmierza w istocie do zlikwidowania
pluralizmu polskich mediów elektronicznych.
Je¿eli media w wymiarze politycznym bêd¹ je-
dnolite, to wtedy dojdzie do bardzo powa¿nego
zagro¿enia polskiego ustroju demokratycznego.
Po ewentualnym uchwaleniu ustawy wzmog¹ siê
naciski rz¹du w stosunku do mediów publicz-
nych, a tak¿e prywatnych. Ustawa daje, co pod-
kreœlê, bardzo mocny instrument utrzymywania
wszystkich mediów, tak¿e mediów prywatnych,
w dyscyplinie.

I na koniec, jeœli ustawa ma byæ odtrutk¹ na
upolitycznienie mediów publicznych, to zapiszmy
jeszcze w niej, ¿e premier mianuje prezesa Tele-
wizji Polskiej, bo de facto tak siê stanie. Po co to
ukrywaæ?

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Tego projektu
ustawy nie da siê w ogóle poprawiæ. Dlatego
w imieniu klubu senatorskiego Prawa i Sprawied-

liwoœci zg³aszam wniosek mniejszoœci o odrzuce-
nie ustawy w ca³oœci. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Kul-

tury i Œrodków Przekazu, pana senatora Wojcie-
cha Skurkiewicza, o zabranie g³osu i przedstawie-
nie wniosku mniejszoœci komisji.

(Senator Piotr Andrzejewski: Je¿eli mo¿na, Pani
Marsza³ek. Ja mam o 13.00 konferencjê i uzgo-
dniliœmy, ¿e przed…)

Nie ma takiej mo¿liwoœci.
(Senator Piotr Andrzejewski: Wniosek mniej-

szoœci.)
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Powrót komuny.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie ma mo¿liwo-

œci.)
Nie ma mo¿liwoœci, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê uprzejmie.
(G³oszsali:Niemadobrejwoli, aniemo¿liwoœci.)
A có¿ to jest za ró¿nica, Panie Senatorze, jaka

jest kolejnoœæ? Taki jest ju¿…
(Senator Ryszard Bender: Zasadnicza.)
…plan naszej pracy. Dobra wola… Przecie¿

obaj panowie s¹ senatorami sprawozdawcami
wniosku mniejszoœci Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale sama pani mar-
sza³ek powiedzia³a: co to za ró¿nica?)

(Senator Ryszard Bender: Zasadnicza ró¿nica.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Wobec tego bardzo krótko. W czasie dyskusji,

jak równie¿ podczas zadawania pytañ pozwolê so-
bie zabraæ Wysokiej Izbie wiêcej czasu.

Szanowni Pañstwo, oczywiœcie, ca³kowicie zga-
dzam siê z tym, co powiedzia³ pan senator Ryszka.
Ustawa totalnie burzy ³ad medialny w naszym
kraju. Jest ustaw¹ z³¹, jest ustaw¹, która w spo-
sób karygodny bêdzie realizowa³a niew³aœciwe
stosunki medialne w naszym kraju.

Szanowni Pañstwo, niemniej jednak wyci¹gnê-
liœmy pomocn¹ d³oñ i próbowaliœmy zmieniæ przy-
najmniej kilka zapisów ustawy. Niestety, je¿eli
chodzi o zapisy proponowane przez senatorów
Prawa i Sprawiedliwoœci, tylko jeden znalaz³ ak-
ceptacjê Komisji Kultury i Œrodków Przekazu. Li-
czê, ¿e znajdzie on równie¿ przychylnoœæ senato-
rów Platformy Obywatelskiej podczas g³osowania
w dniu jutrzejszym.
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Szanowni Pañstwo, jeden z pierwszych wnios-
ków mniejszoœci dotyczy art. 1 pktu 5 lit. a, gdzie
pañstwo proponujecie zwiêkszenie liczby cz³on-
ków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A ja siê
pytam: gdzie s¹ obietnice przedwyborcze i dysku-
sja na temat taniego pañstwa? W tej chwili Krajo-
wa Rada Radiofonii i Telewizji liczy piêciu cz³on-
ków. Pañstwo chcecie siedmiu. I co z tym tanim
pañstwem? (Poruszenie na sali)

Szanowni Pañstwo, dlatego proponujemy po-
wrócenie do pierwotnego zapisu, aby spoœród piê-
ciu cz³onków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Senat powo³ywa³ jedn¹ osobê, Sejm – dwie, prezy-
dent – dwie.

Kolejna dla mnie zdumiewaj¹ca sprawa. I nie na-
prawi¹ tego wyst¹pienia Komisji Gospodarki,
zwi¹zane z odarciem ministra skarbu pañstwa
z funkcji nadzorczych nad spó³kami Skarbu Pañ-
stwa. Pañstwo proponujecie bowiem w nowelizacji,
aby minister skarbu pañstwa nie mia³ najmniejsze-
go wp³ywu na wybór cz³onków rad nadzorczych.
Obecnie jest tak, ¿e przynajmniej jedn¹ osobê mia-
nuje minister skarbu pañstwa. Zgodnie z noweliza-
cj¹ minister skarbu pañstwa, odpowiedzialny za
mienie Skarbu Pañstwa i odpowiedzialny za spó³ki
Skarbu Pañstwa, nie bêdzie mia³ wp³ywu na to, co
dzieje siê w radzie nadzorczej. I nie pomo¿e tutaj to,
¿e ten minister, jako organ nadzorczy, jako w³aœci-
ciel, bêdzie móg³ odwo³ywaæ. Zanim odwo³anie
nast¹pi, on nie bêdzie mia³ ¿adnej wiedzy o tym,
co siê dzieje w spó³kach Skarbu Pañstwa.

Szanowni Pañstwo, nasza kolejna propozycja
wi¹¿e siê równie¿ z art. 1 pkt 11. Proponujemy,
aby rada nadzorcza liczy³a od piêciu do siedmiu
cz³onków. Wed³ug obecnego zapisu cz³onków ra-
dy w liczbie od piêciu do dziewiêciu powo³uje siê
spoœród osób legitymuj¹cych siê dorobkiem i do-
œwiadczeniem w sferze kultury i mediów, finan-
sów i prawa. Powo³uje ich Krajowa Rada wiêkszo-
œci¹ 2/3 g³osów w obecnoœci co najmniej 3/4
liczby jej cz³onków. Pañstwo proponujecie w tych
zmianach ustawowych, aby Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji powo³ywa³a tych cz³onków w obec-
noœci wiêkszoœci po³owy swoich cz³onków. Wyda-
je mi siê, ¿e jednak w tym momencie powinniœmy
zdecydowanie podnieœæ ten próg.

Kolejna sprawa dotyczy publikacji – chodzi
o czêstotliwoœci i „Monitor Polski”. Pañstwo chce-
cie, aby Biuletyn Informacji Publicznej by³ jedy-
nym Ÿród³em informacji o przyznawaniu koncesji.
Wydaje mi siê, ¿e „Monitor Polski” równie¿ powi-
nien publikowaæ informacje o tym, co siê dzieje na
rynku medialnym i jakie s¹ mo¿liwoœci funkcjo-
nowania na rynku medialnym.

Przeka¿ê teraz g³os panu senatorowi Andrze-
jewskiemu, on powie wiêcej na ten temat, a ja po-
zwolê sobie jeszcze zabraæ g³os w dalszej czêœci
dyskusji. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê panu senatorowi Skurkiewi-
czowi.

Proszê teraz pana senatora Piotra £ukasza An-
drzejewskiego o zabranie g³osu i przedstawienie
wniosku mniejszoœci komisji.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Wniosek o odrzucenie jest wnioskiem mniej-

szoœci, któr¹ stanowi klub PiS w Senacie. Nieza-
le¿nie jednak od tego, jakie rozwi¹zania podyktu-
je wola polityczna wiêkszoœci, trzeba odnieœæ siê
do kryteriów, jakie sformu³owa³a Europejska
Unia Nadawców w swoim stanowisku, a tak¿e do
opinii o dopuszczalnoœci skrócenia kadencji Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji i jej statutowych
organów w œwietle orzeczenia Trybuna³u Konsty-
tucyjnego z 23 marca 2006 r.

Niew¹tpliwie, zgodnie z projektem nowelizacji
ustawy, zasady kadencyjnoœci zosta³y z³amane,
tak zreszt¹ jak i poprzednio zosta³y one z³amane –
mówiono tutaj o poprzedniej ustawie, te¿ noweli-
zuj¹cej. Jest w tym podtekst i cel, ¿eby zrywaj¹c
z kadencyjnoœci¹, podporz¹dkowaæ personalne
wybory aktualnej wiêkszoœci dominuj¹cej w orga-
nach decyzyjnych pañstwa desygnuj¹cych kan-
dydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
a tym samym odnowiæ jej sk³ad i rozpocz¹æ od no-
wa kadencjê ju¿ z osobami, które wed³ug
rz¹dz¹cego uk³adu daj¹ wiêksze gwarancje reali-
zowania postawionych przed nimi celów wynika-
j¹cych z ustawy. Czyli jest to coœ, co jest nazywa-
ne faktycznym przerwaniem ci¹g³oœci funkcjono-
wania konstytucyjnego organu administracji
publicznej.

Trybuna³ Konstytucyjny – odwo³ujê siê do
sprawy K4/06 – mówi o koniecznoœci utrzymania
zasady ci¹g³oœci konstytucyjnych organów pañ-
stwa, zw³aszcza gdy chodzi o organ konstytucyjny
ukszta³towany konstytucj¹ z 1997 r. A to prze-
rwanie ci¹g³oœci nie jest uzasadnione zmian¹
ustroju pañstwa, co pozwoli³oby je stawiaæ ponad
koniecznoœci¹ utrzymania ci¹g³oœci. Ta ci¹g³oœæ
jest bowiem gwarancj¹ stabilizacji organu, który
dziêki swojej kadencyjnoœci mo¿e siê uniezale¿niæ
od doraŸnych dyrektyw politycznych. Trybuna³
Konstytucyjny wskazywa³ ju¿ przecie¿ na konie-
cznoœæ wystêpowania dostatecznych i odpowia-
daj¹cych wymogom konstytucyjnym powodów,
dla których dokonuje siê zmiany modelu funkcjo-
nowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i na
bardzo powa¿ne jednak przes³anki skrócenia do-
tychczasowych kadencji cz³onków Krajowej Ra-
dy, które musz¹ wyst¹piæ. „W dokumentach to-
warzysz¹cych procesowi legislacyjnemu brak
w tym zakresie odpowiedniej argumentacji. W to-
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ku prac parlamentarnych nie rozwa¿ono nawet
przyjêcia przepisów przejœciowych, które respek-
towa³yby gwarancjê niezale¿noœci cz³onków Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji, i wymog³y stabi-
lizacjê ich mandatu. Zasadne jest zatem podnie-
sienie zarzutu arbitralnoœci dokonanych zmian,
a w konsekwencji naruszenie art. 2 i art. 7
w zwi¹zku z art. 213 ust. 1 Konstytucji.”

No có¿, wydaje mi siê, ¿e to stanowisko powin-
no wystarczaj¹co uzasadniaæ wniosek o odrzuce-
nie. Ale oprócz zerwania kadencyjnoœci oraz przy-
jêcia zasady politycznej dyrektywnoœci w decydo-
waniu o sk³adzie personalnym Krajowej Rady i za-
czêciu od nowa kadencji, ustawa ta ma tak¿e inny
aspekt, aspekt g³êboko burz¹cy i destrukcyjny
wobec ³adu medialnego w Polsce. Mianowicie,
zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, decyzje,
i to nie tylko te dotycz¹ce przyznawania koncesji,
ale i zapewniaj¹ce przestrzeganie przez nadaw-
ców przepisów ustawy, które s¹ podstawowymi
kompetencjami zwi¹zanymi z wolnoœci¹ wypo-
wiedzi i interesem publicznym w mediach, nie-
w¹tpliwie zostaj¹ przeniesione z Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, organu konstytucyjnego,
na UKE, czyli na urz¹d: Urz¹d Komunikacji Elek-
tronicznej. Proszê mi wybaczyæ dosyæ prostackie
porównanie, ale to jest tak jakby w wielkim mie-
œcie zarz¹d dróg publicznych, nadzór nad s³u¿ba-
mi ruchu przenieœæ na urz¹d energetyczny – to
jest pewna analogia – który nie ma do tego przygo-
towania. I do tego jeszcze, proszê pañstwa… Ja
bym to rozumia³, gdyby by³o przewidziane vacatio
legis, gdybyœmy to planowali w d³u¿szym okresie,
zostawiali na przyk³ad rok na przygotowanie
urzêdu, przekszta³cenie go, wyszkolenie, przejê-
cie funkcji innych organów pañstwa. Ale to ma
byæ z biegu, z marszu, ju¿ ustawa ma wejœæ w ¿y-
cie. A to burzy inn¹ z kolei zasadê, z czym nie spo-
sób siê zgodziæ niezale¿nie od takiej a nie innej re-
konstrukcji czy demonta¿u dotychczasowego ³a-
du medialnego, niezale¿nie od przejêcia politycz-
nej dyrektywnoœci nad wyborem Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Ja nie mogê siê zgodziæ z na-
ruszeniem zasady przyzwoitej, poprawnej legisla-
cji, któr¹ niejednokrotnie formu³owa³ Trybuna³
Konstytucyjny.

Wydaje mi siê, ¿e przyzwoite vacatio legis, bez
wzglêdu na to, co pañstwo uchwalicie w Senacie,
jest obowi¹zkiem legislacyjnym niezale¿nym od
treœci regulacji prawnych. Dlatego te¿ propono-
wa³em to minimum. Proponowa³em je tak¿e po
to, ¿eby jednoczeœnie nie burzyæ ustawy bud¿e-
towej, bo pewnym kuriozum jest zapisanie –
mam tutaj poprawki Senatu – ¿e w celu wykona-
nia przepisów ustawy, która wchodzi w ¿ycie
w ci¹gu czternastu lub w ci¹gu trzydziestu dni od
dnia og³oszenia, je¿eli przeg³osujemy poprawkê,
z niektórymi przepisami, które wchodz¹ w ¿ycie

z dniem og³oszenia, prezes Rady Ministrów do-
staje upowa¿nienie do wydania Ÿród³a prawa
w dziedzinie modyfikacji bud¿etu, dostaje upo-
wa¿nienie do przenoszenia, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, niektórych dochodów, wydatków, do
wprowadzenia odpowiednich zmian limitów za-
trudnienia. A wiêc s¹ to nie tylko zmiany kwoto-
we, ale i zmiany struktury, zadañ i konstrukcji
bud¿etu. Burzymy podstawowy ³ad stabilizacji
bud¿etu w pañstwie.

Wydaje mi siê w zwi¹zku z tym, ¿e skreœlenie te-
go i odniesienie wszystkich tych zmian do bud¿e-
tu, który jest w trakcie przygotowywania, spe³nia
wymóg przyzwoitej legislacji. Dlatego popieram
poprawkê, któr¹ sformu³owa³em po to, ¿eby
skreœliæ to kuriozalne uprawnienie z art. 15 do de-
strukcji bud¿etu przez prezesa Rady Ministrów,
a vacatio legis przed³u¿yæ do pocz¹tku przysz³ego
roku, kiedy wejdzie w ¿ycie nowy bud¿et.

Ograniczê swoje wyst¹pienie do tych zaga-
dnieñ. Reszta, wydaje mi siê, wy³oni siê z dyskusji
i z poprawek, które jeszcze na pewno zostan¹
z³o¿one.

Chcê powiedzieæ, ¿e Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji mia³a staæ na stra¿y interesu publicz-
nego znacznie szerszego ni¿ interes pañstwa. Tu
chodzi przecie¿ nie tylko o interes maj¹tkowy –
czêstotliwoœci to jest interes maj¹tkowy, regla-
mentacja czêstotliwoœci to jest polityczna regla-
mentacja dostêpu do informacji – ale i o interes
polityczny, ekonomiczny, spo³eczny. Skoro w tej
nowelizacji odbieramy organowi kontroli prawo-
rz¹dnoœci i funkcjonowania systemu prawnego,
jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, pe-
wne wa¿ne kryterium i nie nadajemy tego kryte-
rium nowemu podmiotowi, czyli UKE, a raczej
prezesowi UKE, bo tworzymy nowy organ: prezesa
UKE, neguj¹c kompetencje przewodnicz¹cego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mówimy, ¿e
wszystko powinno byæ kolegialnie rozstrzygane
przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji, ale od-
bieramy jej kontrolê nadawców i ochronê praw
odbiorców, w ogóle to z tej ustawy znika, ma³o te-
go, jednoczeœnie odbieramy dba³oœæ o pluralizm
mediów, to czy oznacza to os³abienie konstytucyj-
nego organu kontroli i ochrony prawa, jakim jest
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji? Tak, to jest
os³abienie. A UKE nie jest przecie¿ wyposa¿one
zgodnie z zasad¹ legalizmu nawet w kompetencje
ustrojowo przyznane Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji: nie jest organem konstytucyjnym, jest
organem dopiero kszta³towanym.

W zwi¹zku z tym proszê siê nie dziwiæ, ¿e jest ty-
le zagadnieñ, niezale¿nie od kierunku i celów sta-
wianych przed legislacj¹, które burz¹c ³ad me-
dialny i dostosowuj¹c do pewnej zale¿noœci poli-
tycznej kadencyjnoœæ, stoj¹ w sprzecznoœci z za-
sadami pañstwa prawa. Dlatego te¿ uwa¿am
wnioski mniejszoœci za uzasadnione i proszê o ich
powa¿ne rozwa¿enie. Dziêkujê. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji pañstwo sena-
torowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca, przypomnê,
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Mamy piêcioro senatorów sprawozdawców.
Mo¿e poprosimy tutaj tych piêcioro senatorów
sprawozdawców, tak aby ka¿dy mia³ szansê odpo-
wiedzieæ w miarê przyzwoitym tempie na pytania
do niego adresowane.

Czy mogê poprosiæ pani¹ senator Borys-Da-
miêck¹, pana senatora Ryszkê, pana senatora
Skurkiewicza, pana senatora Andrzejewskiego?
Bardzo proszê.

Teraz zadajemy pytania. Proszê uprzejmie o za-
chowanie dyscypliny czasowej.

Zapisuje siê pan senator Kogut. Do kogo pyta-
nia s¹ adresowane…

(Senator Stanis³aw Kogut: Do pani Damiêc-
kiej.)

Momencik, pani senator musi podejœæ do mó-
wnicy.

Zapraszam.
Proszê o pytanie. Ma pan minutê, Panie Sena-

torze.

Senator Stanis³aw Kogut:
Ja bardzo krótko. Mam konkretne pytanie.
Znam pani¹ jako wybitnego re¿ysera. Czy pani

siê nie obawia, ¿e Senatowi tej kadencji po prze-
g³osowaniu ustawy przez pani partiê nie zostanie
przypiêta etykietka, ¿e konsekwentnie realizuje
plan pana Rywina? Jak wiemy, to on chcia³ pry-
watyzacji TVP2.

I jeszcze drugie pytanie. Nie czarujmy siê, ja te¿
jestem wytrawnym zwi¹zkowcem, wytrawnym
po l i t yk i em i mam ogromne obawy . N i e
uprawiajcie demagogii, ¿e ta ustawa jest wyœmie-
nita. Chcia³bym wiedzieæ, czy pani uwa¿a, ¿e to
jest atak na prezesa Telewizji Polskiej i na prezesa
Polskiego Radia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Pani Senator, proszê uprzejmie.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê bardzo.
Pan mi zada³ pytania, które na dobr¹ sprawê

nie maj¹ nic wspólnego z t¹ ustaw¹ i z tym, co ja
referowa³am. To s¹ pytania poboczne… (oklaski)
…wyra¿aj¹ce jakieœ pana obawy, pytania o cha-

rakterze tak ogólnym, ¿e ja nie widzê powodu, ¿e-
by na nie odpowiadaæ. Te pytania nie maj¹ ¿adne-
go zwi¹zku z ustaw¹, o której tu mówimy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz w kolejnoœci senatorowie: Witczak, Sza-

leniec, Dobrzyñski, Majkowski.
Proszê bardzo, pan senator Witczak. I proszê

o adres.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek. Mam pytanie do pa-

na senatora Ryszki. Mogê zadaæ?
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Oczywi-

œcie, proszê.)
Panie Senatorze, dwa pytania.
Pierwsze natury semantycznej. Chcia³bym

mianowicie, ¿eby pan zdefiniowa³ pojêcie „totali-
taryzm”, bo u¿y³ pan tego terminu w kontekœcie
tej ustawy. Chcia³bym dowiedzieæ siê, czy pan ten
termin rozumie. W ogóle mam w¹tpliwoœci co do
wielu u¿ywanych przez pana terminów, co do te-
go, czy je pan rozumie, bo ostatnio przy okazji de-
baty lizboñskiej mówi³ pan o praniu mózgów, któ-
re sobie urz¹dzi³ klub Prawa i Sprawiedliwoœci.
Mam w¹tpliwoœci, czy pan rozumie termin „totali-
taryzm”.

I drugie pytanie: czy mo¿na upolityczniæ media
bardziej ni¿ wtedy, gdy szefem zarz¹du telewizji
zostaje najbli¿szy wspó³pracownik prezydenta
i naczelny polityk partii politycznej, a szefow¹
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pose³ danego
klubu politycznego? Czy mo¿na jeszcze bardziej
upolityczniæ media ni¿ w wyniku tego typu de-
cyzji? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator…
(G³osy z sali: Mo¿na!)
(Senator Czes³aw Ryszka: Mogê?)
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Senatorze, ja mam nadziejê, ¿e nie uro-

dzi³ siê pan wczoraj...
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
...bo bardziej upolitycznione media mieliœmy

przez kilkanaœcie lat, wtedy, kiedy rz¹dzi³o SLD.
Ale ad rem. Pyta³ pan o totalitaryzm. Rozu-

miem, ¿e w kontekœcie tej ustawy medialnej.
A wiêc wszystkie nasze poprawki w Sejmie i w Se-

9. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2008 r.
22 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji...



nacie zosta³y odrzucone. No i to jest po prostu to-
talitaryzm.

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Ja tak rozumiem totalitaryzm, tak, ¿e opozycja

siê nie liczy, nie ma g³osu.
(Senator Mariusz Witczak: To znaczy, ¿e nie ro-

zumie pan tego terminu.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec.
(Senator Czes³aw Ryszka: I totalitaryzmem jest

nazywanie czegoœ, co jest ca³kowicie polityczne…)
Dziêkujê bardzo, ju¿…
(Senator Czes³aw Ryszka: …odpolitycznie-

niem.)
Dziêkujê bardzo.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Ja chcia³bym senatorom sprawozdawcom wiê-

kszoœci zadaæ pytanie, czy prawdziwe jest stwier-
dzenie pana senatora Skurkiewicza, ¿e powiêk-
szenie sk³adu Krajowej Rady do siedmiu osób
zwiêkszy koszty i k³óci siê z zasad¹ taniego pañ-
stwa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Kto odpowie?
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ja mogê.)
Pani senator Borys-Damiêcka…
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Co do kosz-

tów to nie ja, ale ja uzupe³niê.)
Pan senator Misiak.

Senator Tomasz Misiak:
Szanowni Pañstwo, je¿eli chodzi o koszty, to

proszê zwróciæ uwagê, ¿e mamy do czynienia z zu-
pe³nym odwróceniem roli Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji. Dzisiaj jest ona pewnego rodzaju
superministerstwem do spraw mediów, czyli stale
pracuj¹c¹ instytucj¹. W tej chwili ta instytucja
bêdzie pracowa³a w trybie posiedzeñ, w trybie
zbierania siê Krajowej Rady i wykonywania prac
kontrolnych, do których predestynuje j¹ konsty-
tucja. W tej sytuacji nast¹pi wrêcz obni¿enie ko-
sztów funkcjonowania.

Ma³o tego, wyliczenia, które s¹ robione we
wspó³pracy z Urzêdem Komunikacji Elektronicz-
nej, na podstawie ogólnie znanej wiedzy dowodz¹,
¿e to cia³o jest wyj¹tkowo mocno obroœniête biu-
rokracj¹, i ¿e s¹ znaczne mo¿liwoœci obni¿enia ko-
sztów realizowania tych zadañ w ramach UKE

i wykorzystanie wspólnych si³ i œrodków, tak¿e
tych, które ju¿ posiada UKE. Zosta³ nawet przewi-
dziany przepis, który mówi, ¿e osoby przecho-
dz¹ce do UKE w ramach wykonywania swoich za-
dañ… Nie ze wszystkimi z nich mog¹ zostaæ prze-
d³u¿one umowy o pracê i jest w zwi¹zku z tym
trzymiesiêczne vacatio legis. Po tym terminie UKE
zdecyduje, w odniesieniu do swoich zadañ, kto
powinien zostaæ, a kto jest niepotrzebny, co te¿
wp³ynie na obni¿enie kosztów. Jednym s³owem
jest to nieprawdziwy argument, jest to po prostu
manipulacja.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Poniewa¿ oboje pañstwo zostali przywo³ani

przez pytaj¹cego, proszê o dopowiedzenie.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Ja chcia³abym siê wypowiedzieæ tylko na temat

siedmioosobowego sk³adu, na temat tego, dlacze-
go siedmioosobowy, a nie taki jak dotychczas,
sk³ad jest proponowany.

O ile sobie przypominam, prezydent mia³ jed-
nego przedstawiciela w dotychczasowym sk³a-
dzie. I to jest gest pod adresem prezydenta…

(Poruszenie na sali)
…¿eby mia³ wiêksze mo¿liwoœci i partycypowa³

w wiêkszym sk³adzie. To po pierwsze.
(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: Dwóch mia³ przedstawicieli.)
(G³os z sali: Dwóch by³o!)
(G³osy z sali: Dwóch!)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê nie przeszkadzaæ pani senator sprawo-

zdawcy.
Kole¿anki i Koledzy, bardzo proszê…

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
To znaczy, ¿e dobrze zadecydowano, ¿e zostaje

dwóch kandydatów.
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: To ilu kandydatów…)
Chodzi po prostu te¿ o to, ¿eby poszerzyæ sk³ad

tak, ¿eby by³y usatysfakcjonowane wszystkie or-
gany, które ten sk³ad wybieraj¹. Wszystkie orga-
ny: Sejm, Senat i prezydent.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie zadaje i podaje adresata pan senator

Dobrzyñski.
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Senator Jan Dobrzyñski:

Pani Marsza³ek, Panie i Panowie Senatorowie,
mam pytanie do pani senator Borys-Damiêckiej.

Pytanie dotyczy art. 10. Czemu ma s³u¿yæ ode-
branie mo¿liwoœci nakazywania przez przewodni-
cz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za-
niechania tworzenia i rozpowszechniania przez
nadawcê programów naruszaj¹cych przepisy
ustawy, uchwa³y Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji lub warunki koncesji? Chodzi o propozycjê
skreœlenia ust. 4 art. 10.

Drugie pytanie dotyczy art. 18. Dlaczego os³a-
bia siê kontrolê przestrzegania prawa przez na-
dawców, o czym wspomina³ pan senator Andrze-
jewski, chodzi o art. 18 ustawy medialnej, poprzez
zlikwidowanie szybkiej i bezpoœredniej procedury
interwencji przewodnicz¹cego Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji w razie naruszenia prawa przez
nadawcê?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pani sprawozdawca.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Pan siêgn¹³ do tej najwczeœniejszej ustawy,

przed...
(Senator Jan Dobrzyñski: Tak, tak, dotyczy

to…)
Tak. My dyskutowaliœmy na temat ustawy,

któr¹ przeg³osowa³ Sejm i któr¹ dostaliœmy do op-
racowania, i ona jest g³ównym przedmiotem na-
szych obrad. Jeœli chodzi o wszystkie problemy,
o których pan mówi, to ja nie chcê w tej chwili tego
szukaæ i odczytywaæ za ustaw¹ z osiemnastego
przyporz¹dkowanych prezesowi UKE funkcji
i mo¿liwoœci, ale zosta³y one podzielone miêdzy
Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji a prezesa UKE
i znalaz³y siê tam odpowiednie kompetentne zapi-
sy, dotycz¹ce zarówno przestrzegania i stania na
stra¿y, jak i realizowania. Ja nie bêdê siê odwo³y-
wa³a do starej ustawy, która ju¿ zosta³a przez
Sejm i Senat w pewnym sensie zmieniona.

(Senator Jan Dobrzyñski: Pani Marsza³ek…)
Nie bêdê tego interpretowa³a.
(Senator Jan Dobrzyñski: …w zasadzie trudno

tu mówiæ o odpowiedzi. Chcia³bym prosiæ pana
senatora Misiaka, ¿eby…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Misiak.
(Senator Jan Dobrzyñski: …powoduje wykreœ-

lenie tego. Chodzi o to, ¿eby mi to poda³, bo to jest
bardzo wa¿ne.)

Aczkolwiek pan, Panie Senatorze, ju¿ swoj¹
porcjê pytañ wyczerpa³, to wychodz¹c naprzeciw
pana proœbie, bardzo proszê.

(Senator Jan Dobrzyñski: Ja nie wyczerpa³em,
Pani Marsza³ek.)

W tej turze.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Senatorze, poruszy³ pan bardzo wa¿n¹

kwestiê, dotycz¹c¹ sposobu funkcjonowania
w przysz³oœci Krajowej Rady i regulatora. Proszê
zwróciæ uwagê na to, ¿e celem tej ustawy jest prze-
niesienie kompetencji dotycz¹cych koncesji i wy-
konywania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z koncesji
w³aœnie na regulatora rynku. Jednym s³owem
mówimy tu wyraŸnie o powrocie do konstytucyj-
nej roli rady, do roli kontrolnej, a nie wykonaw-
czej. Tak naprawdê urzêdem wykonawczym staje
siê w tym momencie Urz¹d Komunikacji Elektro-
nicznej. Zatem to Urz¹d Komunikacji Elektroni-
cznej i jego prezes bêd¹ d¹¿yæ do wykonywania
zaleceñ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz
w³asnych na podstawie swoich spostrze¿eñ. Bê-
dzie on mia³ organy administracyjne oraz moc de-
cyzyjn¹ w tym zakresie. Jednym s³owem przesu-
niêcie mocy decyzyjnych do Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej automatycznie skutkuje przesu-
niêciem kompetencji, o których pan mówi³, oczy-
wiœcie w tym samym kierunku.

Nie znaczy to, ¿e Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji utraci mo¿liwoœci kontrolne czy mo¿liwo-
œci wp³ywania na rzeczywistoœæ medialn¹…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Poniewa¿
wszystkie decyzje…)

…poniewa¿ stoi ona na stra¿y wolnoœci s³owa,
a tak¿e mo¿na powiedzieæ, ¿e stoi na stra¿y pew-
nych zobowi¹zañ, które wynikaj¹ z koncesji. My
mówimy tu o dwóch sferach regulacji. Ta sfera ja-
ko sfera administracyjna przechodzi bezpoœre-
dnio do naczelnego urzêdu pañstwowego, którym
jest w tym momencie szef UKE, notabene miano-
wany – wyjaœniam, poniewa¿ to te¿ zosta³o tu Ÿle
przedstawione przez jednego z senatorów sprawo-
zdawców – mianowany przez Sejm, poniewa¿ to
Sejm, a nie premier, bêdzie wyznacza³ tê osobê
i bêdzie nad tym g³osowa³ na swoim posiedzeniu.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Ja chcia³abym tylko dodaæ, ¿e w swoim spra-

wozdaniu wyraŸnie zaznaczy³am, ¿e zgodnie
z tym projektem Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji nie ma pewnych kompetencji administracyj-
nych, a w zwi¹zku z tym te decyzje podejmuje
UKE. Jednak w sprawozdaniu zaznaczy³am rów-
nie¿ – i to podkreœlam – ¿e wszelkiego rodzaju de-
cyzje i dzia³ania w poszczególnych paragrafach do-
tycz¹cych podzia³u kompetencji zgodnie z konsty-
tucj¹ zosta³y opatrzone s³owami „za zgod¹” czy
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„w porozumieniu”, zatem Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji bêdzie mia³a wp³yw, bêdzie mia³a mo¿li-
woœæ uczestniczenia w podejmowaniu decyzji.

(Senator Czes³aw Ryszka: O ile Sejm to prze-
g³osuje.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pytanie zada pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mam pytanie zarówno do pani senator Damiêc-

kiej, jak i do pana senatora Misiaka. Otó¿, myœlê,
¿e nie ma na tej sali nikogo, kogo przekona³aby ar-
gumentacja pana senatora Misiaka, ¿e utrzymanie
piêciu cz³onków rady jest zdecydowanie dro¿sze od
utrzymania czekaj¹cego nas siedmioosobowego
sk³adu rady. W tej kwestii mam nastêpuj¹ce pyta-
nie. Czy nie macie pañstwo obaw o to, ¿e po ode-
braniu kompetencji dotycz¹cych miêdzy innymi
przyznawania koncesji rozg³oœniom radiowym i te-
lewizyjnym Krajowa Rada w rzeczywistoœci nie bê-
dzie mia³a co robiæ? Tymczasem zwiêkszamy jesz-
cze liczbê etatów z piêciu do siedmiu.

Drugie pytanie. Jak to jest mo¿liwe, ¿e w spra-
wach dotycz¹cych koncesji decyzje bêdzie podej-
mowa³ jednoosobowo prezes Urzêdu Komunika-
cji Elektronicznej? Czy my nie mamy teraz do czy-
nienia z powrotem do tak rozwiniêtych demokra-
cji, jak bia³oruska i kubañska? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Kto z pañstwa najpierw odpowie?
(Senator Tomasz Misiak: Ja odpowiem.)
Pan senator Misiak.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Senatorze!
Rzeczywiœcie, kwestia kosztów to jest kwestia

dyskusyjna, ale ró¿nica jest mniej wiêcej taka, jak
miêdzy kosztami zarz¹du a rady nadzorczej. Je¿e-
li to siê porówna, to bardzo ³atwo mo¿na siê o tym
przekonaæ. Otó¿, koszty rady nadzorczej, która
obraduje w ustalonych okresach i jej cz³onkowie
pobieraj¹ diety, a nie wynagrodzenia sta³e – tu
mówimy równie¿ o tym, ¿e cz³onkowie Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji nie musz¹ rezygnowaæ
z zatrudnienia w innych instytucjach – s¹ zu-
pe³nie inne ni¿ koszty zarz¹du pe³nofunkcjonal-

nego, jeœli chodzi o wyposa¿enie, samochody, te-
lefony, obsadê osobow¹, sekretarki, asystentki
i inne przyjemnoœci, które wszyscy maj¹. My tymi
zmianami przywracamy radzie rolê kontroln¹,
a czêœæ administracyjna przechodzi do UKE.

Druga sprawa dotyczy tego, o czym przed chwi-
l¹ powiedzia³a pani senator Damiêcka. Decyzje
nie s¹ podejmowane jednoosobowo, poniewa¿
wszystkie te decyzje – takie poprawki s¹ w³aœnie
wprowadzane – musz¹ byæ podejmowane nie, jak
by³o poprzednio, po zasiêgniêciu opinii, lecz po
uzgodnieniu…

(G³os z sali: W porozumieniu.)
…w porozumieniu. Tak przeg³osowa³a to Komi-

sja Kultury i Œrodków Przekazu i tego typu po-
prawki pojawi¹ siê na posiedzeniu plenarnym. Ma
to siê odbywaæ w porozumieniu, czyli ma byæ uzgo-
dnione z Krajow¹ Rad¹ Radiofonii i Telewizji. De-
cyzja nie jest jednoosobowa. W tej sytuacji utrzy-
muje siê rolê kontroln¹, pewnego rodzaju rolê nad-
zorcz¹ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jesz-
cze raz przypomnê, przywracamy kontrolê i nadzór
Krajowej Rady, przestaje to byæ instytucja o cha-
rakterze superministerstwa, któr¹ jest ona dzisiaj.

(Senator Czes³aw Ryszka: Nie ma pewnoœci, ¿e
Sejm to przyjmie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pani senator.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Ja tylko chcia³abym uzupe³niæ, dodaæ s³owo

w nawi¹zaniu do sk³adu piêcio- czy siedmiooso-
bowego. Wiemy, ¿e dzisiaj ka¿dy cz³onek Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji jest urzêdnikiem, mo¿-
na powiedzieæ, o charakterze ministerialnym, po-
siada sekretariat, gabinety, swoj¹ obs³ugê, ze
sprawozdañ wiemy o tym, ¿e na jednego cz³onka
Krajowej Rady przypada oko³o dziesiêciu osób ob-
s³ugi, a do tego istnieje biuro. Tu propozycja jest
taka, aby obrady odbywa³y siê na posiedzeniach,
a wszelkie dzia³ania i czynnoœci administracyjne
wykonywa³o powo³ane do tego biuro.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, teraz zada pytanie pan senator Daj-

czak, a nastêpnie pan senator Cichoñ.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Pani Marsza³ek!
Pytanie do pani senator sprawozdawcy Barba-

ry Borys-Damiêckiej. Poniewa¿ pani senator,
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sprawozdaj¹c, nie wspomnia³a, chocia¿by krót-
ko, o sensie poszczególnych poprawek, w zwi¹zku
z tym mam bardzo konkretne pytanie. Pani Sena-
tor, proszê mi wyjaœniæ sens, powiedzieæ, dlacze-
go odebrano Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
zadania, które okreœla³ art. 6 ust. 1 i 2, czyli stania
na stra¿y samodzielnoœci nadawców, interesów
odbiorców…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Nie, nie
odebrano.)

…zapewnienia otwartego i pluralistycznego
charakteru radiofonii i telewizji. Art. 6 ust. 1 i 2
zosta³y wykreœlone. Czy nie uwa¿a pani, ¿e to na-
rusza art. 213 ust. 1 konstytucji, który nadaje
okreœlone uprawnienia Krajowej Radzie Radiofo-
nii i Telewizji? To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie, króciutko. Chcia³bym równie¿
zapytaæ o…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Mo¿e ja od
razu odpowiem na to pytanie, Pani Marsza³ek.)

Pani Senator, ja króciutko. Chcê zapytaæ o sens
siedmioosobowego sk³adu rady, bo kompletnie
nie rozumiem tego, ¿e gdy siê jakiemuœ organowi
odbiera znaczn¹ czêœæ uprawnieñ, to zwiêksza siê
liczebnoœæ jego sk³adu osobowego. Myœlê, ¿e
przyjmê tu wyjaœnienie pani senator i to mi wy-
starczy, ¿e po prostu trzeba by³o wszystkich za-
dowoliæ. Innego uzasadnienia nie widzê. Nie ro-
zumiem, dlaczego odbiera siê uprawnienia
i zwiêksza liczbê osób.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Chcia³abym odpowiedzieæ na pierwsze pytanie.

Otó¿, nie odbiera siê radzie funkcji stania na stra-
¿y i kontroli. To jest uprawnienie konstytucyjne
i ono pozostaje. Ja nie wiem, gdzie pan to wyczy-
ta³, poniewa¿ nigdzie…

(Senator W³adys³aw Dajczak: Pani Senator,
art. 6 ust. 1.)

Pan pos³uguje siê starym czy nowym?
(Senator W³adys³aw Dajczak: Nowym. Art. 6

ust. 1 jest wykreœlony.)
(Rozmowy na sali)
Ale co jest w ust. 1?
(G³os z sali: W ust. 1 jest to, ¿e rada stoi na stra-

¿y. To jest powtórzenie przepisu konstytucyjnego.)
Tak.
(G³os z sali: Trzeba wezwaæ Katarasiñsk¹.)
Nie, nie. Rzeczywiœcie, to jest powtórzenie prze-

pisu konstytucyjnego, wiêc rada nie ma…
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Sekundkê, pozwólmy odnaleŸæ przywo³ywany…
(Senator Zdzis³aw Pupa: Mogê prosiæ w sprawie

formalnej?)
Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Pani Marsza³ek, przys³uchujê siê tej dyskusji

i trochu mi wstyd za to, ¿e senatorowie sprawo-
zdawcy z Platformy Obywatelskiej s¹ niezbyt
przygotowani i w ten sposób kompromituj¹ Wyso-
k¹ Izbê.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziêkujê
bardzo. Nie chcia³abym, ¿eby pan…)

Mam tak¹ proœbê. Byæ mo¿e… Sk³adam wnio-
sek formalny o to, ¿eby przerwaæ zadawanie py-
tañ, bo ¿al mi po prostu sprawozdawców z Platfor-
my Obywatelskiej. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panu, ale nie wydaje mi siê, ¿e-

by powinien pan senator opiniowaæ pracê spra-
wozdawców komisji.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê, jaki ma pan tytu³, ¿eby opinio-

waæ te wypowiedzi?
(G³os z sali: A je¿eli ju¿, to po polsku.)
Szanowni Pañstwo, bardzo proszê, zachowaj-

my powagê Izby.
Proszê pana senatora Misiaka.

Senator Tomasz Misiak:
Szanowni Pañstwo!
Do sformu³owania, ¿e trochu panu wstyd, to

nie bêdê siê odnosi³.
Je¿eli chodzi o pewn¹, mo¿na powiedzieæ, nasz¹

rzeczywistoœæ, to myœlê, ¿e mo¿emy opiniowaæ do-
k³adnie wszystkie sprawy dotycz¹ce tej ustawy.
Je¿eli zaœ chodzi o poprawki naszych komisji, to
pañstwo nie zadajecie pytañ o poprawki, pytacie
o sprawy polityczne. Ja bardzo zachêcam do zada-
wania pytañ nie politycznych, ale merytorycznych,
mo¿e wówczas dojdziemy do jakiegoœ konsensusu.

(G³os z sali: A czy my mo¿emy…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo przepraszam, ale teraz odpowiada pani

senator Borys-Damiêcka.
Proszê o uzupe³nienie odpowiedzi.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Proszê pana, wracam do pana pytania. Chcê

powiedzieæ, ¿e w art. 5 czytamy: „Tworzy siê Krajo-
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w¹ Radê Radiofonii i Telewizji, zwan¹ dalej «Krajo-
w¹ Rad¹». Krajowa Rada stoi na stra¿y wolnoœci
s³owa, prawa do informacji oraz interesu publicz-
nego w radiofonii i telewizji, wype³niaj¹c swoje za-
dania na zasadach i w formach okreœlonych w ni-
niejszej ustawie.” Przeniesiono to z art. 6 ust. 1 do
art. 5, wiêc nie zosta³o to po prostu wykreœlone
ani nie zniknê³o.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
To by³a odpowiedŸ na pytanie zadane przez pa-

na senatora.
Czy pan senator podtrzymuje wniosek formal-

ny o przerwê, o przerwanie dyskusji?
(Senator Zdzis³aw Pupa: Nie o przerwanie dys-

kusji, tylko o przerwanie zadawania pytañ z uwa-
gi na to moje wczeœniejsze uzasadnienie.)

Czy pan senator podtrzymuje ten wniosek? Po-
wiedzia³ pan, ¿e to jest wniosek formalny, dlatego
pytam, czy pan senator podtrzymuje ten wniosek.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Tak, podtrzymujê, oczywiœcie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
W takim razie bêdziemy g³osowaæ.
(Rozmowy na sali)
Pan senator podtrzymuje wniosek formalny.

Proszê uprzejmie…
(G³os z sali: Przepraszam bardzo, przerwa tro-

chu czy d³u¿ej?)
Szanowni Pañstwo, zarz¹dzam piêciominuto-

w¹ przerwê na uspokojenie nastrojów.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 13
do godziny 13 minut 18)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu

trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w
sprawie ustawy o radiofonii i telewizji oraz
niektórych innych ustaw.

Zapraszam senatorów sprawozdawców.
Szanowni Pañstwo, poniewa¿ wniosek jest nie-

regulaminowy, cofam…
(G³os z sali: Nie by³o dyskusji.)
W tym punkcie naszych obrad ten wniosek jest

niezgodny z regulaminem.
Wznawiam zadawanie pytañ.

Jeœli panie i panowie senatorowie uznaj¹, ¿e te
pytania s¹ zbyt liczne albo ¿e pañstwo nie otrzy-
muj¹ satysfakcjonuj¹cych odpowiedzi, mog¹
pañstwo najzwyczajniej przestaæ zadawaæ te py-
tania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze… Rozumiem,
¿e nie jest to wniosek formalny.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Nie.)
Wracamy do pytañ. Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Ja mam pytanie do pani senator sprawozdaw-

cy , pani Borys-Damiêck ie j . Mianowic ie
chcia³bym zapytaæ, co siê dzieje w okresie trzy-
dziestu dni od momentu, kiedy Krajowa Rada
stwierdzi naruszenie prawa albo, jak mówi usta-
wa, statutu czy w³aœciwie warunków koncesji.
Dano w ustawie, w³aœnie w tej zmianie, która zo-
staje wprowadzona, okres trzydziestu dni na za-
reagowanie przez dan¹ instytucjê i doprowadze-
nie do stanu zgodnoœci z prawem i zasadami, na
jakich zosta³a udzielona koncesja. Co w tym okre-
sie trzydziestu dni siê dzieje, jeœli chodzi o prawo?
Bo mamy do czynienia z sytuacj¹, kiedy ktoœ zo-
staje zobowi¹zany do jakiegoœ dzia³ania i go nie
podejmuje. Przepis przewiduje, ¿e dopiero po
up³ywie trzydziestu dni Krajowa Rada mo¿e skie-
rowaæ wniosek do prezesa UKE o wydanie stoso-
wnej decyzji, czyli na³o¿enie kary, wzglêdnie na-
wet odebranie licencji. A zatem przez okres trzy-
dziestu dni mamy do czynienia z prawem bez san-
kcji. Generalnie rzecz bior¹c, jest niedopuszczal-
ne istnienie czegoœ takiego, jak lex imperfecta,
czyli prawo bez sankcji.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie,
Panie Senatorze, pytanie.)

To jest moje pytanie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Przede wszystkim w tym okresie musz¹ zostaæ

zebrane wszystkie dokumenty, musi nast¹piæ
stwierdzenie ra¿¹cego… To jest zawarte w art. 38.
Jest tam wyjaœnienie: musz¹ zostaæ zebrane
wszelkie dokumenty niezbêdne do wszczêcia po-
stêpowania przez prezesa Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej i ma zostaæ podana do publicznej
wiadomoœci informacja o wszczêciu postêpowa-
nia w sprawie cofniêcia koncesji. I to wszystko
musi siê odbyæ w terminie trzydziestu dni.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator B³aszczyk.
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Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Pani Marsza³ek, Pani Senator, ja mam takie py-
tanie…

Na posiedzeniu komisji sejmowej odwo³ywano
siê do ekspertyz i opinii… Czy na posiedzeniu ko-
misji senackiej by³y jakieœ ekspertyzy i opinie
zwi¹zane z proponowanym projektem ustawy?

Moje kolejne pytanie brzmi tak: Jak wygl¹daj¹
te uwarunkowania w innych krajach Unii Euro-
pejskiej? Z tego, co siê orientujê, regulatorzy me-
diów elektronicznych w Unii Europejskiej – Unia
bardzo tego pilnuje – powinni byæ uniezale¿nieni
od rz¹du i prezydenta, od w³adzy wykonawczej.
Czy to bêdzie zgodne, czy tu nie bêdzie jakichœ
problemów zwi¹zanych z wymaganiami Unii Eu-
ropejskiej?

I moje trzecie pytanie: Dlaczego w przypadku
wyboru osób do rad nadzorczych i zarz¹dów nie
ma zwracania siê o opiniê do stowarzyszeñ reko-
menduj¹cych cz³onków, tylko dotyczy to Krajowej
Rady? Dlaczego to nie dotyczy tak¿e cz³onków za-
rz¹dów?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo. Proszê.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Je¿eli chodzi o ostatnie pytanie, to ustawa

przewiduje rekomendacje dla cz³onków Krajowej
Rady, a je¿eli chodzi o spó³ki i rady nadzorcze,
ustawa przewiduje konkursy otwarte – konkursy
otwarte rozstrzygn¹, kto ma szanse i kto wygra.
Po to zosta³y wprowadzone konkursy otwarte, ¿e-
by opinia publiczna wiedzia³a, kto startuje.

Proszê przypomnieæ pierwsze pytanie.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

przypomnieæ, Panie Senatorze.)
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Chodzi o opi-

nie i ekspertyzy.)
Oczywiœcie, zbieraliœmy opinie, jak w ka¿dej ta-

kiej sytuacji. Opinie zbiera³ i przedstawia³ na po-
siedzeniu komisji pan przewodnicz¹cy Andrze-
jewski. Równie¿ inni cz³onkowie komisji zbierali
ró¿ne opinie i informacje od ekspertów.

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Mo¿e coœ bli-
¿ej, jakie one by³y, bo wiemy…)

Ale to nie wchodzi w zakres tej ustawy. Odpo-
wiadam œciœle na pytanie – tak, by³y.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziêkujê
bardzo, Panie Senatorze…)

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Jeszcze o Unii
Europejskiej.)

Je¿eli chodzi o wymagania Unii Europejskiej,
to wyst¹pi³a jedna jedyna niezgodnoœæ w tej
ustawie, o której mowa. Mianowicie dotyczy³a
ona bodaj¿e sprawy nominacji prezesa UKE; po-

dawano, ¿e niezgodne z wymaganiami jest sfor-
mu³owanie „za zgod¹”. Zosta³o ono zast¹pione,
tak ¿eby realizowa³o postulat unijny, sformu³o-
waniem „w porozumieniu”. To tyczy³o siê sprawy
podejmowania decyzji zwi¹zanych w³aœnie z kon-
cesj¹ i ze wszystkimi uprawnieniami, jakie prezes
UKE powinien mieæ, i to zosta³o wprowadzone do
poprawek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie zada pan senator Dobkowski, potem

senator Jurcewicz i senator Skurkiewicz.
Proszê.
(Senator Ryszard Bender: Bardzo dawno prosi-

³em, Pani Marsza³ek…)
Doczeka pan, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Bender: Tak przypuszczam.

Stu lat doczekam, to doczekam i tego.)

Senator Wies³aw Dobkowski:
Pani Marsza³ek, Pani Senator Sprawozdawco,

mam dwa pytania do pani senator sprawozdawcy.
Pierwsze: Jakie uprawnienia w stosunku do

rad nadzorczych…
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Przepra-

szam, ja Ÿle s³yszê, bo tu panowie rozmawiaj¹ bar-
dzo g³oœno.)

Jakie uprawnienia w stosunku do rad nadzor-
czych i zarz¹dów bêdzie mia³ minister skarbu
i w jaki sposób bêdzie sprawowany nadzór w³aœci-
cielski? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: Z jakiego powodu ustawa prze-
widuje wygaœniêcie stosunków pracy z pracowni-
kami biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji po
up³ywie trzech miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie
ustawy, skoro nie nastêpuje zmiana charakteru
funkcjonowania biura ani jego organizacji?

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Ja tylko mogê powiedzieæ, ¿e pan senator Mi-

siak mówi³ o tej poprawce odnoœnie do uprawnie-
nia ministra, wiêc mo¿e jeszcze raz powtórzyæ,
a je¿eli bêdzie chcia³ powiedzieæ coœ na temat
praw pracowniczych, to proszê, i ja te¿ mogê to
uzupe³niæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Misiak.

Senator Tomasz Misiak:
Pierwsze pytanie by³o w sprawie…?
(Senator Wies³aw Dobkowski: Ja je powtórzê.

Pierwsze?)
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Pierwsze pytanie, na drugie zaraz odpowiem.
(Senator Wies³aw Dobkowski: Jakie uprawnie-

nia w stosunku do rad nadzorczych i zarz¹dów
bêdzie mia³ minister skarbu i w jaki sposób bêdzie
sprawowany nadzór w³aœcicielski?)

Panie Senatorze, je¿eli chodzi o te uprawnie-
nia, to jest bardzo proste. Mianowicie minister
skarbu bêdzie mia³ uprawnienia w stosunku nie
do rad nadzorczych, ale tylko zarz¹dów spó³ek.
Chodzi tutaj o uprawnienia dotycz¹ce w³aœnie
nadzoru w³aœcicielskiego. Proszê pamiêtaæ, ¿e
taka instytucja, jak¹ jest na przyk³ad telewizja
publiczna, ale równie¿ radio publiczne, jest to
instytucja o iluœsetmilionowym bud¿ecie. Jed-
nym s³owem, w sytuacji gdy dojdzie do narusze-
nia prawa lub z³amania go w trzech konkret-
nych przypadkach, które tutaj zosta³y wymie-
nione, to jest z³amania przepisów ustawy
o pe³nieniu funkcji publicznej w po³¹czeniu
z ustaw¹ o dzia³alnoœci gospodarczej, jak rów-
nie¿ dzia³ania na szkodê potwierdzonego przez
audytora, który wewn¹trz przeprowadzi³ audyt
spó³ki, minister mo¿e zwróciæ siê z wnioskiem
do zgromadzenia w³aœcicieli – w tym przypadku
zgromadzeniem w³aœcicieli oczywiœcie bêdzie
Skarb Pañstwa – ale równie¿ do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji o usuniêcie danego cz³on-
ka zarz¹du. Minister nie bêdzie jednak móg³ go
powo³ywaæ – powo³ywanie bêdzie siê odbywaæ
w dotychczasowym trybie. Jednym s³owem, te
uprawnienia w³aœcicielskie s¹ ograniczone tyl-
ko do mo¿liwoœci przeciwdzia³ania szkodom
przedsiêbiorstwa.

I teraz drugie pytanie. Je¿eli chodzi o sprawy
pracownicze, jak ju¿ mówi³em, tu jest wyraŸne
przesuniêcie ciê¿aru zatrudnienia pracowników
i wykonuj¹cych obowi¹zki szczególnie w zakresie
koncesji, sprawdzania rynku, weryfikacji jego re-
gulacji, na UKE. To oznacza, ¿e UKE bêdzie móg³
wygospodarowaæ – tu wyraŸnie mówimy o tanim
pañstwie – w ramach swoich wewnêtrznych
struktur konkretne oszczêdnoœci. Dlatego jest
mo¿liwoœæ przeniesienia – wraz z likwidacj¹
urzêdu nastêpuje likwidacja stanowisk pracy –
tych stanowisk pracy do UKE, ale UKE bêdzie
móg³ zdecydowaæ, które z nich pozostawiæ. Oczy-
wiœcie nie oznacza to, ¿e prawa pracownicze zo-
stan¹ naruszone – zostan¹ wyp³acone wszelkie-
go rodzaju zobowi¹zania, które wynikaj¹ z ko-
deksu pracy. Po prostu w momencie kiedy ludzie
nie bêd¹ potrzebni, dlatego ¿e bêd¹ mo¿liwe osz-
czêdnoœci, te oszczêdnoœci bêd¹ egzekwowane
ju¿ bezpoœrednio przez prezesa UKE. Ja myœlê,
¿e to jest cel, który powinien przyœwiecaæ wiêk-
szoœci administracji, gdy¿ celem administracji
jest jej niski koszt, a nie tylko i wy³¹cznie ochro-
na miejsc pracy. I myœlê, ¿e z tym siê wszyscy
zgadzamy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Jurcewicz.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Przepra-

szam, je¿eli mogê, to tylko uzupe³niê…)
Króciutko.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Trzeba braæ pod uwagê te¿ to, ¿e biuro, do któ-
rego przejd¹ pracownicy Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji, w UKE mo¿e mieæ zupe³nie inn¹ or-
ganizacjê i inne zapotrzebowanie na pewne stano-
wiska i ¿e nast¹pi pewne przegrupowanie organi-
zacyjne. Wtedy te¿ nale¿y to uwzglêdniæ, jeœli cho-
dzi o liczebnoœæ pracowników.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Ja mam konkretne pytania do pana senatora

Ryszki, senatora sprawozdawcy mniejszoœci.
Po pierwsze, proszê o podanie szczegó³owo

przepisów, które reguluj¹ zasady i tryb dzia³ania
KRRiT.

Po drugie, mam pytanie, jakie przepisy regulu-
j¹ i w jakim zakresie dzia³ania regulatora i z czego
to wynika.

Po trzecie: Kiedy, w którym roku i na jakiej pod-
stawie rozpocz¹³ siê proces przekazywania kom-
petencji do UKE?

Po czwarte, przytoczê fragment – jeszcze
mam chwilê – pañskiej wypowiedzi: PiS nie po-
sun¹³ siê tak daleko. Co to oznacza? Czy¿by ten
tygrys wypuszczony w nocy nie widzia³? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Zapraszam pana senatora sprawozdawcê
wniosku mniejszoœci.

(Rozmowy na sali)

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Senatorze, to wszystko s¹ techniczne py-

tania do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji, te pierwsze. (Oklaski)

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Jest pan nie-
przygotowany.)

A co do tego, ¿e PiS nie posun¹³ siê tak daleko…
PiS tylko chcia³, ¿e tak powiem, wymieniæ cz³on-
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ków Krajowej Rady, ¿eby mieæ wp³yw na rady nad-
zorcze, oczywiœcie.

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
No tak! A wy próbujecie Krajow¹ Radê zlikwido-

waæ…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze…)
…i dokonaæ skoku na media, zaw³aszczaj¹cego

skoku.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze, chcia³abym unikn¹æ takich sformu³o-
wañ, jak „wy”, „my”, „oni”. Tutaj dyskutujemy nad
powa¿n¹ ustaw¹, wiêc mo¿e ju¿ dosyæ tych osobi-
stych wycieczek.)

No, skoro ktoœ nie wie, ¿e „wy” to Platforma
Obywatelska, a „my” to Prawo i Sprawiedliwoœæ,
to ja nie wiem, czy mo¿na…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz zapraszam pana senatora Skurkiewicza.
Pan senator Skurkiewicz zadaje pytanie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Szanowni Pañstwo, s¹ dwie kwestie.
Pierwsza. Skoro mówicie pañstwo o tanim pañ-

stwie, a chcecie dawaæ osobom, które bêd¹ pe³ni³y
funkcje cz³onków Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji za trzy godziny posiedzenia w ci¹gu miesi¹ca
po³owê pensji podsekretarza stanu, no to, Szano-
wni Pañstwo, z tym tanim pañstwem…

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Wspó³czujê wam takiego gospodarowania.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Czy to jest

pytanie, czy to jest g³os w dyskusji, Panie Senato-
rze? Proszê zadaæ pytanie.)

Pierwsze…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie

proszê.)
Bardzo proszê.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Pañstwo, to by³o o tanim pañstwie…

A pytanie: Czy nie obawia siê pani przewodni-
cz¹ca ca³kowitej uznaniowoœci, je¿eli chodzi
o przyznawanie statusu nadawcy spo³ecznego,
zgodnie z tymi nowelami, które pañstwo przeg³o-
sowaliœcie i w Sejmie, i zapewne w Senacie? Czy
pani siê tego nie obawia?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pani sprawozdawca.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

OdpowiedŸ jest krótka: nie, nie obawiam siê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pytanie zada pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
To jest pytanie zarówno do pana sprawozdawcy

mniejszoœci, pana senatora Ryszki, jak i do pana
senatora Andrzejewskiego.

Panowie senatorowie…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Zapra-

szam tu panów senatorów, bardzo proszê, tak ¿e-
byœmy wszyscy mieli równe szanse mówiæ do ca³ej
sali. Zapraszam serdecznie.)

Panowie senatorowie mówili bardzo ogólnie
i politycznie, argumentuj¹c wniosek o odrzucenie
ustawy. Chcia³bym zapytaæ panów, czy rzeczywi-
œcie autentyczna jest wasza troska o to, by szano-
waæ zasadê apolitycznoœci, niezale¿noœci przeka-
zywania informacji, troska o to, ¿eby by³y plura-
lizm mediów i misje publiczne, i tanie pañstwo.

Pytanie jest takie: Które z waszych poprawek
i z waszych intencji, obecni Panowie Senatorowie,
oraz waszych kolegów z poprzedniej kadencji
przekuliœcie na zapisy zmieniaj¹ce wasz¹ fataln¹
praktykê i ustawê?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Praktyka nie by³a taka fatalna, skoro wy – cho-

cia¿ ja nie mówiê: „wy”, „my” – robicie to co my i je-
szcze lepiej to robicie.

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
No, widocznie nie by³o to takie z³e. A nawet je¿e-

li my czasem oceniamy, ¿e coœ by³o z³e, no to wido-
cznie nie by³o takie z³e, skoro znalaz³o tak god-
nych naœladowców.

(Oklaski) (Weso³oœæ na sali)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Czy móg³bym

prosiæ pana senatora o odpowiedŸ na pytania?)
No, nie mogê odpowiedzieæ na pytanie o moty-

wy polityczne. Ja kierujê siê – mogê mówiæ za sie-
bie…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Pytam o pana
inicjatywy ustawodawcze zmieniaj¹ce sytuacjê.)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, proszê pozwoliæ panu senatorowi odpo-
wiedzieæ.)
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Panie Senatorze, odpowiadam: nie motywy po-
lityczne, ale motywy ³adu medialnego. Ja wyraŸ-
nie powiedzia³em, ¿e zmiany tylko sk³adu Krajo-
wej Rady, czy siê nam to podoba, czy nie, zmierza-
j¹ do zerwania z kadencyjnoœci¹. Tak, mo¿emy to
oceniaæ pozytywnie albo negatywnie. Zrobi³a to
swego czasu poprzednia nowelizacja, robicie to je-
szcze doskonalej pañstwo w ramach, co prawda,
nie taniego pañstwa prawa, ale dro¿szego, naru-
szaj¹c inne przepisy, o których mówi³em, i zasady
funkcjonowania pañstwa prawa. No, to jest inna
historia. Ale burzenie ³adu medialnego, skreœla-
nie pluralizmu mediów, o które trzeba dbaæ,
skreœlanie interesów odbiorców, pluralizmu na-
dawców i dbania o to, ¿eby nadawcy przestrzegali
prawa, jest groŸne. I w tym sensie to nie jest tylko
kwestia polityki – jest to kwestia zapewnienia dzi-
siaj funkcjonowania pañstwa prawa. I ja oceniam
tê nowelizacjê jako groŸn¹. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ja bardzo prze-

praszam, ale nie uzyska³em odpowiedzi.)
Panie Senatorze, mo¿na siê jeszcze raz zapisaæ

do g³osu. Wpisujemy pana na listê jeszcze raz.
Bardzo proszê, pan senator Rulewski.
(Senator Czes³aw Ryszka: Chwileczkê, chwile-

czkê, pytanie by³o tak¿e do mnie. Ja te¿ chcia³bym
odpowiedzieæ.)

Dobrze. Proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Proszê, niech pan przedstawi nam te wasze ini-

cjatywy zmierzaj¹ce do zwiêkszenia pluralizmu
mediów publicznych.

(Poruszenie na sali)

Senator Czes³aw Ryszka:

Takim pluralizmem, który Prawo i Sprawiedli-
woœæ wprowadzi³o na rzecz ³adu medialnego, by³o
na przyk³ad to, ¿e pierwszym prezesem Telewizji
Polskiej zosta³ dziennikarz, a nie polityk, ponie-
wa¿ Wildstein by³ dziennikarzem, chocia¿ zwi¹za-
nym z Prawem i Sprawiedliwoœci¹, mam nadziejê.

A jeœli chodzi o ³ad medialny, bo tu pad³o takie
wyra¿enie, chcia³bym uciec siê do takiego przy-
k³adu… Dzisiaj mamy bardzo wyraŸne rozgrani-
czenie techniki i etyki. I to, co siê dzieje w tej no-
welizacji medialnej… Chodzi o to, ¿e wczeœniej
Krajowa Rada mia³a i technikê, i etykê, to znaczy
panowa³a nad czêstotliwoœciami, koncesjami i re-
koncesjami, a tak¿e nad, powiedzmy, wolnoœci¹

s³owa, nad moralnoœci¹ programów itd., a w tej
chwili zosta³o to jakby ca³kowicie obciête. Techni-
ka w ca³oœci przechodzi do UKE, a Krajowa Rada
zostaje z etyk¹, ale jakby zupe³nie bez orê¿a. No
i w³aœciwie prowadzi to do ca³kowitego, mówi¹c
kolokwialnie, uœmiercenia tego konstytucyjnego
organu.

(G³os z sali: Nieprawda.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Nieprawda wed³ug

pana.)
Proszê ju¿ tutaj nie podejmowaæ dyskusji.
Proszê, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Mampytaniadopani senator sprawozdawczyni.
Pierwsze dotyczy opinii bieg³ych co do tej usta-

wy, a w szczególnoœci, czy unikniemy tego, co
mia³o miejsce w poprzedniej kadencji parlamen-
tarnej, a mianowicie ¿e ustawa, chyba autorstwa
PiS, zosta³a zakwestionowana przez Trybuna³
Konstytucyjny.

Drugie pytanie: Czy ta ustawa zapewnia stabil-
noœæ zarz¹dzania mediami w innym stopniu, ni¿
to mia³o miejsce, na przyk³ad, w przypadku pana
Wildsteina, który, jak siê okaza³o, by³ prezesem
telewizji przez parê dni?

Wreszcie trzecie pytanie: Jakie s¹ opinie œrodo-
wisk bêd¹cych konsumentami tej ustawy? Myœlê
tu o dziennikarzach, o w³aœcicielach mediów,
myœlê te¿ o opinii publicznej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator, proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Je¿eli chodzi o pierwsze pytanie, dotyczy³o ono

ewentualnej opinii ekspertów i bieg³ych.
Otó¿, proszê pañstwa, ja ju¿ wczeœniej powie-

dzia³am, ¿e takie opinie mieliœmy, braliœmy je pod
uwagê, ale proszê pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e
wszystkie poprawki, które zosta³y wniesione, do-
tar³y do Biura Legislacyjnego Senatu i zosta³y
przez nie dok³adnie przepatrzone oraz sprawdzo-
ne pod k¹tem spójnoœci z konstytucj¹ i dyrekty-
wami unijnymi. Wszystko, na co Biuro Legislacyj-
ne zwróci³o nam uwagê lub co do czego by³y pew-
ne zastrze¿enia ekspertów, zosta³o w poprawkach
uwzglêdnione i zmiany zosta³y naniesione.

Przytacza³am tu miêdzy innymi bardzo wa¿n¹
poprawkê. Odpowiadam, bo zdaje siê, ¿e któryœ
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z panów senatorów nie jest usatysfakcjonowany,
¿e wyrazy „za zgod¹” zosta³y zast¹pione wyrazami
„w porozumieniu” w ró¿nych artyku³ach, tam
gdzie to wystêpowa³o. Mam na myœli wszelkiego
rodzaju uprawnienia UKE – wszêdzie zosta³o
wprowadzone „w porozumieniu z Krajow¹ Rad¹”.
To oznacza, ¿e Krajowa Rada nie ogranicza siê tyl-
ko do przekazania nadania czêstotliwoœci urzêdo-
wi komunikacji, ale pewne czynnoœci i decyzje po-
dejmuje wspólnie, za wspóln¹ wiedz¹ i zgodnie ze
wspólnymi ustaleniami. To jest odpowiedŸ na jed-
no pytanie.

Proszê mi przypomnieæ drugie pytanie. Pytanie
o œrodowiska to by³o pytanie trzecie, tak?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Mo¿e zmieniê kolejnoœæ…
(Senator Jan Rulewski: Tak, proszê bardzo,

proszê bardzo.)
Pan senator doœæ niegrzecznie zarzuci³ mi, ¿e ja

siê kompletnie nie orientujê w sprawach mediów
i siê na tym nie znam. Otó¿ chcê powiedzieæ, ¿e
jest wrêcz przeciwnie. Moje kontakty ze œrodowis-
kami twórczymi i dziennikarskimi – bez wzglêdu
na to, ¿e od dziesiêciu lat nie zajmujê siê telewizj¹
jako medium – s¹ sta³e i na swój prywatny u¿ytek
czasami przy proponowaniu ró¿nych rzeczy wy-
korzystujê opinie tego œrodowiska. Otó¿ opinia
wiêkszoœci œrodowisk jest nastêpuj¹ca: ta usta-
wa, jak twierdz¹ niektóre osoby, w takim brzmie-
niu, w jakim wysz³a z Sejmu, jest o wiele lepsza od
ustawy poprzedniej. Myœlê, ¿e to bardzo wiele
spraw, je¿eli chodzi o œrodowiska, wyjaœnia.

I trzecie pytanie…
(Senator Jan Rulewski: Czy unikniemy niesta-

bilnoœci zarz¹dzania mediami publicznymi, cho-
cia¿by w stopniu wiêkszym ni¿ to mia³o miejsce
pod rz¹dami PiS?)

Myœlê, ¿e dziêki fachowym, maj¹cym autorytet
ludziom w Krajowej Radzie oraz otwartym kon-
kursom na zarz¹dzaj¹cych spó³kami – a muszê
powiedzieæ, ¿e od rad programowych wielu oœrod-
ków telewizyjnych, szczególnie regionalnych, ma-
my alarmuj¹ce wieœci o tym, co siê w tej chwili
dzieje i jakie odbywaj¹ siê przepychanki przy zaj-
mowaniu wysokich stanowisk; to s¹ materia³y
podpisane przez ludzi, które na pewno postaram
siê w odpowiednim czasie z³o¿yæ na rêce pana
marsza³ka – mo¿liwe jest zagwarantowanie tego,
by zarz¹dzanie wygl¹da³o inaczej, lepiej. Og³osze-
nie konkursu oznacza bowiem równie¿ objêcie
tych stanowisk przez fachowych i zawodowych lu-
dzi, a nie tylko polityków. Tego wymaga konkurs.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Konopka zadaje pytanie.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Swoje pytanie kierujê do sprawozdawcy mniej-

szoœci, senatora Wojciecha Skurkiewicza.
Do art. 8 ustawy dodano ust. 5, reguluj¹cy

sprawy finansowe cz³onków Krajowej Rady i jej
przewodnicz¹cego. Chcia³bym zapytaæ pana se-
natora, jakie wynagrodzenie prezes i cz³onkowie
otrzymuj¹ obecnie, a jakie bêd¹ otrzymywali po
nowelizacji tej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Ju¿ odpowiadam panu senatorowi. Nie ma to

zwi¹zku z poprawk¹ mniejszoœci. (Oklaski)
(Senator Marek Konopka: Ale ma z tanim pañ-

stwem.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Chcia³bym zapytaæ o tak¹ sprawê. Czemu pañ-

stwu przeszkadza³o to, ¿e decyzje podejmuje siê
kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów? W czym
lepsze jest obni¿enie tej wielkoœci, jakie korzyœci
wed³ug pañstwa maj¹ z tego p³yn¹æ? To jest pier-
wsze pytanie.

I drugie pytanie. Ja rozumiem, ¿e pani wierzy – bo
da³a pani temu wyraz – i¿ prezes Urzêdu Komunika-
cji Elektronicznej bêdzie doskonale siê zna³ na pro-
blemach nadawcy spo³ecznego, ale chcia³bym wie-
dzieæ, sk¹d on tê wiedzê ma braæ. Bo w art. 6a
wpkcie4 jest zapis: „uznawaniezanadawcêspo³ecz-
nego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach
okreœlonych ustaw¹”. To zdumiewaj¹ce!Nadawca
spo³eczny to ktoœ realizuj¹cy jakieœ cele spo³eczne.
I nagle siê okazuje, ¿e sprawami spo³ecznymi zajmu-
je siê prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej,
mimo ¿e art. 213 mówi bardzo wyraŸnie, ¿e to Krajo-
wa Rada Radiofonii i Telewizji broni interesu publi-
cznego. Dlaczego pañstwo uwa¿aj¹, ¿e to jest lepsze
rozwi¹zanie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja wiem, ¿e pañstwo siê niepokoj¹ o listê

i o swoje pytania. Kolejnoœæ jest nastêpuj¹ca.
Za moment, po odpowiedzi pani senator, pyta-
nia zadadz¹ pañstwo senatorowie: Banaœ, Gru-
szka, Sepio³, Bender, Kaleta, Andrzejewski,
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Witczak, Gruszczyñski i Paszkowski, tak ma-
my na liœcie.

Bardzo proszê o odpowiedŸ.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Dlaczego

znikn¹³ zapis o 2/3?)

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Ustawa wyraŸnie mówi, kto mo¿e siê ubiegaæ

o bycie nadawc¹ spo³ecznym, ale kimkolwiek by³by
ktoœ, kto siê o to ubiega, musi te¿ spe³niaæ pewne
warunki, zarówno techniczne, jak i merytoryczne.

(G³os z sali: To nie o to chodzi.)
Ktoœ musi wiêc podj¹æ decyzjê, czy dana orga-

nizacja – albo organizacja spo³eczna, albo organi-
zacja wyznaniowa – dzia³a w ramach obowi¹zu-
j¹cej konstytucji, zadañ obowi¹zuj¹cych wszyst-
kich nadawców. Nadawca spo³eczny równie¿ mu-
si wyst¹piæ – ja ju¿ nie mówiê o sprawach techni-
cznych – o zgodê i decyzjê prezesa UKE. Ale to siê
odbywa w porozumieniu z Krajow¹ Rad¹, czyli
Krajowa Rada musi w tym partycypowaæ i ucze-
stniczyæ, ¿eby mo¿na by³o nadawcê spo³ecznego
uznaæ za nadawcê. Nie mo¿e to byæ decyzja samo-
rz¹du ani decyzja rady miasta itd.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Banaœ, proszê.
(SenatorZbigniewRomaszewski:Jeszczete2/3…)
Aha, przepraszam, Panie Marsza³ku.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Te 2/3 wynikaj¹ z liczby cz³onków Krajowej

Rady.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: W tej chwili jest

2/3…)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo

proszê… Teraz pytanie zada³ pan senator Roma-
szewski. Proszê nie dopowiadaæ pytañ.)

(G³os z sali: Pomagamy.)
A panu senatorowi chodzi o to, ¿e skreœlono

2/3…
(Rozmowy na sali)
Chodzi po prostu o to, ¿eby posiedzenia nie by³y

w pewnym sensie parali¿owane i mog³y siê odbyæ;
trzeba przymusiæ wszystkich cz³onków Krajowej
Rady do uczestniczenia…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: ¯eby praco-

wa³a, a nie sta³a i nic nie robi³a, jak to siê czêsto
zdarza.)

Pan senator Banaœ.
(Rozmowy na sali)

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana pos³a… przepraszam

bardzo, senatora – ale mandatu poselskiego ró-
wnie¿ panu ¿yczê, Panie Przewodnicz¹cy – pana
przewodnicz¹cego, senatora Misiaka. Nie tak
dawno w kodeksie cywilnym zosta³o ugrunto-
wane pojêcie przedsiêbiorcy, bodaj¿e nowela
z 2003 r. zdefiniowa³a to pojêcie. A teraz w przy-
wo³ywanym ju¿ tutaj art. 32 zmieniamy zapis,
który mówi³ o mo¿liwoœci tworzenia spó³ek,
oczywiœcie za zgod¹ Krajowej Rady, w celu reali-
zacji zadañ radiofonii i telewizji. Teraz „przed-
siêbiorców” zmieniamy na „podmioty”. To jest
o wiele szersza i tak naprawdê niezdefiniowana
grupa, œrodowisko, które bêdzie mog³o realizo-
waæ zadania przekazane przez Krajow¹ Radê
Radiofonii i Telewizji. Zatem pytam tutaj o po-
wód tego, ¿e ten katalog zostaje tak ewidentnie
rozszerzony. Czy by³a postulowana mo¿liwoœæ
kontroli…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
o pytanie, Panie Senatorze.)

Ju¿, ju¿. Pierwsze ju¿ by³o.
Drugie. Czy by³a postulowana mo¿liwoœæ kon-

troli przez prezesa UKE tych szeroko definiowa-
nych podmiotów?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Odpowiada pan senator Misiak.

Senator Tomasz Misiak:

Je¿eli chodzi o ten zakres zadañ, to zawê¿anie
tylko i wy³¹cznie do przedsiêbiorstwa nie pozwa-
la³oby w³¹czaæ w zakres dzia³ania tej ustawy ta-
kich instytucji jak fundacje, stowarzyszenia, in-
stytucje pozarz¹dowe, które równie¿ mog¹ zacz¹æ
siê zajmowaæ tak¹ problematyk¹.

Proszê pamiêtaæ, ¿e w tej chwili mówimy o zu-
pe³nie innym sposobie myœlenia o mediach elek-
tronicznych ni¿ w przesz³oœci. Nie mówimy tutaj
o sytuacji, w której media elektroniczne by³y ogra-
niczone tylko i wy³¹cznie do koncesjonowanych
i nadawanych poprzez analogowe fale telewizji.
W tej chwili mówimy ju¿ o mediach, które nied³u-
go prawie ka¿dy bêdzie móg³ tworzyæ na swoim
domowym komputerze. Media w ci¹gu najbli¿sze-
go czasu bêd¹ kompletnie zmienia³y swój obraz.
Ju¿ dzisiaj instytucje medialne wchodz¹ coraz
mocniej w rynek elektroniczny, w rynek interne-
towy, w zwi¹zku z tym zawê¿anie kontroli treœci,
szczególnie w przypadku bardzo szerokiego do-
stêpu… Proszê pamiêtaæ, ¿e je¿eli chodzi o na-
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ziemn¹ telewizjê cyfrow¹, mówimy tutaj o mo¿li-
woœci wyst¹pienia w Polsce – i taka bêdzie decyzja
UKE – oœmiu multipleksów. Ka¿dy multipleks
umo¿liwia odbiór oko³o oœmiu kana³ów, mówimy
wiêc o ogólnopolskim zasiêgu szeœædziesiêciu
czterech kana³ów telewizyjnych – dzisiaj takich
ogólnopolskich mamy do dyspozycji dziewiêæ czy
dziesiêæ. Tak naprawdê konkurencja na tym ryn-
ku, mo¿liwoœæ wejœcia nowych operatorów s¹ na
tyle du¿e, ¿e wydaje siê, i¿ zawê¿anie tego tylko do
przedsiêbiorstwa by³oby niepotrzebne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Gruszka, proszê.

Senator Tadeusz Gruszka:

Pani Marsza³ek, w zwi¹zku z tym, ¿e padaj¹ py-
tania dotycz¹ce nie tylko poprawek, które wpro-
wadzi³y komisje senackie, i, jak to s³usznie zau-
wa¿y³ pan senator Misiak, te pytania s¹ szerzej za-
dawane, to ja mam pytanie do pani marsza³ek: czy
w zwi¹zku z tym nie powinno tutaj byæ tak¿e
przedstawiciela wnioskodawcy?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
W tej czêœci odpowiadaj¹ ci, którzy byli sprawo-

zdawcami komisji. Dziêkujê bardzo.
(Senator Tadeusz Gruszka: W zwi¹zku z tym

padaj¹ pytania do…)
Czy ma pan jeszcze pytanie, Panie Senatorze?
(Senator Tadeusz Gruszka: Tak, mam kolejne

pytania, oczywiœcie.)
Proszê.

Senator Tadeusz Gruszka:
W zwi¹zku z tym, ¿e nie ma przedstawiciela

wnioskodawcy, mam pytanie do pani senator Bo-
rys-Damiêckiej. Dlaczego wprowadzono popraw-
kê drug¹, która przytacza w ca³oœci art. 213 ust. 1
konstytucji, pomimo ¿e jest to niezgodne z zasa-
dami techniki prawodawczej? Czy w tym momen-
cie nie nara¿amy siê na zaskar¿enie tego przepisu
do Trybuna³u Konstytucyjnego? To jest drugie
pytanie.

I trzecie pytanie, do senatora Misiaka. Pan se-
nator wspomnia³, ¿e ustawa, nad któr¹ debatuje-
my, wybiega daleko w przysz³oœæ… Gdzie jest pan
Misiak? Poszukujê wzrokiem pana senatora Mi-
siaka, bo…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Mo¿e ja
w miêdzyczasie…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przepraszam, Pani Senator.
Pan senator niestety z przyczyn niezale¿nych,

¿e tak powiem, musia³… A, ju¿ jest, wróci³.

Senator Tadeusz Gruszka:

Wspomnia³ pan w trakcie sprawozdania, ¿e
ustawa, nad któr¹ debatujemy, swoimi rozwi¹za-
niami wybiega daleko w przysz³oœæ. To ja mam py-
tanie: dlaczego nie przeprowadzono implementa-
cji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
o audiowizualnych us³ugach medialnych, która
czeka w³aœnie na wprowadzenie do ustawy me-
dialnej? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Pan senator ju¿ wróci³, prosimy o odpowiedŸ.

Senator Tomasz Misiak:

Panie Senatorze, je¿eli chodzi o implementacjê
ró¿nych przepisów dotycz¹cych rynku komuni-
kacji elektronicznej, to, niestety, jako kraj mamy
wiele opóŸnieñ. Wiele razy Komisja Europejska
próbowa³a wrêcz wystêpowaæ na drogê prawn¹
przeciwko nam. Nie bêdê siê odnosi³ do tego, kto
przez ostatnie dwa lata do tych, ¿e tak powiem, za-
póŸnieñ dopuœci³. To jest ewidentnie sprawa
sprzed kilku ju¿ lat.

Co do powa¿nych zmian w tym zakresie, to do-
celowym modelem, o którym ju¿ mówi³em, je¿eli
chodzi o przysz³oœæ tego rynku regulacyjnego, by-
³oby stworzenie jednolitego regulatora rynku,
który by³by pewnego rodzaju po³¹czeniem naszej
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i dzisiejszego
modelu UKE. Problem polega oczywiœcie na tym,
¿e diabe³ tkwi w szczegó³ach. Moja osobista opinia
jest taka, ¿e nie ma dzisiaj zdolnoœci zbudowania
wiêkszoœci konstytucyjnej dopracy nad takim
modelem. A to by wymaga³o zbudowania wiêkszo-
œci konstytucyjnej. Mam tylko nadziejê, ¿e wspól-
nie, wszyscy razem jako politycy dojrzejemy do te-
go, ¿eby nasz¹ konstytucjê unowoczeœniæ równie¿
w tej dziedzinie, ¿e prace – a takie deklaracje pa-
daj¹ równie¿ ze strony inicjatorów tej ustawy –
rozpoczn¹ siê wkrótce po tym, jak zakoñczymy
prace nad t¹ ustaw¹, bo one niew¹tpliwie bêd¹
wymaga³y szerszych konsultacji politycznych, i ¿e
za jakiœ czas, zmieniaj¹c konstytucjê, bêdziemy
w stanie stworzyæ w³aœnie ten model, o którym
mówi Unia Europejska. To bêdzie taki zintegro-
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wany regulator rynku mediów elektronicznych,
telekomunikacyjnych, które w³aœciwie ju¿ nieu-
chronnie pod¹¿aj¹ w kierunku jednoœci. Ju¿ nie
bêdzie mowy o podziale na telewizjê, internet, te-
lefoniê komórkow¹, tylko bêdziemy mówili o zin-
tegrowanych urz¹dzeniach, które w jednym miej-
scu bêd¹ mog³y odbieraæ dowolne sygna³y,
urz¹dzeniach z dostêpem do internetu, wypo¿y-
czalniami wideo i tym podobnymi rzeczami.

Proszê pamiêtaæ, ¿e nie chodzi tylko o regulacjê
dotycz¹c¹ Krajowej Rady. To jest ca³a sfera praw
autorskich, o której te¿ mówiliœmy; to s¹ kwestie
mo¿liwoœci przesy³ania sygna³u, to jest kwestia do-
tarcia do najmniejszych domostw w ka¿dym regio-
nie kraju. Tak ¿e to jest bardzo szeroki problem.

Zgadzam siê z pana pytaniem i opini¹, ¿e jako
kraj jesteœmy tutaj ogromnie zapóŸnieni i ¿e nie-
w¹tpliwie potrzebna jest wola polityczna, ¿eby to
wspólnie zmieniæ – wymaga to zmiany konstytu-
cji, podkreœlam.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
PansenatorSepio³, apotempansenatorBender.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ale pan

mia³ pytanie do mnie.)
Przepraszam.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Pan mówi³ o drugiej poprawce, o art. 1 zmianie
drugiej, tak? Je¿eli chodzi o zmianê drug¹ w art. 1,
dotycz¹c¹ art. 5, to poza tym, ¿e zapis o roli Krajo-
wej Rady zosta³ zachowany – Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji stoi na stra¿y wolnoœci s³owa itd., to
ta poprawka nale¿y te¿ do przepisów ustrojowych.
Przepis ten mówi, ¿e kiedy ustawa o radiofonii i te-
lewizji przechodzi³a szereg, ¿e tak powiem, prze-
kszta³ceñ, to niektóre artyku³y i przepisy zosta³y
uznane za zbêdne, bo by³y wymienione w innych
artyku³ach, tak jak przywo³ywany przeze mnie
art. 5, który zmieni³ swoje brzmienie i przyj¹³ cyfry
1, 2 i 3. G³ównie to by³o celem tego art. 1.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Pan senator Sepio³, proszê uprzejmie.

Senator Janusz Sepio³:

Ja mam pytanie do pani senator w zwi¹zku
z przewijaj¹cym siê tutaj w¹tkiem kosztu fun-
kcjonowania rady oraz idei taniego pañstwa.

Chcia³bym siê upewniæ, czy moje rozumowanie
jest prawid³owe. Otó¿ przypominam sobie obrady
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, kiedy przepytywaliœmy przedsta-
wicieli Krajowej Rady o koszty jej utrzymania. Wy-
nagrodzenie cz³onka rady wynosi œrednio 17 ty-
siêcy z³ brutto, a wiêc przy piêciu cz³onkach jest to
85 tysiêcy z³. Przy siedmiu cz³onkach z wynagro-
dzeniem w wysokoœci po³owy wynagrodzenia pod-
sekretarza stanu – czyli mniej ni¿ 7 tysiêcy z³ –
mo¿na oszacowaæ, ¿e koszt utrzymania rady bê-
dzie ni¿szy ni¿ 50 tysiêcy z³. Czy rzeczywiœcie tak
siê rzeczy maj¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pani senator.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Trudno mi odpowiedzieæ liczbowo. Jedyne, co
mogê powiedzieæ, to jest to, ¿e przed przedyskuto-
waniem tej zasady zarówno w Sejmie, jak i w Se-
nacie brano pod uwagê koszty przypadaj¹ce na je-
dnego cz³onka dotychczasowej Krajowej Rady
oraz jego obs³ugi – jak mówi³am, na obs³ugê przy-
pada³o od jedenastu do trzynastu osób – i te kosz-
ty by³y niew¹tpliwie wy¿sze. One zosta³y obliczo-
ne przez ekspertów i okaza³o siê, ¿e przy siedmiu
cz³onkach koszty utrzymania Krajowej Rady bêd¹
jednak ni¿sze, zwa¿ywszy ¿e czêœæ dotychczaso-
wych pracowników biura obs³ugi Krajowej Rady
przechodzi do Urzêdu Komunikacji Elektronicz-
nej, oczywiœcie z pewnymi pieniêdzmi, bo tutaj
nast¹pi przekazanie œrodków.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Panie Senatorze, czas na pana.

Senator Ryszard Bender:

Wreszcie pani znalaz³a taki czas, Pani Marsza-
³ek, dziêkujê.

Pani Senator Sprawozdawczyni, chcia³bym po-
wiedzieæ, ¿e w tej ustawie podoba mi siê to, ¿e, jeœ-
li chodzi o cz³onków Krajowej Rady, bêdzie brana
pod uwagê opinia osób kompetentnych. Tylko ¿e-
by to naprawdê by³y osoby kompetentne, bo zwró-
cenie siê do uczelni… Gdzieœ tam przeczyta³em,
¿e to bêdzie zwracanie siê do senatów uczelni.
Wiemy, ¿e dzisiaj senaty tak siê rozros³y, ¿e jest
tam po kilkadziesi¹t osób, i to ró¿nych profesji,
nie zawsze bieg³ych w tych sprawach.

(G³os z sali: Sekretarka bêdzie…)
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Tak.
Czy nie lepiej by³oby zwróciæ siê do bieg³ych, ¿e-

by komisje, sejmowa czy senacka, wyznaczy³y ja-
kichœ znawców – jest powszechnie wiadome, kto
to jest – i oni ju¿ personalnie wziêliby odpowie-
dzialnoœæ za to, kogo desygnowali, kogo zaopinio-
wali pozytywnie? To jest jedno.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Czy mogê
od razu odpowiedzieæ?)

Proszê.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Czy pani

marsza³ek pozwoli?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Mnie siê wydaje, ¿e nie by³oby lepiej zwracaæ siê
do bieg³ych. Nie chcê rozwijaæ tego tematu, bo
czasami moglibyœmy bieg³ych oœmieszyæ. Wydaje
mi siê, ¿e wskazywanie kandydatów przez uczel-
nie akademickie, maj¹ce uprawnienia do wyda-
wania tytu³ów doktorskich, jest najlepszym roz-
wi¹zaniem. Bierzemy równie¿ pod uwagê ogólno-
polskie stowarzyszenia twórcze i dziennikarskie.

(Senator Ryszard Bender: Bardzo dziêkujê…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê dopowiedzieæ, bo pan jeszcze nie wyko-
rzysta³ tej minuty. Proszê.

(Senator Ryszard Bender: Jeszcze drugie pyta-
nie… Pani chce liczyæ dok³adnie minutê… Dob-
rze, ju¿ trudno, poddam siê tej minucie, nie pro-
sz¹c o pó³torej, ale mo¿e…)

Ma pan pó³torej, w drodze wyj¹tku, dlatego ¿e
pan d³ugo czeka³, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:

Teraz chcia³bym wiedzieæ, dlaczego, jeœli idzie
o prezesa UKE, nie bêdzie takiej opinii. Przecie¿
on uzyskuje wrêcz dyktatorsk¹ w³adzê w dziedzi-
nie mediów. Musi mieæ jakieœ rozeznanie i musi
mieæ jakieœ referencje.

Dalsza sprawa: biura. Pani siê cieszy, ¿e cz³on-
kowie nie bêd¹ posiadali biur. A to jest bardzo z³e,
dlatego ¿e nie bêd¹ w pe³ni kompetentni. A pracu-
j¹c…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pyta-
nie…)

W³aœnie pytam. Pracuj¹c poza rad¹, bêd¹ prze-
cie¿ obci¹¿eni innymi obowi¹zkami, a nie maj¹c

nikogo do pomocy, z koniecznoœci bêd¹ w pew-
nym sensie skazani na jakieœ symplifikacje.

I ju¿ zupe³nie ostatnie pytanie. Kto mo¿e tam
pracowaæ? Tu s¹ wprawdzie trzy ograniczenia
– ktoœ ju¿ podnosi³ ten problem – ale to za ma³o.
Czy na przyk³ad ró¿ni, jak to siê mówi, piarowcy
nie bêd¹ mogli tam pracowaæ i wp³ywaæ na ró¿ne
sprawy?

Dalej. Gdy by³em w Krajowej Radzie i jej prze-
wodniczy³em, móg³ byæ w niej i pose³, i senator…

(G³os z sali: No, Pani Marsza³ek…)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale, Pa-

nie…)
Czy teraz ktoœ, kto pracuje jako senator, bêdzie

móg³ byæ te¿ jednoczeœnie w Krajowej Radzie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Zaczynam od ostatniego pytania. W ustawie
jest bardzo wyraŸnie napisane, bardzo wyraŸnie,
¿e kandydat nie mo¿e byæ zwi¹zany z ¿adnymi me-
diami, ¿adnymi instytucjami czy organizacjami,
które zajmuj¹ siê nadawaniem i tworzeniem pro-
gramu. Kandydatami nie mog¹ te¿ byæ pos³owie
ani senatorowie. W tej ustawie to jest bardzo wy-
raŸnie okreœlone.

Kolejna sprawa, czyli nominacja prezesa UKE.
Proszê pamiêtaæ, ¿e zgodnie z ustaw¹ kandydata
na stanowisko prezesa UKE proponuje prezes Ra-
dy Ministrów, a o nominacji decyduje Sejm.
W zwi¹zku z tym tak jak to jest w wypadku ka¿de-
go zg³aszania siê do pracy, mówi¹c potocznie,
przynajmniej ja to tak rozumiem, musz¹ zostaæ
przedstawione – w tej sytuacji w Urzêdzie Rady
Ministrów – odpowiednie dokumenty œwiadcz¹ce
o kwalifikacjach na dane stanowisko, listy reko-
menduj¹ce, tak jak to jest w przypadku ka¿dego
prozaicznego przyjmowania do pracy. A potem to
Sejm i Senat bêd¹ decydowaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panowie senatorowie: Kaleta, Andrzejewski,

Witczak, Gruszczyñski, Paszkowski, Owczarek,
WoŸniak, Banaœ.

Pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Szanowni Pañstwo, ktoœ ze sprawozdawców

powiedzia³, ¿e my zadajemy pytania polityczne,
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ale to jest wszak polityka. O tym, ¿e to nie
jest polityka, mo¿ecie mówiæ co najwy¿ej dzie-
ciom w przedszkolu, a i tak pewnie wam nie
uwierz¹.

Pani Senator, mam dwa pytania. Co tak na-
prawdê jest z³ego w obecnej ustawie, ¿e trzeba j¹
zmieniaæ? Czy jest na to jakiœ rzeczywiœcie logicz-
ny argument – chcia³bym to zaakcentowaæ: logi-
czny – oprócz chêci dokonania niejako skoku na
media publiczne? To jest pierwsze pytanie…

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Ja bym chcia³a od razu na konkretne pytania
odpowiadaæ, bo tak bêdzie szybciej.

Nie przyjmujê do wiadomoœci sformu³owania
„skok polityczny”, bo ja tego nie rozumiem i nie
wiem, o czym pan mówi.

Co zaœ decyduje o koniecznoœci zmiany?
Wiêkszoœæ rzeczy w dotychczasowej ustawie
powoduje, ¿e tê ustawê trzeba zmieniæ. I to
wszystko.

(Senator Piotr Kaleta: Zgoda co do wiêkszoœci,
ale pewnie chodzi o wiêkszoœæ parlamentarn¹.)

Nie, o wiêkszoœæ przepisów.

Senator Piotr Kaleta:

Drugie pytanie: czy s¹ ju¿ znane jakieœ nazwis-
ka, osoby, które ewentualnie bêd¹ zarz¹dza³y me-
diami publicznymi?

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Jak mog¹ byæ znane w tej chwili? I komu maj¹
byæ znane?

(Senator Piotr Kaleta: To znaczy czy s¹ jakieœ
propozycje?)

Przecie¿ my dopiero procedujemy nad ustaw¹,
a nie zajmujemy siê nominacjami.

(Senator Piotr Kaleta: Wybiegam do przodu,
Szanowni Pañstwo, ale pewnie wcale nie do zbyt
dalekiej przysz³oœci.)

Czy pan zada³ pytanie mnie, czy pan dyskutuje
z sal¹?

(Rozmowy na sali)
To proszê… Ja ju¿ skoñczy³am swoj¹ odpo-

wiedŸ na pana pytania. Dziêkujê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Witczaka.

Senator Mariusz Witczak:

Mam pytanie do pana senatora Ryszki.
Panie Senatorze, mówi³ pan w swoim sprawo-

zdaniu, w sprawozdaniu mniejszoœci, o takiej po-
trzebie, by Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sta-
³a na stra¿y etyki. Zatem mam pytanie: jak owo
stanie obecnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
na stra¿y etyki ma siê do tolerowania, uznawania
we w³adzach telewizji cz³owieka o sympatiach,
sk³onnoœciach do ideologii faszystowskiej? No,
chyba ¿e faszyzm te¿ pan rozumie po swojemu.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Senatorze, s¹dzi³em, ¿e w naszych deba-

tach tutaj, w Senacie, Izbie Wy¿szej, unikniemy
pomówieñ gazetowych wobec ró¿nych osób.
Wiem, o kim pan mówi, to dotyczy sprawy z jego
¿yciorysu, która mia³a miejsce kilkanaœcie lat te-
mu, ale przypominanie czegoœ takiego po prostu
nie uchodzi.

(G³os z sali: Jakich gazetowych?)
(G³os z sali: Nomina sunt odiosa.)
Pan jednak poruszy³ tu bardzo wa¿n¹ sprawê:

to, ¿e uk³ad Krajowej Rady wynika po prostu z po-
litycznych wyborów. A wiêc albo uchwalimy usta-
wê, w której ca³kowicie siê od tego odejdzie, albo
musimy siê zgodziæ na to, ¿e tak bêdzie, jak jest.
Poprzednia koalicja rz¹dz¹ca – Prawo i Sprawied-
liwoœæ, Samoobrona oraz Liga Polskich Rodzin –
dokona³a wyboru cz³onków Krajowej Rady na ta-
kiej w³aœnie zasadzie. Jeœli ktoœ tego nie akceptu-
je, to niech siê przeniesie do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie demokracja jest podobno po prostu
absolutna. Tam jest wolnoœæ mediów, s¹ ró¿ne in-
ne przywileje nadawców, które nie s¹ w ¿aden
sposób kwestionowane… A u nas jest do tej pory
tak, jak jest.

(Senator Andrzej Owczarek: I dlatego chcemy
to zmieniæ.)

Platforma Obywatelska chce to zmieniæ, ale te-
go nie zmienia, a tylko po prostu jeszcze bardziej
to ugruntowuje i nazywa to odpolitycznieniem.

(G³os z sali: Czyli dobrze.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Gruszczyñskiego.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Ja mam pytanie do pana senatora Ryszki. Otó¿

mia³em okazjê ws³uchiwaæ siê w pana sprawozda-
nie, w którym, miêdzy innymi, przedstawi³ pan
uprawnienia konstytucyjne Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji. I powiedzia³ pan, ¿e do tych up-
rawnieñ nale¿y te¿ koncesjonowanie. Poniewa¿
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moja wiedza jest trochê inna, chcia³bym siê do-
wiedzieæ, na czym pan to stwierdzenie opiera.

I jeszcze jedno pytanie, bardzo krótkie. W latach
2001–2005 Prawo i Sprawiedliwoœæ bardzo powa¿-
nie rozwa¿a³o mo¿liwoœæ likwidacji Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Czy móg³by pan do tego te¿
siê odnieœæ? To by³yby dwa pytania do pana.

Mia³bym te¿ pytanie do senatora Skurkiewicza.
Ws³uchiwa³em siê w pana wypowiedŸ dotycz¹c¹ te-
go, ¿e powiêkszenie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji do siedmiu osób spowoduje to, ¿e rada bêdzie
dro¿sza. Wszyscy wprawdzie wiemy, ¿e tego rodzaju
stwierdzenie to tak naprawdê absurd, ale
chcia³bym wiedzieæ, na czym pan je opiera. Bo nie
ukrywam, ¿e zrobi³em sobie pewn¹ symulacjê – po-
równywaln¹ do tego, co przedstawia³ pan senator
Sepio³ – i wychodzi mi z niej coœ zupe³nie innego.

Muszê te¿ panu powiedzieæ, ¿e w ogóle z tym
waszym has³em „tanie pañstwo”, które zreszt¹
bardzo mi siê podoba, zaczynam mieæ naprawdê
powa¿ny problem. Pamiêtam, jak w poprzedniej
kadencji prezydent Lech Kaczyñski, bêd¹c w Sta-
nach Zjednoczonych, mieszka³ w dobrym hotelu
i wyszed³ za to niez³y rachunek. Dziennikarze tê
sprawê wytropili i nag³oœnili. Komentarz premie-
ra by³ wtedy nastêpuj¹cy: koñczymy z dziado-
stwem. Czy wiêc to oznacza tanie pañstwo dla lu-
du, a dla ówczesnych w³adz rozpasanie politycz-
ne? Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Czy
druga czêœæ pytania, pana zdaniem, mia³a
zwi¹zek z ustaw¹?)

To ma zwi¹zek z tanim pañstwem, o którym
mówi³ pan senator…

(G³os z sali: Poœredni.)
Chodzi o tanie pañstwo, tak powiedzia³em. Bo

mówi³ o tym senator Skurkiewicz. Taki w³aœnie
jest to zwi¹zek.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Szanowni Pañstwo! Panie Marsza³ku! Wysoka

Izbo!
Pierwsza sprawa. Sugerujê panu senatorowi,

aby zajrza³ do regulaminu obrad, bo ja mogê od-
powiadaæ tylko na pytania zwi¹zane z wnioska-
mi mniejszoœci. A we wnioskach mniejszoœci nie
ma tych s³ów, które pad³y w czasie zadawania
pytania.

Ale je¿eli pan marsza³ek pozwoli, to udzielê pa-
nu tych informacji. Otó¿ w tej chwili Krajowa Ra-
da Radiofonii i Telewizji liczy piêciu cz³onków,
którzy maj¹ mnóstwo pracy, od rana do wieczora,
praktycznie przez siedem dni w tygodniu, a ju¿ na
pewno przez piêæ.

(G³os z sali: Przez osiem.)
Pañstwa poprawka idzie w tym kierunku, ¿eby

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji liczy³a sied-

miu cz³onków i funkcjonowa³a tak, ¿e jej spot-
kania odbywa³yby siê circa raz w miesi¹cu, œre-
dnio trwa³yby trzy godziny, bo by³by to taki or-
gan fasadowy. Z tego wzglêdu ja mówiê o oszczê-
dnym pañstwie, bo za trzy godziny w skali mie-
si¹ca pañstwo proponujecie pensjê w wysokoœci
po³owy pensji podsekretarza stanu. I to jest to
wasze tanie pañstwo! Bzdura! Panowie, bzdura!
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paszkowski.
(Senator Bohdan Paszkowski: Panie Mar-

sza³ku…)
(G³os z sali: Ale jeszcze pan senator Ryszka.)
Czyli pan senator Ryszka, tak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Kwestia niekonstytucyjnoœci wi¹¿e siê w³aœnie

z tym, ¿e Krajowa Rada nie bêdzie mog³a pe³niæ…
Po prostu nie bêdzie organem konstytucyjnym,
poniewa¿ to, co jej zosta³o, to tylko jakiœ och³ap
z tego, co mia³a do tej pory. W ekspertyzie prawnej
senackie Biuro Legislacyjne wyraŸnie o tym napi-
sa³o. Nie wiem, czy mam to czytaæ, czy…

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Gruszczyñski: Ja mówi³em

o koncesjonowaniu…)
(G³os z sali: Chodzi o koncesjonowanie.)
(Senator Piotr Gruszczyñski: Ja proszê o odpo-

wiedŸ na pytanie: komu ono przynale¿y? Liczymy,
¿e pan bêdzie to wiedzia³.)

Koncesje przechodz¹ do UKE, tak ¿e…
(Rozmowy na sali)
Chodzi o to, ¿e, tak jak powiedzia³em wczeœniej,

skupienie techniki i etyki w jednym rêku dawa³o
szansê takiego przeanalizowania rynku mediów,
¿eby by³ ³ad medialny, ¿eby sytuacja mog³a zostaæ
jakoœ opanowana. A przeniesienie w tej chwili do
UKE bardzo du¿ej czêœci tego, co Krajowa Rada
mia³a jako przynale¿noœæ konstytucyjn¹, tworzy
z tego organu tylko tak¹ instytucjê fasadow¹. I my
o tym ca³y czas mówiliœmy. Mo¿emy wchodziæ tu
w szczegó³y, czytaæ poszczególne artyku³y, ale nie
wiem, czy ma sens takie przed³u¿anie w nieskoñ-
czonoœæ tej debaty.

(Senator Piotr Gruszczyñski: No, nie udzieli³
pan odpowiedzi, ale dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paszkowski.
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Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym zadaæ pytanie, choæ nie widzê na sa-

li pana senatora Misiaka… Moje pierwsze pytanie
zmierza do wyjaœnienia kwestii zawartej w po-
prawce Komisji Gospodarki Narodowej w druku
nr 86A. Chodzi tam o wprowadzenie mo¿liwoœci
odwo³ania cz³onka zarz¹du przez walne zgroma-
dzenie. Jest tam propozycja wprowadzenia
w ust. 7 pkt 2 przepisu mówi¹cego, ¿e walne zgro-
madzenie jest uprawnione do odwo³ania cz³onka
zarz¹du w przypadku dzia³ania na szkodê spó³ki
potwierdzonego niezale¿nym audytem zamówio-
nym przez spó³kê. Na tym tle rodzi siê moje pyta-
nie. Bo, o ile dobrze siê orientujê w dzia³alnoœci ta-
kich firm jak chocia¿by Telewizja Polska czy Pol-
skie Radio, dzia³aj¹ tam pewnie komórki audytu
wewnêtrznego… A wiêc moje pierwsze pytanie
jest takie: je¿eli taki zarzut zostanie postawiony
po kontroli audytu wewnêtrznego, to czy wobec
takiej konstrukcji tego przepisu trzeba bêdzie je-
szcze – je¿eli oczywiœcie bêdzie taka wola zgroma-
dzenia walnego – potwierdzaæ te wyniki niezale¿-
nym audytem zamówionym przez spó³kê?

I druga sprawa, która wi¹¿e siê z tym przepi-
sem. Je¿eli bêdzie kontrola zewnêtrzna, która ró-
wnie¿ skorzysta z audytu, tym razem zewnêtrzne-
go czy te¿ nawet wewnêtrznego, a ten audyt nie
bêdzie zamówiony przez spó³kê, ale przez organ
kontroluj¹cy, i taki zarzut zostanie potwierdzony,
to czy to te¿ – oczywiœcie przy za³o¿eniu, ¿e walne
zgromadzenie, czyli minister skarbu, bêdzie mieæ
zamiar odwo³aæ cz³onka zarz¹du czy te¿ ca³y za-
rz¹d po kolei – nale¿a³oby potwierdziæ niezale¿-
nym audytem? Czyli moje pytanie jest takie: czy
trzeba bêdzie zamawiaæ ponownie przeprowadze-
nie takiego audytu?

Nastêpne pytanie jest zwi¹zane ze spraw¹
mniej konkretn¹, ale bardzo istotn¹. W art. 6 wy-
kreœla siê z ust. 2 takie zadanie Krajowej Rady jak
projektowanie, w porozumieniu z prezesem Rady
Ministrów, kierunków polityki pañstwa w dziedzi-
nie radiofonii i telewizji. Rodzi siê wiêc pytanie:
czy bêdzie prowadzona w tym zakresie jakaœ poli-
tyka? Je¿eli tak, to przez jakie organy? Chyba ¿e
zamiarem ustawodawców jest po prostu od-
st¹pienie od realizacji polityki pañstwa w dziedzi-
nie radiofonii i telewizji.

Zadam jeszcze pytanie zwi¹zane z wyborem
prezesa…

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Ja mo¿e od razu na te dwa pytania, jeœli pan

marsza³ek pozwoli, odpowiem…
(Senator Bohdan Paszkowski: Ale to bêdzie

króciutkie, króciutkie…)
…bo odpowiedŸ jest krótka. Na te pytania od-

powiada³ pan senator Misiak w swojej poprzed-

niej wypowiedzi, wiêc ja ju¿ nie muszê tego robiæ.
On wyjaœni³ to bardzo dok³adnie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Marsza³ku, ja bym bardzo prosi³… Za-
rz¹dŸmy piêæ minut przerwy, ¿eby pan marsza³ek
móg³ przywo³aæ tutaj na salê osoby referuj¹ce
sprawê w imieniu komisji. Bo w tym momencie
sytuacja jest naprawdê bardzo ¿enuj¹ca. Senato-
rowie siê przygotowali, zadaj¹ pytania, a nie ma
kto na nie odpowiedzieæ. Bardzo proszê pana
marsza³ka o piêæ minut przerwy. Pan senator Mi-
siak powinien byæ obecny na sali i odnieœæ siê do
tych pytañ.

(G³os z sali: I jeszcze wniosek formalny…)
(G³os z sali: Panie Marsza³ku…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo…
(G³os z sali: Panie Marsza³ku, w jakim trybie za-

biera³ g³os pan Skurkiewicz?)
W trybie wniosku formalnego, jak rozumiem.

Ale to ja tak mówiê. A senatorowie powinni ju¿
wiedzieæ, co jest wnioskiem formalnym, a co nie
jest.

Proszê pana, problem polega na tym, ¿e sena-
tor Misiak niestety opuœci³ ju¿ Senat. Tak wiêc ¿e-
by poczekaæ na jego powrót, musielibyœmy za-
rz¹dziæ wielogodzinn¹ przerwê.

(Rozmowy na sali)
Na pozosta³e pytania bêdziemy oczywiœcie od-

powiadaæ, bêdziemy to realizowaæ… Ale w tej
chwili nie ma mo¿liwoœci udzielenia odpowiedzi
na pytania senatora Paszkowskiego.

(Rozmowy na sali)
Pañstwo go wywo³aj¹? Dobrze, bardzo proszê…

Mamy jeszcze piêæ pytañ, czyli to bêdzie jeszcze
kilka minut. A, i jeszcze pani senator Fetliñska…

Pan senator Andrzejewski. Proszê bardzo…
(Senator Bohdan Paszkowski: Ale ja jeszcze nie

skoñczy³em.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Pani Przewodni-

cz¹ca…)
(Senator Bohdan Paszkowski: Panie Mar-

sza³ku, ja jeszcze nie skoñczy³em. I nie otrzyma-
³em odpowiedzi.)

Ale w³aœnie pana poinformowa³em, ¿e pana se-
natora Misiaka…

(Senator Bohdan Paszkowski: Ale ja chcia³bym
zadaæ jeszcze jedno pytanie.)

Jeszcze jedno? Ale minuta ju¿ chyba up³ynê³a.
(Senator Bohdan Paszkowski: Ja nie kierowa-

³em tego do pana Misiaka. Jeszcze jedno pyta-
nie…)

Mo¿e jak siê pojawi pan senator Misiak, to wte-
dy pan…
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Senator Bohdan Paszkowski:

Jeszcze tylko jedno pytanie. Chodzi o prezesa
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. W poprzed-
nich przepisach zawarty by³ przepis, ¿e tê osobê
wybiera siê spoœród osób nale¿¹cych do Pañstwo-
wego Zasobu Kadrowego. Mo¿na zatem powie-
dzieæ, ¿e mia³a to byæ osoba o predyspozycjach
urzêdniczych. W tej chwili odstêpuje siê od tego
wymogu. Moje pytania s¹ takie: dlaczego tak siê
robi? Jakie kompetencje i kwalifikacje, w myœl za-
³o¿eñ tej ustawy, powinna taka osoba posiadaæ?
I w jakim trybie, na wniosek prezes Rady Mini-
strów, Sejm móg³by dokonywaæ takiego wyboru?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

S¹dzê, ¿e i tak bêdzie musia³ pan te pytania po-
wtórzyæ, kiedy pojawi siê pan senator.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Nie, bo na
te pytania mogê odpowiedzieæ.)

Tak? To proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka

Ustawodawcy postulowali zarówno w Sejmie,
jak i w Senacie, i zosta³o to przeg³osowane – mówi-
liœmy ju¿ o tym wielokrotnie, bo jest to jedna ze
zmian ustawy – ¿e kandydata wskazuje prezes
Rady Ministrów, a wybiera Sejm. Do ka¿dej usta-
wy, jeœli bêdzie to potrzebne, bêd¹ na pewno roz-
porz¹dzenia wykonawcze okreœlaj¹ce tryb i zasa-
dy takiego powo³ania czy nominacji. A wiêc tutaj
nic wiêcej ju¿ nie mo¿na dodaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Jeœli mo¿na prosiæ, to…
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Czy ja móg-

³bym…)
Tak. Proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Panie Marsza³ku, ja bym mia³ wniosek o to, ¿e-
by przywo³aæ tutaj pana…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ta sprawa
ju¿ by³a, pan nie by³ wtedy obecny.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

To jest ju¿ w trakcie realizacji.
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê bardzo Panu Marsza³kowi.
Pani Przewodnicz¹ca, moje pytanie dotyczy po-

prawki siódmej w zestawie, która pogorszy, moim
zadaniem, sytuacjê Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji i poszerzy zakres uznaniowoœci wobec
rozluŸnienia kryteriów. Dotychczasowy przepis
ustawy nowelizuj¹cej mówi, ¿e prezes UKE pode-
jmuje decyzjê w sprawie koncesji po zasiêgniêciu
opinii Krajowej Rady w zakresie pozaekonomicz-
nych interesów narodowych dotycz¹cych kultu-
ry, jêzyka, pluralizmu mediów oraz w zakresie,
o którym mowa w artykule… – i tu jest odes³anie
do ustawy matki. A pañstwo proponujecie – myœ-
lê, ¿e jest to przemyœlane i przez pani¹, i przez pa-
na Krzysztofa Piesiewicza, który jest bardzo dob-
rze zorientowany w tej materii – te konkrety, jako
kryterium zajêcia stanowiska przez Krajow¹ Ra-
dê, zast¹piæ porozumieniem, o którym jest mowa
dalej, w nastêpnym przepisie, w zakresie warun-
ków programowych. Proszê okreœliæ: co pañstwo
macie na myœli, proponuj¹c tê poprawkê i mówi¹c
o warunkach programowych? I jak ma wygl¹daæ
realizacja tego porozumienia? Bo ta kwestia poja-
wi³a siê dopiero teraz, w poprawkach. Czyli jakie
jest to kryterium warunków programowych dla
porozumienia i jak ma przebiegaæ procedura tego
porozumienia? Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo…)

I wreszcie pytanie, czy nie macie pañstwo oba-
wy, ¿e jest to swoiste bezkryteriowe wprowadze-
nie cenzury wobec kryteriów, którym ma odpo-
wiadaæ nadawca ubiegaj¹cy siê o czêstotliwoœci
czy o koncesjê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Sam fakt, ¿e chodzi o porozumienie, wyjaœnia,

¿e za ca³¹ stronê techniczn¹ bêdzie odpowiada³
UKE, poniewa¿ tê czêœæ zadañ bêdzie realizowaæ.

A je¿eli chodzi o kryteria programowe, to wyni-
kaj¹ one z misyjnoœci, z celowoœci pozyskania…
z tego, o czym mówi program, z tego, jaki program
dany nadawca chce proponowaæ. Poniewa¿ w tej
ustawie jest mowa o tym, ¿e Krajowa Rada czuwa
nad czêœci¹ merytoryczn¹, kryteria programowe
wchodz¹ w zakres merytorycznych czêœci ca³ej
legislacji.

(Senator Piotr Andrzejewski: Pani mi to mówi³a
o nadawcach prywatnych, a nie o telewizji publi-
cznej.)
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Przestrzeganie prawid³owoœci jêzykowych, do-
brych obyczajów – wszystko to, co zalicza siê do
kryteriów dotycz¹cych ka¿dego nadawcy, je¿eli
chodzi o stronê merytoryczn¹. Brak jakichkol-
wiek uchybieñ wobec konstytucji, wolnoœci oby-
watelskiej, wolnoœci s³owa itd. To jest bardzo sze-
roki zakres.

Senator Piotr Andrzejewski:
A czy nie mieszcz¹ siê w tym pozaekonomiczne

interesy narodowe dotycz¹ce kultury jêzyka i plu-
ralizmu mediów? Bo to zosta³o skreœlone i zapro-
ponowane jest tylko enigmatyczne has³o „warun-
ki programowe”. Trzeba te warunki programowe
chyba dosyæ precyzyjnie okreœliæ.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Myœlê, ¿e w relacjach miêdzy Krajow¹ Rad¹

a UKE, tak jak przed chwil¹ powiedzia³am – przy
czym trzeba pamiêtaæ, kto mimo wszystko od-
powiada za ³ad antenowy i bez wzglêdu na to, czy
to s¹ nadawcy prywatni, czy publiczni, stoi na
stra¿y tego – zostan¹ ustalone te sprawy, to, ja-
kie kompetencje, jakie kryteria, zostanie wska-
zane. Chodzi o to, ¿eby zaznaczyæ, ¿eby takie
rzeczy jak kryteria programowe by³y brane pod
uwagê.

(Senator Piotr Andrzejewski: Kto teraz bêdzie to
okreœla³?)

Mówiê tyle, ile jest w ustawie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Owczarka.

Senator Andrzej Owczarek:
Mam pytanie do sprawozdawcy wniosku

mniejszoœci, pana senatora Andrzejewskiego.
Swoje wyst¹pienie opar³ pan g³ównie na tezie, ¿e
niekonstytucyjne jest skracanie kadencji.
Chcia³bym siê dowiedzieæ, jak pan g³osowa³
w 2005 r., kiedy skrócono kadencjê poprzedniej
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Senator Piotr Andrzejewski:
Z tego, co pamiêtam, wstrzyma³em siê od g³osu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tylko o to chodzi³o. Dziêkujê bardzo.
Pan senator WoŸniak, proszê.

Senator Henryk WoŸniak:

Ja chcia³bym zadaæ pytanie pani senator spra-
wozdawcy. Przepisy nowelizowanej ustawy, miê-
dzy innymi w art. 38 i 10, przewiduj¹ restrykcje
wobec nadawców ³ami¹cych przepisy ustawy oraz
warunki koncesji: bardzo radykalne, ³¹cznie z co-
fniêciem koncesji, i mniej radykalne, ³¹cznie
z mo¿liwoœci¹ na³o¿enia kar pieniê¿nych.
Chcia³bym zadaæ pytanie, czy komisja analizowa-
³a mo¿liwoœæ wielokrotnego ³amania prawa przez
nadawców, ale jednoczeœnie unikniêcia kar w sy-
tuacji, gdy nadawca w terminie trzydziestu dni od
wezwania przez Krajow¹ Radê zaniecha dzia³añ,
które s¹ przyczyn¹ wezwania do zaniechania
dzia³añ. Moja obawa byæ mo¿e jest p³onna, byæ
mo¿e dotychczasowa praktyka pokazuje, ¿e sy-
tuacja jest jasna i klarowna, ¿e nie ma lub nie ma
wiele takich zdarzeñ, które by uzasadnia³y myœle-
nie o odst¹pieniu od tej zasady niekarania w przy-
padku zaniechania przed up³ywem trzydziestu
dni dzia³añ naruszaj¹cych prawo. Obawa moja
jednak bierze siê st¹d, ¿e ta regulacja stwarza
mo¿liwoœæ unikania, wielokrotnego unikania ka-
ry, restrykcji w przypadku, gdy nadawca zmieœci
siê w tym trzydziestodniowym terminie. Bardzo
bym prosi³ o odpowiedŸ na pytanie, czy komisja
rozwa¿a³a tak¹ sytuacjê i czy moje obawy s¹ nie-
zasadne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Tutaj jest podanych wiele kryteriów, jakie s¹

brane pod uwagê. Przyznam siê, ¿e tej sprawy nie
rozpatrywano, poniewa¿ uznano, ¿e kryteria poda-
ne w tym artykule, mówi¹cym o ciê¿kim narusze-
niu warunków okreœlonych w ustawie lub konce-
sji, jak wykonywanie koncesji sprzeczne z ustaw¹,
jak nadawanie pomimo wezwania prezesa UKE,
stanowi¹ tego typu obostrzenie, ¿e zabezpieczaj¹
przed powtórnym czy kolejnym naruszeniem i pro-
wadz¹ do rygorystycznego przestrzegania zastoso-
wania wszelkiego rodzaju kar. To tyle.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Banaœ po raz drugi.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³em zadaæ to pytanie panu senatorowi

Misiakowi, ale go nie ma. Tu niestety widaæ, jak
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dyktatura mi³oœci powoli przekszta³ca siê w dyk-
taturê lekcewa¿enia. I to jest z³ym symptomem
dla pracy Wysokiej Izby. A ju¿ w szczególnoœci te
wszystkie wycieczki ad personam, a nie ad meri-
tum, powagi naszej Izbie nie dodaj¹.

Pytanie jest uzupe³nieniem pytania, które za-
da³em wczeœniej, a na które pan senator nie ze-
chcia³ mi odpowiedzieæ, zapewne w ferworze ta-
kiego jakby zgie³ku, a nie celowo...

(G³os z sali: Ad rem.)
Jak mi pan nie bêdzie przeszkadza³, to bêdzie

szybciej ad rem, ale jak bêdzie pan przeszkadza³,
to bêdzie póŸniej.

(G³os z sali: To s¹ pytania.)
Jakie œrodki kontroli…
(G³os z sali: To nie s¹…)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Proszê

o spokój. Proszê bardzo, proszê kontynuowaæ.)
Jakie œrodki kontroli wobec tych podmiotów,

o których by³a dyskusja, czyli chodzi o te miejsca,
gdzie „przedsiêbiorców” zamieniliœmy na „pod-
mioty” – tu odsy³am do art. 32 – bêdzie mia³ prezes
UKE? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Najchêtniej o szczegó³ow¹ odpowiedŸ w tej spra-
wie poprosi³abym, je¿eli to jest mo¿liwe, pani¹ pre-
zes UKE, bo zabiera³a w tej sprawie g³os na naszym
posiedzeniu. Od siebie mogê powiedzieæ tylko
o tym, co zosta³o uwzglêdnione, i o tym, co wziêliœ-
my pod uwagê, czyli ¿e wszelkie dzia³ania prezesa
UKE s¹ wykonywane w porozumieniu z Krajow¹
Rad¹ i wyznaczone s¹ terminy dzia³alnoœci.

Je¿eli jest to mo¿liwe, Panie Marsza³ku, ¿eby
poprosiæ pani¹ prezes o szczegó³ow¹ wypowiedŸ,
tobym prosi³a. Mogê prosiæ?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Jasne. Jeszcze bêdziemy na ten temat mówiæ.
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego pan senator Piechniczek, proszê

bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:
Poniewa¿ wiêkszoœæ pytañ ma charakter po-

lityczny, ja chcia³bym siê odwo³aæ do wyobraŸ-
ni jednej i drugiej strony i mam takie nieœmia-
³e pytanie: jak wygl¹da³aby pañstwa zdaniem

nasza rzeczywistoœæ, gdyby od pocz¹tku na-
stania demokracji nie by³o telewizji publicznej
i Polskiego Radia, a byli jedynie nadawcy pry-
watni?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo. To trudne pytanie.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
To nie jest pytanie zwi¹zane z ustaw¹.
(Senator Antoni Piechniczek: Ja wiem.)
To raczej jest na dywagacje i debaty, poszcze-

gólne wyst¹pienia. Nie widzê mo¿liwoœci odpowie-
dzenia w tej chwili przez kogokolwiek na tej sali na
to pytanie.

(G³os z sali: Historia.)
(Senator Antoni Piechniczek: A czy pan Ryszka

by³by gotowy udzieliæ odpowiedzi?)
Musielibyœmy zacz¹æ w³aœnie od historii.
(G³os z sali: Nie by³oby Platformy.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Bo to jest jedyna de-

mokratyczna partia. Nie by³oby Platformy.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Przepraszam bardzo, ale ja jednak nie pozwolê

na rozwijanie siê tej dyskusji na sali.
Poproszê pani¹ senator Fetliñsk¹ o zadanie ko-

lejnego pytania.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, ja chcia³abym pani¹ sprawo-

zdawcê zapytaæ o tak¹ sprawê. Otó¿ wiele spó³ek
Skarbu Pañstwa w latach dziewiêædziesi¹tych zo-
sta³o sprzedanych za 10% wartoœci. W tej chwili
mówi siê o prywatyzacji spó³ek tworz¹cych tele-
wizjê, niektórych spó³ek. Chcia³abym zapytaæ,
czy aktualne przepisy prawne s¹ na tyle dobre, ¿e
zabezpieczaj¹ przed tak¹ patologi¹. To jest pier-
wsze pytanie.

A drugie mo¿e poprzedzê wstêpem. We Francji
i w Niemczech 100% mediów znajduje siê w rê-
kach kapita³u niemieckiego, francuskiego, odpo-
wiednio w poszczególnych krajach. U nas 90%
mediów znajduje siê w rêkach kapita³u obcego.
Mam pytanie: czy w planowanej prywatyzacji spó-
³ek czy na przyk³ad Programu 2 telewizji przewi-
duje siê, ¿e media mog¹ iœæ do tego kapita³u?
W Niemczech, przy próbie zakupu przez spó³kê
brytyjsk¹ tylko jednego z tytu³ów prasowych, by³
wielki krzyk, i s³usznie, ¿e to grozi niemieckiej ra-
cji stanu. A czy naszej racji stanu nie bêdzie grozi-
³o to, ¿e sprzedamy pozosta³¹, ju¿ niewielk¹, czêœæ
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naszych mediów obcemu kapita³owi? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo,

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Jedyne, co mogê powiedzieæ, to to, ¿e ¿aden

punkt tej ustawy nie przewiduje prywatyzacji –
ca³y czas mówimy o telewizji publicznej i spó³kach
telewizji publicznej – i nie stanowi o prywatyzacji.
To nie czas i miejsce na dywagacje na temat spó-
³ek prasowych. Informacji na temat spó³ek praso-
wych nie jestem w stanie pani udzieliæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku, je¿eli pan pozwoli, to ja mam

dwa pytania do pana senatora Ryszki. Pan w swo-
jej wypowiedzi dokona³ pewnej oceny, dobrej oce-
ny obecnej KRRiT, jej dzia³alnoœci. Czy pan wzi¹³
pod uwagê, ¿e do chwili obecnej nadzór w³aœci-
cielski, który jest w rêkach Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji, nie dzia³a w³aœciwie w Polskim
Radiu? I dlaczego pan do tego siê ustosunkowa³?

Drugie pytanie. Dlaczego w swojej wypowiedzi
a priori podwa¿a pan kompetencje wszystkich in-
stytucji wymienionych w projekcie ustawy co do
mo¿liwoœci przedstawiania kandydatów? Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw Ryszka:
Powiem uczciwie: ja nie twierdzê, ¿e obecna

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dzia³a dobrze.
Wszyscy wiemy, jak dzia³a… (oklaski) …i wiemy,
jakie s¹ tego przyczyny. Ta koalicja, która rz¹dzi³a
przez dwa lata, by³a wypadkow¹ si³ w parlamencie
i to prawo narzuca³o, ¿e po prostu w pewnym sen-
sie media publiczne s¹ ³upem zwyciêzców. Nie ma
co tego ukrywaæ. To tylko wy to ukrywacie, bo na-
gle mówicie o odpolitycznieniu, gdy tymczasem
chodzi o ³upy i o nic wiêcej. Mam nadziejê, ¿e od-

powiedzia³em panu. Mamy w ustawie zapisany,
¿e tak powiem, idea³ dzia³ania Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji. Ale czy na bazie tych doœwiad-
czeñ, które mamy, mo¿na coœ poprawiaæ i budo-
waæ? Na pewno trzeba uchwaliæ zupe³nie now¹
ustawê i na to czekamy.

Jakie by³o drugie pytanie?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Podwa¿y³ pan w swojej wypowiedzi kompeten-

cje instytucji, które mog¹ proponowaæ kandyda-
tów do ró¿nych gremiów, oczywiœcie zwi¹zanych
z KRRiT, ¿eby by³a jasnoœæ. Dziêkujê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Ja samych kompetencji instytucji nie podwa-

¿y³em. Tylko proszê sobie wyobraziæ, ¿e bêdzie
mo¿e nawet kilkuset kandydatów, którzy przy-
nios¹ opinie z ró¿nych uczelni, z ró¿nych stowa-
rzyszeñ twórczych. A wiemy, jakie s¹ uczelnie,
jakie s¹ senaty, jaka jest, powiedzmy, pewna
procedura, kto tê opiniê napisze. Przecie¿ to nie
pan rektor Luty, jako przewodnicz¹cy Konferen-
cji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, bêdzie
pisa³ opiniê, tylko zrobi to jego sekretariat. Bêdzie
to samo co z konkursami. Wiemy, jak siê odbywaj¹
konkursy do rad nadzorczych itd. Bardzo czêsto s¹
tak u³o¿one, ¿eby wygra³ tylko jeden w³aœciwy kan-
dydat, bo jest taki wymóg, który spe³nia tylko ten
kandydat, którego chcemy wybraæ. I nie ma siê co
czarowaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Cichonia, po raz drugi.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Chcia³bym zapytaæ, czym siê kierowali projek-

todawcy, przekazuj¹c gros kompetencji na rzecz
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, a wiêc urzê-
du, który z natury swojej jest urzêdem regulacyj-
nym w dziedzinie telekomunikacji i poczty, co jest
uregulowane w prawie telekomunikacyjnym.

Chcia³bym ponadto zwróciæ uwagê na to, ¿e
wystêpuje tu ewidentna niespójnoœæ, wrêcz ba³a-
gan legislacyjny, albowiem w tym projekcie zmiany
ustawy o radiofonii i telewizji zapomniano doko-
naæ rzetelnej zmiany ustawy – Prawo telekomuni-
kacyjne, która przecie¿ reguluje uprawnienia w³a-
œnie owego prezesa Urzêdu Komunikacji Elektro-
nicznej. Szczerze mówi¹c, komuœ, kto nie jest obe-
znany z takim specyficznym procedowaniem – tak
to delikatnie nazywam, ¿eby nie nazwaæ ostrzej –
mo¿e byæ bardzo trudno sobie wyobraziæ, ¿e taki
urz¹d jak Urz¹d Komunikacji Elektronicznej ma
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uprawnienia, które s¹ w³aœciwe ze swojej natury
innym urzêdom powo³anych do strze¿enia wolno-
œci s³owa, konkretnie urzêdowi, o którym dzisiaj
dyskutujemy, a którego kompetencje s¹ wrêcz za-
pisane w art. 213 konstytucji. Bo zwracam uwagê,
¿e jest jedynie zapis co do tego, ¿e ten¿e urz¹d wy-
konuje równie¿ zadania okreœlone w ustawie
z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. I rzeczy-
wiœcie konia z rzêdem temu, kto wpadnie na po-
mys³, ¿e urz¹d, który czym innym ma siê zajmo-
waæ, zajmuje siê równie¿ sprawami regulacji fun-
kcjonowania radia i telewizji w Polsce. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Pomys³ oddania regulacji, nadawania koncesji

UKE jest bardzo prosty i bierze siê z wyzwañ teraŸ-
niejszoœci i przysz³oœci. Nikt mi nie wmówi, ¿e dzi-
siaj cz³onkowie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji s¹ fachowcami od czêstotliwoœci, ich nada-
wania i sposobu rozdzielania tych czêstotliwoœci.
Mówiê o ca³ej sferze technicznej, która jest nie bez
znaczenia. W momencie wejœcia w fazê zapisu cyf-
rowego bêdzie du¿o wiêce tych czêstotliwoœci
i tych mo¿liwoœci. I urz¹d skupiaj¹cy fachowców
w danej dziedzinie jest w stanie na pewno du¿o le-
piej to wykonaæ ni¿ Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji, która albo jest sk³adem politycznym, albo
tak jak siê postuluje w ustawie, jest sk³adem fa-
chowców. I tutaj nie zgadzam siê z wypowiedzi¹
pana senatora, ¿e stanie na stra¿y praworz¹dno-
œci i porz¹dku merytorycznego w mediach oddaje
siê równie¿ Urzêdowi Komunikacji Elektronicz-
nej. Ja w swoim sprawozdaniu cytowa³am zaró-
wno art. 213, jak i art. 214 konstytucji i podkreœ-
la³am bardzo wyraŸnie, ¿e konstytucja nak³ada
na Krajow¹ Radê to, co jest w tym zapisie, i Krajo-
wa Rada ma tego przestrzegaæ. Tak wiêc ten po-
dzia³ i ta propozycja s¹ logiczne i sensowne, i tak
zadecydowali projektodawcy tej ustawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka po raz drugi, proszê bar-

dzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Pani Senator!
Mam w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci spe³nienia

art. 28a i nowego zapisu w ust. 1. Ja go szybciutko

przytoczê: rada programowa liczy dziewiêciu
cz³onków legitymuj¹cych siê dorobkiem i do-
œwiadczeniem w sferze kultury i mediów, szeœciu
cz³onków rady programowej reprezentuje ugru-
powania parlamentarne, natomiast w przypadku
mediów regionalnych – ugrupowania reprezento-
wane we w³aœciwych terytorialnie sejmikach wo-
jewódzkich.

Potrafiê sobie wyobraziæ, ale nie sprawdza³em
tego, ¿e w parlamencie znajdziemy szeœæ osób,
które spe³nia³yby wymóg posiadania doœwiadcze-
nia w sferze kultury i mediów. Jednak nie tylko
nie potrafiê sobie wyobraziæ, ale sprawdzi³em, ¿e
w sejmiku województwa œl¹skiego s¹ zaledwie
dwie osoby, które legitymuj¹ siê doœwiadczeniem
w sferze kultury i mediów, to s¹ aktor i dzienni-
karz. Wobec tego pytanie: sk¹d wzi¹æ pozosta³e
cztery osoby, brakuj¹ce do uzupe³nienia sk³adu
szeœciu cz³onków rady programowej? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Mówimy oczywiœcie o Telewizji Publicznej. Ja

siê dziwiê, ¿e pan siê obawia, ¿e nie da siê zgroma-
dziæ, powo³aæ dziewiêciu cz³onków charakteryzu-
j¹cych siê fachowoœci¹ i autorytetem. Ja znam je-
dn¹ z pierwszych powo³anych rad programowych,
która liczy³a czternastu cz³onków, w tej radzie by-
³o bardzo wiele osób o niepodwa¿alnym autoryte-
cie. I wydaje mi siê, ¿e to akurat nie stanowi ¿a-
dnej trudnoœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
(Senator Tadeusz Gruszka: Je¿eli mo¿na…)
Ale króciutko.

Senator Tadeusz Gruszka:
Bardzo króciutko.
Nie udzieli³a mi pani odpowiedzi. Ja pokaza³em

konkretnie: w Sejmiku Województwa Œl¹skiego
s¹ tylko dwie osoby, które wykazuj¹ siê doœwiad-
czeniem w sferze kultury i mediów. A wiêc brakuje
nam czterech kolejnych osób, które mia³yby uzu-
pe³niæ sk³ad rady programowej.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Ale co ma sejmik wojewódzki, na przyk³ad, do

telewizji publicznej, ogólnokrajowej, czy do tele-
wizji regionalnej?

(Senator Tadeusz Gruszka: Rady programo-
we…)

9. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2008 r.
44 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji... (cd.)

(senator Z. Cichoñ)



To s¹ rady programowe dzia³aj¹ce przy spó-
³kach, przy radiu, spó³ce radiowej czy telewizyjnej.

(Senator Tadeusz Gruszka: A województwo?)
Je¿eli województwo nie posiada takiej rady

i nie jest w stanie jej powo³aæ, no to proszê nie za-
siêgaæ rady w Senacie, ja nie mogê udzielaæ rad
prawnych.

Senator Tadeusz Gruszka:

Ale to jest w³aœnie w noweli. Dlatego o tym mó-
wiê, ¿e jest to punkt nie do spe³nienia w wojewó-
dztwie œl¹skim, gdzie mamy telewizjê regionaln¹
i radio lokalne.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Janie rozumiem,ocopanuchodziw tej sytuacji.
(Senator Krystyna Bochenek: Mogê ad vocem,

Panie Marsza³ku, jedno zdanie?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, pana pytanie nie bardzo ma

podstawy… Ja jestem z tego samego regionu, co
pan, i to pytanie w ogóle po prostu nie ma nic do
rzeczy, mówi¹c krótko. Nie jest mo¿liwa odpo-
wiedŸ na pytanie, które jest pytaniem zupe³nie
abstrakcyjnym.

(Senator Tadeusz Gruszka: Pani Marsza³ek,
proszê przeczytaæ jeszcze raz art. 28a pkt 1.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rachoñ, proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:

Ja mam pytanie do pana senatora Czes³awa
Ryszki.

Panie Senatorze, w pañskiej wypowiedzi doty-
cz¹cej rekomendacji u¿y³ pan sformu³owania:
wszyscy wiemy, jakie s¹ senaty, jakie s¹ uczelnie.
Bardzo proszê o odpowiedŸ, jakie s¹ te senaty, ja-
kie s¹ te uczelnie? Mówiê to w imieniu w³asnym,
jako rektor, i w imieniu Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich.

(Rozmowy na sali)

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, w mojej wypowiedzi nie chcia-

³em zani¿yæ wartoœci ani senatów, ani uczelni wy¿-
szych. Wiemy, ¿e senaty w wielu uczelniach to jest
sto osób, albo i wiêcej. Chodzi³o mi o to, jak zdobyæ
opiniê tego senatu, opiniê dla pojedynczego cz³o-
wieka, który stara siê, ¿e tak powiem, o to, ¿eby
kandydowaæ do Krajowej Rady. I w tym znaczeniu
chcia³em podkreœliæ, jak trudno bêdzie tak¹ opiniê
wywa¿yæ, a nawet otrzymaæ, dlatego ¿e senat
w którejkolwiek uczelni wy¿szej s³usznie bêdzie…

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Senatorze, to jest nie na temat. Moje py-

tanie by³o wyraŸne: jakie s¹. Bo senaty, jakie s¹,
¿e tak powiem, co do liczebnoœci, to ja wiem. Ma³o
tego, zgodnie z ustaw¹ co najmniej powy¿ej
50%…

Senator Czes³aw Ryszka:
To ja panu senatorowie t³umaczê, ¿e nie chcia-

³em zani¿yæ wartoœci senatów, T³umaczê te¿, jak
trudno bêdzie zdobyæ tak¹ opiniê na temat kon-
kretnego kandydata do Krajowej Rady…

(G³os z sali: Ale…)
…poniewa¿ senaty, tak jak powiedzia³em, to s¹

bardzo liczne grona…
(Rozmowy na sali)
A poza tym jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Senat

w pewnym sensie bierze odpowiedzialnoœæ za opi-
niê, któr¹ wydaje. Chcia³bym zapytaæ – nie wiem,
czy mo¿na zapytaæ pana – jak pan uwa¿a, jak ta
procedura bêdzie przeprowadzona? Tutaj chodzi-
³o mi o procedurê wydania opinii przez senat
uczelni wy¿szej, czyli o wziêcie odpowiedzialnoœci
za konkretnego kandydata, który w Krajowej Ra-
dzie mo¿e siê zupe³nie nie sprawdziæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(G³os z sali: Panie Marsza³ku, czy ja mam odpo-

wiedzieæ?)
Nie, ja s¹dzê, proszê pana, ¿e odpowiedŸ na py-

tanie zosta³a udzielona. Jakie s¹ senaty? Liczne.
(Oklaski) (Weso³oœæ na sali)

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, senator Szaleniec, proszê

bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Tak siê z³o¿y³o, ¿e senator Rachoñ uprzedzi³
moje pytanie, ale mo¿e ja je troszeczkê inaczej
sformu³ujê, do pani senator.
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Czy rzeczywiœcie jest tak, ¿e ktoœ z ulicy bêdzie
siê chcia³ ubiegaæ o miejsce w Krajowej Radzie,
pójdzie po opiniê i sekretarka, jak powiedzia³ pan
senator Ryszka, tê opiniê napisze? Czy raczej jest
przewidziana jakaœ procedura, ³¹cznie z uchwa³¹
zarz¹du jakiego stowarzyszenia czy te¿ mo¿e se-
natu uczelni? Ja s¹dzê, ¿e raczej tak to powinno
wygl¹daæ, ale proszê mnie w tym upewniæ.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Ja tylko mogê powiedzieæ, ¿e mnie troszkê
œmiesz¹ te w¹tpliwoœci. Ju¿ tutaj mówi³am, ¿e to
tak, jak w ka¿dym miejscu pracy: je¿eli ktoœ siê
zg³asza i chce byæ przyjêty, to s¹ okreœlone kryte-
ria, które obowi¹zuj¹ i które musz¹ byæ spe³nione.
Tutaj tym bardziej te kryteria obowi¹zuj¹, zw³asz-
cza ¿e mowa jest o wy¿szych uczelniach maj¹cych
upowa¿nienia do nadawania tytu³ów doktor-
skich, wiêc te, które nie maj¹ takich upowa¿nieñ,
tego robiæ nie mog¹. I nie bêdzie tego robi³ woŸny
takiej uczelni, tylko odpowiednie, powo³ane orga-
ny, jak rozumiem, na przyk³ad senat pod przewo-
dnictwem rektora. To po pierwsze.

Po drugie: kryteria. Jak siê staje do konkursu
czy do innego wyzwania zawodowego, musz¹ byæ
okreœlone kryteria, które dany kandydat musi
spe³niaæ, musi z³o¿yæ odpowiednie… W tej chwili
dyskutujemy na poziomie kierownika ma³ego
urzêdu zatrudnienia. Musz¹ byæ spe³nione kryte-
ria, które s¹ postawione.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
W ten sposób doszliœmy do ostatniego pytania.
W tej chwili chcia³bym zaprosiæ przedstawicie-

la rz¹du i poprosiæ o wypowiedŸ.
Proszê bardzo.
(G³os z sali: Mo¿e z miejsca…)
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Prezes
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej
Anna Stre¿yñska:
Wysoka Izbo!
To pytanie, adresowane dok³adnie do mnie,

o podmioty tworzone przez spó³ki radiofonii i tele-
wizji publicznej, za zgod¹ Krajowej Rady, wymaga
odpowiedzi nastêpuj¹cej: prezes UKE nie ma ¿a-
dnego wp³ywu, mo¿liwoœci oddzia³ywania ani
mo¿liwoœci kontroli podmiotów utworzonych
przez takie spó³ki. I na gruncie obecnej ustawy te¿
tego prawa nie mia³.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
O ile rozumiem, przewodnicz¹cy Krajowej Rady

Radiofonii i Telewizji, pan Witold Ko³odziejski,
chcia³by zabraæ g³os.

(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym odpowiedzieæ na kilka konkretnych

pytañ, sugestii czy te¿ nieporozumieñ, które poja-
wia³y siê w trakcie tej dyskusji. Nie bêdê przedsta-
wia³ opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na
temat nowelizacji ustawy, ta opinia zosta³a przed-
stawiona ju¿ podczas pierwszego czytania w Sej-
mie i pomimo bardzo licznych poprawek uwa¿am,
¿e jest aktualna, wiêc nie bêdê jej zmienia³. Tam
by³y nasze zasadnicze zastrze¿enia, nawet co do
konstytucyjnoœci, i tutaj chcia³bym od razu powie-
dzieæ, ¿e usytuowanie Krajowej Rady w organach
kontroli, w dziale kontroli w konstytucji nie ozna-
cza, ¿e to jest tylko organ kontrolny. Wystarczy
wzi¹æ pierwszy lepszy komentarz do konstytucji,
jest to tam jasno napisane, a wiêc tego argumentu,
jak uwa¿amy, nie nale¿y stosowaæ podczas dysku-
sji o konstytucyjnoœci tej nowelizacji. Inne argu-
menty za tym, ¿e jest bardzo powa¿na obawa, ¿e
nie jest to nowelizacja zgodna z konstytucj¹, zosta-
³y ju¿ tutaj szeroko przedstawione, omawiane by³y
jeszcze szerzej podczas dyskusji sejmowych.

Jeœli chodzi, proszê pañstwa, o sprawy bardzo
przyziemne, tutaj pad³o kilka zupe³nie, zupe³nie
nieprawdziwych informacji o tym, jak funkcjo-
nuje w tej chwili Krajowa Rada i jak funkcjono-
wa³a od kilkunastu lat. Tutaj siê nic nie zmieni³o.
Cz³onków Krajowej Rady, jeœli chodzi o liczbê no-
minowanych przez prezydenta, jest dwóch, a nie
jeden, wiêc ta nowelizacja tak¿e i tego nie zmie-
nia. Zmienia natomiast ca³kowicie proporcje. Je-
¿eli nadal prezydent mianuje dwóch cz³onków,
a wzrasta liczba tego gremium, to, ¿e tak powiem,
si³a g³osu tych cz³onków prezydenckich jest je-
dnoczeœnie marginalizowana. A wiêc to jest
zmiana, ale nieprawd¹ jest, ¿e prezydent do tej
pory mianowa³ jednego cz³onka. Jeœli chodzi
o sprawy ju¿ zupe³nie przyziemne, wymagaj¹ce
jednak z mojej strony sprostowania, to cz³onek
Krajowej Rady nie ma do dyspozycji dziesiêciu
osób w swoim sekretariacie. Ma sekretarkê i asy-
stenta, a wiêc dwie osoby, a nie dziesiêæ.

Równie¿ czytam ró¿ne mityczne informacje na
temat wysokoœci pensji cz³onków Krajowej Rady.
Nie bêdê ocenia³, czy wysokie, czy niskie, one s¹
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na poziomie 12 tysiêcy brutto, netto to wychodzi
oko³o 7 tysiêcy. Nowelizowana ustawa praktycz-
nie pozostawia te pensje netto na podobnym po-
ziomie. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e dzisiaj cz³onek
Krajowej Rady nie mo¿e pracowaæ, wiêc jest to je-
go pensja, ma potr¹cany ZUS, podatek itd. I to
jest na poziomie netto 7 tysiêcy, ale nie ma osob-
nych funduszy na pokrywanie kosztów dojazdu,
na wynajmowanie mieszkania itd. Krótko mó-
wi¹c, po nowelizacji, kiedy nowy cz³onek bêdzie
dostawa³ dietê, tak oko³o 6 tysiêcy, jak z tego wy-
nika, bêdzie to na podobnym poziomie. Uposa¿e-
nie cz³onka Krajowej Rady bêdzie na podobnym
poziomie. Ró¿nica jest taka, ¿e o ile zawodowy
charakter cz³onka Krajowej Rady w zamyœle
ustawodawcy by³ podyktowany tym, ¿eby nie po-
dejmowa³ on innej pracy, o tyle teraz cz³onek
Krajowej Rady bêdzie oczywiœcie pe³ni³ swoje
funkcje zawodowe, nie mog¹c jednoczeœnie
pe³niæ tych funkcji w ¿adnych spó³kach czy in-
stytucjach zwi¹zanych z mediami. W zwi¹zku
z tym nie bêdzie to móg³ byæ, o czym ju¿ te¿ mówi-
³em, nikt praktycznie zwi¹zany z mediami, nie
bêdzie tam dziennikarzy, producentów, wydaw-
ców itd., itd. A wiêc grono fachowców, jeœli cho-
dzi o przysz³y sk³ad Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, bêdzie ustawowo dosyæ powa¿nie
ograniczone.

Jeœli chodzi o to, ile osób pracuje w urzêdzie,
czy mniej, czy wiêcej, to oczywiœcie mniej pracuje
ni¿ pracowa³o, nie sto piêædziesi¹t, tylko w tej
chwili oko³o stu trzydziestu kilku. Wcale nie
uwa¿am, ¿eby by³o siê z czego cieszyæ i ¿eby to by³
jakiœ specjalny powód do dumy. Zakres regula-
cji, którym zajmuje siê Krajowa Rada i którym,
moim zdaniem, powinna siê zajmowaæ, jest na
tyle szeroki, ¿e przy odpowiednim wykorzystaniu
tego potencja³u to naprawdê nie jest du¿a liczba.
Niemniej jednak przy tak ograniczonych kompe-
tencjach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ja-
kie proponuje nowelizacja, te koszty rzeczywi-
œcie wydaj¹ siê zdecydowanie za du¿e, i to zaró-
wno co do liczby pracowników, jak i statusu i wy-
datków ponoszonych w zwi¹zku z funkcjonowa-
niem cz³onków Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji. Krótko mówi¹c, po to, ¿eby zbieraæ siê raz
na miesi¹c i wydawaæ jakieœ opinie, g³osowaæ,
nie trzeba utrzymywaæ takiego urzêdu.

Proszê pañstwa, czy to jest krok w kierunku
odpolitycznienia mediów publicznych? Na ten
temat ju¿ nie chcê zabieraæ g³osu, bo by³a tu du-
¿a dyskusja, wiêc powiem tylko, jaki jest wp³yw
ministra skarbu pañstwa na zarz¹dy spó³ek. To
nie s¹ zwyk³e spó³ki prawa handlowego. Od po-
cz¹tku by³y spó³kami specyficznymi, st¹d ta
gwarancja niezale¿noœci i kadencyjnoœci cz³on-
ków rad nadzorczych. I nawet minister, nawet
Krajowa Rada nie s¹ w stanie dzisiaj ich odwo³aæ.

To stwarza pewien bufor, którego nie bêdzie. Jest
to oczywiœcie niebezpieczne. Nawiasem mówi¹c,
jeœli chodzi o funkcjonowanie dzisiaj Krajowej
Rady i o to, jak jest sprawowany nadzór w³aœci-
cielski w Polskim Radio, to rzeczywiœcie, Panie
Senatorze – nie wiem, kto zadawa³ pytanie – jest
tam wakat, który Krajowa Rada ju¿ od dwóch
miesiêcy stara siê zape³niæ. Ale minister skarbu
w bardzo podobnej sytuacji, w przypadku waka-
tu w Polskim Radio Gdañsk, w takiej samej spó-
³ce, uzupe³nia³ ten wakat przez trzy miesi¹ce.
A wiêc skoro jednoosobowa decyzja ministra za-
jê³a trzy miesi¹ce, to proszê te¿ daæ trochê czasu
Krajowej Radzie, a przynajmniej proszê daæ rów-
ne szanse, takie same jak ministrowi, ¿eby tak¹
decyzjê podj¹æ. A spó³ka funkcjonuje bez ¿a-
dnych problemów, dlatego ¿e zarz¹d ma wed³ug
statutu pe³ne mo¿liwoœci dzia³ania, i tutaj, od tej
strony, na razie nic nie zagra¿a funkcjonowaniu
spó³ki.

Proszê pañstwa, by³o jeszcze jedno pytanie
o opiniê œrodowisk. Oczywiœcie te opinie by³y wyra-
¿ane, by³y zg³aszane na posiedzeniu komisji. Zre-
szt¹ nawet nie trzeba siêgaæ do dokumentów sej-
mowych, wystarczy otworzyæ gazetê, gdzie s¹
og³oszenia p³atne wykupywane przez ró¿ne œro-
dowiska zwi¹zane z mediami, œrodowiska produ-
centów, autorów itd., itd. W wiêkszoœci, to jest
w jakichœ 80–90%, móg³bym powiedzieæ, ¿e s¹ oni
bardzo krytyczni wobec tej nowelizacji. Wymieniê
tutaj choæby opiniê Zarz¹du G³ównego Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich, opiniê Instytutu Sobies-
kiego, wywa¿on¹, ale te¿ krytyczn¹ opiniê Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich, opiniê Polskiego
Stowarzyszenia Nadawców Radiowych itd., itd.
Tak ¿e te opinie s¹, ta dyskusja publicznie siê to-
czy³a. Byli…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Po-

proszê o ciszê. Proszê.)
Jeœli zaœ chodzi o opiniê œrodowisk naukowych

i g³os w dyskusji na temat roli i funkcji wy¿szych
uczelni i œrodowisk naukowych przy wyborze,
przy rekomendacjach, to odes³a³bym do opinii
profesora Morozowskiego wyg³oszonej na posie-
dzeniu komisji sejmowej. By³a to bardzo g³êboka
i przemyœlana, moim zdaniem, analiza na ten w³a-
œnie temat. Nie bêdê tego porusza³, bo nie wiem,
czy wyra¿acie pañstwo ochotê, ¿eby na ten temat
dalej dyskutowaæ.

(G³osy z sali: Nie.)
S³yszê, ¿e nie, wiêc siê podporz¹dkowujê.
Jeœli chodzi o sprawê bardzo szczegó³ow¹,

art. 10 nowelizacji, termin trzydziestu dni na
dostosowanie siê nadawcy do wezwania, to jest
oczywiœcie kwestia bardzo szczegó³owa, dysku-
towana. Myœmy zwracali uwagê, ¿e praktycznie
uniemo¿liwia to egzekwowanie i dyscyplinowa-
nie nadawców. Krótko mówi¹c, – takie by³o za-
gro¿enie, to by³o dyskutowane – nadawca mo¿e
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z³amaæ prawo, póŸniej siê dostosowaæ, a póŸniej
kolejny raz ³amaæ prawo, na przyk³ad w kwestii
emisji reklam czy jakichœ niedozwolonych tre-
œci. To by³y takie zastrze¿enia. Jest ich znacznie
wiêcej, s¹ bardzo bogate materia³y na ten temat.
Gdyby tylko by³a chêæ rozmowy merytorycznej
na temat konkretnych zapisów i artyku³ów, to
oczywiœcie jesteœmy do dyspozycji. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, to by³ projekt poselski. W tej

chwili na sali mamy przedstawicieli rz¹du, mia-
nowicie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego reprezentuje sekretarz stanu Piotr ¯u-
chowski, Urz¹d Komunikacji Elektronicznej – pa-
ni prezes Anna Stre¿yñska, a Krajow¹ Radê Ra-
diofonii i Telewizji – pan przewodnicz¹cy Witold
Ko³odziejski.

Zgodnie z naszymi zwyczajami istnieje mo¿li-
woœæ zadania pytañ tym osobom. Proszê bardzo.

Pan senator G³owski. Proszê bardzo, pan sena-
tor G³owski.

Senator Piotr G³owski:
Ja mam pytanie do pana przewodnicz¹cego Wi-

tolda Ko³odziejskiego.
Wskazywa³ pan na koniecznoœæ zawodowego

wykonywania funkcji cz³onka Rady. Ja przepra-
szam za dociekliwoœæ, ale czy móg³by pan nam po-
wiedzieæ, jak wygl¹da dzieñ pracy cz³onka Krajo-
wej Rady? Byæ mo¿e pad³o to ju¿ w wypowie-
dziach, ale bym prosi³ o szczegó³owe uzasadnie-
nie. Mogê sobie wyobraziæ, jak bardzo ci cz³onko-
wie ob³o¿eni s¹ prac¹ codzienn¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Szanowni Pañstwo, rozumiem tê uszczypli-
woœæ, wiêc od razu wyt³umaczê, o co mi chodzi³o,
choæ, zdaje siê, jasno swoj¹ intencjê w swej wypo-
wiedzi wyeksplikowa³em. Chodzi o to, ¿e je¿eli
mówimy o zapewnianiu nowej Krajowej Radzie
bezpartyjnych fachowych cz³onków, to ja wska-

zujê, ¿e taki mechanizm eliminuje wszystkie oso-
by, które zawodowo zwi¹zane s¹ z prac¹ z media-
mi. I o to mi chodzi³o.

A odpowiadaj¹c na uszczypliwoœæ, bo to jest u-
szczypliwe pytanie, powiem tylko tyle, ¿e wczoraj
do pracy przyszed³em o dziewi¹tej, a wyszed³em
o dwudziestej, i mniej wiêcej podobnie to wygl¹da
na co dzieñ.

(Senator Piotr G³owski: Jak rozumiem, tak pra-
cuje przewodnicz¹cy, ale pyta³em o cz³onka szere-
gowego…)

To zapraszam na posiedzenie Krajowej Rady,
¿eby pan zobaczy³, ile dokumentów i ile uchwa³ na
ka¿dym posiedzeniu jest przygotowywanych,
dyskutowanych i przeg³osowywanych. Proszê
pañstwa, dziêkujê za to pytanie. To nie s¹ tylko
i wy³¹cznie kwestie telewizji i mediów publicz-
nych, bo one s¹ marginesem pracy Krajowej Ra-
dy. To s¹ kwestie koncesyjne, ale te¿ wszelkie in-
ne regulacje, do których Krajowa Rada ustawowo
jest zobligowana. Dziêkujê.

(Senator Piotr G³owski: Mo¿na ad vocem, Panie
Przewodnicz¹cy?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Augustyn, proszê bardzo.
(Senator Piotr G³owski: Mo¿na ad vocem, Panie

Marsza³ku?)

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Przewodnicz¹cy, ja równie¿ mam do pa-

na pytanie…
(Senator Piotr G³owski: Panie Przewodnicz¹cy,

mam pytanie. Ja pozwolê sobie…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

To mo¿e w nastêpnej kolejnoœci?
(Senator Piotr G³owski: Mo¿e nie, bo to ad vo-

cem, ja nie uzyska³em odpowiedzi. My jako sena-
torowie co do zasady jesteœmy przepytywani
o nasz¹ pracê codziennie i z tego siê t³umaczymy.
Ja rozumiem, ¿e pan przewodnicz¹cy ma szansê,
¿eby siê pochwaliæ, jak wygl¹da dzieñ pracy
cz³onka rady, wiêc powinien wykorzystaæ tê
okazjê.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Kawa, papieros, ka-
wa, papieros…)

Ja nie s³ysza³em, ¿eby kiedykolwiek mnie kto-
kolwiek pyta³, co robiê od rana do wieczora, tak ¿e
rzeczywiœcie pozwalam sobie zauwa¿yæ, ¿e to py-
tanie jest niemerytoryczne i z³oœliwe. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Proszê bardzo, pan senator Augustyn.
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Senator Mieczys³aw Augustyn:

Moje za to na pewno bêdzie merytoryczne…
(Senator Stanis³aw Karczewski: I niez³oœli-

we.)
(Senator Ryszard Bender: Wyj¹tkowo.)
…bo odnosiæ siê bêdzie do ustawy.
Pan przewodnicz¹cy skoñczy³ w³aœciwie swoj¹

wypowiedŸ odnosz¹c¹ siê do pierwszego pytania –
no bo nie mo¿na tego nazwaæ odpowiedzi¹ –
stwierdzeniem, ¿e pañstwo wykonujecie swoje
ustawowe obowi¹zki.

Otó¿ ja o taki obowi¹zek chcê zapytaæ. Mija
w³aœnie piêæ lat, odk¹d ustaw¹ o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i zwi¹zan¹ z ni¹ noweliza-
cj¹ ustawy o radiofonii i telewizji w art. 23a
ust. 3 scedowano na Krajow¹ Radê obo-
wi¹zek… mo¿e nie obowi¹zek, tylko wykonanie
czy sporz¹dzenie rozporz¹dzenia, które regulo-
wa³oby tryb postêpowania zwi¹zanego z nieod-
p³atnym informowaniem o prowadzonej przez
organizacje po¿ytku publicznego dzia³alnoœci
nieodp³atnej.

Niestety organizacje po¿ytku publicznego na
skutek braku tej regulacji maj¹ wielkie problemy
ze skorzystaniem z prawa nadanego im inn¹ usta-
w¹. Pañstwo jako Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji tak¿e w tym ostatnim czasie nie wykonali-
œcie zadania. Bardzo siê podobno trudzicie, ale
szkoda, ¿e tego rozporz¹dzenia nie ma. Dlaczego?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Jeœli chodzi o sposób funkcjonowania cz³on-

ków Krajowej Rady, powiem tylko tyle, ¿e ka¿dy
z cz³onków ma swoje przydzielone mu obowi¹zki.
Bo wszystkie ustawowe obowi¹zki organu regula-
cyjnego, jakim jest Krajowa Rada, s¹ rozdzielone,
równie¿ tematycznie, miêdzy jej cz³onków. Jedna
osoba zajmuje siê sprawami programowymi, skar-
gami, wnioskami, inna – sprawami koncesyjnymi,
jeszcze inna – sprawami zwi¹zanymi z op³atami
abonamentowymi, obs³ug¹, itd., itd. Jak rozu-
miem, pana senatora to nie interesuje, wiêc nie bê-
dê kontynuowa³ tego w¹tku, bo jak przypuszczam,
pytanie by³o zadane tylko po to, ¿eby je zadaæ – ja
mówiê o tym pierwszym pytaniu. Po to, ¿eby zadaæ,
a nie po to, ¿eby us³yszeæ odpowiedŸ.

Jeœli chodzi o drug¹ sprawê, to jest to kwestia
nies³ychanie istotna i maj¹ca wielk¹ wagê rów-
nie¿ gospodarcz¹, zw³aszcza teraz, w tym okresie,

kiedy s¹ rozliczenia podatkowe, odpisy 1% od po-
datku. Ta kwestia by³a przez Krajow¹ Radê wielo-
krotnie poruszana, konsultowana. Telewizja
publiczna i spó³ki mediów publicznych maj¹ te
sprawy uregulowane w swoich regulaminach. Ale
jest to kwestia bardzo trudna, bo apetyty i konku-
rencja na tym rynku s¹ na tyle du¿e, ¿e telewizja
by musia³a – i taki jest argument – poœwiêciæ po³o-
wê czasu antenowego na promowanie organizacji.
Tak wiêc zasady, bo jest oczywiœcie to robione,
wyznaczaj¹ regulaminy wewnêtrzne spó³ek, które
s¹ akceptowane przez Krajow¹ Radê Radiofonii
i Telewizji. One oczywiœcie funkcjonuj¹ i s¹ zaak-
ceptowane, ale pracujemy nad tym, ¿eby je zmie-
niæ, chocia¿ tutaj z³otego œrodka, od razu panu se-
natorowi powiem, nie bêdzie, bo nie ma takiej
mo¿liwoœci, ¿eby wszyscy chêtni mogli w równym
stopniu siê promowaæ. Jakieœ zasady i jakieœ
ograniczenia wprowadziæ niestety trzeba.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Mar-
sza³ku, ja tylko tytu³em uzupe³nienia.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tak, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e je¿eli to jest regu-

lowane regulaminami, to jest to sprzeczne
z art. 23a, poniewa¿ to ma byæ regulowane rozpo-
rz¹dzeniem, którego pañstwo nie wydaliœcie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Ministrze, proszê jeszcze chwilê pozo-

staæ, jeœli mo¿na prosiæ.
Pierwsze pytanie kierujê w³aœnie do pana mini-

stra, przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji.

Panie Ministrze, jest pan osob¹, która kieruje
Krajow¹ Rad¹ Radiofonii i Telewizji i wobec tego,
czy móg³by pan wskazaæ… W tej noweli jest szereg
zmian, ale czy móg³by pan wskazaæ najs³absze
punkty tej nowelizacji ustawy o radiofonii i tele-
wizji, które s¹ nie do przyjêcia przez Wysoki Senat
i które godz¹ w ustalony porz¹dek medialny w na-
szym kraju. To jest pytanie do pana ministra.

A drugie pytanie kierujê do przedstawiciela mi-
nistra kultury, pana wiceministra. Szanowni
Pañstwo, ta nowelizacja jest projektem posel-
skim. Do tej pory nie poznaliœmy stanowiska
rz¹du, nie dane nam by³o zapoznaæ siê ze stano-
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wiskiem ministra kultury. Szanowni Pañstwo,
mo¿e w³aœnie teraz nadszed³ ju¿ czas, ¿eby Wyso-
ka Izba zapozna³a siê ze stanowiskiem minister-
stwa kultury i stanowiskiem rz¹du. Gdyby, nie
daj Panie Bo¿e, nast¹pi³ gigantyczny krach w sys-
temie medialnym w Polsce, to przecie¿ pani Katara-
siñskiej nie postawimy przed Trybuna³em Stanu,
bo mo¿na przed nim postawiæ tylko ministra w³a-
œciwego i odpowiedzialnego. A pan minister umywa
rêce. Chcia³bym poznaæ stanowisko ministerstwa
kultury. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Krystyna Bochenek: Mo¿e ja tylko jed-

no s³owo jeszcze powiem.)
Tak, proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:
Szanowny Panie Senatorze, nie poznaliœmy,

poniewa¿ przedstawiciel rz¹du nie zosta³ zapro-
szony przez pana marsza³ka na mównicê.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani przewo-
dnicz¹ca pozwoli, ale nie by³o mo¿liwoœci…)

Ale to prawda…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Na posiedzeniu

komisji nie by³o mo¿liwoœci, nie by³o ani wicemi-
nistra, ani ministra, a obradowaliœmy wiele go-
dzin.)

Mówiê o obradach plenarnych w tej chwili, tak
¿e pozwoli pan, ¿e kiedy zostanie wywo³any, naj-
pewniej zabierze g³os, ale na razie nie zosta³ dopu-
szczony do g³osu, wiêc jest jeszcze na to czas.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: A w jakim
trybie pani odpowiada? Jako kto?)

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Jako marsza³ek.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pana o odpowiedŸ.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Szanowni Pañstwo, nauczony doœwiadczeniem
równie¿ z kilku innych nowelizacji dotycz¹cych
prawa medialnego jestem zmuszony powiedzieæ,
¿e Sejm, Senat, parlament mo¿e zrobiæ wszystko,
wiêc ja bym tylko przestrzega³ przed pewnymi po-

chopnymi decyzjami. Jako przyk³ad podam tutaj
decyzjê parlamentarnej komisji kultury sprzed
kilku lat, dotycz¹c¹ wprowadzenia pewnej po-
prawki w³aœnie do ustawy o radiofonii i telewizji,
kiedy Wysoka Komisja by³a ostrzegana, ¿e mo¿e
byæ to uznane za niezgodne z prawem unijnym,
z dyrektyw¹ europejsk¹. Sejm wtedy uzna³, ¿e je-
dnak jest to zgodne i poprawka zosta³a wprowa-
dzona, a dzisiaj Polsce gro¿¹ wielomilionowe kary
z tego tytu³u z powodu kontroli Komisji Europej-
skiej w tym sektorze i wytkniêcia w³aœnie tej no-
welizacji i tej luki, która wtedy powsta³a. Nie chcê
siê rozwodziæ, o co konkretnie chodzi, bo myœlê, ¿e
to pañstwa w tej chwili nie interesuje, ale w³aœnie
tak jest, ¿e Sejm mo¿e wszystko, a konsekwencje
póŸniej bywaj¹ bardzo groŸne.

Jeœli chodzi o dwa podstawowe, fundamental-
ne zarzuty wobec tej nowelizacji, to jest tu oczywi-
œcie zarzut konstytucyjny, ale nie jestem konsty-
tucjonalist¹ i nie chcê d³u¿ej na ten temat rozma-
wiaæ. Jednak bez wzglêdu na to, jakie poprawki
i jaki ³ad ta nowelizacja wprowadza, faktem jest,
¿e kompetencji konstytucyjnych – a w ramach
tych konstytucyjnych obowi¹zków polityki kon-
cesyjnej i polityki medialnej, która powinna siê
mieœciæ w³aœnie w kompetencjach Krajowej Rady
– Krajowa Rada zostaje pozbawiona. Moim wiêc
zdaniem nawet poprawki, które by³y wprowadzo-
ne, ¿eby jakoœ tê ustawê za³ataæ, nie s¹ wystar-
czaj¹ce. Ale konstytucja to kwestia naszych we-
wnêtrznych, polskich regulacji. Na temat trybu
regulacji, typu urzêdów regulacyjnych w Europie
mówi¹ natomiast liczne dokumenty Unii Euro-
pejskiej, miêdzy innymi zalecenie Komitetu Mini-
strów Rady Europy z 2000 r., do którego odsy³am.
I tam s¹ wymienione bardzo konkretne warunki
niezale¿noœci organu regulacyjnego. Ja uwa¿am,
¿e te warunki, przy takiej pozycji UKE, nie s¹
spe³nione. Trzeba by po prostu przedefiniowaæ
formu³ê Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. To
nie jest ¿adna krytyka urzêdu, tylko uwaga, ¿e
trzeba stworzyæ inny urz¹d i zapewniæ prawdziw¹
niezale¿noœæ, i wtedy mo¿na go ³¹czyæ z Krajow¹
Rad¹. Pozostanie oczywiœcie problem konstytu-
cyjny, jeœli chodzi o pozycjê Krajowej Rady. Takie
wiêc s¹ te dwa podstawowe zastrze¿enia.

Ale jest jeszcze jedno, du¿o bardziej ogólne. Tu-
taj pani senator mówi³a, po pierwsze, o tym, ¿e ta
ustawa odpolitycznia media publiczne – myœlê, ¿e
to jest bardzo dyskusyjna teza – a po drugie, i to
jest dla mnie sprawa wa¿niejsza, ¿e wychodzi na-
przeciw rozwojowi technologicznemu i temu, co
siê w tej chwili dzieje na rynku technologicznym
i rynku medialnym. Podstawowe zastrze¿enie jest
takie, ¿e w tej nowelizacji nie ma ani jednego zapi-
su, który by wyszed³ naprzeciw tym zmianom,
wiêc w niczym to nie pomo¿e. Zreszt¹ ustawodaw-
ca powiedzia³ wprost, ¿e to jest tylko preludium,
wstêp, a póŸniej bêd¹ nastêpne ustawy. Có¿, to
jest taki wstêp, ¿e najpierw wprowadza siê wielk¹
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rewolucjê, a póŸniej przychodzi zastanowienie,
jak dalej to zorganizowaæ. Moim zdaniem, kolej-
noœæ powinna byæ zgo³a odwrotna, to znaczy naj-
pierw trzeba by opracowaæ ca³¹ ustawê, a póŸniej
siê zastanowiæ, co ma robiæ Krajowa Rada Radio-
fonii, a co UKE w takim systemie. Tu nie ma wizji
systemu, jest tylko wizja g³êbokiej reorganizacji,
tak naprawdê zniszczenia pewnych elementów
regulacyjnych, wprowadzenia tych elementów na
zasadzie du¿o bardziej rynkowej i byæ mo¿e to jest
w³aœnie ten zamys³. Ale nie s¹dzê, ¿eby to by³o do-
bre rozwi¹zanie, nawet z punktu widzenia wolno-
rynkowego czy liberalnego, myœlê, ¿e taka deregu-
lacja tylko zaszkodzi rynkowi. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan minister chcia³by mo¿e odpowiedzieæ?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym zastrzec, ¿e cokolwiek powiem, bê-

dzie to wypowiedŸ sekretarza stanu w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego, po-
za zwyczajowymi odpowiedziami na zapytania
i dezyderaty komisji sejmowych, nie zg³asza³ ¿a-
dnych w³asnych inicjatyw do poselskiego projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
I w ten sposób wyrazi³ swoj¹ ogóln¹ akceptacjê
dla przedk³adanego projektu.

Mogê oœwiadczyæ tylko tyle, ¿e w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przygoto-
wywano projektu stanowiska rz¹du w sprawie po-
selskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ra-
diofonii i telewizji oraz innych ustaw. Dziêkujê.

(G³os z sali: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku, ja mam pytanie do pana

przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji.

(G³os z sali: Ale teraz do pana ministra.)

Mam pytanie dotycz¹ce Polskiego Radia. Z ja-
kiego powodu w dalszym ci¹gu nie ma pe³nego
sk³adu rady nadzorczej, skoro jest tak wielka
troska o poprawne funkcjonowanie? Przecie¿ to
zale¿y akurat od KRRiT. Kiedy to bêdzie uporz¹d-
kowane?

I druga sprawa. Po raz kolejny s³yszê pana wy-
powiedzi oceniaj¹ce ministrów. Na jakiej podsta-
wie je pan wyg³asza i jakie ma pan do tego upra-
wnienia? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Obywatelskie.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Szanowny Panie Senatorze!
Wydaje mi siê, ¿e odpowiedzia³em na to pyta-

nie, ale powiem jeszcze raz.
Procedura uzupe³niaj¹ca wybór cz³onka rady

nadzorczej Polskiego Radia trwa. Tej sprawie by³y
poœwiêcone ju¿ cztery posiedzenia Krajowej Rady,
konsultacje oczywiœcie s¹ znacznie szersze, by³y
trzy czy cztery g³osowania. Problem, jak zwykle,
jest taki, ¿e jest to spó³ka Skarbu Pañstwa, a wiêc
trudno znaleŸæ osobê, która z jednej strony – i za-
wsze tak by³o – ma kompetencje i wiedzê zwi¹zane
z funkcjonowaniem spó³ek medialnych, a z dru-
giej strony ma kompetencje oraz stosowne doku-
menty pozwalaj¹ce zasiadaæ w spó³kach Skarbu
Pañstwa. I taki jest nasz podstawowy problem.
I to oczywiœcie trwa.

Janieoceniamministra. Jakiemamdo tegopod-
stawy? Nie bardzo wiem i nie bardzo rozumiem to
pytanie. Ja po prostu odwo³ujê siê do tego, ¿e skoro
jednoosobowa decyzja w identycznej sprawie mini-
strowi zajê³a trzy miesi¹ce, to proszê daæ na to Kra-
jowej Radzie przynajmniej tyle samo czasu.

Podkreœlam, spó³ka funkcjonuje normalnie,
w tej chwili zarz¹d w ¿aden sposób nie jest zwi¹za-
ny ani ograniczony – ja nie mówiê, ¿e zawsze, mó-
wiê: w tej chwili – w podejmowaniu decyzji, rów-
nie¿ powa¿nych decyzji finansowych. Bo zupe³nie
inna sytuacja jest w telewizji publicznej, ale aku-
rat w Polskim Radiu zarz¹d funkcjonuje zupe³nie
normalnie i ja mam nadziejê, ¿e znajdziemy
w koñcu dobrego kandydata, takiego, który z jed-
nej strony bêdzie mia³ kompetencje ekonomiczne,
pozwalaj¹ce zasiadaæ w spó³kach Skarbu Pañ-
stwa, a z drugiej strony bêdzie to po prostu ktoœ
zwi¹zany z mediami. I to tyle.

Mo¿e jeszcze tylko dodam – bo to, co pan se-
nator Augustyn mówi³ o organizacjach po¿ytku
publicznego, jest bardzo istotne – ¿e te konsul-
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tacje oczywiœcie ca³y czas trwaj¹ i spó³ki przed-
stawiaj¹ stosowne dokumenty w sprawie udo-
stêpniania czasu. Ale tak jak mówiê, to jest
sprawa bardziej skomplikowana i byæ mo¿e war-
to to rozwi¹zaæ ustawowo w ustawie o mediach
publicznych…

(G³os z sali: Ja bym, Panie Przewodnicz¹cy…)
No, skoro pan senator obieca³, ¿e o to zadba, to

mi ul¿y³o. Dziêkujê bardzo. Jestem szczêœliwy
schodz¹c z tej ambony. Dziêkujê.

(Senator Krystyna Bochenek: Ja mam jeszcze
jedno pytanie.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Ale to za chwilê.
Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.
Aha, pani chcia³a do pana… To mo¿e, skoro ju¿

pan tu jest, to proszê.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, proszê, Pa-

ni Marsza³ek.)

Senator Krystyna Bochenek:

Panie Ministrze! Panie Redaktorze!
Przepracowa³ pan wiele lat w publicznych me-

diach, jest pan znanym dziennikarzem telewizyj-
nym. Du¿o tu pada s³ów o tym, ¿e rada ma byæ od-
polityczniona i ¿e to takie straszne itd., itd. Proszê
powiedzieæ nam wszystkim: czy pan uwa¿a, ¿e
obecna Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w któ-
rej pan zasiada i której pan przewodniczy, to jest
cia³o absolutnie bezstronne i zrównowa¿one poli-
tycznie? Proszê, ¿eby pan odpowiedzia³ jako wielo-
letni redaktor, cz³owiek, który ma doœwiadczenie
z mediami publicznymi i szef tej rady. Tak czy nie?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Szanowna Pani Marsza³ek!
Ja by³em wybierany do Krajowej Rady Radiofo-

nii przez pañstwa w³aœnie, wiêc czêœæ z pañstwa
pamiêta, jak to wygl¹da³o i jakie siê toczy³y dys-
kusje parlamentarne na temat ka¿dej kandyda-
tury do takiego urzêdu jak Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji. I wiadomo, ¿e przy ka¿dym tego ty-
pu wyborze dyskusja jest polityczna i ocena jest
polityczna. Chodzi tylko o jedno, o to, ¿e zast¹pie-
nie tego inn¹ procedur¹ w ¿aden sposób tego nie
wyleczy, wrêcz przeciwnie – ja sugerujê, ¿e to po-
gorszy sprawê, dlatego ¿e procedury bêd¹ takie
same. Kwestia rekomendacji tutaj niczego… Nie

chcê ju¿ w to wchodziæ. W ka¿dym razie œmiem
twierdziæ, ¿e… Albo inaczej, dam przyk³ad na,
zdaniem wielu z pañstwa, bardzo upolitycznione
rady nadzorcze spó³ek mediów publicznych. Przy
wyborze cz³onków do tych rad nadzorczych
wszyscy kandydaci mieli rekomendacje instytucji
i stowarzyszeñ twórczych. Wszyscy mieli. Czy to
uchroni³o…?

(Senator Krystyna Bochenek: Ale czy ta rada
jest bezstronna politycznie? Tak czy nie? O to pro-
si³am.)

Ale, Pani Senator, czy to uchroni³o spó³ki me-
diów publicznych od upolitycznienia?

(Senator Krystyna Bochenek: Pan odpowiada
mi pytaniem na pytanie. Ja chcia³abym wiedzieæ,
czy Krajowa Rada jest bezstronna i czy g³osy
w niej s¹ zrównowa¿one. Czy jest tak, czy nie? Czy
obecna rada jest bezstronna politycznie? Ja chcê
króciutk¹ odpowiedŸ. Nie chcê pana mêczyæ.)

Dobrze.
Pani Senator, nie chcê odpowiadaæ pytaniem

na pytanie, ale odpowiem w ten sposób. Czy jest
pani senator w stanie wskazaæ w ostatnim pó³ro-
czu funkcjonowania Krajowej Rady, kiedy ja by-
³em przewodnicz¹cym, jakiekolwiek g³osowanie
w tej radzie, którego wynik mia³by charakter poli-
tyczny? Tak, uwa¿am, ¿e w tej chwili decyzje, któ-
re podejmujemy, s¹ odpolitycznione.

(Senator Krystyna Bochenek: Czyli g³osy s¹ zró-
wnowa¿one.)

A czy si³y s¹ zrównowa¿one? Taki jest sk³ad ra-
dy. S¹ równowa¿one, bo bez osi¹gniêcia konsen-
susu nie ma podjêtej decyzji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Swoje pytanie kierujê do pana wiceministra

kultury.
Ale na pocz¹tku krótki wstêp. Szanowni Pañ-

stwo, nowelizacja ustawy przesz³a procedurê le-
gislacyjn¹ w Sejmie, koñczy siê procedura legisla-
cyjna w Senacie, ustawa wróci ponownie do Sej-
mu, a do tej pory nie poznaliœmy stanowiska
rz¹du. Ustawa burzy ³ad medialny w naszym kra-
ju. Nie znamy stanowiska rz¹du! Pan wicemini-
ster by³ ³askaw powiedzieæ, ¿e Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego nie prezentowa³o
swojego stanowiska, co mia³oby oznaczaæ, ¿e jest
akceptacja dla tego projektu.

Ale ja siê pytam, gdzie jest stanowisko rz¹du do
kluczowej ustawy medialnej w naszym kraju?
Gdzie jest stanowisko rz¹du do ustawy, która
burzy ³ad medialny?
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Panie Ministrze, pytanie wprost. Je¿eli na-
st¹pi³by krach, je¿eli nast¹pi³oby za³amanie ryn-
ku medialnego na podstawie tej ustawy, któr¹ za-
pewne pañstwo z Platformy przeg³osujecie, to kto
weŸmie za to odpowiedzialnoœæ i kto poniesie kon-
sekwencje takiego stanu rzeczy?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo. Pan minister mo¿e odpowiadaæ
z miejsca.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:

Pytanie pana senatora…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ci-

cho! Proszê rozpocz¹æ.)
Pytanie pana senatora ma…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pañstwa, przepraszam, jesteœmy w Senacie.
W tej chwili pan minister odpowiada, a wszyscy
milcz¹.)

…charakter prognostyczny. Trudno w tym mo-
mencie rozwa¿aæ, co by siê sta³o, gdyby siê sta³o.
Myœlê, ¿e prawo polskie tak¹ sytuacjê okreœla,
wiêc ja bym nie chcia³ wchodziæ w szczegó³y i do-
prowadzaæ do jakiejœ b³êdnej interpretacji.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Ale kto? Czy premier rz¹du jest w stanie wzi¹æ
na swoje barki taki ciê¿ar, ¿e przyczyni³ siê do te-
go, i¿ nast¹pi³ rozk³ad rynku medialnego w Pol-
sce? To jest podstawowe i elementarne pytanie,
Panie Ministrze.

(Senator Krystyna Bochenek: Proszê siê nie
martwiæ panem premierem.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. Rozumiem, ¿e odpowiedzi i tak nie bê-
dzie, wobec tego mo¿e z tym skoñczmy.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Panie Mar-
sza³ku, przepraszam bardzo, ale my te¿ chcemy
zadaæ pytanie.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Mo¿e inaczej…)
Dobrze. Przepraszam.
Ju¿ jest pan Jurcewicz. A pani siê zapisuje, tak?

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Tak.)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku, ja mam podobne pytanie.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: I An-

drzejewski.)
Kto wzi¹³ odpowiedzialnoœæ w 2005 r. za z³o¿o-

ny poselski projekt ustawy dotycz¹cej KRRiT?
(Rozmowy na sali)
Je¿eli mo¿na, to do pana Skurkiewicza.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Zaraz, zaraz, proszê pañstwa…
(Rozmowy na sali)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-

sza³ku, nie wiem, czy to jest regulaminowe, ale
chêtnie udzielê odpowiedzi.)

Nie, proszê pañstwa. Pytania do pytania. Pyta-
nia do sprawozdawców i sprawozdawców mniej-
szoœci ju¿ by³y i zosta³y zakoñczone.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: W czasie dys-
kusji udzielê odpowiedzi.)

Tylko pan senator Paszkowski oczekuje na
przybycie pana senatora Misiaka, bo chcia³by
uzyskaæ odpowiedzi.

Tak ¿e w tej chwili kolejna osoba to jest pani se-
nator Borys-Damiêcka. Proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Chcia³abym powiedzieæ, ¿e bardzo dziwiê siê
pytaniu, jakie zada³ pan senator Skurkiewicz.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
pani senator, to nie debata, tylko pytania. Do ko-
go? Do ministra? Do pana…?)

Tak. Ale, Panie Marsza³ku, proszê byæ tak kon-
sekwentny wobec wszystkich, którzy zabieraj¹
g³os, jak w tej chwili pan staje siê konsekwentny
w piêtnastej sekundzie mojej wypowiedzi.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Czy
pani by³aby w stanie powiedzieæ, kiedy by³em nie-
konsekwentny?)

Tak, na przyk³ad pozwala³ pan marsza³ek na
d³u¿sze wypowiedzi. A ja chcê…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To siê
wszystkim zdarza.)

Ja chcê zadaæ pytanie.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pani, skoñczmy dyskusjê.)
W³aœnie.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê o pytanie. Albo nie bêdziemy rozmawiali.)
Moje pytanie do pana Skurkiewicza brzmi: dla-

czego pan…?
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pytania do pana Skurkiewicza siê skoñczy³y.
(Oklaski)

Pytania do pana Skurkiewicza by³y w czêœci do-
tycz¹cej pytañ do sprawozdawców i sprawozdaw-
ców wniosków mniejszoœci. W tej chwili jesteœmy
na etapie zadawania pytañ przedstawicielom
rz¹du.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: A czy panu
marsza³kowi mogê zadaæ pytanie?)

Nie, proszê pani. Takiej formu³y nie ma.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Bo ja nie ro-

zumiem, dlaczego pan Skurkiewicz zadaje pyta-
nie, na które odpowiedŸ znajduje siê w propozy-
cjach niniejszej ustawy.)

Proszê pani, myœlê, ¿e jeszcze bêdziemy mieli
debatê, tak ¿e bêdzie pani mia³a mo¿liwoœæ skry-
tykowania pana Skurkiewicza, bo debata jest nie-
ograniczona i ka¿dy mo¿e wypowiadaæ takie po-
gl¹dy, jakie chce. To wszystko.

Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Dziêkujê

bardzo.)
Proszê bardzo, pan senator.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, jak¹ pan w nowym ³adzie me-

dialnym widzi rolê ministra kultury i dziedzictwa
narodowego? W którym miejscu? To jest pierwsze
pytanie.

Drugie. Jak pan to ocenia i kto przejmie skreœ-
lone kompetencje dotychczasowego organu kon-
troli i regulacji rynku – teraz ju¿ Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji nie jest organem regulacji ryn-
ku medialnego – do stania na stra¿y: samodziel-
noœci nadawców, interesów odbiorców, otwartego
i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewiz-
ji. To w ramach legalizmu zosta³o wykreœlone
z kompetencji jakiegokolwiek podmiotu dbaj¹ce-
go o rynek mediów.

Czy minister kultury ma jakieœ kompetencje
w tym zakresie, czy umywa rêce i nie ma ¿adnych?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Minister kultury nie umywa r¹k. Zmiany do

ustawy daj¹ delegacje i zobowi¹zuj¹ ministra do
przygotowania odpowiednich rozporz¹dzeñ. To
jest zasadnicza zmiana i to jest podstawowe zobo-
wi¹zanie dla ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego.

A jeœli chodzi o usytuowanie ministra kultury
jako odpowiedzialnego w zakresie kompetencji
rz¹dowych co do polityki audiowizualnej, to zmia-

ny w sposób zasadniczy tego usytuowania nie
modyfikuj¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pytanie dodatkowe, które ³¹czy siê z procesem

legislacyjnym. Jest projekt, ¿eby ustawa natych-
miast wesz³a w ¿ycie. Czternaœcie dni to jest bar-
dzo ma³o. A rozporz¹dzenia ministra kultury, któ-
ry nie ma ¿adnych innych kompetencji, maj¹ za-
st¹piæ dotychczas funkcjonuj¹ce rozporz¹dzenia
organu konstytucyjnego, jakim jest Krajowa Ra-
da Radiofonii i Telewizji.

Jaki jest stan przygotowañ do wydania rozpo-
rz¹dzeñ i jaki jest w tej chwili, w ramach kompe-
tencji, zakres weryfikacji dotychczasowych roz-
porz¹dzeñ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?
Jak pan minister ocenia dotychczasowy dorobek
legislacyjny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
skoro przejmuje pan te kompetencje?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Zapisy projektu zmian do ustawy okreœlaj¹,

w jakim czasie minister kultury i dziedzictwa na-
rodowego ma przygotowaæ rozporz¹dzenia, które
wymieni³em. W trosce o to, ¿eby rozporz¹dzenia
by³y przygotowane odpowiednio, gdy¿ to s¹ bar-
dzo z³o¿one dokumenty, zosta³ zawarowany odpo-
wiedni czas.

A co do ocen, to wybaczy pan senator, ale mo¿e
nie w tym punkcie debaty.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ rzeczywiœcie trudno jest udzieliæ od-

powiedzi, prosi³bym jako przewodnicz¹cy Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu, który musi równie¿
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monitorowaæ wype³nianie konstytucyjnych obo-
wi¹zków przez wszystkie organy zajmuj¹ce siê
kultur¹, o wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na temat sta-
nu zaawansowania prac i stosunku do dotych-
czasowych rozporz¹dzeñ. Wniosê to na forum Ko-
misji Kultury i Œrodków Przekazu. Taka mo¿li-
woœæ istnieje. Wobec tego bardzo proszê, ¿eby pan
minister przedstawi³ na piœmie odpowiedŸ na to
pytanie.

Proszê równie¿, by odpowiedzia³, jaki jest har-
monogram prac nad legislacj¹ podustawow¹,
przy zmienionym zakresie medialnej struktury
zarz¹dzania i kszta³towania prawa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e pan marsza³ek Zió³kowski bêdzie

mia³ okazjê otworzyæ dyskusjê.
Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Marsza³ku, bardzo dziêkujê za nadzoro-
wanie pytañ.

Teraz przechodzimy do nastêpnej fazy, miano-
wicie do dyskusji.

W takim razie
rozpoczynam dyskusjê.

Przypominam wszystkim pañstwu senatorom
o znanych nam wszystkim wymogach regulami-
nowych.

Pan senator Krzysztof Piesiewicz jako pierwszy
dyskutant. Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zosta³ zg³oszony wniosek o odrzucenie ustawy.

Wobec takiej tezy warto by siê zastanowiæ. To zna-
czy, ¿e wszystko jest w porz¹dku, ¿e ¿yjemy
w przestrzeni regulowanej prawnie, która jest
przez nas akceptowana. Otó¿ wydaje mi siê, ¿e
jest zupe³nie inaczej. ¯e przestrzeñ medialna,
w której ¿yjemy – a szczególnie bardzo istotny ele-
ment tej przestrzeni, to jest media publiczne – wy-
maga pochylenia siê nad tym, spokojnej refleksji
i podjêcia wysi³ku, choæby wstêpnego, ¿eby zmie-
niæ porz¹dek rzeczy, jaki jest.

Ale na wstêpie chcia³bym powiedzieæ o czymœ
innym. W latach osiemdziesi¹tych Nicolae Ceau-
sescu wprowadzi³ taki przepis, ¿e trzeba by³o reje-
strowaæ maszyny do pisania i powielacze, tak jak

siê rejestruje broñ. Wiadomo, o co chodzi³o temu
panu, i wiadomo, jak traktowa³ wolne s³owo. Wie-
dzia³, ¿e wolne s³owo jest groŸne. Wydaje mi siê, ¿e
niekiedy my, którzy stanowimy prawo, zachowu-
jemy siê – proszê wybaczyæ, bo to jest skrót myœlo-
wy i metafora – troszeczkê jak ten pan, który
wprowadzi³ owe przepisy dotycz¹ce maszyn do pi-
sania. Bo technologia i rozwój techniki za chwilê
spowoduj¹, ¿e te przeregulowania bêd¹ œmieszne.
Proszê spojrzeæ na nasze dzieci, które chodz¹
z plecakami, w których maj¹ laptopy. Proszê
spojrzeæ na rozwój przekazu, który nazywa siê cy-
frowym, i na przekaz satelitarny.

W zwi¹zku z tym rzeczywiœcie najwa¿niejsz¹
ustaw¹, jak¹ kiedyœ wprowadzimy – mam nadzie-
jê, ¿e szybko – jest ustawa dotycz¹ca mediów pub-
licznych. A to dlatego ¿e ka¿demu wolnemu spo³e-
czeñstwu, które chce dbaæ o swoj¹ teraŸniejszoœæ,
przysz³oœæ i przesz³oœæ oraz o swoj¹ kulturê, tego
rodzaju dar – nie bojê siê u¿yæ tego okreœlenia –
jest potrzebny. I trzeba dzisiaj powiedzieæ jasno:
politycy uczynili wszystko, aby piêkn¹ ideê me-
diów publicznych z roku na rok coraz bardziej
sp³aszczaæ i niszczyæ.

W zwi¹zku z tym ustawa, której bêdê najbar-
dziej oczekiwa³, bêdzie uchwalona w interesie
publicznym, w interesie polskiej kultury, w inte-
resie polskiego œwiata dziennikarskiego, w intere-
sie wolnego s³owa, w interesie wolnej myœli i w in-
teresie kontynuacji ca³ego dorobku polskiej kul-
tury.To jest ustawa o mediach publicznych jako
o pewnym dobru, które sobie funduje spo³eczeñ-
stwo, i dobru, które rzeczywiœcie jest dobrem spo-
³ecznym, a nie dobrem politycznym.

Wobec rozwijaj¹cego siê rynku medialnego za-
pewne bêdzie musia³a byæ nowa ustawa o prze-
strzeni medialnej, poniewa¿ rzeczy, które dzisiaj
uchwalamy, ju¿ zawieraj¹ w sobie elementy ana-
chroniczne.

I chcê powiedzieæ tak¹ rzecz – nikogo nie s¹dzê,
nikogo nie oceniam – ¿e gdyby tylko ustawa
z 1992 r. o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
by³a przez polityków traktowana przez pryzmat
dobra publicznego, mog³aby byæ dobr¹ ustaw¹.

Niestety, dzisiaj Platforma Obywatelska, czyli
ten uk³ad, który rz¹dzi, próbuje dokonaæ ma³ego
kroku. Powstaje pytanie, czy to jest dobra usta-
wa? To nie jest ustawa idealna, ale to jest ustawa,
która w istocie powoduje jedn¹ zasadnicz¹ zmia-
nê systemow¹. To nie politycy bêd¹ szukali
swoich polityków do Krajowej Rady. Bêd¹ to lu-
dzie, którzy musz¹ otrzymaæ rekomendacje. Ja
bym bardzo prosi³ wszystkich pañstwa senato-
rów, aby pochylili siê nad poprawkami, które uda-
³o siê wypracowaæ w Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu Senatu, bior¹c pod uwagê legalizm kon-
stytucyjny i merytoryczny punkt widzenia. Mia-
nowicie, tu ¿aden klub parlamentarny Platformy
Obywatelskiej ani PiS nie bêdzie mia³ wiele do ga-
dania, je¿eli podmioty, które s¹ przywo³ane w tej
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ustawie i w tej poprawce, bêd¹ dzia³a³y pro publi-
co bono i odpowiedzialnie.

To znaczy, w poprzednim zapisie sejmowym by-
³o sto piêæ uczelni wy¿szych, stowarzyszenia twór-
cze i dziennikarskie. Poprawka, któr¹ bardzo go-
r¹co polecam – i zaraz powiem dlaczego – by³a
uchwalona przez Komisjê Kultury i Œrodków Prze-
kazu. Ona ogranicza to tylko do trzydziestu piêciu
uczelni uniwersyteckich, tak zwanych nieprzy-
miotnikowych, w których jest przynajmniej piêæ
wydzia³ów humanistycznych i które posiadaj¹ up-
rawnienia do nadawania tytu³ów doktorskich.
A wiêc bêd¹ to uniwersytety: jagielloñski, poznañ-
ski, Marii Curie-Sk³odowskiej, warszawski, gdañ-
ski, wroc³awski itd., itd. To jest – w tej chwili nie po-
wiem dok³adnie – oko³o szesnastu uczelni i oko³o
piêtnastu wy¿szych uczelni artystycznych, posia-
daj¹cych prawo do nadawania stopni naukowych.

I dzisiaj mo¿emy powiedzieæ tak: by³oby nieu-
czciwoœci¹ zak³adaæ, ¿e Platforma kombinuje, ¿e-
by zmieniæ uk³ad polityczny na swój, poniewa¿
z góry trzeba przyj¹æ, ¿e senaty tych uczelni, które
stanowi¹ – czy nam siê to podoba, czy siê nie po-
doba – sól ziemi, je¿eli chodzi o problemy cywiliza-
cyjne i kulturowe, zapytamy: dacie rekomendacjê
Kowalskiemu? Wy, reprezentuj¹cy presti¿ tej
uczelni, wy, reprezentuj¹cy historiê tej uczelni,
wy, odpowiedzialni za kszta³towanie duchowe,
kulturowe, informacyjne wspólnoty, w której fun-
kcjonujecie jako oœrodki wiedzy i nauki. Dlatego
jakikolwiek zarzut, ¿e my jeszcze raz to upolitycz-
niamy i wysadzamy w powietrze, jest z gruntu
chybiony. Chyba ¿e zak³adacie pañstwo, ¿e oto
zarz¹d Platformy Obywatelskiej ma tak zwany uk-
³ad z senatami uczelni, które s¹ najbardziej pre-
sti¿owe w Polsce. Ja powiem wiêcej, chocia¿ byæ
mo¿e nie powinienem tego mówiæ: to jest ogromna
odwaga, je¿eli ktoœ myœli politycznie, wykonuj¹c
tego rodzaju zabieg, poniewa¿ – ¿e tak powiem – to
siê urwie ze smyczy.

Chcê powiedzieæ tak: poprzednio by³o sto piêæ
uczelni i dwie referencje. Proszê bardzo, tylko ja
w dalszym ci¹gu popieram poprawkê komisji dla-
tego, ¿eby nie anarchizowaæ. Nie mo¿na prosiæ Se-
natu Uniwersytetu Jagielloñskiego czy Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego, aby konsultowa³
swoj¹ kandydaturê ze Zwi¹zkiem Artystów Scen
Polskich. Niech ka¿dy ma prawo. Nie bêdzie wiê-
cej ni¿ po jednym. A wszystkich organizacji, jak
obliczy³em, bêdzie oko³o czterdziestu.

Mówiê o tym po to, ¿ebyœmy przestali siê w tej
chwili przerzucaæ argumentami. Czy to jest dobra
ustawa? Nie. To jest ustawa, która zmierza do
przodu, byæ mo¿e w kontekœcie przysz³ych, lep-
szych rozwi¹zañ. Dzisiaj ten uk³ad, który rz¹dzi,
proponuje krok do przodu.

To nie s¹ zarzuty, proszê pañstwa. Ja wiem, ¿e
chcieliœcie wykreœliæ nazwiska SLD i st¹d siê dzia-

³y te sprawy, tam, w nocy, w styczniu i w grudniu.
Tylko ¿e wykonaliœcie jedn¹ rzecz – przerwanie
kadencyjnoœci i rotacyjnoœci spowodowa³o, i¿ do-
s³ownie za trzy lata nowy uk³ad wybierze swoich,
natomiast tutaj nie ma takiej mo¿liwoœci, ponie-
wa¿ musielibyœmy zak³adaæ, ¿e te senaty i te
uczelnie, i te stowarzyszenia nie chc¹ dzia³aæ pro
publico bono. I to jest jedno zagadnienie.

Drugie zagadnienie…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze, jeszcze dwie minuty na drugie zagadnienie.)
No to bêdê, Panie Senatorze, jeszcze raz prze-

mawia³, poniewa¿ to s¹ bardzo wa¿ne sprawy.
Problem Urzêdu Komunikacji Elektronicznej.

Nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji mog³a dzia³aæ sprawnie w kon-
tekœcie meritum i dobra publicznego, zajmuj¹c
siê tak skomplikowanymi zagadnieniami, jak
problemy technologiczne wspó³czesnych œrod-
ków masowego przekazu. Rzecz tylko w tym, czy
w sprawach decyzji o charakterze konstytucyj-
nym i podmiotowym jest potrzebna zgoda takiego
organu publicznego, jakim jest Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji. Poprawki Senatu mówi¹: poro-
zumienie. Przepisy kodeksu cywilnego, orzeczni-
ctwo Naczelnego S¹du Administracyjnego i Izby
Cywilnej S¹du Najwy¿szego mówi¹: porozumienie
to jest zgoda obu stron. W zwi¹zku z tym na wszy-
stko to: odebranie koncesji, udzielenie koncesji,
okreœlanie nadawcy spo³ecznego, musi byæ zgoda
osób rekomendowanych przez oœrodki, które po-
winny byæ, czy siê nam to podoba czy nie, oœrod-
kami wiedzy, krzewienia tego wszystkiego, co jest
tolerancj¹, tego wszystkiego, co jest m¹droœci¹.
Czy tak bêdzie? Nie wiem, ale w³aœnie tam siê od-
wo³ujemy. Do kogo siê mamy odwo³aæ innego?
Macie Pañstwo jakieœ inne pomys³y? Odwo³ujemy
siê tam i do stowarzyszeñ twórczych.

Ale ja na koñcu powiem, Pan Marsza³ek pozwo-
li, jedn¹ rzecz. S¹ trzy podmioty: prezydent, Senat
i Sejm. Sejm i Senat to s¹ z istoty rzeczy cia³a poli-
tyczne, które bêd¹ wybiera³y z rekomendacji, to
znaczy bêd¹ wybiera³y nie tych, których siê wy-
znacza, tylko tych, którzy przyjd¹ z tych senatów
uczelni. Ale prezydent jest osob¹, co do której mu-
simy zak³adaæ, z uwagi na nasze pragnienia, na
nasze marzenia, ¿e jest ponadpartyjna, ponadpo-
lityczna, a w ka¿dym razie chcia³oby siê, ¿eby tak
by³o. Chcia³oby siê, ¿eby tak by³o.

(G³os z sali: A tak nie jest?)
Pozwoli pan, ¿e skoñczê? Ja ju¿ muszê koñczyæ.
Tak zak³adamy, to jest ca³y czas nasza nadzie-

ja, ¿e tak jest i tak powinno byæ. Ja nie twierdzê ni-
czego, ja tylko konstatujê, ¿e zawsze jest to nasza
nadzieja.

W zwi¹zku z tym równie¿ klubowi Platformy to
przedk³adam i klubowi PiS to przedk³adam, i Wy-
sokiemu Senatowi to przedk³adam. Nie twierdzê,
¿e jestem do tego przekonany, bo jest zachwiana
jakby równoœæ stron. Ale ja sk³adam taki wniosek,
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¿eby rekomendacje nie dotyczy³y prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, a¿eby prezydent móg³ sam
wybraæ tych, których chce. Poniewa¿ musimy
z góry zak³adaæ, ¿e to jest nasz prezydent i ¿e ten
wybór bêdzie m¹dry.

Sk³adam tak¹ poprawkê, bêdziemy dyskuto-
wali w komisji, mo¿e ona siê przyda. Sk³adam ró-
wnie¿ poprawkê…

(G³os z sali: Bardzo dobra…)
Panie Senatorze,
(G³os z sali: Ale to dobra…)
Cicho, cicho, cicho! (Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Chcemy, ¿eby by³o dobrze. chcemy, ¿eby to by³

normalny demokratyczny kraj i ¿eby media by³y
rzeczywiœcie publiczne. Sk³adam tak¹ poprawkê.
Nie jestem do niej do koñca przekonany z uwagi
na zachwianie równoœci, ale tak¹ poprawkê sk³a-
dam po to, ¿eby ona w ogóle by³a. Sk³adam trzy
poprawki, ju¿ nie bêdê ich omawia³, poniewa¿ pan
marsza³ek ju¿ mi czas podliczy³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale trzy poprawki na dwanaœcie minut to jest

dobry wynik. Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ale w ka¿dym ra-

zie proszê mnie zapisaæ jeszcze raz do g³osu, Panie
Marsza³ku. Dziêkujê uprzejmie.)

Tak, ale tylko trzy minuty jeszcze panu zosta³y,
Panie Senatorze.

(G³osy z sali: Nie, nie!)
No dobrze, piêæ. (Oklaski)
WtakimraziepansenatorRyszka,proszêbardzo.
I teraz naprawdê bêdê pilnowa³ dyscypliny, na

to siê nastawiam, bo inaczej siê w sposób hanieb-
ny rozgadamy.

Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Proszê mi przypom-

nieæ, jak minie osiem minut.)
Po oœmiu minutach bêdzie pan mia³ ostrze¿e-

nie, ¿e jeszcze dwie minuty zostaj¹.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Senator Piesiewicz jest optymist¹ i ja mu tego

zazdroszczê. Zazdroszczê mu tego i w moim wy-
st¹pieniu nie bêdê powtarza³ argumentów, które
przywo³a³em we wniosku mniejszoœci uzasadnia-
j¹cym odrzucenie ustawy w ca³oœci. Obecnie
pragnê skupiæ uwagê na przysz³oœci mediów pub-
licznych, bo o tym ta ustawa zadecyduje.

Na pocz¹tek pragnê przypomnieæ, ¿e w tej spra-
wie, o dziwo, zabrali g³os tak¿e polscy biskupi. Za-
wsze tak czyni¹, gdy dobro wspólne jest zagro¿o-
ne. Komunikat zebrania plenarnego Konferencji

Episkopatu Polski, które odby³o siê 5 i 6 marca
bie¿¹cego roku w Warszawie, informuje, ¿e wœród
omawianych spraw by³ równie¿ problem mediów
publicznych. Informacja na ten temat podana by-
³a bardzo lakonicznie, ale w tym krótkim tekœcie,
tak uwa¿am, powiedziano bardzo wiele. Czytamy
tam: „Biskupi podkreœlili znaczenie mediów
publicznych dla kultury i zachowania to¿samo-
œci Polaków. Stanowi¹ one wysokiej rangi dobro
narodowe, dlatego powinny byæ zachowane
i chronione”.

Ja wiem, ¿e dzisiaj nikt nie kwestionuje wa¿nej
roli mediów publicznych w wielu obszarach ¿ycia
spo³ecznego, kulturalnego i politycznego. Nikt nie
musi uzasadniaæ, ¿e media publiczne, jeœli dobrze
wype³niaj¹ swoj¹ misjê spo³eczn¹, to oczywiœcie
pog³êbiaj¹ wiêzi miêdzyludzkie, przyczyniaj¹ siê
do zintegrowania Polaków wokó³ spraw wa¿nych
dla narodu i pañstwa. To nie media komercyjne,
ale w³aœnie publiczne kszta³tuj¹ patriotyzm,
utrwalaj¹ poczucie to¿samoœci narodowej. Czy-
ni¹ tak poprzez przypominanie wielkich kart hi-
storii, budzenie dumy z dokonañ pokoleñ Pola-
ków, a jednoczeœnie ukazuj¹ wspó³czesne zalety
Polaków, ich uzdolnienia i talenty.

Czy muszê podawaæ przyk³ady, ¿e w mediach
komercyjnych obecnie prawie nigdy nie mówi siê
pozytywnie o Polakach, pomija siê nasze osi¹g-
niêcia, lekcewa¿y polsk¹ historiê? To media pub-
liczne najczêœciej patronuj¹ tworzeniu dzie³ fil-
mowych i teatralnych, które poszerzaj¹ nasze
dziedzictwo narodowe. Gdyby istnia³y tylko me-
dia komercyjne, nast¹pi³oby katastrofalne
w skutkach zachwianie równowagi na polu ³adu
informacyjnego w pañstwie.

Chcia³bym to pokazaæ na jednym przyk³adzie,
mianowicie na respektowaniu potrzeb religijnych
Polaków. I to odnosi siê do wszystkich wyznañ
i religii, nie tylko do Koœcio³a rzymskokatolickie-
go. Proszê mi pokazaæ w mediach komercyjnych
uczciwie prowadzone programy religijne. S¹ tylko
ataki na duchownych, wy³¹cznie szydzenie ze
œwiêtoœci i postaw religijnych Polaków. A przecie¿
kultura religijna, kultura duchowa, stanowi bar-
dzo wa¿ny nurt ludzkiego ¿ycia, ¿ycia ka¿dego
spo³eczeñstwa. Kultura ducha narodu jest du-
chem jego kultury – tak nas naucza³ Jan Pawe³ II.
I w³aœnie ten obszar jest obecnie w miarê dobrze
objêty misj¹ mediów publicznych.

To prawda, ¿e w mediach publicznych progra-
my religijne s¹ tylko niewielkim wycinkiem gigan-
tycznej oferty programowej, jednak dla milionów
wierz¹cych Polaków p³ac¹cych abonament jest to
czytelny znak respektowania naszych praw, sza-
cunku wobec sacrum, którego w kulturze narodu
i w ¿yciu publicznym nie da siê niczym zast¹piæ.
I tak¿e z tego powodu media publiczne nale¿y
chroniæ, zachowaæ i konsekwentnie rozwijaæ, nie
zaœ podporz¹dkowywaæ publiczne media, co mo¿e
staæ siê z powodu omawianej nowelizacji ustawy
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medialnej, rz¹dowi. Jeœli jakimœ trafem wejdzie ta
ustawa w ¿ycie, to ciê¿ki mo¿e okazaæ siê los nie-
których nadawców, i to niekonieczne tych najwiê-
kszych, mo¿e tylko tych najbardziej dra¿ni¹cych.
Kto wie, czy kluczowych poprawek w nowelizacji
tej ustawy nie tworzono w³aœnie pod k¹tem tych
podmiotów, które dzisiaj najbardziej dra¿ni¹ – nie
bêdê ich wymienia³ z nazwy, nie o to chodzi.

O nieposkromionych apetytach Platformy
Obywatelskiej œwiadczy te¿ inny „rewelacyjny”
eksperyment zwiastuj¹cy kolejny cud: zapowiedŸ
ca³kowitej likwidacji abonamentu radiowo-tele-
wizyjnego. Najpierw od 2009 r. maj¹ byæ zwolnio-
ne z p³acenia abonamentu osoby niezdolne do
pracy oraz emeryci. I dlatego, niejako na margine-
sie tej nowelizacji, chcia³bym przypomnieæ, ¿e
abonament radiowo-telewizyjny funkcjonuje nie-
mal w ca³ej Europie. Taki model finansowania
mediów publicznych istnieje w Niemczech, w Bel-
gii, Francji, Grecji, W³oszech, Portugalii, Danii,
a przy mniejszym wykorzystaniu œrodków z abo-
namentu tak¿e w Hiszpanii i w Holandii. Ca³kowi-
cie opieraj¹ siê na abonamencie Wielka Brytania,
Szwecja i Finlandia, zrezygnowa³ z tego jedynie
Luksemburg.

W Polsce op³aty abonamentowe s¹ przeznaczo-
ne na dzia³alnoœæ Telewizji Polskiej SA, Polskiego
Radia oraz siedemnastu radiowych rozg³oœni re-
gionalnych. Dziêki tym wp³ywom media publicz-
ne realizuj¹ swoj¹ misjê. Na pewno ich programy
wymagaj¹ zmian, gdy¿ przede wszystkim w tele-
wizji, mo¿na siê z tym zgodziæ lub nie, misja jest
realizowana fatalnie. Jeœli jednak zniknie abona-
ment, to media publiczne ca³kowicie upadn¹,
a na to tylko czekaj¹ media komercyjne, które od
dawna uskar¿aj¹ siê, ¿e media publiczne zani¿aj¹
koszty wszystkich reklam. A trzeba pamiêtaæ, ¿e
nie chodzi tu o miliony, ale o miliardy z³otych.

Prezes TVP Andrzej Urbañski, pytany o to, co jest
najwa¿niejsze w medialnej operacji Platformy Oby-
watelskiej, odpowiedzia³: kasa. Przypomnia³, ¿e
w tym roku spó³ka ma wp³ywy z reklam w wysoko-
œci 2 miliardów 300 milionów z³. W zwi¹zku z tym
ka¿de uderzenie w Telewizjê Polsk¹ oznacza, ¿e te
pieni¹dze trafi¹ gdzie indziej. W minionej kampanii
wyborczej najwiêksze media prywatne zainwesto-
wa³y niezliczon¹ iloœæ godzin czasu antenowego
i gazetowych szpalt, atakuj¹c Prawo i Sprawiedli-
woœæ. Teraz po prostu ¿¹daj¹ za to zap³aty.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Osiem mi-
nut, Panie Senatorze.)

Krótko mówi¹c, finansowanie bud¿etowe bê-
dzie instrumentem totalnej w³adzy wykonawczej
nad mediami publicznymi. Zniesienie abonamen-
tu szybko zmieni telewizjê i radio publiczne w ¿eb-
raka, który b³aga rz¹d o coroczny datek i tylko
kwesti¹ czasu bêdzie ca³kowity upadek mediów
publicznych.

Konkludujê. Ta doraŸna nowelizacja ustawy
medialnej, pokrêtnie okreœlana prób¹ odpolitycz-
nienia mediów publicznych, jest typowym przy-
k³adem polityki Platformy Obywatelskiej prowa-
dzonej dzisiaj we wszystkich dziedzinach fun-
kcjonowania pañstwa. Chodzi o to, aby wszêdzie
burzyæ, demontowaæ, doprowadzaæ do chaosu,
a potem wobec ca³kowicie otumanionego spo³e-
czeñstwa wprowadziæ jako zbawienny œrodek to,
co na pocz¹tku zak³adano: prywatyzacjê. Dosko-
nale widaæ to na przyk³adzie s³u¿by zdrowia, a te-
raz ten manewr spotyka media publiczne. Zapo-
wiedŸ likwidacji abonamentu oraz ju¿ teraz uœ-
miercenie konstytucyjnego organu odpowiedzial-
nego za ³ad medialny, czyli Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji, to przyk³ad chaosu wprowadzanego
po to, aby potem doprowadziæ do prywatyzacji me-
diów publicznych. I na to nie mo¿e byæ zgody, Pa-
nie Marsza³ku. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszard Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
W wiêkszoœci dzisiejszych wypowiedzi widaæ

troskê o to, by media nie by³y upolitycznione. Po-
wiedzmy sobie szczerze: one by³y, s¹ i w jakieœ
mierze pozostan¹ upolitycznione. Idzie tylko o to,
¿eby to by³o w przyzwoitych granicach i wi¹za³o
siê z trosk¹ o istotne sprawy.

Kiedy w 1993 r. wchodzi³em do sk³adu Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji, a póŸniej jej prze-
wodniczy³em, wraz z kolegami, a by³o nas wów-
czas dziewiêciu, zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e jej
rola jest znacz¹ca, gdy¿ o Krajowej Radzie w Ra-
diofonii i Telewizji mówi³a konstytucja, a jej
art. 213 dawa³ nam ewidentne wsparcie. Chcieliœ-
my z tego korzystaæ i korzystaliœmy, wydaje mi
siê, rozs¹dnie. Dochodziliœmy, mimo znacz¹cych
ró¿nic politycznych, do konsensusu, gdy wyma-
ga³a tego istota sprawy.

Uchwaliliœmy trzy ogólnopolskie koncesje ra-
diowe, tak siê z³o¿y³o, ¿e w Polsce katolickiej, dwie
– dla krêgów liberalnych, jedn¹ – dla krêgów ko-
œcielnych, bo tylko tylu by³o ludzi sprawnych
i pragn¹cych, potrafi¹cych te sprawy zagospoda-
rowaæ. Sam siê zwraca³em do znacz¹cych zgro-
madzeñ zakonnych. Odpowiada³y: my nie umie-
my, nie wiemy, nie mamy umiejêtnoœci. Zgodzili
siê tylko redemptoryœci. Pamiêtam jak dwóch za-
konników, ojciec Tadeusz Rydzyk i ojciec Jan Mi-
krut, podjêli siê tego trudu i to radio zaistnia³o.
Pocz¹tkowo by³a nawet obawa, ¿e siê nie znajdzie
potrzebna wiêkszoœæ. W pewnym momencie zoba-
czy³em, ¿e jest wiêkszoœæ, ale ktoœ siê waha, wiêc
zawo³a³em: Marek, rêka wy¿ej, wy¿ej! Marek Si-
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wiec podniós³ rêkê i uchwaliliœmy jednomyœlnie
koncesjê dla Radia Maryja. On mnie wprawdzie
prosi³ gdzieœ kiedyœ prywatnie, ¿ebym go nie wy-
chwala³ nadmiernie za ten dobry uczynek, ale
gwoli prawdy historycznej muszê to powiedzieæ.

Dzisiaj w projekcie ustawy, któr¹ rozpatrujemy,
zmierzamy niestety do naruszenia konstytucji,
ograniczenia uprawnieñ Krajowej Rady doty-
cz¹cych regulacji mediów. Co wiêcej, przez zmianê
liczby cz³onków Krajowej Rady z piêciu do siedmiu
zrywamy z sukcesj¹, zrywamy z ci¹g³oœci¹ fun-
kcjonowania tej instytucji, która przecie¿ wiele ju¿
dokona³a. Przepisy ustawy poprzez zmianê liczby
cz³onków zmierzaj¹, powiedzmy to sobie szczerze,
do wymiany ca³ego sk³adu Krajowej Rady, do wy-
wrócenia jej ca³kowicie i wiêkszego upolitycznie-
nia przez obecn¹ wiêkszoœæ parlamentarn¹.

Ten moment jest ju¿ expressis verbis wypowie-
dziany, nie wiem, czy wszyscyœmy na to zwrócili
uwagê, w art. 28a dotycz¹cym rad programowych.
Na dziewiêciu cz³onków takiej rady szeœciu ma byæ
z ugrupowañ parlamentarnych, a w regionalnych
radach – z ugrupowañ politycznych sejmiku. No
dajmy spokój, z góry to zak³adaæ, to ju¿ jest jakiœ
absurd. Zwiêksza siê liczbê cz³onków Krajowej Ra-
dy, a zmniejsza siê, do trzech, w radach nadzor-
czych, w regionalnych, nie wiêcej ni¿ trzech, tak
jest napisane, a wiêc mo¿e byæ i jeden. I w obecno-
œci po³owy cz³onków mo¿na podejmowaæ decyzje.
To jaka to po³owa przy jednoosobowym sk³adzie
rady nadzorczej? Absurdalna decyzja.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powiêksza
swój sk³ad, a jednoczeœnie wed³ug ustawy zmniej-
sza siê jej rola. Wbrew art. 213 konstytucji staje
siê niemal wy³¹cznie opiniodawcz¹ instancj¹.
Ci¹gle tutaj pisze siê w tym dokumencie, ¿e opiniê
przeka¿e rada. Dyktat przejmuje UKE – Urz¹d Ko-
munikacji Elektronicznej, tak to siê nazywa. On
bêdzie o wszystkim decydowa³. A w³aœciwie nie
on, tylko biura.

Jak s³yszeliœmy od pani senator Borys-Da-
miêckiej, tak¿e w Krajowej Radzie bêdzie jakieœ je-
dno biuro, które bêdzie decydowa³o. Cz³onkowie
Krajowej Rady bêd¹ tylko na przystawkê, oni bêd¹
pojawiaæ siê raz czy nawet dwa w miesi¹cu, nie
bêd¹ mieli ¿adnego aparatu, bêd¹ pracowaæ za-
wodowo gdzie indziej. Kiedyœ gdy Krajowa Rada
powstawa³a, obradowa³o siê i do pó³nocy. Bywa³o
i tak, ¿e trzeba by³o pojechaæ do lekarza, bo prze-
siedzenie czternastu godzin by³o za d³ugie,
i sprawdziæ, czy serce wytrzymuje. A wiêc, nie le-
niuchowano tam, s¹dzê, ¿e ostatnio równie¿.
Trzeba, ¿eby ci ludzie byli kompetentni, nie zaœ ja-
cyœ, którzy na chwilê oderw¹ siê od swojej pracy
zawodowej, wpadn¹ po ten rycza³t, po tê dietê,
i nie bêd¹ mieli oparcia choæby w dwóch praco-
wnikach, nie bêd¹ mieli jakiejkolwiek mo¿liwoœci
wspó³pracy.

I drugie biuro, biuro prezesa UKE. Ten prezes
i bez biura ma ogromn¹ w³adzê, ale s¹dzê, ¿e i biu-
ro równie¿ tam sporo dokona. Najwa¿niejszym or-
ganem przejmuj¹cym wiêkszoœæ w³aœciwie kon-
stytucyjnych uprawnieñ Krajowej Rady bez zmia-
ny konstytucji jest Urz¹d Komunikacji Elektroni-
cznej. Koncesje on bêdzie wydawa³, wbrew kon-
stytucji, nadawcê spo³ecznego on bêdzie okreœla³,
ba, bêdzie nawet mia³ prawo cenzury, prawo rea-
gowania i karania za programy, które naruszaj¹
ró¿ne wolnoœci, na szczêœcie i religijne te¿ s¹ tutaj
podane. Jest problem, czy rzeczywiœcie te upra-
wnienia musz¹ przejœæ? Czy to nie przypomina
nam, Panie i Panowie Senatorowie, arcykomicz-
nej sytuacji, która u nas by³a, gdy chciano komisji
kultury odj¹æ media elektroniczne i przekazaæ do
komisji bodaj¿e…

(G³os z sali: Gospodarki.)
…gospodarki? A wiêc tutaj nastêpuje… Na

szczêœcie my siê opanowaliœmy i zrezygnowaliœ-
my z tego.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, minê³o osiem minut.)

No, mo¿e siedem i pó³ minuty, ja patrzê na ze-
garek.

(Weso³oœæ na sali)
W ka¿dym razie inne mamy zegarki.
Niebawem nast¹pi cyfryzacja telewizji. Tutaj

ktoœ mówi³ o tych gigantach, którzy ju¿ na to siê
szykuj¹. Gdzieœ w mediach widzia³em, ¿e TVN chce
przygotowaæ dwadzieœcia cztery kana³y tematycz-
ne, które to zagospodaruj¹, oczywiœcie korzystaj¹c
z przychylnoœci wiêkszoœci parlamentarnej.

Krajowa Rada zostaje ubezw³asnowolniona,
staje siê fasad¹, co gwa³ci konstytucjê. Musia³by
to przyznaæ nawet przewodnicz¹cy Trybuna³u
Konstytucyjnego, pan Jerzy Stêpieñ, znany z nad-
grzecznoœci wzglêdem obecnej wiêkszoœci parla-
mentarnej i z tego, czego dokona³, kastruj¹c – tak
powiem, przepraszam za ostre s³owo – ustawê lu-
stracyjn¹. A minister skarbu, minister kultury ile¿
w³aœciwie kompetencji przejmuj¹ w swoje rêce?

Koñczê, Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie.
Wiem, ¿e wiêkszoœæ naszej Izby przyjmie tê z³¹,
szkodliw¹ dla Polski ustawê. Pamiêtajmy jednak,
¿e to wredny antykonstytucyjny akt prawny
i z tym zgodzi siê w duchu wiêkszoœæ z nas, tylko
nie ka¿dy, ze wzglêdów politycznych, odwa¿y siê
g³osowaæ przeciw ³amaniu konstytucji. Uchwali-
cie, Panie i Panowie Senatorowie z Platformy Oby-
watelskiej, ustawê, która zburzy ³ad medialny
w Polsce. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
(Senator Ryszard Bender: O piêtnaœcie sekund

przekroczy³em czas.)
Tak jest. Jako historyk ma pan szacunek dla

d³ugiego trwania.
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Pan marsza³ek Romaszewski proszony jest
o zabranie g³osu.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Muszê powiedzieæ, ¿e z t¹ ustaw¹ jestem dosyæ

mocno zwi¹zany, bo akurat tak siê sk³ada, ¿e to ja
tê ustawê zg³asza³em w 1992 r. I, proszê pañstwa,
muszê powiedzieæ, ¿e idea, o której tutaj opowie-
dziano, w tamtym momencie te¿ nie by³a nam obca,
to znaczy idea budowy wspólnego regulatora: regu-
latora medialnego, regulatora mediów publicznych,
regulatora komunikacji elektronicznej. Oczywiœcie
powstawa³a taka sytuacja – muszê powiedzieæ, ¿e
nie wiem… to znaczy chyba wiadomo, na czym to
polega³o – ¿e rada w tym okresie w³aœciwie koncen-
trowa³a siê na problemach programowych i przez
zewnêtrzn¹ instytucjê dysponuj¹c¹ czêstotliwo-
œciami by³a po prostu, mo¿na tak kolokwialnie po-
wiedzieæ, robiona w konia, bo nie mia³a w³aœciwych
specjalistów. I to trwa³o jakiœ czas. W tej chwili to
zupe³nie siê zmieni³o, rada ju¿ siê zaopatrzy³a w do-
skona³ych specjalistów, w tej chwili tych proble-
mów nie ma, ale tak by³o. St¹d zawsze by³ problem,
jak radamarealizowaækwestiemedialne,niemaj¹c
bezpoœredniego dostêpu do czêstotliwoœci, nie ma-
j¹c ich w bezpoœredniej dyspozycji. To w³aœciwie ju¿
wtedy ten problem siê zaczyna³.

Tak ¿e w pomyœle, a¿eby budowaæ jednego ge-
neralnego regulatora tych kwestii, w szczególno-
œci w sytuacji, gdy media zaczynaj¹ siê zazêbiaæ,
jest potê¿ne ziarno sensu. Powstaje tylko pytanie:
gdzie? I powstaje te¿ pytanie: dlaczego a¿ tak
ograniczaæ i w³aœciwie niszczyæ to, co zdo³a³a
osi¹gn¹æ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji?
Dlaczego podwa¿aæ… Bo ta ustawa bezapelacyj-
nie, bezdyskusyjnie podwa¿a art. 214 i 213 kon-
stytucji. To s¹ sprawy chyba bezdyskusyjne. Jaki
to ma cel? Bo ta ustawa w³aœciwie tylko burzy, ni-
czego nie organizuje. Ona nie mówi, jak ta insty-
tucja powinna w dalszym ci¹gu funkcjonowaæ.

Pan senator Piesiewicz podkreœli³ – to zreszt¹
bardzo interesuj¹ce – ¿e tym razem wybory bêd¹
siê odbywa³y spoœród osób rekomendowanych.
No tak, dobrze, mnie te¿ bardzo to siê podoba. Tyl-
ko ja przepraszam, ale po co w tym momencie
wchodziæ na kruchy lód, którego w ogóle nie zna-
my, który mo¿e za chwilê siê za³amaæ? Bo g³ó-
wnym dysponentem i kontrolerem mediów ma
byæ Urz¹d Komunikacji Elektronicznej, który po
prostu w dniu dzisiejszym nie jest i za czternaœcie
dni te¿ nie bêdzie do tego przygotowany. Dlaczego
decyzje dotycz¹ce podstawowych kwestii zwi¹za-
nych z polsk¹ kultur¹ maj¹ zapadaæ akurat tam?
Kto to wymyœli³ i po co?

Rozumiem, ¿e mo¿e nie bêdzie konfliktu, bo pa-
ni prezes Stre¿yñska wykazywa³a siê zawsze zdro-

wym rozs¹dkiem i bêdzie po prostu podpisywa³a
wnioski sk³adane przez Krajow¹ Radê. A jeœli nie
bêdzie to pani minister Stre¿yñska, to co bêdzie?
Dlaczego to zrobiono? Dlaczego koncesje maj¹
byæ wydawane jednoosobowo w zamkniêtych po-
mieszczeniach? Ja myœlê, ¿e koncesje, du¿o
w tym momencie prostsze, budzi³y ogromne kon-
trowersje równie¿ w Krajowej Radzie. Teraz nie
ma kontrowersji. Zapada jedna decyzja, podejmo-
wana przez jedn¹ osobê, której nagle zwala siê na
g³owê równie¿ kontrolê mediów publicznych. No,
przepraszam, jaki ma sens to wszystko? Dlacze-
go? A przy tym zostawia siê jak¹œ tak¹ wysepkê,
która jest pozbawiona kompetencji, która jest po-
zbawiona mo¿liwoœci dzia³ania, której zabierze
siê pracowników, bud¿et, i ka¿e siê ludziom z tej
wysepki spotykaæ siê raz na miesi¹c, bo oni maj¹
odpowiadaæ za wartoœci programowe mediów.
Proszê pañstwa, to mo¿e by tê ustawê sprowadziæ
do tego, ¿e bêdzie siedem osób. Bo to niczemu nie
szkodzi, mo¿e byæ piêæ, mo¿e byæ siedem, mo¿e
byæ dziewiêæ. Mo¿e niech bêd¹ rekomendowane,
proszê bardzo, niech sobie bêd¹ rekomendowane.

Problem skracania kadencji to kwestia dysku-
syjna i myœlê, ¿e w poprzedniej kadencji stworzo-
no bardzo z³y precedens. Okazuje siê jednak, ¿e
ten precedens siê przyj¹³ i sta³ siê w tej chwili nor-
m¹ w parlamencie. Ale to jest osobna kwestia.

Proszê pañstwa, my w tej chwili, bêd¹c kom-
pletnie do tego nieprzygotowani, nie maj¹c pojê-
cia, jak to ma dzia³aæ, nagle burzymy ca³y system
funkcjonowania mediów. Ta ustawa w tym sensie
jest naprawdê z³a. Ona jest po prostu z³a.

Mamy budowaæ apolityczne media. Ale taki
drobiazg, zupe³ny drobiazg. Proszê pañstwa, kie-
dy tworzyliœmy tê ustawê, mieliœmy jeszcze na-
dziejê, ¿e w Krajowej Radzie bêdzie siê budowa³
po prostu konsensus. St¹d sobie wymyœliliœmy,
¿e bêdzie wiêkszoœæ 2/3, a¿eby mniejszoœci,
mniejszoœci, proszê pañstwa… Nie wyobra¿acie
sobie tego, a my myœleliœmy, ¿e mniejszoœci te¿
powinny mieæ jakiœ udzia³ w mediach, bo one s¹
publiczne, a nie rz¹dowe. Teraz bêdzie bezwzglê-
dna wiêkszoœæ.

Myœlê, ¿e pan senator Ryszka przesadzi³, mó-
wi¹c o totalitaryzmie. Proszê pañstwa, to nie jest
totalitaryzm, ale to jest po prostu wulgarna demo-
kracja, o której ju¿ Tocqueville pisa³, gdzie ktoœ,
kto uzyskuje jeden g³os przewagi, uwa¿a, ¿e ju¿
ma pe³n¹ w³adzê. I wszystko mu siê potem rozsy-
puje. To jest kompleks naszego kraju. I to mamy
równie¿ w tej ustawie. My to obni¿ymy, nie mu-
simy budowaæ konsensusu, my narzucimy swo-
je, bo nas jest o jednego wiêcej. Proszê pañstwa,
jest to bardzo z³y i bardzo niebezpieczny sposób
myœlenia.

Ja oczywiœcie bêdê g³osowa³ przeciwko tej
ustawie, poniewa¿ uwa¿am, ¿e niezale¿nie od ele-
mentów, o których na przyk³ad mówi³ pan senator
Piesiewicz, a ze wzglêdu na które ona jest godna
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uznania, burzenie ca³ego systemu medialnego
i przenoszenie tego do instytucji, która w dniu dzi-
siejszym jest instytucj¹ generalnie techniczn¹,
o charakterze g³ównie techniczno-gospodarczym,
to jest jakieœ odbicie tego kompleksu, który ma
Platforma Obywatelska, a który by³o widaæ wtedy,
gdy wystêpowa³a z pomys³em, a¿eby media posz³y
do gospodarki, bo media to gospodarka. Dla mnie
media to kultura. I tu siê, proszê pañstwa, zu-
pe³nie nie godzimy. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator Tomasz Misiak, proszê bardzo.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bardzo mnie ciesz¹ takie g³osy rozwagi, które

s³yszê, takie jak pana senatora Romaszewskiego,
na temat myœlenia o sposobie funkcjonowania
mediów w Polsce. Niezmiernie tylko ¿a³ujê, ¿e te
g³osy rozwagi pojawiaj¹ siê dzisiaj, a nie dwa lata
temu, kiedy pana partia przejmowa³a w³adzê i te
standardy, o których w tej chwili pan mówi, te za-
sady by³y wówczas ³amane, nie by³y utrzymywa-
ne. Nawet pañstwa senator, pan Ryszka, bardzo
wyraŸnie mówi o tym, ¿e jedynym celem by³a
zmiana rad nadzorczych, powo³anie ludzi do tych
rad nadzorczych. Próbujecie nas pañstwo oskar-
¿aæ dzisiaj o to samo, a nie daliœcie jeszcze nam
szansy pokazania, kogo tak naprawdê bêdziemy
chcieli powo³ywaæ i jak bêdziemy chcieli zbudo-
waæ te media.

Zgodzê siê tylko z jednym: burzy siê, Panie Se-
natorze, i z tym siê zgadzam, ³ad medialny w Pol-
sce. Ale ten ³ad medialny, Panie Senatorze, burzy
siê nie tylko w Polsce, on burzy siê na ca³ym œwie-
cie, dlatego ¿e dzisiaj zaczynamy funkcjonowaæ
w zupe³nie innych realiach dzia³ania mediów. Re-
aliach, które nie przystaj¹ do poprzednich roz-
wi¹zañ, realiach, o których nikt piêtnaœcie lat te-
mu nie by³ w stanie pomyœleæ, bo nikt nie by³
w stanie przewidzieæ sposobu rozwoju komunika-
cji elektronicznej w naszym kraju. My dzisiaj wie-
my o tym, bo wiemy, jak wygl¹da to na œwiecie,
wiemy, jak¹ potêg¹ sta³ siê internet, wiemy, jak¹
potêg¹ staj¹ siê media mobilne. Wiemy o tym, ¿e
za chwilê program telewizyjny, miejsce jego nada-
wania czy czêstotliwoœci, o których tu mówimy,
nie bêd¹ mia³y ¿adnego znaczenia.

I oczywiœcie nale¿y sobie zadaæ pytanie, czy na-
szym celem jest stworzenie m¹drego rozwi¹zania
na miarê Unii Europejskiej, takiego, jakiego Unia
Europejska wymaga, czyli stworzenie zintegrowa-
nego regulatora rynku, o którym pan zreszt¹ mó-
wi³. My uwa¿amy, ¿e nasza konstytucja mówi wy-

raŸnie, i¿ nale¿y mieæ Krajow¹ Radê Radiofonii
i Telewizji, która kontroluje pewnego rodzaju
przekazy, kontroluje kulturê ¿ycia mediów publi-
cznych, a z drugiej strony musimy mieæ kogoœ,
kto w³aœnie administracyjnie zarz¹dza tym ryn-
kiem, kto jest w stanie weryfikowaæ te wszystkie
zadania.

Ja siê zgadzam z jednym: musimy – ju¿ o tym
mówi³em w swoim wyst¹pieniu jako szef komisji
– rozpocz¹æ ju¿ dzisiaj prace nad regulatorem
przysz³oœci. Ale ta praca wymaga, niestety,
zmiany konstytucji. To jest to, o czym mówi³ pan
senator Piesiewicz, to jest pocz¹tek pewnych
zmian.

Naprawdê bardzo bym chcia³, ¿eby w tym po-
cz¹tku pewnych zmian uczestniczy³y wszystkie
si³y polityczne. I byæ mo¿e uda nam siê odbudo-
waæ zaufanie do mediów publicznych, które jak
sami pañstwo twierdzicie, przez ostatnich kilka-
naœcie lat zosta³o absolutnie zburzone, poniewa¿
kolejne ekipy polityczne, które przychodzi³y, jed-
na za drug¹ obsadza³y te media publiczne swoimi
przedstawicielami. By³a afera Rywina, ale rów-
nie¿ i dzisiaj… Uderzcie siê pañstwo w pierœ, bo to,
co siê dzieje, jest po prostu tragedi¹. W laptopie
ministra sprawiedliwoœci znajduj¹ siê sprawo-
zdania, scenariusze programów telewizyjnych, bo
z dyrektor agencji informacyjnej telewizji – prze-
praszam, nie znam mo¿e miejsca tej pani w struk-
turze – wypo¿yczaj¹ sobie nawzajem laptopy. No,
proszê pañstwa, czy to jest taka Polska medialna,
jakiej byœmy sobie ¿yczyli?

Ja nie wierzê, Panie Senatorze, bo znam pana
historiê ¿ycia, ¿eby pan sobie takiej Polski ¿yczy³.
Ja wierzê w to, ¿e mamy wszyscy pewn¹ opiniê,
przynajmniej tu w Senacie, tu siê na pewno zga-
dzamy, co do sposobu funkcjonowania mediów
publicznych i nie jesteœmy zadowoleni z ich histo-
rii, nie jesteœmy zadowoleni z tego, jakie one by³y
i jak one by³y zarz¹dzane. Dzisiaj mo¿emy siê
sprzeczaæ na temat tego, czy ta ustawa jest wystar-
czaj¹ca do odpolitycznienia mediów, bo politycz-
noœæ jest tak g³êboko zakorzeniona w polskich me-
diach, ¿e jest to a¿ bolesne dla nas wszystkich.
I byæ mo¿e to jest pierwszy krok do tego, ¿eby spró-
bowaæ zaanga¿owaæ w to zewnêtrzne instytucje,
wy¿sze uczelnie, które nie s¹ mimo wszystko a¿ tak
podatne na wp³ywy polityczne, i mam nadziejê, ¿e
nigdy nie bêd¹, œrodowiska twórcze, które te¿ maj¹
szansê w tym siê odnaleŸæ.

Ja tutaj jako przyk³ad mogê podaæ zdziwienie,
które wywo³a³y pewne dzia³ania naszego rz¹du
w zwi¹zku ze spó³kami publicznymi, to, ¿e niektó-
rzy nawet zarzucaj¹, i¿ dzia³amy za wolno, ¿e nie
wymieniamy, ¿e nie nad¹¿amy ze zmianami
w spó³kach publicznych, bo powinny byæ szybsze
dzia³ania. Ale byæ mo¿e w³aœnie ustanowienie tam
ludzi, którzy s¹ menad¿erami na rynku, którzy s¹
specjalistami w danej dziedzinie – i to naprawdê
dzisiaj siê dzieje w wielu spó³kach pañstwowych
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– jest dobrym rozwi¹zaniem. Byæ mo¿e uda nam
siê zerwaæ z t¹ tradycj¹ czystego upolityczniania,
choæ wiem, i mogê to przyznaæ równie¿ w imieniu
Platformy, ¿e nie bêdzie to ³atwe, bo w ka¿dej par-
tii politycznej zawsze istniej¹ ogromne naciski
polityczne na to, ¿eby budowaæ grono ludzi zau-
fanych, w³aœnie dlatego, ¿e upolitycznionych. To
jest oczywiœcie b³¹d, bêdziemy staraæ siê dzia³aæ
przeciwko takiemu postêpowaniu, równie¿ w za-
kresie ustawy medialnej.

Ju¿ na zakoñczenie, proszê pañstwa, napraw-
dê chcia³bym wszystkich senatorów PiS… Bo byæ
mo¿e to Senat ze wzglêdu na pewn¹ swoj¹ wagê
i powagê powinien staæ siê takim miejscem,
w którym rozpoczniemy pracê nad prawdziwym,
realnym rozwi¹zaniem na przysz³oœæ. Byæ mo¿e to
od nas powinna wyjœæ inicjatywa dzia³ania w za-
kresie zmiany konstytucji, bo mamy do tego pra-
wo. Mamy do tego prawo, ale mamy równie¿ mo¿-
liwoœæ rozpoczêcia takich prac. My jesteœmy na to
otwarci.

Teraz chcemy dokonaæ zmian, które uniezale¿-
ni¹ to politycznie, chocia¿by poprzez taki, a nie in-
ny uk³ad kadencji. Przypominam: szeœæ lat – ka-
dencja cz³onków rady, piêæ lat – kadencja prezesa
UKE, który notabene za dwa i pó³ roku bêdzie mia³
tê kadencjê przed³u¿an¹, poniewa¿ dzisiejszy pre-
zes UKE jeszcze dwa i pó³ roku bêdzie urzêdowa³,
i do tego czteroletnia kadencja parlamentu. To s¹
kadencje, które zupe³nie siê rozchodz¹. Jednym
s³owem, czyste upolitycznienie bêdzie w tym wy-
padku niemo¿liwe.

I faktycznie zgadzam siê z jednym: ¿e takie
zmiany pozakadencyjne, jakie s¹ dokonywane,
zmiana, jaka by³a dokonana w 2006 r., zmiana
dotycz¹ca rady, to, jak pan ³adnie to nazwa³, wul-
garna demokracja. Tak, tamto to by³a wulgarna
demokracja i, szczerze powiedziawszy, tym g³o-
sem przewagi, o którym pan senator mówi³, by³
Andrzej Lepper. I to jest przera¿aj¹co wulgarna
demokracja. Dzisiaj – ¿ebyœmy to sobie jasno po-
wiedzieli – zmieniaj¹ siê te¿ kompetencje. I je¿eli
kiedykolwiek mo¿na myœleæ w kontekœcie konsty-
tucyjnoœci o zmianie kadencyjnoœci cia³a konsty-
tucyjnego, to na pewno wtedy, kiedy nastêpuje
zmiana kompetencji i s¹ one przekazywane, tak
jak w tym przypadku prezesowi UKE.

Ja mam nadziejê, ¿e rzeczywistoœæ zweryfikuje
dzisiejsze potencjalne oskar¿enia i ¿e ze wzglêdu
na pañstwa g³osy, niejednokrotnie wa¿ne g³osy,
bo g³osy wielu z pañstwa, nie tylko z Platformy, ale
i z PiS, to bardzo uznane g³osy na uczelniach wy¿-
szych, bardzo uznane g³osy w œrodowiskach twór-
czych, z tamtych œrodowisk wyjd¹ kandydaci bê-
d¹cy w stanie budowaæ media apolityczne i me-
dia, które nie bêd¹ dzia³aæ pod dyktando jednego
prezesa partii czy jednego przewodnicz¹cego par-
tii. Je¿eli to siê uda, to bêdziemy z tego wszyscy

zadowoleni. Ale i tak na samym koñcu czeka nas
powa¿na zmiana w zakresie unowoczeœnienia na-
szej konstytucji, która nie pasuje do realiów no-
woczesnego œwiata i nowoczesnej Polski w Euro-
pie. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Gra¿yna Sztark, proszê bardzo.
Informujê, ¿e pani senator Borys-Damiêcka

musia³a opuœciæ na chwilê salê, w zwi¹zku z tym
miejsce w kolejce przyznam jej w odpowiednim
momencie.

Senator Gra¿yna Sztark:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ja spróbujê naprawdê jak najmniej emocji w³o-

¿yæ w swoj¹ wypowiedŸ, szczególn¹ zreszt¹ w dniu
dzisiejszym. Po kilku wypowiedziach, szczególnie
pana senatora Ryszki, który mówi³ nam o pró-
bach wprowadzenia totalitaryzmu, o zasiadaniu,
o upolitycznieniu mediów, o skoku Platformy na
kasê, ja chcia³abym przedstawiæ pañstwu sytua-
cjê, jaka ma obecnie miejsce w Radiu Koszalin.
Otó¿ chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e tam trwa strajk,
pogotowie strajkowe. Ponadto 7 kwietnia decyzjê
o strajku g³odowym podj¹³ dziennikarz z rozg³oœni
s³upskiej. Otó¿, proszê pañstwa, w rozg³oœni s³up-
skiej zmar³ pracownik administracyjny. Sta³o siê
to po kilku tygodniach poni¿ania go, lekcewa¿enia,
dokuczania mu. Represje te…

(Rozmowy na sali)
Ja nie wiem, mo¿e to siê wydaje zabawne, ale…

Represje nie usta³y nawet na kilka dni przed jego
œmierci¹. Proszê pañstwa, pracownicy Radia Ko-
szalin w przewa¿aj¹cej czêœci… Ja mo¿e przeczy-
tam dok³adnie ich wyst¹pienie.

Pracownicy Radia Koszalin w przewa¿aj¹cej
czêœci popieraj¹ protest g³odowy redaktora Arka-
diusza Jastrzêbskiego, który swoj¹ postaw¹
chcia³ zwróciæ uwagê na wci¹¿ pog³êbiaj¹ce siê,
aroganckie, niekompetentne zarz¹dzanie roz-
g³oœni¹ Polskiego Radia w Koszalinie przez ekipê
kolesiów obsadzanych przez poprzedni¹ koalicjê
rz¹dow¹. Nie godzimy siê wraz z Arkadiuszem Ja-
strzêbskim na poni¿anie nas, zastraszanie naga-
nami, zwolnieniami, na pomniejszanie naszego
dorobku dziennikarskiego i deprecjonowanie two-
rzonych przez nas programów, lekcewa¿enie pracy
i godnoœci pracowników dzia³ów pozadziennikar-
skich. Protestujemy przeciwko wprowadzeniu osz-
czêdnoœci, które godz¹ w jakoœæ pracy dziennikar-
skiej, a nie dotycz¹ szefów; przeciwko reorganiza-
cjom obni¿aj¹cym poziom programów misyjnych
lub je ca³kowicie likwiduj¹cym. Nie godzimy siê na
zarz¹dzanie stacj¹ przy kompletnym braku komu-
nikacji z za³og¹ i w atmosferze zastraszania, para-
li¿uj¹cego stworzenie dobrego misyjnego progra-
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mu radiowego. Do czasu spotkania z rad¹ nadzor-
cz¹ trwa pogotowie protestacyjne za³ogi.

O ile ja siê orientujê, dzisiaj mia³o siê takie
spotkanie odbyæ.

Proszê pañstwa, przedstawiciele za³ogi, przed-
stawiciele zwi¹zków zawodowych zwrócili siê do
mnie z t¹ spraw¹ ju¿ kilka miesiêcy temu. Tyle by-
³o tam zastraszania, tyle lêku przed utrat¹ pracy,
¿e prosili mnie, by po prostu w jakiœ sposób pró-
bowaæ to zmieniæ. A¿ dosz³o tam do wypadku.
I ten przypadek œmierci cz³owieka – przy czym ja
tu nikogo, broñ Bo¿e, nie oskar¿am, nie mam do
tego podstaw – tylko przela³ czarê goryczy.

Chcê teraz pañstwu pokrótce powiedzieæ, bo-
wiem jest tutaj pan przewodnicz¹cy Krajowej Ra-
dy i nie ukrywam, ¿e wykorzystujê równie¿ ten
moment, by spowodowaæ ewentualne zmiany
w opisanej sprawie.

Otó¿ mówiliœcie pañstwo o misji. A ja chcê po-
wiedzieæ, ¿e w Radiu Koszalin znik³o ju¿ wiele rea-
lizuj¹cych zobowi¹zania misyjne audycji, takich
jak programy morskie, oœwiatowe, edukacyjne,
s³uchowiska kulturalne. Tego ju¿ nie ma, albo-
wiem prowadz¹cy je pracownicy, ¿e tak powiem,
wykazywali siê za du¿¹ swobod¹ i aktywnoœci¹.
A wiêc tych programów ju¿ nie ma.

A skoro mówimy o tanim pañstwie, czyli o osz-
czêdnoœciach i o skoku na kasê, to chcê te¿ powie-
dzieæ, ¿e w ostatnim czasie w tym radiu zmieni³o
siê przynajmniej kilku prezesów. Ewenementem
chyba, tak przynajmniej s¹dzê, by³ fakt powo³a-
nia prezesa na jeden tylko dzieñ! W ci¹gu tych
dwóch lat zarz¹dy odwo³ywano i powo³ywano,
a skutkiem tych odwo³añ by³y wyp³aty szeœcio-
miesiêcznych odpraw po kilkadziesi¹t tysiêcy z³o-
tych ka¿da. To dopiero oszczêdnoœæ! Obecny pre-
zes jest równie¿ z nadania partyjnego, powta-
rzam: z nadania partyjnego.

Ja nie chcê, ¿e tak powiem, psuæ pañstwu do-
brego nastroju, ale mam nadziejê, ¿e odbierzecie
pañstwo to jako mój apel do was, ¿ebyœcie przyjêli
równie¿ tak¹ argumentacjê: nale¿y zmieniæ tê
ustawê, ¿eby ukróciæ dzia³ania tego typu ludzi,
dos³ownie niekompetentnych politykierów. Bo,
proszê pañstwa, w tych zarz¹dach nie by³o ani je-
dnego dziennikarza – chocia¿ nie, jest jeden, który
przez bardzo krótkie okresy pracowa³ w jakichœ
lokalnych czasopismach, ale z radiem nikt tam
nie mia³ nic wspólnego – i generalnie zasiadaj¹
tam m³odzi, niedoœwiadczeni ludzie, którym dano
ogromn¹ w³adzê.

A teraz sprawy najwa¿niejsze. Pracownicy
Radia Koszalin maj¹ bardzo wiele zarzutów do
rady nadzorczej. Bo czêsto i gêsto sama czytam
o tym, jak przewodnicz¹cy czy cz³onkowie rady
dos³ownie kpi¹ z dziennikarzy, jak bardzo nega-
tywnie wypowiadaj¹ siê w œrodkach masowego
przekazu o dzia³aniach dziennikarzy. Rada

przez wiele miesiêcy by³a informowana na bie-
¿¹co o sytuacji w Radiu Koszalin, na przyk³ad je-
¿eli chodzi o powo³ywanie dziennikarzy dos³o-
wnie znik¹d.

Na koniec chcia³abym do pañstwa zaapelowaæ,
poprosiæ o wys³uchanie tych argumentów. Kieru-
jê je równie¿ do pañstwa, dlatego ¿e, jak mnie-
mam… Ja równie¿ jestem by³ym dzia³aczem
zwi¹zkowym, by³¹ przewodnicz¹c¹ zarz¹du regio-
nu „Solidarnoœæ”, uwa¿am wiêc, ¿e tego typu
sprawy pracownicze powinny nas po³¹czyæ. I chy-
ba powinniœmy zrobiæ wszystko, by dokonaæ
zmian, przynajmniej w ustawie o radiofonii i tele-
wizji, ¿eby w przysz³oœci unikn¹æ tego typu wyda-
rzeñ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Panie Marsza³ku, czy
ja móg³bym krótko odpowiedzieæ? Bo zosta³em do
takiej odpowiedzi sprowokowany. Obiecujê, ¿e
bêdzie krótko, niemniej jednak poczuwam siê do
obowi¹zku, ¿eby na bie¿¹co to skomentowaæ.)

Istnieje taka mo¿liwoœæ, ale ma pan dos³ownie
minutê. Teraz…

Tak, ja wiem, pani senator Borys-Damiêcka
jest ju¿ zapisana na liœcie jako nastêpna. Pani se-
nator Maria Pañczyk-Pozdziej bêdzie kolejna, tak
jak przyrzeka³em.

A teraz zapraszam, ale proszê o krótk¹ odpo-
wiedŸ, bo…

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Witold Ko³odziejski: Dobrze, to w ta-
kim razie, ¿eby by³o krótko, ja odpowiem z miej-
sca…)

Senator Mariusz Witczak:
Mam pytanie formalne, Panie Marsza³ku. Czy

jest taki tryb, który pozwala, ¿eby w trakcie de-
baty, w trakcie dyskusji, po zamkniêciu etapu
pytañ i wypowiedzi, przedstawicieli rz¹du albo
instytucji pañstwowych, przedstawiciel ad hoc
realizowa³…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie, Panie Senatorze, do tego akurat siê przygo-

towa³em. Zaproszonym goœciom reprezentu-
j¹cym instytucje rz¹dowe mam prawo udzieliæ
g³osu w ka¿dym momencie dyskusji, a zw³aszcza
je¿eli w dyskusji s¹ jakiekolwiek wnioski legisla-
cyjne…

(Senator Mariusz Witczak: Ale czy goœæ ma pra-
wo do g³osu, je¿eli jest o to poproszony, czy z w³as-
nej woli mo¿e siê zg³osiæ i w ka¿dej chwili zabieraæ
g³os?)
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Nie, je¿eli prosi… Interpretacja nale¿y do mnie,
a w takim razie ja na dwie minuty…

(Senator Mariusz Witczak: Bo to jest ró¿nica.)
Tak, ja wiem, ale udzielam g³osu panu przewo-

dnicz¹cemu.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Dobrze, dziêkujê.
W takim razie, ¿eby by³o szybciej, odpowiem

z miejsca.
Ja bym gor¹co protestowa³ przeciwko przywo-

³ywaniu takich sytuacji. Jeœli chodzi o sprawê te-
go pana w Koszalinie, to tam by³a bardzo skompli-
kowana sytuacja osobista, o czym pani senator nie
nadmieni³a. Absolutnie nie powinno siê wykorzy-
stywaæ czyjejœ tragedii, równie¿ rodzinnej, do do-
kumentowania jakichœ innych tez. Oczywiœcie ta
sytuacja jest badana, ale ju¿ terazmogêpowiedzieæ,
¿e ona naprawdê nie wynik³a z redukcji zatrudnie-
nia w Radiu Koszalin. Do redukcji dochodzi we
wszystkich spó³kach radiofonicznych, co wynika ze
spadku op³at abonamentowych, redukcja ma miej-
sce we wszystkich takich spó³kach, równie¿ w du-
¿ym radiu. Taka sprawa by³a ju¿ wyjaœniana na po-
siedzeniu komisji kultury w Sejmie, gdzie podobne
zarzuty stawiano Telewizji Szczecin, ale okaza³y siê
one zupe³nie nieprawdziwe. Ja nie chcê siê w tej
chwili merytorycznie do tego odnosiæ, dlatego ¿e to
nie jest temat dzisiejszej dyskusji. Ale te¿ nie
chcia³bym, ¿ebyzosta³owra¿enie, ¿eopisanasytua-
cja jest wynikiem dzia³añ zarz¹du Radia Koszalin,
które zreszt¹, wed³ug naszych informacji, ma zu-
pe³nie dobre wyniki, planuje uruchomiæ oddzia³
miejski w Ko³obrzegu, a udzia³ takich audycji jak
reporta¿ i inne formy radiowe, tak zwane misyjne,
bêdzie zwiêkszony. A wiêc absolutnie takich argu-
mentów tutaj bym nie przytacza³. Mo¿emy na ten
temat dyskutowaæ, ale, jak rozumiem, nie dzisiaj,
nie w tej chwili.

Jeœli zaœ chodzi o sprawê tego jednodniowego
prezesa, to nie wiem, jak by³o w Koszalinie, ale
wiem, ¿e najbardziej znanym „jednodniowym”
prezesem by³ Jan Dworak, który zosta³ powo³any
na stanowisko na cztery dni. A wiêc takie sytua-
cje mia³y miejsce, ale to nie jest rzecz dobra.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy.
Skoro przed chwil¹ tak zinterpretowa³em regu-

lamin, to teraz proszê pani¹ Gra¿ynê Sztark o wy-

korzystanie pozosta³ych trzech minut swojej wy-
powiedzi.

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Czy mogê z miejsca, Panie Marsza³ku?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, proszê

bardzo.)
Panie Przewodnicz¹cy, chcia³abym absolutnie

zaprotestowaæ. Po pierwsze, ja nie mówi³am, ¿e…
Powiedzia³am, ¿e strajk g³odowy zosta³ rozpoczêty
po tym tragicznym wydarzeniu, ale nie powiedzia-
³am, ¿e to by³o bezpoœredni¹ przyczyn¹… Mówi-
³am tylko o tym, ¿e taki by³ fakt.

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Kontekst rodzinny tej
tragedii…)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Prze-
wodnicz¹cy, teraz mówi pani senator. Proszê bar-
dzo.)

Panie Przewodnicz¹cy, to by³o nazajutrz po tym
wydarzeniu i tak by³a ta sytuacja interpretowana.

A je¿eli chodzi o sytuacjê finansow¹, to, Panie
Przewodnicz¹cy, ja bym chcia³a panu powiedzieæ,
¿e dyrektor na bie¿¹co informuje pozosta³¹ za³ogê
o tym, ¿e dokonuje redukcji personalnych z powo-
du fatalnej kondycji finansowej. To jest po pier-
wsze. A po drugie, chcê panu powiedzieæ, ¿e ten
pan dyrektor otrzymuje troszeczkê wy¿sze wyna-
grodzenie ani¿eli ówczesny premier.

I wreszcie, Panie Przewodnicz¹cy, chcia³abym
panu powiedzieæ, ¿e tam jest ogromne upolitycz-
nienie. To, ¿e pan tego nie s³yszy, bo byæ mo¿e pan
tego radia nie s³ucha… Ja stara³am siê tego radia
s³uchaæ i muszê panu powiedzieæ, ¿e programów
misyjnych tam po prostu nie ma. W tej chwili po
prostu ich nie ma.

Je¿eli chodzi o pozosta³y sk³ad zarz¹du, to mo-
gê panu wymieniæ, ilu jest tych ludzi i po ile… No,
nie mogê oczywiœcie mówiæ tutaj o wynagrodze-
niach, ale na pewno nie s¹ one niskie.

Ja, Panie Przewodnicz¹cy, s¹dzi³am, ¿e ten
krzyk rozpaczy z Koszalina zostanie odebrany
przynajmniej w taki sposób, ¿e pan bêdzie móg³
zainterweniowaæ.

Chcê jeszcze powiedzieæ panu, ¿e teraz
pan dyrektor i zarz¹d po³owê swego czasu
spêdzaj¹ w s¹dach na procesach z pracowni-
kami o przywrócenie do pracy – taka jest te-
raz sytuacja. I ci pracownicy s¹ przywracani do
pracy.

Panie Przewodnicz¹cy, naprawdê s¹dzi³am…
Podsumowuj¹c: je¿eli totalitaryzm w pana ro-

zumieniu czy, tak jak to przedstawi³ pan senator
Ryszka, to jest nieuwzglêdnienie g³osów pos³ów
PiS podczas debaty sejmowej, to te fakty, które
przedstawi³am, powinny œwiadczyæ o przeciwnym
dzia³aniu tego zarz¹du.
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Bardzo, bardzo proszê o to, ¿eby pan zaintere-
sowa³ siê bli¿ej tego typu dzia³aniami. I dajê s³owo
honoru, Panie Przewodnicz¹cy, ¿e je¿eli w dal-
szym ci¹gu dziennikarzy bêd¹ spotyka³y reperku-
sje, tak jak do tej pory… Bo pan dyrektor na kory-
tarzu mówi wprost: ty powiedzia³aœ temu to,
w zwi¹zku z tym od jutra nie pracujesz. I tak prze-
wa¿nie siê dzieje. W zwi¹zku z tym bardzo serde-
cznie apelujê do pana o to, ¿eby przyjrzeæ siê tej
sprawie, i to nie tylko sytuacji finansowej tej roz-
g³oœni, ale tak¿e temu, co tam siê dzieje na co
dzieñ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
Pani senator Borys-Damiêcka. Zapraszam na

mównicê.
(Senator Janina Fetliñska: Panie Marsza³ku…)
W sprawie formalnej, Pani Senator?
(Senator Janina Fetliñska: Tak, Panie Mar-

sza³ku, bardzo proszê o mo¿liwoœæ repliki w tej
sprawie. Proszê o udzielenie g³osu).

Ale w tej chwili udzieli³em g³osu pani senator
Borys-Damiêckiej. Proszê zapisaæ siê do dyskusji.

Przepraszam, ale ja udzieli³em w ten sposób
g³osu tylko goœciowi. Je¿eli chodzi o senatorów, to
nie chcia³em zmieniaæ kolejnoœci. Je¿eli pani se-
nator chce siê wypowiedzieæ, to zapraszam do za-
pisania siê do dyskusji. Dobrze?

Teraz pani senator Borys-Damiêcka.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Ja nie wyczerpiê

nale¿nego mi czasu. Chcia³abym tylko zrobiæ pe-
wnego rodzaju podsumowanie dzisiejszej debaty
i dzisiejszego spotkania, pokazaæ, jak to wygl¹da
z mojego punktu widzenia.

Mogê zrozumieæ, ¿e gdy pojawiaj¹ siê lepsze od
wczeœniejszych pomys³y – takie, które maj¹ szan-
sê na realizacjê i które mog¹ byæ spe³nieniem
oczekiwañ szerokiej grupy spo³ecznej czy te¿ mo-
g¹ nasyciæ zapotrzebowanie ogólnonarodowe – to
dla osób, które musz¹ tego wys³uchaæ, a w tym nie
partycypuj¹, mo¿e to byæ bolesne albo trudne do
przyjêcia i mo¿e to spotkaæ siê z ich protestem.

Raz jeszcze chcia³abym podkreœliæ, jako sena-
tor sprawozdawca, ¿e ustawa, któr¹ proponujemy
przyj¹æ, jest bardzo du¿ym krokiem do przodu, je-
¿eli chodzi o prawo dotycz¹ce radiofonii i telewizji,
i daje wiele mo¿liwoœci autentycznego odpolitycz-
nienia jego dzia³ania. Je¿eli wszyscy zmobilizuje-
my siê i postawimy na ludzi, którzy s¹ zawodowi,
fachowi, dzia³aj¹ dla dobra spo³eczeñstwa i maj¹
rekomendacje tego spo³eczeñstwa, a tak¿e je¿eli
bêdziemy – jako Izba Wy¿sza, Senat, wraz z ca³ym

parlamentem – tych ludzi wspomagaæ, to na pew-
no wyniknie z tego coœ dobrego.

Ja nie twierdzê i nie twierdzi³am w swoim spra-
wozdaniu, ¿e proponowana ustawa jest idealna,
poniewa¿ idealnych ustaw, jak nam ¿ycie pokazu-
je, nie ma. Ale ¿ycie pokazuje równie¿ to, ¿e
w trakcie dzia³añ rodz¹ siê nowe rzeczy. Na pewno
bêdziemy stawali przed kolejnymi wyzwaniami,
dla niektórych bardzo nowymi… Któryœ z panów
senatorów zarzuci³ mi, ¿e jako re¿yser nie znam
siê na sprawach medialnych. Ale ja na sprawach
medialnych siê znam i wiem, co siê w mediach
dzieje. By³ to przedmiot ca³ego mojego ¿ycia zawo-
dowego. Zapewniam wiêc pañstwa, ¿e czekaj¹ nas
bardzo du¿e wyzwania, bo w momencie, w którym
wejdzie zapis cyfrowy, bêdziemy musieli… Nie
mo¿emy tak biadoliæ, jak tutaj niektórzy z pañ-
stwa: po co to zmieniaæ, skoro jest nieŸle? Bêdzie-
my musieli wykonaæ bardzo du¿y krok do przodu,
bo technika nas do tego zmusi, i bêdziemy musieli
przestawiæ swoje myœlenie i dzia³ania.

W zwi¹zku z tym ja w dalszym ci¹gu proponujê
– bo na tym skoñczy³o siê moje sprawozdanie – ¿e-
byœmy ponad politycznymi podzia³ami przyjêli to
wszystko, co ma s³u¿yæ odbiorcom programów te-
lewizyjnych, co mo¿e wzmocniæ telewizjê publicz-
n¹ i co mo¿e zagwarantowaæ telewizji publicznej
prawid³owe i w³aœciwe dzia³anie, warunki do
pe³nienia tego, co nazywamy misj¹. Bo to jest
nasz obowi¹zek: dopilnowanie misyjnoœci tele-
wizji publicznej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Pani senator Maria Pañczyk-Pozdziej.
Proszê bardzo.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bêdê mówi³a o ³adzie medialnym, w imiê ³adu

dyskusyjnego na tej sali. Bardzo mi siê spodoba³o
okreœlenie senatora Rulewskiego, który powie-
dzia³ o konsumentach ustawy medialnej, maj¹c
na uwadze dziennikarzy i dziennikarstwo. Ja
chcia³abym powiedzieæ kilka zdañ w³aœnie na te-
mat dziennikarzy i dziennikarstwa.

Zaraz na pocz¹tku stawiam takie pytanie: co to
jest publiczne radio i co to jest publiczna telewizja?
My czêsto szermujemy tymi okreœleniami, ale jak
siê przekona³am, niewiele ludzi wie, czym jest na-
prawdê publiczne radio i czym siê ró¿ni od innego
radia. Otó¿, najogólniej mówi¹c, publiczne radio
i publiczna telewizja to media, które maj¹ wy-
pe³niaæ misjê. I tu zaraz rodzi siê kolejne pytanie:
co to jest misja? Otó¿ misja to s¹ zadania szczegól-
ne. I zaraz trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e wype³niæ misji
nie s¹ w stanie, z ró¿nych powodów, media komer-
cyjne. Nie s¹ w stanie przede wszystkim z dwóch
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powodów: po pierwsze, misja jest kosztowna, a po
wtóre, misjê musz¹ wype³niaæ fachowcy.

I teraz proszê mi wybaczyæ, ¿e pos³u¿ê siê przy-
k³adem z mojego podwórka, bo tak ju¿ jest, ¿e za-
wsze koszula cia³u najbli¿sza. Ja od wielu lat, ju¿
po raz siedemnasty, organizujê na Œl¹sku imprezê,
która promuje œl¹sk¹ gwarê. Ona siê cieszy po-
wszechnym zainteresowaniem, równie¿ zaintere-
sowaniem mediów. I dwa lata temu przychodzi na
tê imprezê dziennikarka z kamer¹, wywo³uje mnie
z sali, w której to siê dzieje, bo trzeba szybko, bo
trzeba rejestrowaæ itd. Wywo³uje mnie wiêc i jedy-
ne pytanie, jakie mi zadaje, brzmi: jak siê pani na-
zywa? Ja siê przedstawiam, a ona, zdziwiona: no,
niech pani mówi. Ja: co mam mówiæ? No, niech pa-
ni mówi, co tu siê dzieje. Tak siê zachowuje dzien-
nikarka. I dlatego mówiê o dobrych fachowcach,
bo taki cz³owiek nigdy nie powinien siê znaleŸæ
w ¿adnym medium, a ju¿ tym bardziej medium
publicznym. Dobrzy fachowcy w mediach, moim
zdaniem, to s¹ znakomici dziennikarze, to s¹
œwietni reporterzy, felietoniœci, publicyœci, to s¹ te-
chnicy, to s¹ ludzie œwiatli i prawi. Szczególnie w³a-
œnie prawi, a nie tacy, z jakimi mamy do czynienia
w tabloidach, którzy po prostu wypaczaj¹ nasze
myœli, nasze intencje, którzy w nasze usta wk³ada-
j¹ k³amliwe opinie i nigdy niewypowiedziane s¹dy.

Prawe dziennikarstwo to jest, proszê pañstwa,
dziennikarstwo rejestruj¹ce i komentuj¹ce, ze
szczególnym naciskiem na rejestruj¹ce. Rejestru-
j¹ce, czyli pokazuj¹ce nastroje, odczucia, oceny lu-
dzi. To jest dziennikarstwo obiektywne. A pamiêta-
my, ile z³ego uczynili dwadzieœcia i wiêcej lat temu
dziennikarze nieobiektywni, którzy pokazywali tyl-
ko jeden kierunek, jedn¹ opcjê. Dlatego tak wielkim
mirem cieszyli siê wówczas dziennikarze odwa¿ni.
Wiem, ¿e to nie by³o op³acalne, to wrêcz uniemo¿li-
wia³o egzystencjê. Ja tamten okres te¿ prze¿y³am
i mam nadziejê, ¿e ju¿ nigdy takie czasy nie wróc¹,
¿e ju¿ nigdy nie bêdzie trzeba siê paraæ takim dzien-
nikarstwem. Nie wszyscy siê takim dziennikar-
stwem parali, to trzeba od razu powiedzieæ.

Na szczêœcie mamy, proszê pañstwa, inne cza-
sy. Teraz te¿ nie brak dziennikarzy, którzy nie za-
pomnieli, ¿e dziennikarstwo to zawód, ale przede
wszystkim spo³eczna s³u¿ba, spo³eczne powo³a-
nie. I chcia³oby siê, ¿eby w mediach publicznych
byli w³aœnie tacy ludzie, którzy o tej s³u¿bie nigdy
nie zapomnieli. Ale ¿ycie jest ¿yciem i aby media
publiczne mog³y wykonywaæ prawid³owo swoj¹
funkcjê, musz¹ byæ godziwie finansowane. Nigdy
jeszcze o sprawach finansowania mediów publi-
cznych nie mówiliœmy, ale bêdziemy zmuszeni
o tym mówiæ, bo to jest sprawa pierwszorzêdna.
To jest sprawa pierwszorzêdna i o tym te¿ bêdzie
trzeba w najbli¿szej przysz³oœci rozprawiaæ.

Dlaczego media publiczne s¹ kosztowne? Pro-
szê pañstwa, reporta¿, s³uchowisko, teatr telewiz-

ji, teatr radiowy – to s¹ bardzo kosztowne formy
wypowiedzi. Dobrego reporta¿u nie tworzy siê kil-
ka dni czy kilka tygodni, tworzy siê czasami kilka
miesiêcy, a nawet lat. S³uchowisko to jest wytwór
cz³owieka, który coœ napisa³, coœ stworzy³. W tym
uczestnicz¹ aktorzy, do tego potrzebna jest te-
chnika, to jest kosztowne, ¿e ju¿ nie wspomnê
o teatrze telewizji i o teatrze radiowym.

To jest, proszê pañstwa, ogromny wysi³ek twór-
ców i techników. Nie zapominajmy o ca³ym szta-
bie ludzi techniki w telewizji i w radiu. Znowu
siêgnê do w³asnego podwórka i powiem, ¿e tylko
tacy ludzie, pewnie w moim wieku i nieco m³odsi
ode mnie, s¹ w stanie pracowaæ w radiu za groszo-
we pieni¹dze. Tak, za groszowe pieni¹dze, bo oni
nie zarabiaj¹ kilkunastu czy kilkudziesiêciu z³o-
tych za godzinê, oni zarabiaj¹ kilka z³otych za go-
dzinê i pracuj¹, bo jeszcze maj¹ w sobie misjê. Ale
ju¿ wœród m³odych ludzi tego nie bêdzie. Jeœli my
nie poprawimy egzystencji tych ludzi, to nie ³u-
dŸmy siê, ¿e radio publiczne siê uratuje. Ono sa-
mo siê nie uratuje. Telewizja publiczna te¿ siê nie
uratuje.

Ja powiedzia³am, ¿e aby media publiczne wy-
konywa³y swoj¹ funkcjê prawid³owo, musz¹ byæ
dobrze finansowane i musz¹ byæ dobrze zarz¹dza-
ne. Co to jest zarz¹dzanie mediami? Proszê pañ-
stwa, dwadzieœcia kilka lat temu by³ taki prezes
Radiokomitetu, który mówi³, ¿e on siê nie martwi
o dziennikarzy, bo wychodzi na ulicê i ma ich na
pêczki; on siê martwi o sprz¹taczki, bo sprz¹ta-
czek nie ma w radiu. Jak czasami s³yszê teraz
w niektórych mediach wypowiedzi dziennikarzy,
jak czytam je w gazetach, to myœlê, ¿e to w³aœnie
oni siê rekrutuj¹ spoœród tych sprz¹taczek. Prze-
praszam, jestem pe³na podziwu równie¿ dla tego
zawodu, ale niestety tak to jest, ¿e radio czy tele-
wizja musz¹ byæ zarz¹dzane przez fachowców.
Nawet dobry dziennikarz prasowy nie bêdzie ni-
gdy dobrze zarz¹dza³ telewizj¹ ani radiem, jeœli
nie jest cz³owiekiem z bran¿y. On bêdzie mene-
d¿erem, ale nigdy nie bêdzie dobrym redaktorem
czy prezesem od spraw programowych.

Ja nie chcê tutaj specjalnie nawo³ywaæ i mó-
wiæ… Ustawa, o której dziœ dyskutujemy, ma wie-
le mankamentów, bêdziemy j¹ jeszcze wielokrot-
nie poprawiaæ, bêdziemy mówili o jej niedoskona-
³oœci, bêdziemy próbowali ratowaæ na ró¿ne spo-
soby. Myœlê jednak, ¿e powinniœmy j¹ przyj¹æ i za-
akceptowaæ choæby dlatego, ¿e ona wprowadza je-
dnak pewien ³ad i stawia na fachowoœæ, a facho-
woœæ w dziennikarstwie, proszê pañstwa, to jest
rzecz pierwszorzêdna…

(Senator Czes³aw Ryszka: O dziennikarzach
nie ma w tej ustawie ani s³owa.)

Ale w przysz³oœci bêdziemy o tych dziennika-
rzach mówiæ i dzisiaj na tej sali te¿ ju¿ o tym zaczê-
liœmy mówiæ. Przecie¿ ta ustawa jest te¿ dla dzien-
nikarzy, ona jest dla dziennikarzy. To jest pier-
wszy krok i on daje jak¹œ nadziejê. Gor¹co pañ-
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stwa namawiam, abyœmy jeszcze przeanalizowali
to we w³asnym sumieniu i abyœmy jednak tê usta-
wê poparli. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Pan senator Piotr G³owski, proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: To nie jest pierwszy

krok, tylko ostatni krok do przepaœci.)

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zacz¹æ od tego, ¿e pan marsza³ek

Romaszewski przyklei³ mi dzisiaj ³atkê z³oœliwca,
a to naprawdê wielce krzywdz¹ca i nieuprawnio-
na opinia, bo wszyscy moi znajomi wiedz¹, ¿e jes-
tem cz³owiekiem o go³êbim sercu.

(G³os z sali: Wygl¹dzie…)
Panie Marsza³ku, zwrot „czy prawd¹ jest” robi

ostatnio niebywa³¹ karierê, a najs³ynniejsze chy-
ba pytanie, w którym pad³o to s³owo – „Có¿ to jest
prawda?” – zada³ Poncjusz Pi³at ponad dwa ty-
si¹ce lat temu. Pytanie, mimo ¿e proste w formie,
i dziœ powoduje wiele trudnoœci z podaniem je-
dnoznacznej odpowiedzi.

(Senator Czes³aw Ryszka: Przykro mi, ale nie
up³ynê³y jeszcze dwa tysi¹ce lat.)

Idea, zasada, teza uwa¿ana powszechnie za
niepodwa¿aln¹, wynikaj¹ca z ludzkiego doœwiad-
czenia albo dowiedziona naukowo – tak definiuje
prawdê s³ownik jêzyka polskiego. Jaka jest wiêc
prawda w przypadku ustawy, nad któr¹ debatuje-
my? Chcia³bym oderwaæ siê od meritum sprawy
i skupiæ siê wy³¹cznie na przywo³ywanym co
chwilê przyk³adzie dobrej organizacji mediów
publicznych w Wielkiej Brytanii. Pañstwo jako
politycy dajecie j¹ stale za przyk³ad, przed chwile-
czk¹ senator Ryszka mówi³, ¿e w Wielkiej Brytanii
abonament œwietnie funkcjonuje, daj¹ j¹ za przy-
k³ad dziennikarze, komentatorzy, jako idealny
wzorzec niezale¿nych mediów. Jak wiêc tam fi-
nansowane s¹ media, jak powo³ywane s¹ organy?
Zaproponujê krótk¹ podró¿ nad Tamizê.

BBC powsta³o w 1922 r. i dzisiaj jest najwiêk-
sz¹ tego typu instytucj¹ na œwiecie. Misjê BBC re-
guluje wy³¹cznie Karta Królewska wydana
w 1927 r., wcale nie trzeba by³o do tego wielu
ustaw. Informacja, edukacja, zabawa – to g³ówne
przes³anie i misja BBC, a nowelizacja rozszerza te
cele jeszcze na: podtrzymywanie cnót, poczucia
obywatelskiego; promocjê nauki, edukacji;
zwiêkszanie, stymulowanie kreatywnoœci i kultu-
rowej perfekcji; reprezentowanie Wielkiej Bryta-
nii i jej narodów oraz przybli¿anie Wielkiej Bryta-
nii œwiatu i œwiata Wielkiej Brytanii. Status bry-

tyjskiej potêgi medialnej uzupe³nia porozumienie
z 1996 r., podkreœlaj¹ce niezale¿noœæ BBC od
rz¹du. BBC podaje siê jako przyk³ad mediów fi-
nansowanych z abonamentu, równie¿ senator
Ryszka mówi³ o tym dzisiaj. Czy to prawda? I tak,
i nie. Faktycznie, jest op³acana z abonamentu, ale
wy³¹cznie z abonamentu, i jednoczeœnie ma zakaz
emisji reklam. Jedynym wyj¹tkiem s¹ komercyj-
ne przedsiêwziêcia, które dzia³aj¹ pod nazw¹ BBC
Worldwide. To, co mo¿emy ogl¹daæ w Polsce, czyli
na przyk³ad BBC Prime, jest ju¿ komercyjnym
przedsiêwziêciem, które funkcjonuje w ten spo-
sób, ¿e programy telewizyjne wyprodukowane za
pieni¹dze publiczne zostaj¹ wyemitowane za dar-
mo w Wielkiej Brytanii, a nastêpnie s¹ sprzedawa-
ne na ca³ym œwiecie, do ró¿nych kana³ów w³aœnie
w ramach BBC Prime. BBC tym samym nie odbie-
ra zysku z reklam stacjom niepañstwowym, wiêc
stacje komercyjne dziel¹, ¿e tak powiem, tort re-
klamowy miêdzy sob¹. Jeœli chodzi o skutecznoœæ
finansowania stacji, to – je¿eli ufaæ danym – jest to
poziom 90%. To zupe³nie inaczej ni¿ w Polsce.

Kultura polityczna w Wielkiej Brytanii gwaran-
tuje, ¿e BBC nie rz¹dz¹ politycy. Sk³ad offcome,
organu podobnego do naszej Krajowej Rady, po-
wo³uje minister, czyli cz³onek rz¹du, a mimo to
nikt nie powo³uje ludzi zbli¿onych do polityki, aby
zasiadali w tym offcome. W Wielkiej Brytanii poli-
tycy ju¿ dawno zrozumieli, ¿e BBC jest dobrem
kulturowym i musz¹ tam zasiadaæ specjaliœci od
marketingu, od dziennikarstwa, od mediów. To s¹
zwykle wielkie autorytety, ludzie o profesjonal-
nych umiejêtnoœciach, znaj¹cy siê na swoim fa-
chu. Nasz przedstawiany dzisiaj projekt idzie
w tym kierunku. Te zmiany, o których tutaj mówi-
my, wynikaj¹ z konstytucji i dotycz¹ podzia³u
kompetencji miêdzy Krajow¹ Rad¹ a Urzêdem Ko-
munikacji Elektronicznej. W szczególnoœci odda-
nie kompetencji dotycz¹cych przyznawania kon-
cesji wi¹¿e siê de facto z procesem podejmowania
decyzji administracyjnych, a te s¹, wed³ug wielu
opinii œrodowisk prawniczych, przekroczeniem
uprawnieñ konstytucyjnych. Zmiana ta koñczy
okres, w którym Krajowa Rada by³a jednoczeœnie
prokuratorem i sêdzi¹ w tej samej sprawie; oce-
nia³a wystêpek i wyznacza³a karê. Pozostawione
uprawnienia nadzorcze, kontrolne, a tak¿e w za-
kresie selekcji kandydatów do organów spó³ek
w pe³ni realizuj¹ konstytucyjny obowi¹zek stania
na stra¿y wartoœci wymienionych w konstytucji.

Szanowni Pañstwo, rola BBC jest w Wielkiej
Brytanii ogromna i stale roœnie. Jest to bardzo
wa¿na platforma wymiany myœli i opinii. Najwa¿-
niejsze jednak wydaje siê to, ¿e BBC jest faktycz-
nie niezale¿ne i od parlamentu, i od polityków.
Jest to czynnik, który czyni z tego nadawcy wiary-
godnego nadawcê. Wœród zapytanych Brytyjczy-
ków istnieje niezwykle silne poczucie, ¿e BBC jest
„moj¹ stacj¹”. Istnieje przekonanie, ¿e w wachla-
rzu ró¿nych pogl¹dów, opinii jest to stacja, która
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reprezentuje tak¿e „moje pogl¹dy”. S³uchaj¹c czy
ogl¹daj¹c tê telewizjê, Brytyjczycy s¹ przekonani,
¿e ich pogl¹d równie¿ zostanie gdzieœ pokazany
i zaprezentowany.

A jak to wygl¹da u nas? G³ówne zadanie me-
diów publicznych powinno polegaæ na tworzeniu,
wype³nianiu obywatelskich potrzeb dzisiejszego
cz³owieka. Media publiczne powinny byæ alterna-
tyw¹ dla rynku, komercji, pokazywaæ to, czego
media niepubliczne nie poka¿¹, bo zwyczajnie nie
chc¹ albo im siê to nie op³aca. W³aœnie w to miej-
sce powinno wkraczaæ medium publiczne na naj-
wy¿szym poziomie jakoœci przekazu, najbardziej
wiarygodne, silne osobowoœciami. Powinno
³¹czyæ, w³¹czaæ siê w systemy edukacji, w system
obywatelskiego wychowywania, anga¿owaæ twór-
ców w niebanalne zdarzenia i przedsiêwziêcia.
Media publiczne wyda³y niedawno tak¹ specjaln¹
broszurê, w której kreœl¹ nam swoje zadania. Po-
jawiaj¹ siê w niej takie informacje, ¿e media po-
winny byæ czynnikiem spójnoœci spo³ecznej i inte-
gracji wszystkich jednostek; powinny byæ Ÿród-
³em bezstronnej, niezale¿nej informacji i komen-
tarza oraz innowacyjnych i zró¿nicowanych treœci
odpowiadaj¹cym wysokim standardom etycznym
i moralnym; powinny byæ forum dyskusji publicz-
nej i œrodkiem promowania szerszego udzia³u de-
mokratycznego jednostek. Czy to prawda? Czy
tak dzia³aj¹ nasze radio i Telewizja Polska? Czy
mamy niezale¿ne i profesjonalne media? Pozosta-
wiam te pytania bez odpowiedzi, sugeruj¹c jedy-
nie, ¿e wed³ug góralskiej teorii poznania ksiêdza
Józefa Tischnera s¹ trzy prawdy – tutaj przepra-
szam górali za mój ceprowski akcent – jest œwiêta
prawda, tys prowda, no i ta trzecia prawda. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz poproszê kogoœ bli¿szego góralom. Pan

senator Sepio³, proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja przyznajê, ¿e jestem tylko góralem z Beskidu

Niskiego, wiêc…
Drodzy Pañstwo, myœlê, ¿e tym razem nie obra-

dujemy w jakiejœ normalnej sytuacji, gdzie stu-
diujemy poprawki bêd¹ce jakimiœ melioracjami
stanu… Nie, nie, nie. Dyskutujemy w sytuacji zu-
pe³nie nadzwyczajnej, a ta nadzwyczajnoœæ wyni-
ka z przynajmniej dwóch faktów, na które tutaj
chcia³bym zwróciæ uwagê. Pierwszy z nich to ra-
port Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy
w Europie na temat zachowania siê mediów w Pol-

sce w czasie ostatniej kampanii wyborczej. Naj-
gorsz¹ ocenê, ocenê mediów stronniczych, uzys-
ka³y publiczne radio i telewizja. Gdyby taki komu-
nikat nadszed³ z Bia³orusi czy z Azerbejd¿anu,
mo¿e by nas to specjalnie nie dziwi³o. Zabiegamy
przecie¿, aby misje OBWE odgrywa³y tam rolê
kontrolera. Ale taka wiadomoœæ przysz³a z Polski.
To jest wiadomoœæ hañbi¹ca, to jest sytuacja,
w której ludzie honoru po prostu podaj¹ siê do dy-
misji. (Oklaski)

Nie s³ysza³em g³osu Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji w tej sprawie.

Aspekt drugi, zreszt¹ ju¿ tu wspomniany –
w zdewastowanym, byæ mo¿e dla zatarcia œla-
dów, laptopie znajduj¹ siê scenariusze progra-
mów telewizji publicznej. Jeœli to jest prawda, ¿e
w gabinecie ministra sprawiedliwoœci powstaj¹
scenariusze programów publicznych, to jest to
wiadomoœæ z bananowej republiki. W cywilizo-
wanym pañstwie prawa jest to po prostu nie do
pojêcia.

Tylko te dwa fakty – a da³oby siê ich przytoczyæ
wiêcej – wskazuj¹, ¿e my potrzebujemy trzêsienia
ziemi, i to natychmiast. To jest nasza najwiêksza
odpowiedzialnoœæ, bo po prostu nastêpuje kom-
promitacja Polski. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
PansenatorWojciechSkurkiewicz,proszêbardzo.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Panie Marsza³ku, czy
ja mogê odpowiedzieæ na to pytanie, równie¿ do
mnie skierowane?)

Proponujê, ¿eby pan przewodnicz¹cy wypowie-
dzia³ siê po dyskusji, tym bardziej ¿e nie s³ucha³
pan w trakcie przemowy i dowiadywa³ siê pan od
s¹siada, o czym mówi pan senator. Wiêc proszê…

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Ale do mnie by³o skie-
rowane…)

Tak, ja wiem, ale pan przewodnicz¹cy bêdzie
odpowiada³ póŸniej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Moje krótkie wyst¹pienie chcia³bym rozpocz¹æ

od cytatu: „Jak wam nie wstyd?”. To jest cytat
z Kurskiego, z wyg³oszonej z mównicy sejmowej
wypowiedzi dotycz¹cej ustawy medialnej.

(G³os z sali: Z Jacka Kurskiego?)
Tak, z Jacka Kurskiego.
Szanowni Pañstwo, te dzia³ania zwi¹zane z no-

welizacj¹ ustawy, które podejmujecie, w waszym
mniemaniu s¹ s³uszne. W moim przekonaniu –
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absolutnie nie. I tu zgadzam siê z panem senato-
rem Piesiewiczem, który mówi³, ¿e potrzeba nowej
ustawy medialnej. Panie Senatorze, w ca³ej roz-
ci¹g³oœci tego skomplikowanego tematu popie-
ram pana i obiecujê, ¿e zaanga¿ujê siê w pracê.
Zaanga¿ujmy siê w pracê ponad podzia³ami polity-
cznymi. Nie Platforma, nie Prawo i Sprawiedliwoœæ.
Stwórzmy coœ, co bêdzie s³u¿y³o mediom, co bêdzie
s³u¿y³o mediom publicznym, co bêdzie s³u¿y³o ryn-
kowi medialnemu w Polsce. Jednak nowelizacja,
któr¹ pañstwo proponujecie, to nie jest krok
w przód. To s¹ dwa kroki w ty³, dwa kroki w ty³.

Pañstwa wypowiedzi – mówiê tu nie o obecnych
na sali, ale o partii politycznej, o Platformie Oby-
watelskiej – pañstwa wypowiedzi, wyg³aszane je-
szcze przed wyborami, dotycz¹ce likwidacji abo-
namentu prowadz¹ do tego, ¿e grozi nam zag³ada
radiofonii publicznej. Grozi nam zag³ada radiofo-
nii publicznej. Pan przewodnicz¹cy, pan minister
przed chwil¹ o tym wspomnia³. Mamy przyk³ad
Radia Koszalin. Drastycznie spad³y dochody
zwi¹zane z abonamentem, drastycznie spadaj¹
dochody spó³ek radiofonii regionalnej. To s¹ dzia-
³ania, które zmierzaj¹ w kierunku likwidacji ra-
diofonii publicznej w Polsce.

Szanowni Pañstwo, a s³owa, które wypowie-
dzia³ pan senator Misiak, na temat kadencyjno-
œci… Z ca³ym szacunkiem dla pani prezes UKE,
ale chcia³bym zwróciæ uwagê na jedn¹, jak¿e wa¿-
n¹ kwestiê. Pan senator Misiak mówi³ o tym, ¿e
kadencja pani prezes bêdzie trwa³a jeszcze dwa
i pó³ roku. Proszê spojrzeæ na osobê, na funkcjê,
na instytucjê rzecznika praw dziecka. Tam te¿
trwa kadencja, tam te¿ kadencja powinna trwaæ
jeszcze kilka lat. I co pañstwo robicie? Ponoæ
w pi¹tek w Sejmie ma siê odbyæ dyskusja nad od-
wo³aniem rzecznika praw dziecka. Jaka jest
z pañstwa strony gwarancja, ¿e w³aœnie pani pre-
zes UKE nie zostanie odwo³ana za miesi¹c czy za
dwa miesi¹ce?

(G³os z sali: Nie mo¿na…)
Jak nie mo¿na? Absolutnie, Szanowni Pañ-

stwo, to s¹ organy kadencyjne. To s¹ organy ka-
dencyjne.

Szanowni Pañstwo, sprawa wspó³pracy ponad
podzia³ami. Pani Barbara Borys-Damiêcka mówi
o wspó³pracy ponad podzia³ami, mówi: jestem za
wspó³prac¹ ponad podzia³ami. Senatorowie Pra-
wa i Sprawiedliwoœci zg³osili do ustawy medialnej
kilkanaœcie poprawek. Pani Borys-Damiêcka nie
zag³osowa³a nawet za jedn¹ poprawk¹, mimo ¿e
wiêkszoœæ komisji za t¹ jedn¹ poprawk¹ zag³oso-
wa³a. Jaka wspó³praca ponad podzia³ami? Szano-
wni Pañstwo, o czym my mówimy?

Jeszcze jedna sprawa, dotycz¹ca wypowiedzi
pani senator Pañczyk-Pozdziej. Doœwiadczenia
z dziennikarzami bywaj¹ ró¿ne. Ja przez wiele lat
by³em dziennikarzem radiowym i mogê potwier-

dziæ, rzeczywiœcie stawki radiowe bardzo czêsto
s¹ stawkami wrêcz g³odowymi. Jednak praca
dziennikarza zale¿y równie¿ od warsztatu dzien-
nikarskiego, zale¿y równie¿ od uczelni, jak¹ koñ-
czy³ dziennikarz. Je¿eli mówimy o kszta³ceniu
dziennikarzy, to s¹ dwa wiod¹ce uniwersytety,
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloñ-
ski, ale jest te¿ mnóstwo szkó³. DoprowadŸmy do
tego, aby system szkolnictwa, je¿eli chodzi o ten
aspekt, o dziennikarstwo, by³ jasno sprecyzowa-
ny, jasno okreœlony.

Szanowni Pañstwo, mówi³em ju¿ o jednej po-
prawce, która zosta³a przeg³osowana na posiedze-
niu komisji. Komisja przychyli³a siê do mojej pro-
pozycji, aby prezesa UKE powo³ywa³ Sejm za zgod¹
Senatu. To jest bardzo wa¿na instytucja, to jest
bardzo wa¿ny organ i jestem przekonany, ¿e tak
w³aœnie powinno byæ. Prezes UKE powinien byæ
powo³ywany na wniosek premiera przez Sejm za
zgod¹ Senatu. Nie odbierajmy sobie uprawnieñ,
które mog¹ byæ realizowane w przysz³oœci. Jeœli je-
dnak tak zag³osujemy, to stwórzmy równie¿ mo¿li-
woœæ, aby prezes UKE przedstawia³ swoje sprawo-
zdanie tak¿e Wysokiemu Senatowi, nie tylko Sej-
mowi. Równie¿ Senat powinien siê zajmowaæ spra-
wozdaniem z dzia³alnoœci Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej. To jest jedna poprawka.

Kolejna sprawa. Wiele mówiono tu o tym, jak
funkcjonuje Krajowa Rada, czy jej cz³onkowie du-
¿o zarabiaj¹, czy ma³o. Szanowni Pañstwo, tanie
pañstwo? OK, tanie pañstwo. IdŸmy dalej z wasz¹
propozycj¹ w ramach taniego pañstwa. Moja po-
prawka zmierza w³aœnie w tym kierunku. Propo-
nujê, aby w przysz³oœci, je¿eli oczywiœcie ta usta-
wa zostanie przyjêta, cz³onkowie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji nie otrzymywali 50% uposa-
¿enia podsekretarza stanu praktycznie za jeden
dzieñ pracy, trzy godziny, mo¿e dwa dni pracy
w miesi¹cu, bo do tego to siê sprowadzi. Funkcja
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprowadzi siê
do tego, ¿e jej cz³onkowie bêd¹ siê spotykali tylko
raz w miesi¹cu, bêd¹ pracowali jeden dzieñ
w miesi¹cu. Proponujê, aby cz³onkom Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji p³aciæ 1/30 uposa¿e-
nia podsekretarza stanu za ka¿dy dzieñ posiedze-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tak,
1/30. Wydaje mi siê, ¿e to jest s³uszne i sprawied-
liwe, je¿eli mówimy o tanim pañstwie.

Jeszcze jedna bardzo wa¿na sprawa, sprawa,
o której nie mówiliœmy wcale. Chodzi bodaj¿e
o art. 39 mówi¹cy o nadawcy spo³ecznym. Szano-
wni Pañstwo, obdzieracie Krajow¹ Radê Radiofo-
nii i Telewizji z podejmowania decyzji o tym, kto
ma byæ uznawany za nadawcê spo³ecznego, czy
te¿ z mo¿liwoœci odbierania tego statusu. Jestem
przekonany, ¿e to jest takie ciche, ukryte dzia³a-
nie przeciwko g³ównemu nadawcy spo³ecznemu,
g³ównemu nadawcy spo³ecznemu w kraju. A pañ-
stwo wiecie, kto nim jest? Radio Maryja. To w³aœ-
nie przeciwko tej rozg³oœni wystêpujecie pañstwo
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ze swoj¹ nowelizacj¹. Nikt tu tego nie podnosi³.
A teraz UKE jednoosobowo bêdzie mog³o decydo-
waæ o tym, czy Radio Maryja mo¿e byæ nadawc¹
spo³ecznym, czy nie, czy spe³nia wymogi ustawo-
we, czy te¿ nie. Pañstwo do tego doprowadzacie,
w sposób ukryty. Najwy¿sza pora, ¿eby o tym po-
wiedzieæ.

To s¹ trzy g³ówne poprawki, które chcia³bym
zg³osiæ. Myœlê, ¿e dalsza merytoryczna dyskusja
nad t¹ ustaw¹ odbêdzie siê w komisji. Tak jak po-
wiedzia³em, potrzebna jest ustawa reguluj¹ca ry-
nek, ustawa przygotowana od podstaw, ale nie
œrodkami zastêpczymi, nie drog¹ podchodów, bo
mo¿e ona przynieœæ naprawdê wiele, wiele z³ego,
wiêcej z³ego ni¿ dobrego. Dziêkujê bardzo. (Ok-
laski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
W kolejnoœci do zabrania g³osu zapisa³ siê pan

senator Mieczys³aw Augustyn.
Proszê uprzejmie.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
By³a tu mowa o prawdzie, ja bym chcia³ pomó-

wiæ o prawdomównoœci. 21 grudnia 2005 r. na tej
sali podczas obrad ówczesnych koalicjantów
przeprowadzano na si³ê do póŸna w nocy zamach
na niezale¿noœæ mediów publicznych. Robi³o to
Prawo i Sprawiedliwoœæ, maj¹ce wtedy wiêkszoœæ
w tej Izbie. Wiêc jeœli dzisiaj ktoœ ma prawo pou-
czaæ tych, którzy chc¹ to zmieniæ, dalibóg, nie
pañstwo. To s¹ naprawdê góry hipokryzji. Nie s³u-
chaliœcie niczego, dzisiaj œmiecie pouczaæ w obro-
nie wartoœci, które mieliœcie za nic. Nie myœmy siê
zmienili. Ja wtedy z tego miejsca te¿ mówi³em
o tym, ¿e potrzebne s¹ rekomendacje œrodowisk
twórczych i naukowych, ¿e potrzebne jest przybli-
¿enie samorz¹dów do oœrodków regionalnych,
mówiliœmy o konkursach. Myœmy siê nie zmienili,
Kochani. Co siê z wami sta³o? Pyta³em sprawo-
zdawców mniejszoœci, co siê z nimi sta³o, gdzie s¹
ich projekty ustaw. Dlaczego przez te dwa lata nie
zrobiliœcie tego, co nam polecacie? Bo wam by³o
wygodnie. A teraz odgrywacie teatr? Zatroska-
nych o media publiczne czy zatroskanych o kon-
tynuowanie w³asnych wp³ywów, których rezulta-
ty wystawiaj¹ nasz¹ telewizjê publiczn¹ na po-
œmiewisko, o czym s³usznie mówi³, odbieraj¹c mi
ten w¹tek, pan senator Sepio³. Pañstwo zapom-
nieliœcie, co siê dzia³o kilka miesiêcy temu i do

czego u¿ywaliœcie mediów publicznych w czasie
kampanii? Naprawdê? Senator Niesio³owski te¿
wtedy o tym mówi³, mówi³ o Himalajach hipokryz-
ji. Dziœ pañstwo poszybowaliœcie ju¿ w kosmos.

Proszê pañstwa, chcia³bym siê odnieœæ do kil-
ku spraw, o których tu powiedziano. Ta ustawa
jest zgodna z naszym przekonaniem. Dzisiaj dziu-
ra na drodze staje siê kwesti¹ polityczn¹, bo ¿yje-
my w demokracji i gdzie cokolwiek w jakiejkolwiek
formie zale¿y od w³adzy publicznej, tam oczywi-
œcie jest polityka. Zgadzam siê z tym, o czym nie-
którzy mówili, ¿e w stu procentach siê jej wyru-
gowaæ nie da. Ale tak jak demokracja mo¿e byæ
fasadowa i mo¿e byæ kpin¹, tak i brak regu³ w po-
lityce mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e ona ca³kowi-
cie wypacza intencje, ku którym siê zmierza.

My chcemy zrobiæ krok w dobrym kierunku,
nie ostatni, lecz pierwszy. Nie wymyœlamy niczego
nowego, powtarzamy to, co mówiliœmy w 2005 r.,
zapisuj¹c to w ustawach, poniewa¿ mimo wa-
szych wysi³ków wyborcy szybko poznali siê na tej
hipokryzji.

Proszê pañstwa, jest trosk¹ wielu oœrodków to,
czy – mówi¹c przy okazji spraw medialnych o abo-
namencie – nie chcemy os³abiæ zdolnoœci mediów
publicznych do realizacji misji. Upomina³em siê
tutaj w imieniu organizacji pozarz¹dowych o czas
dla nich. Jego oczywiœcie nie bêdzie, je¿eli nie bê-
dzie publicznego finansowania mediów publicz-
nych. Drodzy Pañstwo, jak mo¿na innych tak
wprowadzaæ w b³¹d? My ¿yjemy w innym œwiecie?
A pañstwo udajecie, ¿e nie wiecie o tym, ¿e abona-
ment ma byæ zast¹piony Funduszem Misji Publi-
cznej, ¿e wreszcie maj¹ byæ œrodki przeznaczone
na konkretne programy, ¿e bêdzie to mo¿na rozli-
czaæ? Czego bronicie? Systemu, w którym ci¹gle
zmniejsza³a siê œci¹galnoœæ abonamentu, bo nie
potrafiliœcie za³atwiæ tej sprawy? Pewnie myœlicie,
¿e ludzie maj¹ krótsz¹ pamiêæ ni¿ siêgaj¹c¹ kilku
miesiêcy, ale tak nie jest.

My nie chcemy uderzaæ w misjê publiczn¹ pub-
licznych mediów, my chcemy wreszcie przywróciæ
im zdolnoœæ realizowania misji, skoñczyæ z wyda-
waniem abonamentu na coœ, o czym nikt nie wie,
mo¿e na te mno¿¹ce siê stanowiska dla ca³ej armii
kolesiów politycznych, których zatrudniliœcie,
gdzie tylko siê da³o, w publicznych mediach. To
mia³o byæ wasze tanie pañstwo, z odprawami, bo
gdy tylko by³a koniunktura i rozpada³ siê kolejny
pakt, to znajdowa³y siê pieni¹dze.

Proszê pañstwa, by³a tu mowa o nadawcach
spo³ecznych. Jak mo¿na tak o tym mówiæ, wbrew
zapisom ustawy? Przecie¿ ustawa wyraŸnie mówi
o tym – i to w niej zostaje – kto ma prawo u¿ywaæ
tytu³u nadawcy spo³ecznego i na jakich warun-
kach. Obojêtne jest to, jaki to bêdzie organ, byleby
te warunki zosta³y spe³nione. Nie jest tak, jak mó-
wicie, ¿e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie
bêdzie mia³a g³osu w tej sprawie. Ona równie¿ bê-
dzie mia³a g³os, wiêc proszê was, nie pos³ugujmy
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siê k³amstwem, chocia¿ tyle i jak widaæ, a¿ tyle.
W³aœciwie nale¿a³oby na tych tablicach przywo³aæ
w odpowiedzi wielu mówcom PiS nie moje s³owa,
lecz s³owa z tamtej nocy 21 grudnia 2005 r. Przy-
pominam tê datê i zachêcam pañstwa, byœcie ra-
zem z nami pracowali dalej – bêdzie ustawa o na-
dawcach publicznych i to, co was niepokoi, bêdzie
w niej regulowane – tak a¿eby telewizja publiczna
by³a w równym stopniu wasza i nasza. Dzisiaj jest
tylko wasza, dlatego ¿e ¿adnej z poleconych nam
tu zasad nie chcieliœcie stosowaæ. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
W kolejnoœci wyst¹pi¹ pan senator Wach, pan

senator Cichoñ, pani senator Fetliñska, pan se-
nator Banaœ i pan senator Górecki.

Proszê.

Senator Piotr Wach:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Szanowni Pañ-

stwo!
Ja chcia³bym zabraæ g³os, ale bêdzie to spojrze-

nie na tê sprawê z zupe³nie innej strony. Mianowi-
cie, na mediach znam siê niewiele, jestem jedynie
odbiorc¹, nigdy nie by³em w ¿adnej radzie, ani
programowej, ani spo³ecznej, ani w ¿adnej innej,
nikt z rodziny nie pracuje w mediach, tak ¿e mam
do tego bardzo du¿y dystans. Jestem takim od-
biorc¹, który okazjonalnie ogl¹da programy
w ró¿nych stacjach telewizyjnych i s³ucha ró¿-
nych stacji radiowych, przebiega po ró¿nych sta-
cjach; jad¹c samochodem, czêsto s³ucham Pro-
gramu I Polskiego Radia. Taki jest mój punkt wi-
dzenia.

Powiedzia³bym tak. Nowelizacja, g³êboka no-
welizacja ustawy, nad któr¹ dziœ dyskutujemy, do-
tyczy w zasadzie mediów w ogóle, ale my koncen-
trujemy siê g³ównie na mediach publicznych, bo to
jest jêzyczek u wagi. Tutaj politycy, decydenci w³a-
œciwie zawsze starali siê mieæ wp³ywy, mieli wp³y-
wy i spodziewali siê po tym wsparcia i umocnienia
swojej pozycji, najpierw przez zarz¹dy, a potem
przez ich dzia³alnoœæ. Dlatego nowelizacja wydaje
siê bardzo potrzebna, konieczna, ale jest ona bar-
dzo trudna, poniewa¿ telewizja publiczna, radio
publiczne, media publiczne nios¹ w sobie niejako
grzech pierworodny zwi¹zku z polityk¹.

Dlatego ja jako odbiorca – mówiê to prywatnie,
nie chcê tego sk³adaæ na barki mojej partii polity-
cznej – uwa¿am, ¿e nowelizacja czy nowa ustawa
powinna byæ znacznie bardziej radykalna. Nie jes-
tem pewien, czy media publiczne w ogóle powinny
byæ, wydaje mi siê, ¿e nie. Wydaje mi siê, ¿e cele
publiczne mo¿na by realizowaæ w zupe³nie inny
sposób, wœród sprywatyzowanych i otwartych na

konkursy mediów. Mo¿e siê mylê, ale takie jest
moje przekonanie. Wtedy 90% spraw, o których
dzisiaj mówiliœmy, w ogóle nie stanowi³oby pro-
blemu, zapewne by³yby inne, ale nie takie, o ja-
kich mówimy dzisiaj.

Mam bardzo krytyczny stosunek do mediów
publicznych – a wynika on ze znajomoœci mediów
od strony s³uchacza, ze spojrzenia z dystansu –
przede wszystkim za koniunkturalizm. W³aœciwie
przejawia siê on zarówno w dualizmie zarabiania
pieniêdzy, jak i w dyskusjach politycznych przed
wyborami, w czasie wyborów i obecnie. Myœlê, ¿e
pañstwo to obserwujecie, nie chcê tego charaktery-
zowaæ. Ten koniunkturalizm objawia siê równie¿
w misji. Dopóki by³o cicho i nikt siê misj¹ nie zajmo-
wa³, dopóty by³a ona na dalekim planie, na margi-
nesie, w sensie godzin, ogl¹dalnoœci, zapewne sta-
tystycznieona istnia³a, alew³aœciwiedlawidzówby-
³a trudno dostêpna. Obecnie wychodzi na pierwszy
plan, podobnie jak apele dotycz¹ce znaczenia abo-
namentu. To wszystko jest razem z gruntu fa³szywe
i lepiej by by³o, gdyby tego w ogóle nie by³o.

Partia, któr¹ reprezentujê, nie posz³a w tej no-
welizacji tak daleko, jak moim zdaniem by³oby
warto, i zaproponowa³a nowelizacjê, która
w moim przekonaniu niesie znacznie lepsze roz-
wi¹zania ni¿ dotychczasowa ustawa. Tak najpro-
œciej to ujmuj¹c, widzê w tym, równie¿ jako odbior-
ca, podzia³ kompetencji miêdzy Krajow¹ Radê,
Urz¹d Komunikacji Elektronicznej oraz wzrasta-
j¹c¹ rolê Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Uwa¿am, ¿e to jest poprawne i powinno
daæ dobre rezultaty. Dalej, powszechnoœæ konkur-
sów, tak je¿eli chodzi o zarz¹dy, jak i rady nadzor-
cze. Dalej, wybór ludzi z puli ekspertów. Cokolwiek
by mówiæ o dobieraniu ekspertów, to tego grzechu
pierworodnego tak absolutnie nie pokonamy,
ale jest szansa zrobiæ to lepiej. Dalej, przejrzysty
proces koncesyjny i wzrost znaczenia UKE, któ-
re powinno rosn¹æ wobec wzrastaj¹cej roli, tak
to nazwê, technologii i propagacji w zakresie
mediów. Proszê pañstwa, to jest kolejna próba.
Ona jest niedoskona³a, ona mo¿e siê nie udaæ
w pe³ni, ale na pewno jest to lepsze ni¿ to, co by³o
do tej pory.

Fakt, ¿e ta nowelizacja jest niewystarczaj¹co
g³êboka, spróbujê równie¿ uzasadniæ tym, co pod-
nosi³o wielu z pañstwa, chodzi mianowicie o na-
dawcê spo³ecznego, o to, ¿e nadawca spo³eczny
jest taki, a nie inny, a przede wszystkim o to, ¿e
obecnie decyzje i nadawanie statusu bêd¹ w rê-
kach prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicz-
nej. Oczywiœcie, jest w tym pewien b³¹d, ale on po-
lega na tym, ¿e nadawcy spo³ecznego w ogóle nie
powinno byæ. Nadawcy spo³eczni mniej p³ac¹, nie
p³ac¹ za koncesje. A wszyscy powinni p³aciæ za
koncesje, zgodnie z jakimœ algorytmem, w zale¿-
noœci od czêstotliwoœci, od zasiêgu, od liczby s³u-
chaczy itd., itd. Nie by³oby potrzeby definiowania
tego statusu i nikt by go nie musia³ przyznawaæ.
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Oczywiœcie, te funkcje, które Krajowa Rada ma
w zakresie kontroli programów, powinny byæ
przez ni¹ pe³nione i one s¹ potrzebne. To, co mó-
wiê, mówiê z pewn¹ przesad¹, z pewnym przery-
sowaniem, ale ta nowelizacja, wed³ug mnie, idzie
w dobr¹ stronê, niesie pewn¹ szansê naprawy
mediów publicznych. Inaczej zapewne trzeba by
iœæ z tym znacznie g³êbiej i bardziej radykalnie.

Taki jest mój pogl¹d w tej sprawie i w³aœciwie
wyra¿am poparcie dla ustawy, ale równie¿ pewien
sceptycyzm, czy te naturalne problemy i sprzecz-
noœci wynikaj¹ce z istoty mediów publicznych
mog¹ zostaæ pokonane wobec tego, ¿e media je-
dnak s¹ w znacznej mierze, choæ w poœredni spo-
sób, w rêkach polityków. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê na mównicê pana senatora Zbigniewa

Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mo¿e zacznê od tego, co w tej ustawie, w moim

odczuciu, jest dobre, tak ¿eby troszeczkê koncy-
liacyjnie odnieœæ siê do wyst¹pienia pana senato-
ra, który bardzo mentorsko usi³owa³ potraktowaæ
klub PiS.

Uwa¿am, ¿e rzeczywiœcie sama idea odpolitycz-
nienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest ze
wszech miar s³uszna i tryb powo³ywania cz³on-
ków Krajowej Rady przez zasiêganie opinii czy
w zasadzie przez uzyskiwanie swego rodzaju re-
komendacji œrodowisk twórczych, uniwersytetów
czy w ogóle innych uczelni uwa¿am za bardzo do-
bry pomys³. Podobnie plusem jest to, ¿e sprecyzo-
wano przes³anki odwo³ania cz³onków rady nad-
zorczej czy cz³onków zarz¹du spó³ek. To jest wszy-
stko in plus.

Ale dziwi mnie jedno. Mianowicie to, ¿e projek-
todawcy zupe³nie siê nie licz¹ z normami konsty-
tucyjnymi, z art. 213, jeœli chodzi o kwestie zakre-
su dzia³ania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Przecie¿ wyraŸnie s¹ to wy³¹czne kompetencje tego
organu, który ma szczególn¹ rolê w porz¹dku kon-
stytucyjnym i którego cz³onkowie podlegaj¹ szcze-
gólnej odpowiedzialnoœci, podobnie jak cz³onko-
wie rz¹du czy parlamentarzyœci, mianowicie odpo-
wiedzialnoœci przed Trybuna³em Stanu. I napraw-
dê nie jest obojêtne, czy zadania, które s¹ zastrze-
¿one dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bêd¹
wykonywane przez ten organ, który jest organem
konstytucyjnym, czy przez Urz¹d Komunikacji
Elektronicznej, który na dobr¹ sprawê w ogóle mo-
¿e nie istnieæ. Gdyby nie by³o, proszê pañstwa,

ustawy o telekomunikacji, to nie by³oby Urzêdu
Komunikacji Elektronicznej z jego prezesem, któ-
remu w tej chwili projektodawcy usi³uj¹ powierzyæ
te wszystkie kompetencje, które, jak w sposób
immanentny wynika z art. 213, przynale¿¹ Krajo-
wej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Dlatego mam bardzo powa¿ne obawy o niekon-
stytucyjnoœæ tego rozwi¹zania. Nie mówi¹c ju¿
o tym, ¿e wprowadza ono rzeczywiœcie humorysty-
czny wrêcz ba³agan prawny, bo oto organowi, który
ma byæ, zgodnie z ustaw¹ o ³¹cznoœci, regulatorem
w dziedzinie us³ug telekomunikacji i poczty, jakim
jest Urz¹d Komunikacji Elektronicznej, naraz po-
wierza siê ca³kiem inne zadania, które przecie¿ s¹
zupe³nie odmienne od zadañ tego urzêdu, i jest
wrêcz nie do pomyœlenia, ¿eby by³y w zakresie jego
kompetencji. No, chyba ¿e sobie tak ustawodawca
wymyœli, z naruszeniem regu³ konstytucyjnych.

Ale w takim razie ¿ywot tej ustawy, moim zda-
niem, nie bêdzie d³ugi, bo mo¿ecie byæ pañstwo
pewni, ¿e zostanie to zaskar¿one do Trybuna³u
Konstytucyjnego. A orzeczenie tego Trybuna³u
nietrudno odgadn¹æ, jeœli wzi¹æ pod uwagê cho-
cia¿by historiê zwi¹zan¹ z poprzedni¹ zmian¹,
któr¹ tu pan senator Augustyn te¿ wspomina³,
zmian¹ dokonywan¹ za rz¹dów PiS, kiedy to roz-
pêd w tym gorliwym zapale zmiany stanu prawne-
go i rzeczywistoœci doprowadzi³ do tego, ¿e Trybu-
na³ Konstytucyjny stwierdzi³ niezgodnoœæ szere-
gu przepisów ustawy z konstytucj¹, miêdzy inny-
mi tych przepisów, które dotyczy³y skrócenia ka-
dencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A trze-
ba przypomnieæ, czemu ma s³u¿yæ kadencyjnoœæ
takiego organu konstytucyjnego. Otó¿ ona ma
s³u¿yæ niezawis³oœci tego organu. W przeciwnym
wypadku czynimy fikcjê i parodiê z bardzo powa¿-
nej instytucji, jak równie¿ z konstytucji. Nie sza-
nujemy konstytucji, która dla nas jest podstaw¹
wszelkich dzia³añ. Dlatego apelujê o daleko id¹c¹
rozwagê w tej sprawie.

Ju¿ nie chcê wspominaæ o innych mankamen-
tach ró¿nej natury, które zosta³y omówione przez
legislatorów w tekœcie zawieraj¹cym ocenê zgod-
noœci z konstytucj¹ i koherentnoœci tych przepi-
sów. Jest to ustawa rzeczywiœcie pisana naprêdce
i w sposób niekonsekwentny przeprowadzaj¹ca
regulacje, co prowadzi do ró¿nego rodzaju sprze-
cznoœci, a wrêcz absurdów.

Ja na przyk³ad pytam siê, proszê pañstwa, co le-
¿a³o u podstaw tego, ¿e zmieniono to sformu³owa-
nie w ustawie, które wy³¹cza³o cz³onka Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji z aktywnoœci zawodo-
wej, z jednym wyj¹tkiem, mianowicie ¿e móg³ on
prowadziæ dzia³alnoœæ twórcz¹ lub dydaktyczno-
-naukow¹. W tej chwili ten zapis zosta³ skreœlony,
nie wiadomo czemu. Czy siê boimy ludzi, którzy
prowadz¹ dzia³alnoœæ twórcz¹, naukow¹? Dlacze-
go? Przecie¿ skoro pañstwo twierdzicie, jako pro-
jektodawcy, ¿e chcecie odpolitycznienia, chcecie
fachowców w ³onie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-

9. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2008 r.
72 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji... (cd.)

(senator P. Wach)



wizji, to po co stawiaæ taki zakaz, który nigdzie in-
dziej nie wystêpuje. Ja przypomnê, ¿e przy pe³nie-
niu najwy¿szych funkcji pañstwowych, jak rzecz-
nik praw obywatelskich czy masa innych funkcji,
istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia tych funkcji z prac¹ dy-
daktyczno-naukow¹. Tak ¿e nie wiem, co sk³oni³o
projektodawców do wyeliminowania tego sformu-
³owania, które poprzednio wystêpowa³o.

Podobnie, proszê pañstwa, moim zdaniem, nie
jest w rozs¹dny sposób uregulowana kwestia po-
dzia³u kompetencji miêdzy Urzêdem Komunikacji
Elektronicznej a Krajow¹ Rad¹ Radiofonii i Tele-
wizji. W³aœciwie nie wiadomo, dlaczego tam,
gdzie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, stwier-
dzaj¹c uchybienia, to znaczy dzia³anie sprzeczne
z ustaw¹ b¹dŸ z warunkami koncesji, zwraca
uwagê nadawcy na te uchybienia i ¿¹da ich likwi-
dacji, wprowadzono termin trzydziestodniowy,
zapis, ¿e dopiero je¿eli w ci¹gu trzydziestu dni
nadawca nie dostosuje siê do tego ¿¹dania, Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji ma prawo wy-
st¹piæ z wnioskiem do prezesa Urzêdu Komunika-
cji Elektronicznej o zastosowanie sankcji, które
mog¹ polegaæ b¹dŸ na na³o¿eniu kary pieniê¿nej,
b¹dŸ nawet na odebraniu koncesji. A co przez te
trzydzieœci dni?

To jest to, o co ju¿ pyta³em pani¹ sprawozdawcê,
pani¹ senator Damiêck¹. Proszê pañstwa, co siê
wtedy dzieje? Przez trzydzieœci dni hulaj dusza,
piek³a nie ma! To znaczy, ¿e te instytucje mog¹
sobie dalej naruszaæ prawo i rola Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji w³aœciwie zostaje ograni-
czona jedynie do funkcji jakiegoœ cenzora, obser-
watora i sygnalizatora dla prezesa Urzêdu Ko-
munikacji Elektronicznej. A przecie¿ nie na tym
powinna polegaæ rola, która wynika z art. 213
konstytucji.

Dlatego ja, ze wzglêdu na masê ró¿nego rodzaju
sprzecznoœci i niewyci¹ganie wniosków z tego, co
siê sta³o – Trybuna³ Konstytucyjny raz ju¿ orzek³
o niekonstytucyjnoœci rozwi¹zania, które skraca-
³o kadencyjnoœæ Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji – bêdê g³osowa³ przeciwko temu projektowi.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
To by³ pan senator Cichoñ.
Zapraszam pani¹ senator Janinê Fetliñsk¹.

Senator Janina Fetliñska:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
¯a³ujê, ¿e pan marsza³ek Zió³kowski nie zau-

wa¿y³ mojej wzniesionej rêki i nie mog³am w odpo-

wiednim czasie zabraæ g³osu, a¿eby udzieliæ repli-
ki. A chcia³abym udzieliæ repliki w sprawie, któr¹
poruszy³a pani Sztark, w imieniu pana pos³a
Czes³awa Hoca, poniewa¿ jest to pose³ z ziemi ko-
szaliñskiej i najbardziej zna tê sytuacjê. Stwier-
dzi³am, ¿e jednak dwie strony powinny zostaæ wy-
s³uchane, wiêc postanowi³am to przedstawiæ Wy-
sokiej Izbie.

Otó¿ strajk g³odowy dziennikarza Radia Kosza-
lin w poniedzia³ek 7 kwietnia nie mia³ nic wspól-
nego z trosk¹ o radiofoniê publiczn¹. W Radiu Ko-
szalin SA sytuacja jest podkrêcana przez dzienni-
karzy i zwi¹zkowców wspó³pracuj¹cych z polity-
kami Platformy Obywatelskiej. Dziwnym zbie-
giem okolicznoœci podczas kulminacji ponie-
dzia³kowego protestu przed rozg³oœni¹ w Koszali-
nie b³yska³y gwiazdy partii rz¹dz¹cej, w tym miê-
dzy innymi tamtejszy przewodnicz¹cy rady mia-
sta, a przede wszystkim pani senator Anna
Sztark, która zapytana przez zwi¹zkowców o to,
co dalej z abonamentem, niestety nie potrafi³a od-
powiedzieæ, bo na pytanie, jak sensownie finanso-
waæ media publiczne poza abonamentem, tak na-
prawdê nie znaj¹ odpowiedzi ani minister – bo nie
us³yszeliœmy jej tutaj – ani rz¹d, ani premier. Wal-
ka toczy siê o przejêcie mediów publicznych przez
polityków Platformy Obywatelskiej, i to by³o do-
k³adnie widaæ w poniedzia³ek w Koszalinie.

Ze sprawdzonych przez pana pos³a Czes³awa
Hoca informacji wynika, ¿e na pocz¹tku 2008 r.
kontrole w Radiu Koszalin przeprowadzi³a Pañ-
stwowa Inspekcja Pracy, sprowadzona przez za³o-
gê. PIP niczego nie wykry³a, a przede wszystkim nie
doszuka³a siê œladów mobbingu ani zaboru pieniê-
dzy funduszu p³ac, nie doszuka³a siê dyskrymina-
cji pracowników przez zarz¹d spó³ki ani blokowa-
nia anteny niepos³usznym dziennikarzom.

W poniedzia³ek zdarzy³o siê haniebne wykorzy-
stanie œmierci cz³owieka, pracownika Radia Ko-
szalin, który, jak us³ysza³a ca³a Polska, zmar³
w wyniku mobbingu. Tymczasem pracownik by³
na d³ugotrwa³ym zwolnieniu lekarskim, a jego
œmieræ nast¹pi³a w wyniku przewlek³ej choroby,
jak¹ jest nowotwór. Œmieræ cz³owieka, który
11 czerwca mia³ przejœæ na zas³u¿on¹ emeryturê,
a który dopiero dziœ zosta³ pochowany, zosta³a
wykorzystana w celu politycznym. Tak post¹pili
dziennikarze Radia Koszalin i politycy Platformy
Obywatelskiej.

Obecny zarz¹d Radia Koszalin wprowadzi³ nie-
popularn¹ w spó³ce restrukturyzacjê. Zlikwidowa-
no trzy stanowiska pracy, na których ludzie nic nie
robili. Jedna osoba siê odwo³a³a do s¹du i przegra-
³a w pierwszej instancji. W ci¹gu roku swojej obec-
noœci zarz¹d skutecznie na³o¿y³ jedn¹ karê porz¹d-
kow¹ – upomnienie. Pracownik nie odwo³a³ siê
w tej sprawie. Druga kara zosta³a wycofana, gdy
w s¹dzie pracownik i zarz¹d zawarli ugodê. Praco-
wnik przyzna³ siê do b³êdu i przeprosi³. Trzecia ka-
ra upomnienia jest w fazie konsultacji zwi¹zkowej.
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A wiêc trzy kary w ci¹gu dwunastu miesiêcy na
dziewiêædziesi¹t osób za³ogi. Czy to jest nêkanie
naganami? Nie. To jest populizm i k³amstwo.

Dlaczego nikt nie mówi o tym, co w Radiu Ko-
szalin dzieje siê na co dzieñ? Bo to nie jest wygo-
dne. S³yszy pan pose³ Hoc, ¿e od czterech lat w tej
rozg³oœni spada s³uchalnoœæ, z badañ instytutu
SMG/KRC, który bada s³uchalnoœæ polskiej ra-
diofonii, zaœ wynika, ¿e ta s³uchalnoœæ wzros³a.
A w ci¹gu ostatniego roku Radio Koszalin odnoto-
wa³o rekordowy w swojej historii udzia³ w rynku.

Mówi siê, ¿e ca³e kierownictwo jest niekompe-
tentne. Przy tej swojej niekompetencji zakoñczy³o
kluczowe dla istnienia spó³ki przetargi, których
od czterech lat nikt nie rozpocz¹³, zreorganizowa-
³o strukturê rozg³oœni i przygotowa³o j¹ na wpro-
wadzenie certyfikatu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO
9001. Spó³ka uczestniczy w kluczowych dla roz-
woju radiofonii projektach, w tym w projekcie ra-
dia na ¿¹danie Radia Net w ramach wspó³pracy
z Polsk¹ Akademi¹ Nauk.

A wiêc dlaczego takie z³e informacje s³yszymy
o Radiu Koszalin? Bo ciê¿ko jest wygraæ z niektó-
rymi dziennikarzami wspó³pracuj¹cymi z lokal-
nymi strukturami Platformy Obywatelskiej, któ-
rzy do walki, tak, do walki z w³asnym zarz¹dem
i swoj¹ w³asn¹ firm¹ wykorzystuj¹ kolegów dzien-
nikarzy z innych mediów.

Dziwnym zbiegiem okolicznoœci nikt z dzienni-
karzy nie poszed³ do Radia Koszalin, nie sprawdzi³
dokumentów i nie skonfrontowa³ tego, tak¿e poli-
tycy. Pani senator Anna Sztark czy pos³owie Plat-
formy Obywatelskiej nie sprawdzaj¹ informacji,
którymi bombarduj¹ ich pracownicy spó³ki, bo to
chyba nie le¿y w ich interesie.

Do tej pory nie rozwi¹zano problemu finanso-
wania mediów publicznych. Od pocz¹tku roku
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji œci¹gnê³a o
52 miliony z³ mniej ni¿ planowa³a czyli w pier-
wszym kwartale o 20% spad³o p³acenie abona-
mentu. Je¿eli taki poziom utrzyma siê do koñca
roku, bud¿et Radia Koszalin, zaplanowany na po-
ziomie 11 milionów z³, zmniejszy siê o ponad 2 mi-
liony z³. Na poziomie kraju to tylko przys³owiowa
kropla, ale w przypadku koszaliñskiej spó³ki –
dramat. Zarz¹d Radia Koszalin zosta³ zmuszony
wprowadziæ oszczêdnoœci, które rozdra¿ni³y za³o-
gê, ale co jest zdumiewaj¹ce, pracownicy prote-
stuj¹ przeciwko zarz¹dowi, a nie przeciwko rz¹do-
wi, który za spadek œci¹galnoœci abonamentu
bezpoœrednio odpowiada.

Przyk³ad Radia Koszalin jest dowodem na to, ¿e
w mediach dzieje siê Ÿle, bo brakuje pieniêdzy na
ich w³aœciwe dzia³anie. U¿yczy³am swojego g³osu
wypowiedzi pana pos³a Hoca, poniewa¿ uwa¿am, ¿e
powinna byæ jednak pe³na informacja o zdarzeniu,
a tylko jedn¹ minutê chcia³abym poœwiêciæ na swo-
j¹ refleksjê w kwestii ustawy, któr¹ omawiamy.

Szanowni Pañstwo, w demokracji ateñskiej
by³o znakomicie, bo ka¿dy wolny obywatel szed³
na areopag i mówi³ swoim g³osem, pokazywa³
swoj¹ osob¹ to, co chcia³ powiedzieæ. Dzisiaj,
w nowoczesnej demokracji, dla poszczególnych
obywateli tym g³osem s¹ media. Ale podstaw¹
istnienia demokracji jest wolnoœæ s³owa. Mo¿e-
my powiedzieæ tak: ka¿da w³adza ma swoj¹ pra-
wdê – to powiedzia³ Monteskiusz – i ka¿da w³a-
dza, ka¿dy nurt polityczny tê swoj¹ prawdê ma
prawo przedstawiaæ, w³aœnie po to s¹ media.
W historii zdarzy³y siê b³êdy, ¿e zamkniêto usta
prawdom ró¿nych politycznych pr¹dów i tren-
dów. I co mieliœmy? Mieliœmy totalitaryzmy, na-
zizm i komunizm.

Now¹ ustaw¹, któr¹ pos³owie Platformy Oby-
watelskiej nam przedstawiaj¹, likwidujemy kru-
chy, ale jednak istniej¹cy ³ad, który pozwala³ na
œcieranie siê idei. Nasi twórcy, dziennikarze,
zw³aszcza ci nieulegaj¹cy poprawnoœci politycz-
nej, mieli szansê na niezale¿ne wypowiedzi.
I chwa³a im za to. Po uchwaleniu ustawy na pla-
cu boju pozostan¹ nieliczni, bo mo¿e nie bêd¹
mieæ mo¿liwoœci wypowiedzi w mediach, a wiele
osób – a mo¿e niewiele, sprawdzimy to, zobaczy-
my – jednak bêdzie tak poprawnych politycznie
i bêdzie po prostu chcia³o ¿yæ wygodnie, ¿e bêdzie
usypiaæ naród informacjami wygodnymi dla
rz¹du. I w tej sytuacji naród, karmiony jedn¹ s³u-
szn¹ prawd¹, któr¹ chce przekazaæ rz¹d, mo¿e na
jakiœ czas ulegnie, mo¿e da siê uœpiæ. Ale, proszê
pañstwa, Polacy to jest naród bardzo inteligentny,
to jest naród, który mimo ¿e siê na co dzieñ
kszta³tuje jego negatywny wizerunek, jest inteli-
gentny. Mimo ¿e zosta³ na polskiej inteligencji do-
konany holokaust w czasie drugiej wojny œwiato-
wej, i nazizmu hitlerowskiego, i komunizmu so-
wieckiego, to jednak ten naród pozostaje inteli-
gentny i ja wierzê, ¿e siê przebudzi. Tylko oba-
wiam siê jednego: jak pisa³ Jan Pawe³ II w swoim
dziele „Brat naszego Boga”, gdy naród siê przebu-
dzi, to gniew bêdzie wielki.

Z tego powodu moja refleksja jest taka: myœlê,
¿e nale¿y siê zastanowiæ, czy naprawdê warto g³o-
sowaæ za ustaw¹. Koledzy z PiS, jak ju¿ powiedzie-
li, nie bêd¹ g³osowaæ za t¹ ustaw¹, ale proszê kole-
gów z Platformy Obywatelskiej, ¿eby zastanowili
siê, czy jest tylko jedna prawda i czy warto g³oso-
waæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Grzegorz Banaœ, proszê uprzejmie.

Senator Grzegorz Banaœ:
Wielce Szacowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
To wyst¹pienie pani senator Fetliñskiej z jednej

strony by³o poruszaj¹ce, a z drugiej strony poka-
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zuje ten prawdziwy papierek lakmusowy, na przy-
k³adzie w³aœnie Radia Koszalin, o którym jeszcze
nie tak dawno s³yszeliœmy, ¿e w³aœnie jego nad-
mierne upolitycznienie doprowadzi³o do tego, ¿e
sta³a siê tragedia.

Okazuje siê, ¿e jest trochê inaczej. Okazuje siê,
¿e mo¿na czyj¹œ osobist¹ i jego rodziny tragediê
wykorzystywaæ do celów politycznych. Okazuje
siê, Szanowni Pañstwo, ¿e na naszych oczach
dyktatura mi³oœci zaciska swoj¹ pêtlê na kolej-
nym segmencie ¿ycia spo³ecznego – tym razem
na mediach publicznych. I czyni to, pos³uguj¹c
siê zupe³nie niekonstytucyjnym, co zosta³o
w trakcie tej debaty wielokrotnie wykazane,
projektem ustawy. Czyni to, mimo ¿e od mo-
mentu, kiedy ten twór ujrza³ œwiat³o dzienne,
jak pamiêtamy, dyskusja publiczna na ten te-
mat toczy³a siê wartko i szeroko. Wypowiada³y
siê ró¿ne stowarzyszenia twórców, artystów.
Wszystkie te g³osy by³y krytyczne. Pamiêtamy
przecie¿, ¿e zaczêto od tego, i¿ tak naprawdê to,
co dzisiaj nazwano wielkim odpolitycznieniem,
chciano uczyniæ wielkim wrêcz urz¹dowieniem.
Dziœ okazuje siê, ¿e prezesa UKE ma powo³ywaæ
Sejm, byæ mo¿e za zgod¹ Senatu, o ile ta wersja
poprawki zostanie przez Wysok¹ Izbê uchwalo-
na, popatrzmy jednak na Ÿród³o. Tam by³o zapi-
sane wprost, ¿e to nie kto inny, jak w³aœnie pre-
zes Rady Ministrów… Prezesa UKE, któremu
moc¹ tej ustawy dajemy tak wielkie kompeten-
cje, nie tylko technicznego rozdzia³u czêstotli-
woœci, ale przede wszystkim regulowania rynku
ze wzglêdu na wartoœci, które s¹ niezbêdne, by
podtrzymywaæ polsk¹ kulturê, polsk¹ to¿sa-
moœæ, tak naprawdê powo³uje w tej chwili
Sejm, ale dalej tylko i wy³¹cznie wiêkszoœæ sej-
mowa, która powo³uje te¿ samego premiera.
A wiêc tak naprawdê to jest kolejny papierek,
kolejny, przepraszam w tym momencie, listek
figowy, którym rz¹dz¹ca koalicja zas³ania siê
przed oskar¿eniami o ten wielki skok na media
publiczne.

Popatrzmy na inne jeszcze aspekty obrony,
w cudzys³owie, poprawnoœci tego rozwi¹zania.
Oto mówi siê, ¿e w otwartych konkursach wy³o-
ni siê fachowców. Jak w otwartych konkursach
wy³ania siê fachowców, to nam ju¿ pokaza³a
prezydent Warszawy, o czym donosi³ z niejakim
smutkiem organ prasowy pewnej spó³ki. Te¿
przeprowadzano uczciwe, otwarte konkursy,
a wygrywali tylko i wy³¹cznie swoi. To jest œwie-
¿o w pamiêci, nie sprzed nie wiadomo jakiego
okresu.

O niezale¿noœci prezesa UKE ju¿ pañstwu
wspomina³em. To jest pozorna i fikcyjna niezale¿-
noœæ. To jest pe³na zale¿noœæ od aktualnego decy-
denta, którym w tym momencie jest premier
rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej.

Ja sobie przypominam debatê na posiedzeniu
Komisji Gospodarki Narodowej, gdzie pani prezes
UKE stwierdzi³a w którymœ momencie swojej wy-
powiedzi, ¿e ta ustawa tak naprawdê nikogo nie
wzmacnia, ani Krajowej Rady, ani Urzêdu Komu-
nikacji Elektronicznej. A wiêc tak naprawdê nie
wnosi niczego merytorycznego do kszta³tu me-
diów publicznych, niczego poza tym jednym,
o czym doskonale wiem, poza zamachem na aktu-
alnie urzêduj¹ce w³adze mediów publicznych, bo
tak to trzeba wprost odczytywaæ.

Z du¿ym zainteresowaniem s³ucha³em wy-
st¹pienia pani senator Marii Pañczyk-Pozdziej,
która w tak idealistyczny sposób – oby tak rzeczy
siê kszta³towa³y, ale niestety – mówi³a o doborze
fachowców i o tym, ¿e ta ustawa nañ pozwoli, ¿e
ustawa to przyniesie. Mówi³a o degradacji samej
instytucji dziennikarza niezale¿nego. Tak, to
prawda, wszyscy mamy tego œwiadomoœæ. To
zreszt¹ dotyczy nie tylko stacji komercyjnych,
podobnie jest pewnie te¿ i w stacjach publicz-
nych. Ale przecie¿, jak tutaj podnosi³y tê sprawê
g³osy z sali, ta ustawa w ogóle nie odnosi siê do
tego¿ aspektu. Tu mamy do czynienia tylko i wy-
³¹cznie z brutalnym frontalnym atakiem na za-
rz¹d mediów publicznych i prób¹ ukszta³towa-
nia go w takiej formule, która bêdzie powolna
i zupe³nie zwasalizowana przez aktualny uk³ad
rz¹dz¹cy.

Pada³y tutaj argumenty, ¿e to jeden z aspektów
realizacji has³a taniego pañstwa, po czym okaza³o
siê w dyskusji, ¿e z mitycznych 17 tysiêcy z³, które
maj¹ zarabiaæ cz³onkowie Krajowej Rady, zeszliœ-
my do 12 tysiêcy. I nagle siê okaza³o, ¿e osoby,
które bêd¹ pe³ni³y funkcjê paraleln¹, podobn¹ do
funkcji cz³onków rad nadzorczych w nowej kon-
strukcji Krajowej Rady, bêd¹ zarabia³y po³owê tej
kwoty, 6 tysiêcy z³, za znacznie mniejsz¹ pracê.
Gdzie tu jest tanie pañstwo, to ja nie wiem. Bo na
tej samej zasadzie mo¿na by postulowaæ te¿ ob-
ni¿kê pensji, od pana premiera pocz¹wszy, przez
ministrów, na przyk³ad, a skoñczywszy chocia¿by
na uposa¿eniach senatorskich. Przy czym trzeba
tutaj pamiêtaæ o jednej rzeczy: tanie pañstwo to
nie Ÿle op³acani urzêdnicy. Tanie pañstwo to sku-
teczna i kompetentna administracja, a ona ko-
sztuje. Ona kosztuje.

Szanowni Pañstwo! Jak ju¿ wspomnia³em, ta
ustawa w ogóle nie uporz¹dkuje tego, co przed na-
mi, czyli masowego rozrostu rynku, szczególnie
rynku cyfrowego. Chocia¿ ja mam tutaj podejrze-
nie, ¿e tak naprawdê to jest tylko pewna magia, pe-
wne zamazywanie istoty sprawy. Tak naprawdê
nie grozi nam nic innego, jak tylko multiplikacja
kolejnych nadawców czy kana³ów odbieranych
przez konsumentów, patrz¹c od tej strony. Niczym
to siê nie ró¿ni od stanu dzisiejszego, tyle tylko, ¿e
bêdzie ich wiêcej, bo technika na to pozwoli.

Myœlê, ¿e ta szeroka publiczna debata, która
przetoczy³a siê przez Polskê, koñcz¹c na tej de-
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bacie tutaj, dzisiaj w tej sali, obna¿y³a prawdzi-
we cele. I ten listek figowy, który tu by³ tak eks-
ponowany, to znaczy te tezy o odpolitycznieniu,
o otwartoœci konkursowej, o niezale¿noœci,
o nowej potrzebie uregulowania ca³ego rynku
medialnego, ten listek figowy zosta³ tak napraw-
dê podziurawiony jak rzeszoto. A zza listka figo-
wego, Szanowni Pañstwo, co wyziera? Naga pra-
wda: tu chodzi tylko i wy³¹cznie o skok na nieza-
le¿noœæ mediów publicznych. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

(G³os z sali: Brawo…)
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
TerazproszêpanasenatoraRyszardaGóreckiego.

Senator Ryszard Górecki:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Nie zamierza³em zabieraæ g³osu, ale w zwi¹zku

z podwa¿aniem nieprawdziwoœci s³ów wypowie-
dzianych przez pani¹ senator Sztark chcia³bym
poinformowaæ pañstwa, ¿e tak¿e Ÿle dzieje siê
w mediach publicznych, a przede wszystkim
w Radiu Olsztyn, w Olsztynie. Grupa pracowni-
ków zg³osi³a siê do mnie przed kilkoma tygodnia-
mi, przynosz¹c dwunastostronicowe opracowa-
nie, którym dysponujê. Grupa ta przedstawi³a za-
strze¿enia do funkcjonowania rozg³oœni i dzia³añ
zarz¹du. Pracownicy Radia Olsztyn s¹ przeciwni
upolitycznianiu programu, pisz¹ w tym raporcie
tak: uwa¿amy, ¿e media publiczne mog¹ byæ apo-
lityczne, wolne, bezstronne, niezale¿ne. Nie zga-
dzamy siê z tym stanowiskiem zarz¹du, który
w odpowiedzi na list otwarty zespo³u – a by³ taki
list – twierdzi, ¿e jedynym mo¿liwym warunkiem
odpartyjnienia mediów publicznych jest ich pry-
watyzacja. Po wyborze do zarz¹du nowy redaktor
naczelny przed dwoma laty poinformowa³ praco-
wników radia o tym, ¿e piastuje stanowisko dziêki
wsparciu pos³ów okreœlonej partii i mówi³ tak: ja
nie mam tu nic do gadania, bo na tê funkcjê powo-
³a³a mnie partia i mam robiæ to, co mi ka¿¹. Nie ko-
mentujê tego dalej. Nowy zarz¹d – skar¿¹ siê pra-
cownicy – zosta³ wybrany przez koalicjê, zacz¹³
obra¿aæ ludzi, szykanowa³, Ÿle ich traktowa³.
Z pracy odesz³o ponad dwadzieœcia osób. Szcze-
gólnie z³e traktowanie odczuwa³y osoby, które nie
wspó³pracowa³y œciœle politycznie. Zakoñczono
z nimi wspó³pracê. Przyk³adem jest Krzysztof
Daukszewicz, doskonale znany w Polsce satyryk.
Zakoñczono wspó³pracê z autorami audycji mi-
syjnych, by³a o nich mowa, na przyk³ad z panem
Krzysztofem Panasikiem. W Olsztynie zrezygno-
wano z dwudziestu trzech programów i audycji,

na przyk³ad ze wspomnianych w³aœnie misyj-
nych, z „Echosondy”, audycji poœwiêconej ol-
sztyñskim naukowcom, uczelniom, i to mimo ¿e,
jak wiemy, ustawa o radiofonii i telewizji zobo-
wi¹zuje media publiczne, by s³u¿y³y rozwojowi
nauki. Nast¹pi³ powa¿ny spadek s³uchalnoœci
i pozycji rynkowej Radia Olsztyn, z którym ja siê
identyfikujê. To s¹ fakty, które moim zdaniem nie
wymagaj¹ komentarzy. I proponujê nie podwa¿aæ
prawdziwoœci moich wypowiedzi, podobnie jak
wypowiedzi pani senator Sztark.

Odnoœnie do ustawy uwa¿am, ¿e ona jest po-
trzebna. Nie jest doskona³a, mamy pe³n¹ tego
œwiadomoœæ, ale trzeba coœ zrobiæ. Zróbmy wszyst-
ko, ¿eby rzeczywiœcie te nasze media by³y apolity-
czne. Kilka zapisów jest naprawdê trafionych. Mó-
wiliœmy sporo o tej rekomendacji, o tym, jakie in-
stytucje powinny rekomendowaæ. Uwa¿am, ¿e wy-
bór cz³onków do Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji wed³ug nowego zapisu jest spe³nieniem wielo-
letnich postulatów œrodowisk twórczych, nauko-
wych. I ta opinia, któr¹ prezentowa³ pan senator
Piesiewicz, jest dla mnie bardzo logiczna. Uwa¿am,
¿e powinniœmy poprzeæ opiniê przygotowan¹ przez
komisje. Jest ona w tym momencie najbardziej ra-
cjonalna. Nie podwa¿ajmy autorytetu uczelni.

I wreszcie przewija³ siê te¿ w¹tek spraw, które
powinniœmy w najbli¿szej przysz³oœci rozwi¹zaæ.
To jest kwestia abonamentu, bardzo powa¿na
sprawa. Myœlê, ¿e model zbli¿ony do BBC móg³by
znaleŸæ rozwi¹zanie tak¿e w Polsce. Mog³aby to
byæ op³ata poprzez odpis z bud¿etu wytypowa-
nych ministrów, czy te¿ od podatku, czy wreszcie
op³ata pobierana z rachunkami za energiê elek-
tryczn¹. Obecnie, przy œci¹galnoœci abonamentu
wynosz¹cej niewiele ponad 50%, media publicz-
ne, o ile pamiêtam, otrzymuj¹ oko³o 1 miliard z³,
z czego telewizja – 500 milionów, radio oko³o
400 milionów. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e uporz¹dkowanie
te j sprawy da³oby dochody na poz iomie
800–900 milionów z³ i to ratowa³oby sytuacjê. Ja
osobiœcie uwa¿am, nie przed³u¿aj¹c wypowiedzi,
¿e powinniœmy promowaæ zasadê: p³aæmy mniej,
ale wszyscy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

DziêkujêpanurektorowisenatorowiGóreckiemu.
Zapraszam pana senatora Antoniego Piechni-

czka.
Wyd³u¿y³ pan bardzo drogê, Panie Senatorze.
(Senator Antoni Piechniczek: Bo to jest roz-

grzewka.) (Weso³oœæ na sali)
Pan jest sportowcem,mapanduchasportowego.
(Senator Antoni Piechniczek: Sportowiec celowo

wyd³u¿a drogê, bo chce mieæ dobr¹ rozgrzewkê,
nim coœ powie.)

Tak, tak.

9. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2008 r.
76 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji... (cd.)

(senator G. Banaœ)



Senator Antoni Piechniczek:

Pani Marsza³ek! Drodzy Senatorowie!
Zacznê mo¿e od koñca swojej wypowiedzi. Po-

wiem, ¿e bêdê g³osowa³ za t¹ ustaw¹, ale nim za-
g³osujê, to muszê powiedzieæ, co mi le¿y na w¹tro-
bie. Otó¿ wychowywa³em siê na audycjach radia
publicznego, moje sportowe i dzieciêce marzenia
kszta³towa³ g³os takich sprawozdawców…

(Senator Stanis³aw Kogut: Ciszewski.)
…jak Bohdan Tomaszewski, Jan Tuszyñski,

Witold Dobrowolski, Roman Paszkowski, Jan Ci-
szewski i wielu innych. Nie da siê tego zapomnieæ,
st¹d tak du¿y sentyment do radia.

Zacznê mo¿e w nawi¹zaniu do aktualnego sta-
nu radia. Chcia³bym siê ustosunkowaæ do wypo-
wiedzi pana senatora Sepio³a na temat braku
obiektywnoœci w mediach publicznych. Otó¿ od-
sy³am pañstwa do pewnej prywatnej stacji radio-
wej. O dziewi¹tej rano, jak wracam z mszy œwiêtej,
w³¹czam radio, tak do œniadania, i siê denerwujê,
po prostu nie mogê wytrzymaæ: jest audycja z po-
litykami, pani prowadz¹ca zadaje pytania, sama
na nie odpowiada, majoryzuje polityków, jak mó-
wi¹ nie tak, jak ona chce, to ich przywo³uje do po-
rz¹dku jak dzieci w szkole. To s¹ media prywatne,
o których tutaj mówi siê troszeczkê mniej.

Pani senator Fetliñska mówi³a tutaj, ¿e straty
z powodu nieœci¹ganego abonamentu to oko³o
52 miliony z³. Otó¿, proszê pañstwa, 52 miliony
to jest oko³o 14 milionów euro, a transmisja
z mistrzostw Europy od pierwszego do ostatnie-
go meczu kosztuje oko³o 10 milionów euro.
A wiêc, inaczej mówi¹c, daj¹c z³y sygna³ w œwiat,
doprowadziliœmy do tego, ¿e jak ktoœ bêdzie
chcia³ ogl¹daæ mistrzostwa Europy, bêdzie je
ogl¹da³ na kanale prywatnym. A telewizja publi-
czna? Pytanie, czy poka¿e trzy mecze Polaków.
Tak ¿e wszystkim tym, którzy na ten temat dys-
kutuj¹, pozostawiam to, tak powiem, pod roz-
wagê.

Powiedzia³ tu pan senator Górecki, ¿e œci¹gal-
noœæ abonamentu jest na poziomie oko³o
50%.Pos³u¿ê siê takim przyk³adem: jestem nau-
czycielem wychowania fizycznego, moim skrom-
nym zamiarem jest wychowaæ m³odzie¿ tak, by
ka¿dy œwietnie jeŸdzi³ na nartach, p³ywa³, lubi³
wêdrówki po górach, gra³ w tenisa. I 50% moich
uczniów to ludzie, którzy, jak by to powiedzieæ,
jedz¹ mi z rêki, ³api¹ w lot moj¹ wizjê, a pozosta³e
50% to obiboki, maminsynki i beztalencia. Po
dwudziestu latach ja odpuszczam i mówiê:
a niech siê z tymi 50% dzieje, co chce, nie robiê
nic, przestajê byæ dobrym nauczycielem. Otó¿
w moim przekonaniu decyzja o kasacji abona-
mentu jest jedn¹ z najmniej pedagogicznych
i wychowawczych decyzji, jakie mo¿na by³o zro-
biæ na ¿ywym organizmie spo³eczeñstwa. Jak
stojê na poczcie w Wiœle, jak jestem któryœ tam
w kolejce i podchodzê do kasy, dajê dokumenty,

to pani pyta: panie trenerze, to na ca³y rok? Tak,
na ca³y rok. Poruszenie. Co to za frajer, który
w styczniu p³aci abonament za ca³y rok, jak byæ
mo¿e od po³owy roku nie trzeba bêdzie p³aciæ te-
go abonamentu?! A ma³o tego, powiem, ¿e mam
¿onê na emeryturze i móg³bym w ogóle nie p³aciæ,
bo spe³niam równie¿ wymogi czasowe. Otó¿, pro-
szê pañstwa, rzecz sprowadza siê w³aœnie do te-
go, ¿eby umieæ przekonaæ ludzi, ¿e warto p³aciæ,
¿e te media publiczne maj¹ swoj¹, ¿e tak powiem,
niezaprzeczaln¹ wartoœæ.

I na koniec s³owa Alberta Einsteina: œwiat
Amerykanina jest tak wielki, jak jego gazeta. Otó¿
œwiat wielkiej grupy Polaków jest tak wielki, jak
operatywne jest publiczne radio, publiczne me-
dia. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Mo¿na ludzi przekonywaæ, ¿e media maj¹ wiel-

k¹ wartoœæ, ale dobrze, ¿eby j¹ rzeczywiœcie mia³y
i ¿eby nie trzeba by³o przekonywaæ, tylko ¿eby sa-
mi siê przekonali.

Dziêkujê bardzo panu senatorowi Piechni-
czkowi.

Teraz pan senator Stanis³aw Jurcewicz. O, ju¿
jest.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Odnosz¹c siê do s³ów, których u¿y³a pani sena-

tor Fetliñska: prawda. Otó¿ Helwecjusz powie-
dzia³, ¿e w starciu pogl¹dów ujawnia siê prawda.
A prawda jest taka, ¿e senator sprawozdawca
opozycji przyszed³ i mówi, ¿e przepisy niezgodne
z konstytucj¹. St¹d by³o moje pytanie: zasady,
tryb dzia³ania KRRiT. Wobec tego przytoczê kon-
stytucjê, art. 215: zasady i tryb dzia³ania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizacjê oraz
szczegó³owe zasady powo³ywania jej cz³onków
okreœla ustawa. I to jest odpowiedŸ. A wiêc pro-
si³bym, aby w sposób racjonalny u¿ywaæ argu-
mentów, i¿ przepisy proponowane w nowelizacji
s¹ niekonstytucyjne.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: To zosta³o
zreszt¹ powiedziane w sprawozdaniu.)

Tak jest. Chcia³bym podkreœliæ jeszcze jedn¹
rzecz. Opinia o pracy Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji w momencie, kiedy w opozycji by³y Plat-
forma Obywatelska i PiS, by³a jednoznaczna, du-
¿o dalej id¹ca. Zastanawiano siê nad tym, czy ten
organ, Krajowa Rada, ma w ogóle funkcjonowaæ.
A co siê okaza³o? Broniliœcie pañstwo teraz Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji jak Czêstochowy.
Chcia³bym dodaæ jeszcze jedn¹ rzecz: zintegrowa-
ny operator, Szanowni Pañstwo, o to te¿ pyta³em,
to jest przysz³oœæ, to jest komunikacja elektroni-
czna XXI wieku. I nale¿y to po prostu uczyniæ.
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Nastêpny element. Otrzyma³em bardzo cieka-
wy materia³, mam go przed sob¹, z którego mo¿na
wysnuæ wiele wniosków. Dotyczy sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego
okresu dzia³alnoœci oraz informacji o podstawo-
wych problemach radiofonii i telewizji w 2007 r.
Chcê tu zaznaczyæ, i¿ mia³em mo¿liwoœæ wy-
st¹pienia do zarz¹du telewizji, a tak¿e do Krajowej
Rady z wiadomoœci¹, aby zainteresowano siê, i¿
1 milion, s³ownie 1 milion mieszkañców w okrêgu
dolnoœl¹skim p³aci abonament, a nie mo¿e korzy-
staæ z telewizji. To gdzie¿ ta Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji by³a?

Zatem, nie przed³u¿aj¹c, chcia³bym tylko prze-
konaæ kolegów z opozycji, ¿e to jest pierwszy krok,
ale jak¿e bardzo istotny i wa¿ny, w kierunku
zmiany traktowania, innego traktowania Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji i przyznania jej in-
nych zadañ. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Teraz, te¿ sportowym krokiem, zmierza do nas

pan senator Andrzej Person.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Ekscelencjo! Wysoka Izbo!
Z mediami jestem zwi¹zany prawie czterdzie-

œci lat, wiêc bêdê mówi³ bardzo krótko, te¿ dlatego
krótko, ¿e czas nas godni, a ju¿ trudno w tym mo-
mencie byæ oryginalnym. I chyba taka dyskusja
bêdzie now¹ œwieck¹ tradycj¹ w ka¿dej kolejnej
kadencji.

Drodzy Przyjaciele, tak mogê powiedzieæ,
myœlê, ¿e wszystkim na sercu le¿y to samo dob-
ro, to znaczy dobro mediów publicznych. Nie
bêdê ukrywa³, ¿e te czterdzieœci lat zwi¹zany
by³em g³ównie z tymi mediami. Tymczasem
z przykroœci¹ muszê powiedzieæ, ¿e w ostatnich
latach przypominaj¹ one zestrzelonego messer-
schmitta, tak pikuj¹, ich jakoœæ jest dzisiaj tak
ponura.

Przed kilkoma godzinami pan senator Ryszka
powiedzia³, ¿e telewizje prywatne czy media pry-
watne nie lubi¹ Polaków. A Polacy lubi¹ media
prywatne. Wystarczy pojechaæ do Irlandii, Szko-
cji, Anglii i zobaczyæ las anten telewizyjnych. Nie
chc¹ tam jakoœ ogl¹daæ Polonii, bo jest nudna. Ja-
ko przewodnicz¹cy komisji emigracji mówiê to ze
³zami w oczach, ale oni ogl¹daj¹ TVN, Polsat
i Canal+. I to jest g³ówna odpowiedŸ na nasze
wszystkie pytania.

Drodzy Pañstwo – mówiê to po czterdziestu la-
tach doœwiadczeñ – telewizja dzieli siê na z³¹ i na

dobr¹, dziennikarze dziel¹ siê na profesjonalistów
i na, tak jak powiedzia³a pani senator Pañczyk-
-Pozdziej, uchwyty do mikrofonów. Przecie¿ dzi-
siaj na korytarzu widzimy ludzi, którzy przez piêt-
naœcie minut ucz¹ siê jednego zdania, bo za chwi-
lê maj¹ je powiedzieæ, a sami bez promptera nie s¹
w stanie zbudowaæ zdania, które mia³oby po-
cz¹tek, œrodek i koniec. Taka jest jakoœæ tego pro-
fesjonalnego œrodowiska.

Im mniej bêdzie polityki, im bardziej liberalnie
bêdziemy dobierali zawodowców, którzy bêd¹
tym kierowaæ, tym wiêksze prawdopodobieñ-
stwo, ¿e pan senator Piechniczek nie bêdzie mia³
problemów zwi¹zanych z ogl¹daniem meczy
pi³karskich. Przecie¿ to jest niewyobra¿alny
skandal. Przez te cztery lata straciliœmy w publi-
cznej telewizji wszystko. Mówimy tyle o BBC. Do-
bra koronne – jest takie pojêcie w Anglii. Oznacza
ono najwa¿niejsze imprezy sportowe i nie ma na
ten temat dyskusji. A u nas Kubica jest kodowa-
ny, siatkówka kodowana, pi³ka rêczna kodowa-
na. Mistrzostwa Europy za dwa miesi¹ce: kupisz
– obejrzysz, a nie, to idŸ do s¹siada, ewentualnie
na piwo do pubu, ale tam te¿ maj¹ braæ pieni¹dze.

Jeszcze raz apelujê do pañstwa. Ja nie chcê
przekonywaæ, chocia¿ jako prawnik powinienem,
¿e ta ustawa nie jest tak z³a, jak chce opozycja.
Jest ona jakimœ krokiem do przodu i byæ mo¿e
w tej kadencji wypracujemy jeszcze coœ takiego,
¿eby mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e wreszcie te media
publiczne wróci³y na swoje miejsce. Bo jak powie-
dzia³ jeden z panów, w Anglii dla takiego powsze-
dniego, œredniego odbiorcy stanowi¹ one taki
wzór jak wzór metra w Sèvres pod Pary¿em. W tej
chwili to smutek, ruiny i zgliszcza. Taka jest sy-
tuacja po jednej tylko, zreszt¹ bardzo krótkiej, ka-
dencji. Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek. Dziêku-
jê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pani senator Gra¿yna Sztark.
Przypominam, ¿e przys³uguje pani piêæ minut,

Pani Senator, w zwi¹zku z czym musi pani o 18.09
skoñczyæ i postawiæ kropkê.

Senator Gra¿yna Sztark:
Naprawdê bêdê znacznie krócej mówi³a.
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Ja bardzo przepraszam, ¿e niestety musia³am

opuœciæ na chwilê salê obrad. S³ysza³am, ¿e pani
senator zaszczyci³a mnie kilkoma, ¿e tak po-
wiem, zarzutami co do prawdziwoœci moich
stwierdzeñ. Spróbujê przedstawiæ tylko kilka
sprostowañ.

Proszê pañstwa, je¿eli ja k³amiê, to proszê poje-
chaæ do rozg³oœni koszaliñskiej, w której niemal
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wszyscy dziennikarze i pracownicy administra-
cyjny wyszli na zewn¹trz i protestuj¹ razem z tym
panem redaktorem. Je¿eli ja k³amiê, to razem
z nimi.

Druga sprawa. Nie chcia³am tego mówiæ, ale…
Pani opiera swoj¹ wypowiedŸ na argumentach
przedstawionych przez pana pos³a Hoca. To ja
pañstwu przedstawiê teraz, jaki jest zarz¹d, bo
s³ysza³am, ¿e pani senator mówi³a równie¿, ¿e
wszystkie z³e rzeczy, które siê dziej¹ w rozg³oœni,
to jest wina Platformy. A wiêc tak: obecny prezes
Adam Stacewicz, z nadania „Samoobrony”, jest
pod skrzyd³ami… prawdopodobnie ju¿ zapisa³ siê
do PiS; wiceprezes Maœlanka, dwadzieœcia osiem
lat, bez doœwiadczenia zawodowego, a jego do-
œwiadczenie w kierowaniu ludŸmi wi¹¿e siê tylko
z harcerstwem, aktywnie dzia³aj¹cy m³ody kon-
serwatysta; dyrektor programowy Robert Dziem-
ba, dwadzieœcia siedem lat, o którym mówi³am,
by³ dziennikarzem kilku redakcji ko³obrzeskich,
bardzo zwi¹zany z panem pos³em Hocem; Pawe³
Kuzenin, dyrektor organizacyjny, to m¹¿ asysten-
tki by³ego senatora Paw³a Michalaka. Proszê pañ-
stwa, je¿eli chodzi o przewodnicz¹cego rady nad-
zorczej, to jest to równie¿ bardzo bliski wspó³pra-
cownik, prowadzi³ kampaniê wyborcz¹ PiS w Ko-
³obrzegu. To s¹ fakty. Ja tego nie chcia³am mówiæ,
dlatego ¿e chcia³am postawiæ obok tragediê czy
te¿ sytuacjê, która ma miejsce w rozg³oœni kosza-
liñskiej i któr¹ trzeba naprawdê w jakiœ sposób
skonfrontowaæ z t¹ ustaw¹ i próbowaæ to napra-
wiæ, a nie uprawiaæ politykê.

I na zakoñczenie, naprawdê na zakoñczenie.
Proszê pañstwa, ja apelujê, poniewa¿ ju¿ niestety
dosta³am telefon, ¿e gdzieœ to siê przedosta³o i po-
nownie zaczê³y siê szykany… Redaktorzy rozg³oœni
po prostu siê obawiaj¹. Mam taki gor¹cy apel: je¿e-
li pañstwo nie dowierzacie, je¿eli faktycznie pan
pose³ Hoc, którego niestety nie widzia³am tam pod-
czas protestu, tê swoj¹ opiniê podtrzyma, to ja bar-
dzo chêtnie spowodujê takie spotkanie, na którym
te wszystkie sprawy siê wyjaœni¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I pan senator Wojciech Skurkiewicz, zapra-
szam pana.

Jeszcze pan senator bieg³ – piêæ minut.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Tak, oczywiœcie, nawet mniej czasu potrzebujê.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: 18.13.)
Mniej czasu ni¿ piêæ minut zabiorê. Mia³em nie

zabieraæ ju¿ drugi raz g³osu w tej dyskusji, ale

pañstwo swoimi wypowiedziami ca³y czas prowo-
kujecie te wyst¹pienia.

Przez ca³y czas tej debaty i dyskusji mówi siê,
jakie to media i dzia³ania by³y z³e przez ostatnie
dwa lata. Jak to wszystko by³o Ÿle zrobione, jakie
to wszystko by³o upolitycznione. A co? A podoba
siê pañstwu radiofonia w latach 2001–2005?
O tym nie wspominacie ani s³owem? Podoba siê
pañstwu telewizja Kwiatkowskiego i totalne upo-
litycznienie?

(G³os z sali: Co to ma do rzeczy?)
Co to ma do rzeczy? Pan zapomina, co wtedy siê

dzia³o? Wtedy i PiS, i Platforma mówi³y jednym
g³osem: odwo³aæ Kwiatkowskiego. Zapomnieli-
œcie o tym? A teraz macie czelnoœæ mówiæ, ¿e przez
dwa lata by³o totalne upolitycznienie mediów
publicznych. Przypomnijcie sobie, co by³o wczeœ-
niej. Kilka lat mówiliœmy jednym g³osem.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: To co teraz?)
Mówiliœmy jednym g³osem. A wy idziecie w tym

kierunku, ¿eby dorównaæ postkomunistom i ro-
biæ to samo, co robi³y SLD i PSL w latach
2001–2005. Dziêkujê. (Oklaski)

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ale wy to teraz
robicie.)

Senator Krystyna Bochenek:
Pozwol¹ pañstwo, ¿e ja z tego miejsca, zanim

pani senator Fetliñska zabierze g³os, siê odniosê –
traktujmy to jako g³os w dyskusji, ju¿ nie bêdê
wstawa³a, bo to dwa zdania – do tego, co powie-
dzia³ pan senator Skurkiewicz. Mówiê w tej chwili
z trybuny.

Chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e dobrze pamiêta-
my i te lata 2001–2005, i te lata 2005–2007, i po-
przednie.

(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: I osiemdzie-
si¹te.)

I osiemdziesi¹te, i jeszcze wczeœniejsze. Ja, pan
senator Person i pani senator Maria Pañczyk-Po-
zdziej ³¹cznie pracujemy ju¿ ponad sto lat w me-
diach, jeœliby to zsumowaæ.

(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: Sto dwadzie-
œcia.)

Sto dwadzieœcia, kole¿anka dodaje.
(G³os z sali: Ile?)
Sto dwadzieœcia.
I chcê powiedzieæ, ¿e w³aœnie najwy¿szy czas

zmieniæ sytuacjê, w której ustêpuj¹cy prezes
z tamtych czasów powiedzia³ do prezesa z niedaw-
nych czy z ostatnich czasów: nie przejmuj siê, ko-
rzystaj z przywilejów, nie jest wa¿ne, co robisz, ra-
dio gra. I w³aœnie tak gra, ¿e coraz mniej osób s³u-
cha Polskiego Radia, o czym mówi¹ s³upki tak
zwanej s³uchalnoœci; to jest brzydkie s³owo, nie
powinniœmy go w naszej Izbie, która troszczy siê
o piêkno jêzyka polskiego, u¿ywaæ, ale nie ma lep-
szego. Chcê powiedzieæ, ¿e mam nadziejê, ¿e w³aœ-
nie przez tê nowelizacjê zmienimy ten stan rzeczy
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i ¿e gdy przyjdzie prezes, to nie bêdzie s³ucha³ rady
poprzedniego prezesa: nie przejmuj siê, co robisz,
korzystaj z przywilejów, wykorzystuj czas wolny,
bierz rachunki w restauracjach, jeŸdzij po swoich
kolegach politykach, bo radio i tak bêdzie gra³o.
Na szczêœcie s¹ zawsze ludzie, którzy jednak tro-
szkê na tym radiu siê znaj¹ i pracuj¹ normalnie.
I my chcemy doprowadziæ w³aœnie do takiej sytua-
cji. Mówiê to w tej chwili w ramach g³osu w dysku-
sji. (Oklaski)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani Marsza-
³ek, w ramach repliki, jeœli mogê. Chcia³bym tylko
zwróciæ uwagê, ¿e…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek
Nie, ju¿ pan wykorzysta³ swój czas.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: W ramach re-

pliki.)
Nie, tu tego nie ma, to jest debata.
(Senator Wojciech Skurkiewicz : S³upki

SMG/KRC mówi¹ jednoznacznie…)
Teraz bardzo proszê… Panie Senatorze…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: …¿e Jedynka

ma…)
W tej chwili bardzo proszê pani¹ senator…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: …coraz wiêk-

sz¹ s³uchalnoœæ. Proszê nie oszukiwaæ.)
Nie, nieprawda, nie ma, proszê pana, proszê to

sprawdziæ.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Proszê siê nie

mijaæ z prawd¹, Pani Marsza³ek.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Najgorzej jak siê k³ó-

c¹ zawodowcy.)
Pani senator Fetliñska, bardzo proszê.
Piêæ minut, 18.16.

Senator Janina Fetliñska:
Bêdzie krócej, Pani Marsza³ek, dziêkujê bardzo

za udzielenie g³osu.
Ja nie podejmujê siê kontynuacji tej debaty,

poniewa¿ nie by³am œwiadkiem zdarzenia. Prze-
kaza³am notatkê kolegi, który by³ w centrum tych
wydarzeñ. W zwi¹zku z tym nie chcia³abym tego
ci¹gn¹æ dalej.

Pani jest m³odym parlamentarzyst¹, ja jestem
drug¹ kadencjê, chocia¿ tamta by³a krótka,
i wiem, ¿e na pocz¹tku kadencji mamy tak¹
sk³onnoœæ, ¿eby zajmowaæ siê wszystkim, ale nie
zawsze umiemy dobrze sprawdziæ dan¹ sytuacjê,
dokumenty, wszystkie odpowiednie dane doty-
cz¹ce sytuacji. I nie wiem, czy na pewno pani zna
dok³adnie sprawê, mo¿e tam jest wiêcej emocji.
Bo czasami trzeba naprawdê sprawdziæ doku-
menty, a nie tylko poznaæ relacje. Mam tak¹
myœl, gdy¿ godzinê trwa nasza debata od mo-

mentu, kiedy podnios³a pani ten problem, Pani
Senator, i ju¿ s¹ jakieœ reperkusje w spó³ce w Ko-
szalinie. No, tak szybko chyba mobbing nie dzia-
³a, wydaje mi siê, ¿e to jest niemo¿liwe i dlatego to
wzbudzi³o moj¹ w¹tpliwoœæ. I s¹dzê, ¿e dobrze by-
³oby udzieliæ g³osu panu prezesowi Ko³odziejskie-
mu, który jako bezpoœredni szef mo¿e mia³ czas
sprawdziæ, zweryfikowaæ niektóre rzeczy. Myœlê,
¿e bêdê wnosiæ, ¿eby jednak w ramach repliki tego
g³osu panu prezesowi udzieliæ. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Pani Marsza³ek, ponie-
wa¿ ja rzeczywiœcie czekam, ¿eby krótko wyjaœ-
niæ…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, ale zgodnie z art. 50 chcê udzie-

liæ g³osu panu ministrowi.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Ja obiecujê, ¿e bardzo
krótko, naprawdê, tylko fakty.)

Ja wiem, ale czy nie mo¿emy po prostu docze-
kaæ do koñca? Bo rozumiem, ¿e ju¿ siê zbli¿amy
do koñca debaty.

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Aha.)

By³oby niedobrze, gdybyœmy akurat przed
ostatnim g³osem wys³uchali pana ministra. Bar-
dzo proszê o jeszcze chwilê cierpliwoœci.

Senator Stanis³aw Kogut:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Powtórzê to, co mówi³em na posiedzeniu Ko-

misji Gospodarki Narodowej. Uwa¿am, ¿e bardzo
etyczne, moralne by³oby powiedzieæ tak: pañ-
stwo drodzy, chcemy mieæ swoj¹ radê, w poprze-
dniej kadencji przy zmianie te¿ to by³o. Przecie¿
szkoda pieniêdzy na tak d³ugie dyskusje w Se-
jmie i w Senacie. By³oby to naprawdê uczciwe.
Powtórzê, ¿e ja to odbieram jednoznacznie: jest
to zamach na media publiczne. Cudownie powie-
dzia³ pan trener, pan senator Piechniczek. Ja
mogê wymieniaæ, co od dziecka… Najpierw w ra-
diu s³ysza³em relacje z wyœcigów pokoju, pamiê-
tam, jak cz³owiek dotyka³ uchem do radia, gdzie
by³o o £asaku, który zgin¹³ w Skomielnej. Cz³o-
wiek do dziœ pamiêta, ¿e w starym grodzie Prze-
mys³awa Rysiek, Zenek, no i Hava, Czechowski...
Pamiêtam, ¿e jak ju¿ wesz³a telewizja, w jednym
domu zbierali siê wszyscy, ogl¹dali mistrzostwa
w Argentynie. Do dziœ pamiêtam, jak œwiêtej pa-
miêci Kazimierz Deyna nie strzeli³ karnego. Do
dziœ pamiêtam Gerarda Cieœlika w Chorzowie,
kiedy wygrywaliœmy z by³ym Zwi¹zkiem Radziec-
kim 2:1. Pamiêtam Piechniczka – przepraszam
za takie u¿ycie nazwiska – pamiêtam, ¿e by³a pio-
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senka „Entliczek, pentliczek, co zrobi Piechni-
czek” i to ogl¹da³a ca³a Polska. Nie zgodzê siê
z panem senatorem Personem, moim wielkim
koleg¹, bo „Przegl¹d Sportowy”czytam od dziec-
ka. Pan tak ³adnie mówi, ale ja myœlê, ¿e chyba
pan nie p³aci abonamentu prywatnym kana³om.
Bo ja, chc¹c te mecze ogl¹daæ, p³acê 130 z³
w Canal+.

Mam pewne obawy i chcia³bym, ¿eby prezes ra-
dy wyjaœni³, o ile spad³y wp³ywy z abonamentu, od
kiedy z ust premiera naszego rz¹du, pana Tuska,
pad³y s³owa, ¿e abonament zniknie. I nad tym,
Drodzy Pañstwo, trzeba siê zastanowiæ. Ja rozu-
miem, ¿e realizujemy tê zasadê, ¿e kto ma telewiz-
jê, ten ma w³adzê. Je¿eli tak, to niech ktoœ to po-
wie i naprawdê przyjmê to z pokor¹.

Pañstwo Drodzy, z wielkim szacunkiem, Pani
Marsza³ek, wiem, ¿e z pani¹ jako zawodowcem
i z pani¹ senator siê nie polemizuje, ale ja ju¿ tê
fikcjê konkursów wszêdzie widzia³em. Wygrywa
ten, kto powinien wygraæ. I nie dorabiajmy do tego
ideologii.

Do mojego kolegi senatora Augustyna mam
proœbê – ju¿ jest w Sejmie ustawa o ulgach – ¿eby
mi pan powiedzia³, ile pieniêdzy za abonamenty
wp³ynie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Bo ja wiem, ¿e jest taka ustawa, ale z niej nic nie
wynika. I mam te obawy, ¿e faktycznie jest to za-
mach na media publiczne, i powiedzmy otwarcie,
¿e za to ktoœ bierze odpowiedzialnoœæ. Serdecznie
dziêkujê, Pani Marsza³ek, i przepraszam za przy-
d³ugi wywód. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujemy panu senatorowi, naszemu

przyjacielowi.
Zapraszam bardzo serdecznie, po raz drugi, pa-

na senatora Piesiewicza, który nie chcia³ wy-
st¹piæ, ale widzê, ¿e nasza dyskusja sprowokowa-
³a go jednak do zabrania g³osu.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Pani Marsza³ek, mówi³em o konstrukcji usta-

wy, w moim pierwszym wyst¹pieniu mówi³em
o tym, ¿e jest to jakiœ pierwszy krok do zlikwido-
wania tego ciê¿aru, jakim jest rozdrapywanie tego
wszystkiego, rozdrapywanie, które siê wi¹¿e z u-
w³aszczeniem s³owa i obrazu przez tych, którzy
sprawuj¹ w³adzê.

Pan senator Person mówi³, ¿e czterdzieœci lat
pracowa³ w mediach publicznych. Chcia³bym
sprostowaæ: myœlê, ¿e wiêkszoœæ czasu w me-
diach pañstwowych. I chodzi o to, ¿eby wreszcie to
w naszej ojczyŸnie przesta³o funkcjonowaæ, ¿eby
ju¿ rzeczywiœcie media publiczne…

Stwierdzam ze smutkiem, ¿e dzisiejsza debata
absolutnie utwierdzi³a mnie w przekonaniu o ko-
niecznoœci reform ustawowych, poniewa¿ mam
takie nieodparte wra¿enie, ¿e bardzo wiele osób,
które zabiera³y g³os w tej sprawie, jest przekona-
nych o tym, ¿e ka¿da ustawa zmierzaj¹ca do upo-
rz¹dkowania tej przestrzeni, o której mówimy,
zmierza do tego, ¿eby przechwyciæ media publicz-
ne. Ja chcê postawiæ pytanie, równie¿ ostatniemu
mówcy: gdzie w tej nowelizacji widaæ tego rodzaju
sposób myœlenia, jaki towarzyszy³ uchwaleniu
ostatniej ustawy dwa i pó³ roku temu? Gdzie jest
jakiekolwiek takie rozwi¹zanie? Przeciwnie, ci
którzy inicjuj¹ tê ustawê, zmierzaj¹, byæ mo¿e s¹
to ma³e kroki, do tego, aby uwolniono ich od ja-
kichkolwiek decyzji maj¹cych kszta³towaæ tych,
którzy bêd¹ zarz¹dzali przestrzeni¹ medialn¹. Ta-
ki jest tego sens. Je¿eli panowie uwa¿acie inaczej,
to albo czytamy dwa ró¿ne teksty ustawy, albo zu-
pe³nie inaczej czytamy, albo zupe³nie inaczej
myœlimy, albo odzywa siê jakiœ syndrom freudow-
ski, ¿e ca³y czas musimy uczestniczyæ w walce
o media. Nie! W sposób mniej udolny albo bardziej
udolny, albo bardzo ma³o udolny zmierzamy do
tego, ¿eby ten stan rzeczy zmieniæ. To jest pier-
wsze zagadnienie.

Drugie zagadnienie. Zosta³ ju¿ tutaj poruszo-
ny, szczególnie przez pana senatora Cichonia,
problem konstytucyjnoœci. Wszystkie poprawki
zmierzaj¹ do tego, aby tê konstytucyjnoœæ wszê-
dzie tam, gdzie jest ona w¹tpliwa, przywróciæ.
Otó¿ by³ problem z ustaw¹, która wp³ynê³a do Sej-
mu, z powodu pomieszania zakresu w³adzy wyko-
nawczej z inn¹ w³adz¹, konstytucyjnie ustano-
wion¹ jako Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Dzisiaj nie ma takiej sytuacji, w której konstytu-
tywne postanowienia dotycz¹ce nadania lub
odebrania prawa do nadawania nie maj¹ konie-
cznego potwierdzenia zgody przez organ konsty-
tucyjny, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji.

Jeszcze raz podkreœlam: dzisiejsza debata jest
w jakimœ sensie debat¹ smutn¹, poniewa¿ mo¿na
ten projekt krytykowaæ, ale nie z pozycji walki
o media publiczne. To akurat w odniesieniu do tej
ustawy jest nieprawd¹. Jest to podjêta po raz
pierwszy od roku 1992 próba „wpuszczenia” do
ustawy czynnika, nazwijmy to, obywatelskiego
i publicznego, i zniwelowania czy zmniejszenia
w³adztwa czynnika politycznego. To s¹ fakty legis-
lacyjne. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan Senator Stanis³aw Kogut nie wykorzysta³

dziesiêciu minut, ale to ju¿ pana strata, Panie Se-
natorze. Teraz ma pan piêæ minut.

(Senator Stanis³aw Kogut: Ja ju¿ mówi³em dwa
razy, liczyæ nie umiecie, Pañstwo Drodzy.)
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Nie, nie, tu wszystko jest odnotowane.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Senatorze, poniewa¿ pan mówi, ¿e nowe-

lizacja ustawy nie jest zamachem na media, ja
proponujê, ¿eby j¹ odrzuciæ i rozpocz¹æ prace nad
now¹ ustaw¹ o mediach ponad podzia³ami.

Ja przeczyta³em tê ustawê i proszê, niech to so-
bie pan doda. Przedtem by³o tak: dwóch wybiera
Sejm, dwóch – Senat, jednego – prezydent. Teraz
pañstwo proponujecie: trzech – Sejm, dwóch – Se-
nat, dwóch – prezydent. Niech pan to doda. Z no-
welizacji ustawy jasno to wynika i przepraszam,
ale ja w zwi¹zku z tym jasno mówiê. Panie Senato-
rze, nie ok³amujmy siê, szkoda czasu. Od razu
trzeba by³o powiedzieæ: chcemy przej¹æ kontrolê.
Kiedy szefem telewizji by³ pan Dworak, nikt nie
mówi³ o upolitycznieniu telewizji. Tutaj pada³y
opinie na temat pana Kwiatkowskiego, ja nie chcê
wracaæ do historii, ¿eby nie zaogniaæ sytuacji, ale
nie mogê… Je¿eli rzeczywiœcie to pan proponuje,
to proszê bardzo, odrzucamy nowelizacjê, rozpo-
czynamy pracê nad ustaw¹, ale ponad podzia³a-
mi. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska. Ale pani senator ju¿

wykorzysta³a czas, bardzo przepraszam.
(Senator Janina Fetliñska: Pani Marsza³ek, ja

chcia³abym tylko przypomnieæ o mo¿liwoœci za-
brania g³osu w ramach debaty przez pana preze-
sa Ko³odziejskiego.)

Ale ja pamiêtam. Wiem, ¿e pani bardzo dba
o pana Witolda Ko³odziejskiego, ja te¿ o niego
dbam i teraz w³aœnie mam zamiar spytaæ, czy pan
minister chce zabraæ g³os zgodnie z art. 50.

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Tak.)

Udzielam panu g³osu, jeœli pan…

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Bardzo dziêkujê, bêdê mówi³ z miejsca, ¿eby

by³o szybciej.
Ja sprawdzi³em po prostu informacje doty-

cz¹ce Koszalina i dwie informacje dotycz¹ce bez-
poœrednio Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Nie bêdê siê odnosi³ oczywiœcie do nowelizacji
ustawy, bo to ju¿ zrobi³em.

Jeœli chodzi o Koszalin, o œmieræ cz³owieka po
d³ugotrwa³ej chorobie nowotworowej, nie bez-
poœrednio pracownika radia, tylko pracownika
oœrodka wczasowego, który nale¿y do radia, to
ten pracownik by³ na d³ugoterminowym zwol-
nieniu lekarskim, wiêc nie ma mowy nie tylko
o jakimkolwiek mobbingu, ale w ogóle o oddzia-
³ywaniu zarz¹du na radio. Jest to po prostu cy-
niczne wykorzystywanie œmierci cz³owieka do
rozgrywek w tym wypadku na pewno politycz-
nych, poniewa¿ tam rzeczywiœcie sytuacja jest
bardzo zaogniona.

Jeœli chodzi o sytuacjê Radia Koszalin, to nie-
prawd¹ jest, ¿e prezes tego radia to kandydat Sa-
moobrony. Prezes tego radia nie jest i nie by³ w ¿a-
dnej partii, zosta³ wy³oniony z konkursu, w któ-
rym startowa³o szeœciu kandydatów. Jest to bliski
wspó³pracownik Krystiana Przysieckiego two-
rz¹cego jeden z lepszych programów interwencyj-
nych „Zawsze po 21.00” w telewizji, wtedy jeszcze,
jak pan senator Piesiewicz zauwa¿y³, pañstwo-
wej, póŸniej ju¿ publicznej, dobry dokumentalista
i na pewno cz³owiek znaj¹cy siê na rzeczy. A wiêc
te¿ nie jest to cz³owiek z nadania, aparatczyk
partyjny, który nie ma pojêcia o radiu. Efekty s¹
takie, ¿e w przeci¹gu roku dwukrotnie wzros³a
s³uchalnoœæ Radia Koszalin i czterokrotnie, co
jest istotne w obecnej sytuacji, wzros³y przycho-
dy z reklam.

Jeœli chodzi o zwolnienia, które nast¹pi³y w Ra-
diu Koszalin, to zwolniono trzy osoby. Jeœli chodzi
o oszczêdnoœci i panoszenie siê zarz¹du, to zarz¹d
zredukowano z trzech do dwóch osób, a uzyskane
w ten sposób œrodki finansowe przeznaczono,
mam potwierdzon¹ informacjê, bo to sprawdzi-
³em, na nagrody dla dziennikarzy. A wiêc ca³a ta
sytuacja w ten sposób przedstawiana i przedsta-
wiona tutaj na posiedzeniu Senatu, z mojego pun-
ktu widzenia wygl¹da teraz zupe³nie inaczej. I tym
siê chcia³bym podzieliæ.

Oczywiœcie mo¿na prowadziæ bardzo d³ug¹
dyskusjê nad tym, czy tak jest, czy nie jest, ale to
s¹ suche liczby, którymi dysponujê.

I jeszcze jeœli idzie o wyst¹pienie pana senatora
Sepio³a. Nie wiem, Panie Senatorze, czy czyta³ pan
raport OBWE, ten raport w wersji angielskiej jest
w ca³oœci zamieszczony na stronie internetowej.
Je¿eli tak, to proszê mi wskazaæ fragment tego ra-
portu, który wymaga³by a¿ tak daleko id¹cych
konsekwencji ze strony cz³onków Krajowej Rady
i nierealizowania obowi¹zków Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji. Proszê mi wskazaæ konkretny
zapis, bo obawiam siê, ¿e pan czerpie informacje
tylko i wy³¹cznie z artyku³u, który siê ukaza³
w „Gazecie Wyborczej”.

Co do wypowiedzi pana senatora Augustyna
o tym, ¿e przysz³a ustawa bêdzie ustaw¹ abona-
mentow¹, ¿e dzisiaj robimy co innego, powiem
tylko, Panie Senatorze, ¿e jest dostêpny w tej
chwili w Sejmie, 23 kwietnia bêdzie pierwsze
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czytanie, projekt zmiany ustawy abonamento-
wej. Odsy³am do tego projektu, mo¿na go w Kan-
celarii Sejmu, przypuszczam, dostaæ. Tam nie
ma s³owa o z³otówce rekompensaty za zwiêksze-
nie ulg, i to jest pierwsza rzecz, jest kolejny spa-
dek, kto wie, czy nie o po³owê. Nie ma s³owa o ¿a-
dnej misji, o rozliczaniu misji. Taki jest w³aœnie
projekt nowelizacji ustawy abonamentowej,
a konsekwencje s¹ takie, ¿e dzisiaj nie trzeba
nawet tego projektu przyjmowaæ. I to jest moja
ostatnia odpowiedŸ na kolejne pytanie: spadki
wp³ywów abonamentowych na pocz¹tku roku
siêgaj¹ 20% i ewidentnie s¹ skutkiem pewnych
zapowiedzi i dzia³alnoœci politycznej. Obserwu-
jemy wieloletni¹ tendencjê, która siê za³ama³a
w ci¹gu trzech ostatnich miesiêcy, a wiêc nieu-
chwalenie odpowiedniej ustawy w bardzo szyb-
kim terminie, w ci¹gu miesi¹ca, spowoduje to-
talny kryzys najpierw w spó³kach regionalnych
radia publicznego, póŸniej w oœrodkach telewiz-
ji regionalnej, no a póŸniej w du¿ym radiu,
a póŸniej w telewizji. Taki jest skutek. Nie trzeba
pracowaæ nad ustaw¹, tylko najpierw trzeba j¹
opracowaæ, a póŸniej podaæ do wiadomoœci.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Szanowni Pañstwo, zgodnie z art. 52 ust. 2

Regulaminu Senatu zamykam dyskusjê.
W dyskusji senatorowie zg³osili wnioski o

charakterze legislacyjnym.
Powinnam powiedzieæ o tym zamkniêciu

dyskusji przed wyst¹pieniem pana ministra, ale
teraz dopiero to czyniê.

Wnioski o charakterze legislacyjnym zg³osili:
pan senator Krzysztof Piesiewicz – trzy, pan sena-
tor Tomasz Misiak – trzy, pan senator Piotr An-
drzejewski, pan marsza³ek Bogdan Borusewicz
i pan senator Wojciech Skurkiewicz – po jednym.

W zwi¹zku z tym proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej oraz Komisjê Kultury i Œrodków Prze-
kazu o ustosunkowanie siê do przedstawionych
w toku debaty nad tym punktem wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej
sprawie.

Informujê, pañstwo senatorowie znakomicie
o tym wiedz¹, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz nie-
których innych ustaw zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Mo¿e ju¿ teraz, chocia¿ jeszcze minuta pozo-
sta³a, przeka¿ê to miejsce panu marsza³kowi Ro-
maszewskiemu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, poniewa¿ czeka nas sporo
pracy nad ustaw¹, której rozpatrywanie przed
chwil¹ zakoñczyliœmy, dzisiaj o godzinie siódmej
zarz¹dzimy przerwê.

Do tego czasu chcia³bym, abyœmy efektywnie
mogli zaj¹æ siê punktem czwartym porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ucze-
stnictwie pracowników w spó³ce powsta³ej w wyni-
ku transgranicznego po³¹czenia siê spó³ek.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dziesi¹tym posiedzeniu
w dniu 18 marca, do Senatu zosta³a przekazana
19 marca. Marsza³ek Senatu w dniu 19 marca
2008 r., zgodnie z art. 68 Regulaminu Senatu,
skierowa³ j¹ do Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa-
³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 83, a sprawozdanie komisji
w druku nr 83A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, senatora Augustyna, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawiona ustawa ma na celu implemen-

tacjê przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ przepisów dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2005/56/WE z dnia 26 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie transgranicznego ³¹czenia spó³ek kapi-
ta³owych, przepisów dotycz¹cych uczestnictwa
pracowników w spó³ce powsta³ej w wyniku trans-
granicznego ³¹czenia siê spó³ek.

Ustawa potrzebna by³a z uwagi na to, ¿e w pra-
wie polskim nie ma powszechnego systemu ucze-
stnictwa pracowników w organach spó³ek. Konie-
czne jest zatem stworzenie systemu uczestnictwa
pracowników na potrzeby transgranicznego
³¹czenia siê spó³ek, które w³aœnie ta ustawa regu-
luje. Robi to w duchu i na wzór uregulowañ przy-
jêtych w ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o europej-
skim zgrupowaniu interesów gospodarczych
i spó³ce europejskiej.

Poszczególne uregulowania dotycz¹ nastêpu-
j¹cych kwestii.

Spó³ka zobowi¹zana jest zapewniæ ochronê
praw pracowników do uczestnictwa w zarz¹dza-
niu t¹ spó³k¹ w przypadku kolejnych po³¹czeñ
krajowych w okresie trzech lat od daty rejestracji
spó³ki. Ponadto w zakresie uprawnieñ pracowni-
ków chodzi o zapewnienie prawa do wyboru lub
wyznaczenia okreœlonej liczby cz³onków rady
nadzorczej oraz prawa ich rekomendowania lub
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prawa sprzeciwiania siê wyznaczeniu niektórych
lub wszystkich cz³onków do tych organów.

Kluczow¹ rolê w realizacji uprawnieñ praco-
wniczych odgrywa specjalny zespó³ negocjacyjny
powo³ywany w sposób okreœlony w rozdziale 2 te-
go projektu. Podkreœlenia wymaga to, ¿e zespó³
nie jest powo³ywany w sytuacji, gdy w³aœciwe or-
gany spó³ek uczestnicz¹cych podejm¹ uchwa³ê
w sprawie bezpoœredniego podlegania zasadom
standardowym. Jeœli nie, to zadaniem specjalne-
go zespo³u negocjacyjnego jest zawarcie ze spó-
³kami uczestnicz¹cymi porozumienia okreœla-
j¹cego zasady uczestnictwa pracowników w spó-
³ce powsta³ej w wyniku transgranicznego po-
³¹czenia spó³ek. Ten specjalny zespó³ negocja-
cyjny reprezentuje pracowników zatrudnionych
w Polsce.

W przypadku, gdy przewidziano mo¿liwoœæ wy-
znaczenia lub wyboru specjalnego zespo³u nego-
cjacyjnego, przewidziano równie¿ uczestnictwo
przedstawicieli organizacji zwi¹zkowych.

Tutaj chcia³bym pañstwa senatorów poinfor-
mowaæ, ¿e te zapisy otworzy³y dyskusjê wywo³an¹
stanowiskiem Konfederacji Pracodawców Pry-
watnych „Lewiatan”, która uwa¿a, ¿e nie by³oby
dla Polski korzystne, gdyby w tym zespole nego-
cjacyjnym mogli uczestniczyæ przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych, wtedy kiedy w samej spó-
³ce nie by³oby takiego zwi¹zku. I ten problem, o ile
wiem, bêdzie przez kolegê senatora podnoszony,
nie bêdê go rozwija³.

Negocjacje tego specjalnego zespo³u negacyj-
nego mog¹ trwaæ szeœæ miesiêcy, chyba, ¿e strony
zdecyduj¹ o ich przed³u¿eniu.

W rozdziale 3 projektowanej ustawy okreœlone
zosta³y standardowe zasady uczestnictwa praco-
wników implementuj¹ce przepisy dyrektywy. Ma-
j¹ one zastosowanie wtedy, kiedy strony negocja-
cji same tak zdecyduj¹, co ju¿ poprzednio pod-
kreœla³em.

Szanowni Pañstwo, ustawa nie budzi³a wiêk-
szych kontrowersji w pracach komisji, poza tym je-
dnym zagadnieniem, zreszt¹ komisja siê do tych
postulatów nie przychyli³a, jednak¿e wnios³a piêæ
poprawek, które maj¹ charakter uœciœlaj¹cy i któ-
rych nie bêdê specjalnie rozwija³, bo jestem prze-
konany, ¿e macie je pañstwo w za³¹czonym druku,
i ¿e nie budz¹ one pañstwa w¹tpliwoœci. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê jeszcze pozostaæ przy mównicy, bo se-
natorowie mog¹ mieæ pytania do sprawozdawcy.

Czy ktoœ chcia³by zadaæ sprawozdawcy pytanie?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, Szanowny Panie Sprawozdawco,

chcia³bym zapytaæ, czy by³ w komisji dyskutowa-
ny problem ochrony stosunku pracy cz³onków te-
go zespo³u negocjacyjnego. Standardem w ochro-
nie d³ugoœci trwania stosunku pracy jest okres je-
dnego roku po zakoñczeniu kadencji, je¿eli to od-
niesiemy do kadencji cz³onków zarz¹du zwi¹zku
zawodowego. Tutaj natomiast mamy do czynienia
z tak¹ sytuacj¹, ¿e te gwarancje s¹ tylko na pó³ ro-
ku. Sk¹d taki wy³om od tej ogólnej zasady, do któ-
rej jesteœmy przekonani, która funkcjonuje w na-
szym prawie i jest w nim mocno ugruntowana?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Owszem, o ochronie praw mówiliœmy podczas

prezentowania tego dokumentu. Byli obecni na
sali przedstawiciele zwi¹zków zawodowych. Nikt,
ani cz³onkowie komisji ani przedstawiciele zwi¹z-
ków, nie kwestionowa³ tego zapisu. Przyjêliœmy
w dobrej wierze, ¿e jest on zgodny z dyrektyw¹
Unii Europejskiej, któr¹ w³aœnie do polskiego
prawa implementujemy. Nie potrafiê jednak¿e
panu senatorowi tak szczegó³owo odpowiedzieæ.
Myœlê, ¿e bêdzie okazja zadaæ pytanie panu mini-
strowi Mleczce, który tutaj jest i który by³ tak¿e re-
ferentem strony rz¹dowej podczas posiedzenia
komisji. Jestem przekonany, ¿e udzieli panu se-
natorowi wnikliwszej odpowiedzi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa jeszcze ma pytanie? Nie.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

poselskim oraz rz¹dowym projektem ustawy. Do
reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
pracy i polityki spo³ecznej. Zgodnie z art. 50 Regu-
laminu Senatu g³os mo¿e zabraæ obecny na posie-
dzeniu przedstawiciel rz¹du.

Czy pan minister chce zabraæ g³os?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku, dziêkujê
pañstwu.
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Tak, poniewa¿ zasygnalizowane zosta³y dwa py-
tania, czy dwie kwestie, dotycz¹ce tej ustawy: jed-
na zwi¹zana ze stanowiskiem „Lewiatana”, a druga
z ochron¹ pracowników pracuj¹cych w specjal-
nym zespole negocjacyjnym i odpowiedŸ bêdzie
wymaga³a mo¿e nieco szerszego kontekstu, wiêc
je¿eli pan marsza³ek nie ma przeciwko temu…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bar-
dzo proszê.)

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo, zdaj¹c sobie sprawê z póŸnej

pory, postaram siê bardzo sumarycznie, ale jednak
wielow¹tkowo, odpowiedzieæ na te w¹tpliwoœci,
które pojawi³y siê zarówno w zwi¹zku z reprezenta-
cj¹ i z uczestnictwem przedstawicieli zwi¹zków za-
wodowych w specjalnym zespole negocjacyjnym,
jak i z ochron¹ pracowników, którzy w pracach te-
go zespo³u negocjacyjnego uczestnicz¹.

A zatem nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e dyrektywa,
o której tutaj rozmawiamy, dyrektywa w sprawie
transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³o-
wych, przy okreœlaniu uczestnictwa pracowni-
ków w tak powsta³ej spó³ce, odsy³a do okreœlo-
nych przepisów innej dyrektywy z 2001 r., uzu-
pe³niaj¹cej statut spó³ki europejskiej w odniesie-
niu do uczestnictwa pracowników w spó³ce euro-
pejskiej. Art. 3 tej dyrektywy, stanowi¹cy o two-
rzeniu specjalnego zespo³u negocjacyjnego,
umo¿liwia pañstwom cz³onkowskim ustalenie, ¿e
w sk³ad zespo³u wejd¹ przedstawiciele zwi¹zków
zawodowych bez wzglêdu na to, czy s¹ oni praco-
wnikami podmiotów uczestnicz¹cych w utworze-
niu spó³ki. W tej sytuacji polski pracodawca sko-
rzysta³ z tej mo¿liwoœci – podkreœlam raz jeszcze:
mo¿liwoœci – w ustawie z dnia 4 marca 2005 r.
o europejskim zgrupowaniu interesów gospodar-
czych i spó³ce europejskiej oraz w ustawie z 22 lip-
ca 2006 r. o spó³dzielni europejskiej.

Przyjêcie to¿samego rozwi¹zania w omawianej
ustawie mia³o na celu umo¿liwienie skorzysta-
nia z wiedzy i praktyki, doœwiadczenia negocjato-
rów przy ustalaniu zasad uczestnictwa praco-
wników w tworzonym podmiocie ponadnarodo-
wym. Aspekt kompetencji i przygotowania cz³on-
ków zwi¹zków zawodowych i negocjatorów
przedstawialiœmy równie¿ w uzasadnieniu do
projektu ustawy. Chcia³bym przy okazji pod-
kreœliæ, ¿e organizacje zwi¹zkowe reprezentuj¹
zbiorowe prawa i interesy wszystkich pracowni-
ków, nie tylko swoich cz³onków, a reprezentaty-
wne zak³adowe organizacje zwi¹zkowe, jako or-
ganizacje zrzeszaj¹ce znaczn¹ liczbê pracowni-
ków oraz nale¿¹ce do struktur ogólnokrajowych,
posiadaj¹ œrodki finansowe, zaplecze eksperckie
itd.

Chcia³bym siêgn¹æ jeszcze do samego tekstu
ustawy o uczestnictwie pracowników w spó³ce
powsta³ej w wyniku transgranicznego po³¹cze-

nia siê spó³ek, ¿eby wykazaæ, ¿e w tej procedurze
to tak naprawdê pracownicy na ka¿dym etapie
decyduj¹, kto bêdzie ich reprezentowa³ w spec-
jalnym zespole negocjacyjnym. A zatem art. 4
mówi o tym, ¿e w³aœciwe organy spó³ek uczestni-
cz¹cych mog¹ podj¹æ uchwa³ê w sprawie bezpo-
œredniego podlegania standardowym zasadom
uczestnictwa, o tym ju¿ wczeœniej wspomina³
pan senator. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, nie powo³uje siê specjalnego zespo³u ne-
gocjacyjnego, czyli mo¿na od powo³ania tego ze-
spo³u odst¹piæ.

I dalej. Co siê dzieje w sytuacji, gdy nie ma re-
prezentatywnych zwi¹zków zawodowych w tej
spó³ce? Otó¿ mówi o tym art. 10, który wskazuje,
¿e w przypadku braku takiej organizacji cz³onków
specjalnego zespo³u negocjacyjnego wybiera ze-
branie za³ogi.

W pkcie 4 art. 10 jest zaœ napisane, ¿e je¿eli po-
rozumienie miêdzy reprezentatywnymi zak³ado-
wymi organizacjami zwi¹zkowymi, o których mo-
wa w ust. 2, nie zostanie osi¹gniête, cz³onków
specjalnego zespo³u negocjacyjnego wybiera po-
nownie zebranie za³ogi spoœród kandydatów zg³o-
szonych przez reprezentatywne zak³adowe orga-
nizacje zwi¹zkowe.

Co do pktu 5 art. 10, to jest to punkt sporny,
sformu³owany w nastêpuj¹cy sposób: cz³onkami
specjalnego zespo³u negocjacyjnego mog¹ zostaæ
przedstawiciele organizacji zwi¹zkowej repre-
zentatywnej itd. Podkreœlam po wielokroæ, ¿e
o tym, czy w sk³ad zespo³u negocjacyjnego wcho-
dz¹ cz³onkowie zwi¹zkowej organizacji reprezen-
tatywnej – w wypadku, gdy zwi¹zków zawodo-
wych w spó³ce nie ma – decyduj¹ pracownicy tej
spó³ki.

Co do samego procesu dokonywania wybo-
ru, to nie chcia³bym siê ju¿ wdawaæ w szcze-
gó³y. Art. 11 bardzo dok³adnie mówi o tym,
w jaki sposób przebiega g³osowanie, co siê dzie-
je, je¿eli w pierwszym g³osowaniu nie ma 50% itd.,
itd.

Komentuj¹c zaœ sprawê ochrony pracowników
w zespole negocjacyjnym, chcia³bym wskazaæ, ¿e
ustawodawca przewidzia³ na to okres nie d³u¿szy
ni¿ rok, co wynika z konstrukcji dochodzenia do
celu, jakim jest powo³anie zespo³u negocjacyjne-
go. Nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 3 pktem 1 za-
daniem specjalnego zespo³u negocjacyjnego jest
zawarcie z w³aœciwymi organami spó³ek uczestni-
cz¹cych porozumienia w sprawie uczestnictwa
pracowników. Jeœli do tego porozumienia w prze-
widzianym czasie nie dochodzi, wówczas zespó³
negocjacyjny koñczy swoj¹ misjê.

Obydwa rozwi¹zania – to znaczy to rozwi¹za-
nie, które przewidywa³o, ¿e pracownicy uczestni-
cz¹cy w dzia³aniach zespo³u negocjacyjnego s¹
chronieni w trakcie jego pracy, oraz to drugie, któ-
re by³o przedmiotem dyskusji na kolejnych posie-
dzeniach komisji, zak³adaj¹ce przed³u¿enie
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ochrony na kolejny rok – z punktu widzenia dy-
rektywy europejskiej, do której siê w tym wypad-
ku odwo³ujemy, s¹ prawid³owe i zgodne z pra-
wem. W zwi¹zku z tym konsekwencj¹ g³osowañ,
które odbywa³y siê na poszczególnych posiedze-
niach komisji, by³o przyjêcie takiego a nie innego
rozstrzygniêcia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na po-
siedzeniu przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z oma-
wianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pyta-
nie? Nie widzê zg³oszeñ.

Wobec tego otwieram dyskusjê.
Do dyskusji nikt siê nie zapisa³.
(Senator Grzegorz Banaœ: Ja, przepraszam…)
Proszê bardzo.
(Senator Grzegorz Banaœ: Co prawda nie wiem,

czy bêdê corect z regulaminem, ale chcia³bym
zg³osiæ panu marsza³kowi, ¿e zamierzam z³o¿yæ
wniosek legislacyjny w sprawie tej ustawy.)

No to szybciej.
(Senator Grzegorz Banaœ: Ju¿ siê w³aœnie szy-

kujê. Ale jak pan marsza³ek zamknie dyskusjê, to
zdaje siê, ¿e ja go zg³oszê, ¿e tak powiem, ju¿ po
terminie.)

Wniosek by³…
(Senator Grzegorz Banaœ: Zatem do dyskusji

chcia³bym siê zapisaæ.)
(Weso³oœæ na sali)
Dobrze, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proszê wybaczyæ moje gapiostwo. Powiem od ra-

zu, o co mi chodzi. W tej regulacji jest zapis, ¿e
cz³onkowie zespo³u negocjacyjnego s¹ chronieni
w czasie trwania kadencji. Uregulowanie standar-
dowe co do kadencji dzia³aczy zwi¹zkowych
pe³ni¹cych funkcje w zwi¹zku zawodowym jest ta-
kie, i¿ przez rok po zakoñczeniu kadencji chroni
ich jeszcze prawo zwi¹zane z rozwi¹zywaniem z ni-
mi umowy o pracê. Myœlê, ¿e nic by siê nie sta³o,
gdyby ten sam zapis dotyczy³ równie¿ cz³onków ze-
spo³u negocjacyjnego, nic by siê nie sta³o z punktu
widzenia zasady stosowania tej ochrony. Nic tak¿e
by siê nie sta³o, a wrêcz by³oby to po¿¹dane, gdy-
byœmy za doœæ wa¿ny uznali argument, i¿ móg³by
byæ spory k³opot ze znalezieniem cz³onków, którzy
zechcieliby reprezentowaæ interesy za³ogi, czêsto

rozbie¿ne z interesem pracodawcy. Zawsze siê bo-
wiem gdzieœ tam w tle pojawia taka myœl, ¿e je¿eli
ja bêdê siê za bardzo przeciwstawia³ pracodawcy,
to siê to mo¿e Ÿle dla mnie skoñczyæ. Przyjêcie tej
zasady by³oby wiêc naturalnym umocowaniem
osób, które wystêpuj¹ nie tylko we w³asnym imie-
niu, ale tak¿e w imieniu pewnej spo³ecznoœci. Co
tu siê du¿o czarowaæ, nie zawsze mog¹ oni, ¿e tak
powiem, dyskutowaæ z pracodawc¹ w taki spo-
sób, w jaki by sobie tego pracodawca ¿yczy³. No bo
taka jest przecie¿ istota dzia³añ reprezentantów
za³ogi.

Dlatego te¿ chcê z³o¿yæ w tej sprawie wniosek
legislacyjny, by roczn¹ ochron¹ stosunku pracy
obj¹æ równie¿ cz³onków zespo³u negocjacyjnego.
Mam nadziejê, ¿e ten wniosek ju¿ dotar³…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Idzie.)
…do pana marsza³ka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
To chwilkê wobec tego jeszcze poczekamy.
(G³os z sali: To ja zabiorê g³os…)
Ju¿ jest.
(Senator Grzegorz Banaœ: Ju¿ jest.)
Jest wniosek. Œwietnie, jest ju¿ wniosek legis-

lacyjny.
(Senator Grzegorz Banaœ: Zatem, Panie Mar-

sza³ku, zg³aszam wniosek.)
Doskonale. Jeszcze podpisaæ go trzeba szyb-

ciutko.
(Senator Grzegorz Banaœ: Tak.)
Dziêkujê bardzo.
(Senator Grzegorz Banaœ: Uprzejmie dziêkujê,

Panie Marsza³ku.)
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Wnioski legislacyjne z³o¿yli: senator Trzciñski

na piœmie i senator Banaœ w³aœnie przed chwil¹.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 regulaminu zamykam

dyskusjê.
Proszê o og³oszenie komunikatów.
(G³os z sali: Wnioski kierujemy do komisji.)
Ach, w³aœnie, rzeczywiœcie wnioski kierujemy

do komisji. Tak jest, jest skierowanie.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski

o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej o ustosunkowa-
nie siê do przedstawionych w toku debaty nad
tym punktem wniosków i przygotowanie sprawo-
zdania w tej sprawie.

Proszê bardzo o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komunikaty.
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Posiedzenie Komisji Zdrowia odbêdzie siê ju-
tro, to jest 11 kwietnia, o godzinie 8.30 w sali
nr 217.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w spra-
wie wyboru kandydata na przewodnicz¹cego ko-
misji odbêdzie siê dzisiaj, to jest 10 kwietnia,
w sali nr 182. Pocz¹tek posiedzenia o godzi-
nie 19.00.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz nie-
których innych ustaw odbêdzie siê dzisiaj o godzi-
nie 20.00 w sali obrad plenarnych.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej odbêdzie siê o godzinie 20.00 w sali nr 179.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo…)

Jeszcze chwileczkê.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jesz-

cze coœ? Proszê bardzo.)
Uprzejmie informujê, ¿e posiedzenie Komisji

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich od-
bêdzie siê w dniu 11 kwietnia dziesiêæ minut

przed rozpoczêciem obrad Senatu w sali nr 179.
Porz¹dek obrad: przygotowanie projektu uchwa³y
Senatu w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Ko-
misji Obrony Narodowej.

Panie i Panowie Senatorowie Cz³onkowie Kon-
wentu Seniorów, uprzejmie informujê, i¿ marsza-
³ek Senatu zwo³uje posiedzenie Konwentu Senio-
rów w dniu 11 kwietnia piêtnaœcie minut przed
wznowieniem obrad.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pragnê poinformowaæ, ¿e obrady wznowimy ju-

tro o godzinie 9.00. Zaczniemy od rozpatrzenia
punktu siódmego: sprawozdanie Rady Jêzyka
Polskiego o stanie ochrony jêzyka polskiego w la-
tach 2005–2006. Po rozpatrzeniu tego punktu
wrócimy do rozpatrywania pozosta³ych punktów,
wed³ug kolejnoœci porz¹dku obrad. G³osowania,
oczywiœcie, bêd¹ na koñcu.

Zarz¹dzam przerwê do jutra, do godziny 9.00.
Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 52)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Zió³kowski, Zbigniew Romaszewski i Krystyna
Bochenek)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

siódmego porz¹dku obrad: sprawozdanie Rady
Jêzyka Polskiego o stanie ochrony jêzyka polskie-
go w latach 2005–2006.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu przewodnicz¹cego Rady Jêzyka Polskiego
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, profeso-
ra Andrzeja Markowskiego.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku polskim Rada
Jêzyka Polskiego nie rzadziej ni¿ co dwa lata przed-
stawia Sejmowi i Senatowi sprawozdanie o ochronie
jêzyka polskiego. Sprawozdanie to zosta³o przekaza-
ne do Senatu w dniu 30 stycznia 2008 r. i zawarte
jest w druku nr 61. Marsza³ek Senatu w dniu 12 lu-
tego 2008 r. zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 10 Regulami-
nuSenatuskierowa³ jedoKomisjiKultury iŒrodków
Przekazu. Komisja Kultury i Œrodków Przekazu na
posiedzeniu w dniu 13 marca 2008 r. zapozna³a siê
zprzekazanymprzezprzewodnicz¹cegoRadyJêzyka
Polskiego sprawozdaniem i poinformowa³a o tym
marsza³ka. Komisja pozytywnie oceni³a przed³o¿one
sprawozdanie, doceniaj¹c szczegó³owoœæ opracowa-
nia i informacje zawarte w za³¹cznikach, oraz uzna³a
zasadnoœæ przedstawionych konkluzji zmierza-
j¹cych do ochrony jêzyka polskiego jako wa¿nego
czynnika to¿samoœci narodowej.

Proszê o zabranie g³osu przewodnicz¹cego Rady
Jêzyka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akade-
mii Nauk, pana profesora Andrzeja Markowskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Sprawozdanie, którego g³ówne tezy i wnioski tu

przedstawiam, jest, jak pan marsza³ek zaznaczy³,

sprawozdaniem za lata 2005–2006, 2007 r. czêœ-
ciowo te¿ tutaj wchodzi w grê. Rok 2006 by³, jak
pañstwo mo¿e pamiêtaj¹, Rokiem Jêzyka Polskie-
go. Jak ka¿dy taki rok, równie¿ i ten siê przed³u¿y³
i skoñczy³ siê w lutym 2007 r., wiêc opracowanie
tego materia³u zajê³o troszkê wiêcej czasu.

W dwóch poprzednich sprawozdaniach zawarto
omówienie stanu ochrony jêzyka polskiego w ró¿-
nych dziedzinach ¿ycia i w rozmaitych typach tek-
stu. Te sprawozdania s¹ w materia³ach archiwal-
nych Sejmu i Senatu. Tym razem nie poddawaliœ-
my analizie wszystkich aspektów u¿ywania pol-
szczyzny, to by by³o niecelowe, mamy te dwa po-
przednie sprawozdania, zreszt¹ opublikowane
w ksi¹¿ce, która ukaza³a siê w roku 2007. Tym ra-
zem, w trzecim sprawozdaniu, przedmiotem ob-
serwacji uczyniono bardzo wa¿ne teksty, które do-
t¹d nie by³y obserwowane pod k¹tem poprawnoœci
i komunikatywnoœci, a mianowicie teksty podrêcz-
ników szkolnych. Przedmiotem analizy uczyniono
podrêczniki do ró¿nych przedmiotów, nie tylko jê-
zyka polskiego, i na ró¿nym szczeblu nauczania,
w tym tak¿e te do nauczania religii w szkole.

Autorzy opracowañ szczegó³owych podkreœla-
j¹, ¿e podrêcznik szkolny jest jednym z najwa¿-
niejszych œrodków komunikacji dydaktycznej.
Oprócz tego, ¿e s³u¿y przekazywaniu wiedzy z da-
nej dziedziny, mo¿e znacznie rozwijaæ umiejêtno-
œci i sprawnoœæ jêzykow¹ ucznia. Niezwykle wa¿-
ne jest wiêc to, by treœæ, sposób przekazania
i uporz¹dkowania komunikatów, a tak¿e ich for-
ma jêzykowa odpowiada³y mo¿liwoœciom i kom-
petencjom poznawczym uczniów, by jêzyk, któ-
rym podrêcznik by³ pisany, nie by³ ani zbyt ³atwy,
infantylny, ani zbyt trudny, hermetyczny, pe³en
terminów naukowych, ze zbyt skomplikowan¹
sk³adni¹ itd. Ponadto podrêcznik powinien byæ
napisany polszczyzn¹ starann¹, gdy¿ wp³ywa
w znacznym stopniu na przyzwyczajenia jêzyko-
we uczniów, którzy z niego korzystaj¹. Podrêcznik
nie jest bowiem ksi¹¿k¹, któr¹ siê tylko czyta.
Ucz¹c siê treœci w niej zawartych, uczeñ przyswa-
ja tak¿e sposób ich podania, czyli ich formê jêzy-
kow¹, dlatego bardzo wa¿ne jest, by by³a to pol-
szczyzna poprawna, a nawet wzorowa.

Na ostatnim plenarnym posiedzeniu Rady Jê-
zyka Polskiego, kilka dni temu, kiedy by³a te¿ mo-



wa o tym sprawozdaniu, niektórzy z cz³onków rady
podkreœlali smutn¹ chyba rzecz, tak¹, ¿e podrêcz-
nik jest czêsto jedyn¹ ksi¹¿k¹, któr¹ uczeñ czyta.
A wiêc tym bardziej nale¿y dbaæ o formê jêzykow¹
tych podrêczników. Niektórzy mówili, ¿e uczniowie
nie czytaj¹ nawet podrêczników, ale to ju¿ s¹ sy-
tuacje ekstremalne. W ka¿dym razie z podrêczni-
kiem uczeñ ma do czynienia na co dzieñ.

Nauczyciel, wybieraj¹c podrêcznik, powinien
zwracaæ uwagê tak¿e na sposób jego napisania,
na poprawnoœæ jêzykow¹. Niestety, praktyka
wskazuje, ¿e jest to czynnik, który rzadko kiedy
wp³ywa na decyzjê o wyborze. Co jest najwa¿niej-
sze? Po pierwsze, cena, pod drugie, graficzna, ze-
wnêtrzna atrakcyjnoœæ. Wybiera siê podrêczniki
najtañsze i, powiedzia³bym, najefektowniejsze,
a nie najefektywniejsze. Pewnym utrudnieniem
w wyborze jest to, ¿e Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej – nie wiem, czy pañstwo zdaj¹ sobie z tego
sprawê – zatwierdzi³o do wyboru kilkadziesi¹t
podrêczników do kszta³cenia zintegrowanego, do-
k³adnie siedemdziesi¹t cztery, w klasach I–III
szko³y podstawowej, ponad trzysta podrêczników
dla klas IV–VI, ponad piêæset dla gimnazjum i po-
nad czterysta dla liceum. Z tego trzeba wybieraæ.
Oczywiœcie chodzi o wszystkie przedmioty, je¿eli
jednak przedmiotów w szkole jest, powiedzmy,
dwanaœcie, a podrêczników czterysta, to cztery-
sta dzielone na dwanaœcie daje trzydzieœci kilka
ró¿nych podrêczników, z których nauczyciele
musz¹ wybraæ jeden. I tutaj bior¹ pod uwagê ró¿-
ne czynniki, najrzadziej – jêzyk.

Szczegó³owa analiza jêzyka podrêczników wy-
branych tak, by dawa³y reprezentatywn¹ próbê,
pokaza³a, ¿e komunikatywnoœæ zawartych w nim
tekstów jest bardzo ró¿na. Zdarzaj¹ siê, niestety,
ksi¹¿ki, których autorzy pos³uguj¹ siê jêzykiem
zbyt trudnym, na przyk³ad wskutek u¿ycia zbyt
d³ugich zdañ. W podrêcznikach dla klas od I do III
szko³y podstawowej wiêkszoœæ autorów nie trosz-
czy siê o dostosowanie tekstów ksi¹¿ki do adresa-
ta. Czynnikiem zaburzaj¹cym rozumienie tekstu
jest skomplikowane wyra¿anie zwi¹zków i zale¿-
noœci miêdzy s³owami w wypowiedzeniu.

Nieco lepiej wypad³a analiza podrêczników do
klas IV–VI i VII, jest tam sporo ksi¹¿ek dostosowa-
nych jêzykowo do mo¿liwoœci uczniów. Pewne za-
strze¿enia budzi te¿ ukszta³towanie jêzykowe
znanej serii gimnazjalnych podrêczników kate-
chetycznych, struktura i liczba wypowiedzeñ naj-
d³u¿szych znacznie przekracza w nich normy tek-
stowe, które uczeñ jest zdolny zrozumieæ i obj¹æ
pamiêci¹ bezpoœredni¹ – pisz¹ autorzy opracowa-
nia szczegó³owego.

Zró¿nicowane s¹ tak¿e oceny podrêczników li-
cealnych do ró¿nych przedmiotów. Jedne pos³u-
guj¹ siê jêzykiem komunikatywnym i dostosowa-
nym do mo¿liwoœci uczniów, inne s¹ zdecydowa-

nie za trudne w odbiorze, choæby przez to, ¿e za-
wieraj¹ wiele terminów specjalistycznych.

Powiem o jeszcze jednej rzeczy: niepokoj¹ce
jest to, ¿e w podrêcznikach szkolnych zdarzaj¹ siê
b³êdy jêzykowe. B³êdy ortograficzne czy nawet in-
terpunkcyjne mo¿na przynajmniej czêœciowo t³u-
maczyæ niestarannoœci¹ korekty, ale s¹ te¿ b³êdy
gramatyczne czy leksykalne, na przyk³ad zdarza-
³o siê sformu³owanie „choroba Heine-Medina”,
zamiast „choroba Heinego-Medina”, brak odmia-
ny nazwiska „Kolbe”, to znaczy „ojcem Kolbe” za-
miast „ojcem Kolbem”, „ojca Kolbe”, zamiast „ojca
Kolbego” czy takie sformu³owania, jak „lasy s¹
w stanie spe³niaæ rolê czyœciciela powietrza” za-
miast „lasy mog¹ byæ œrodowiskiem oczyszcza-
j¹cym powietrze”. Albo inne bardzo ³adne sformu-
³owanie: „zabezpieczenie osobistych kontaktów
z Bogiem”. Prawda? To te¿ ju¿ trzeba zabezpie-
czaæ. (Weso³oœæ na sali) (Rozmowy na sali)

Œwiadczy to o niepe³nym opanowaniu norm
wspó³czesnej polszczyzny przez niektórych auto-
rów. D¹¿noœæ do atrakcyjnoœci za wszelk¹ cenê
powoduje niekiedy stosowanie tytu³ów zawiera-
j¹cych wyszukane metafory, na przyk³ad „w hi-
permarkecie idei” albo „etykieta z cerami na ³ok-
ciach”. Zdarzaj¹ siê tak¿e sformu³owania nieza-
mierzenie humorystyczne, na przyk³ad „podczas
wyœcigów gêsto sypa³ siê trup ludzki i koñski”.
(Weso³oœæ na sali) Czy te¿ takie: „funkcjê hetery
podkreœla³ jej strój roboczy – nagoœæ”. (Weso³oœæ
na sali) Te przyk³ady, które przytoczy³em w spra-
wozdaniu, dosta³y siê te¿ do prasy. To by³y oczy-
wiœcie jedyne takie zdania, jakie siê w prasie zna-
laz³y.

Ogólna ocena jêzyka podrêczników szkolnych
zawarta w raportach szczegó³owych jest zró¿nico-
wana. Lepiej wypad³y w niej podrêczniki do nau-
czania religii w szkole, które w ca³oœciowym og-
l¹dzie s¹ raczej – podkreœlam: raczej – poprawne
jêzykowo. I tutaj komentarz do tego stwierdzenia:
jak pañstwo s³ysz¹, ogólna ocena jest zró¿nicowa-
na, s¹ podrêczniki lepsze i gorsze. Tymczasem
w prasie, w kilku gazetach ukaza³y siê ju¿ takie ty-
tu³y, jak: czego mo¿na siê nauczyæ z podrêczni-
ków szkolnych – na pewno nie poprawnej pol-
szczyzny. Albo taki tytu³ w jednym z dzienników
krakowskich: jêzykoznawcy nie zostawili suchej
nitki na podrêcznikach szkolnych. Nieprawda,
zostawiliœmy sporo, ¿e tak powiem, suchych ni-
tek. Podrêczniki s¹ bardzo zró¿nicowane jêzyko-
wo. Apelowaliœmy, wys³aliœmy sprostowanie do
„Dziennika Polskiego”, ale nie zosta³o opubliko-
wane. Powiedziano, ¿e niestety to sprostowanie
nie spe³nia formalnych kryteriów i ¿e podrêczniki
jednak skrytykowaliœmy. Trochê skrytykowaliœ-
my, ale, proszê pañstwa, co innego powiedzieæ, ¿e
s¹ podrêczniki lepsze i gorsze, ¿e s¹ b³êdy i trzeba
rzecz naprawiaæ, a co innego pisaæ, ¿e Rada Jêzy-
ka Polskiego nie zostawi³a suchej nitki na podrê-
cznikach szkolnych. To jednak jest zupe³nie inna
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jakoœæ. I t³umacz siê potem, cz³owieku, ¿e tak nie
napisa³eœ.

Podobnie zreszt¹ w dwóch dziennikach po-
³¹czono z tym raportem, zupe³nie nie wiem, dla-
czego, widocznie temat modny, kwestiê etykietek
na towarach: po polsku czy nie po polsku. Mo¿e
pañstwo spotkali siê z tym, w gazetach pisano, ¿e
Rada Jêzyka Polskiego w tym w³aœnie raporcie,
w tym sprawozdaniu dla Sejmu i Senatu napisa-
³a, ¿e je¿eli etykietki na towarach bêd¹ pisane tyl-
ko w jêzyku obcym, to cz³onkowie rady proponuj¹
bojkot takich towarów. ¯adnego bojkotu nie pro-
ponujemy, co wiêcej, w tym raporcie nic o etykiet-
kach nie by³o. A wiêc jeœli pañstwo gdzieœ jeszcze
siê z tym spotkaj¹ – a teraz jest taki ³añcuszek – ¿e
w sprawozdaniu rady dla Sejmu i Senatu by³a mo-
wa, ¿e etykietki nale¿y formu³owaæ po polsku, to
nie jest to prawda. Inna sprawa, ¿e nale¿y je for-
mu³owaæ po polsku i…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Jest przecie¿
ustawa.)

Tak. S¹ odpowiednie ustawy i nale¿y tego prze-
strzegaæ, to wszystko prawda. Tylko znowu – tro-
chê prawdy, trochê nieprawdy, i w efekcie wysz³a
rzecz zupe³nie nie do przyjêcia.

Wiele szczegó³owych zastrze¿eñ budzi jêzyk
i komunikatywnoœæ ró¿nych podrêczników szkol-
nych. Wa¿ne s¹ wiêc tutaj nastêpuj¹ce wnioski
koñcowe raportu szczegó³owego. Od autorów
podrêczników oczekuje siê nie tylko rzetelnej wie-
dzy merytorycznej i kompetencji dydaktycznej,
ale tak¿e kompetencji jêzykowej, gwarantuj¹cej
poprawnoœæ i komunikatywnoœæ przekazu treœci
w ksi¹¿ce dla ucznia. Podrêczniki powinni pisaæ
autorzy dobrze zorientowani w fazach rozwoju jê-
zykowego ucznia, maj¹cy d³u¿szy kontakt ze
szko³¹ i znaj¹cy zasady postêpowania dydaktycz-
nego. Mo¿na by postulowaæ, ¿eby podrêczniki po-
wstawa³y w zespo³ach, w których sk³ad wchodzili-
by znawcy danej dziedziny wiedzy, dydaktycy, na-
uczyciele praktycy, oraz psycholingwiœci jako
konsultanci i doradcy. Istotna rola przypada pod-
rêcznikom jêzyka ojczystego, których podstawo-
w¹ funkcjê stanowi wspomaganie ucznia w jego
wszechstronnym rozwoju osobowym – rozwijanie
jêzyka osobniczego i kszta³cenie sprawnoœci jêzy-
kowej umo¿liwia uczenie siê ka¿dego przedmiotu.

Uwa¿amy, ¿e zachodzi potrzeba zmodyfikowa-
nia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pro-
cedury kwalifikowania podrêczników do u¿ytku
szkolnego. Nale¿a³oby przede wszystkim uszcze-
gó³owiæ kryteria oceny podrêczników – merytory-
czne, dydaktyczne, jêzykowe. Zadaniem rzeczo-
znawcy dydaktycznego i jêzykowego by³oby nie
tylko wytkniêcie autorowi b³êdów i nieœcis³oœci,
ale te¿ ocena stopnia czytelnoœci, komunikaty-
wnoœci tekstu podrêcznika, i to zarówno kompo-
nentu informacyjnego, jak i operacyjnego: pole-

ceñ, pytañ, æwiczeñ. I to jest zadanie Rady Jêzyka
Polskiego.

Rada Jêzyka Polskiego jest organem opinio-
dawczym i doradczym, dzia³aj¹cym jako komitet
problemowy przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk. Rada nie ma mo¿liwoœci bezpoœredniego
wp³ywania na przyk³ad na to, czy jakiœ podrêcznik
zostanie wydany czy nie. Rada – miêdzy innymi
Rada Jêzyka Polskiego – rekomenduje rzeczo-
znawców w zakresie jêzyka polskiego do oceny
tych podrêczników. Rada mo¿e zwracaæ uwagê,
i zwróciliœmy uwagê przedstawicielowi Minister-
stwa Edukacji Narodowej na ostatnim posiedze-
niu w miniony poniedzia³ek, ¿e w³aœnie nad jêzy-
kiem podrêczników i nad komunikatywnoœci¹ te-
go jêzyka nale¿y solidnie popracowaæ. Ale nie ma-
my mo¿liwoœci bezpoœredniego zakazywania czy
nakazywania czegokolwiek, je¿eli chodzi, powie-
dzmy, o druk czy o przyjêcie lub nieprzyjmowanie
podrêczników. Tak samo zreszt¹, tutaj rozszerzê,
jak nie mamy mo¿liwoœci zakazywania czy naka-
zywania czegokolwiek poza ortografi¹ i interpun-
kcj¹. W myœl ustawy o jêzyku polskim Rada Jêzy-
ka Polskiego ma kompetencje stanowi¹ce, je¿eli
chodzi o ortografiê i interpunkcjê. Ja siê zawsze
œmiejê, ¿e je¿eli plenum rady uchwali³oby, ¿e od-
t¹d góra piszemy przez „u”, a nie przez „o” z kres-
k¹, to by³oby to obowi¹zuj¹ce. Oczywiœcie nic ta-
kiego nie zrobimy.

Nieporozumieniem jest to, czego oczekuj¹ od
nas niektórzy nasi korespondenci – s¹ nawet pis-
ma przychodz¹ce z ró¿nych ministerstw – ¿ebyœ-
my nakazali, zakazali, zabronili czegoœ, je¿eli cho-
dzi o u¿ywanie jêzyka polskiego w obrocie publi-
cznym. Ustawodawca wyposa¿y³ nas tylko
w kompetencje opiniodawcze, jesteœmy eksperta-
mi. Co wiêcej, muszê podkreœliæ, ¿e Rada Jêzyka
Polskiego, wszyscy jej cz³onkowie, a jest ich w tej
chwili trzydzieœcioro piêcioro, którzy s¹ nie tylko
jêzykoznawcami – jêzykoznawców jest mniej wiê-
cej po³owa, s¹ tam te¿ ludzie innych dyscyplin na-
ukowych, bardzo wielu – dzia³aj¹ spo³ecznie. Za
swoj¹ dzia³alnoœæ nie otrzymujemy ¿adnego wy-
nagrodzenia. Wszyscy pracujemy w instytucjach
naukowych czy jakichkolwiek innych i mamy
bardzo ograniczone mo¿liwoœci poœwiêcania cza-
su sprawom bezpoœrednio zwi¹zanym z rad¹.

Rada Jêzyka Polskiego wydaje kilkaset opinii
rocznie, na przyk³ad co do u¿ywania imion. Od te-
go siê nie uchylamy. Chodzi o nadawanie imion
nowonarodzonym dzieciom. Rodzice zwracaj¹ siê
do nas z pytaniem, czy na przyk³ad mog¹ nazwaæ
dziewczynkê imieniem Melody, bo im siê takie
imiê podoba. Wczoraj dosta³em pismo, czy mo¿na
ch³opcu nadaæ imiê Boston, bo komuœ dobrze siê
to kojarzy, z tym miastem. Nie mówiê ju¿ o tych
dawniejszych przypadkach, ju¿ raz tutaj o tym
mówi³em, na przyk³ad Opieniek czy Montezuma
albo inne takie imiona. To wszystko robimy za
darmo, to znaczy, to konkretnie akurat ja robiê.
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Nie ma tygodnia, ¿ebym nie odpowiada³ na kilka
listów w sprawie imion. Uwa¿am, ¿e to jest bardzo
wa¿ne spo³ecznie. Odpowiadam zarówno rodzi-
com, jak i urzêdom. Nie mo¿emy jednak odpowia-
daæ na wszystkie listy prywatne, które do nas
przychodz¹. Je¿eli chodzi o inne opinie, to, jak
mówiê, robimy to spo³ecznie. Przychodzi proœba
o opiniê, pytanie z urzêdu celnego, co to jest suro-
wiec, co siê kryje pod podjêciem, wyrazem „suro-
wiec”, jak nale¿y rozumieæ wyraz „surowiec”. Co
ja robiê? Dzwoniê do kolegi profesora i mówiê: Ju-
rek, napisz opiniê. Jurek mówi: no dobra, napi-
szê. I pisze opiniê na kilka stron, zupe³nie za dar-
mo, bo takie mamy mo¿liwoœci.

Ca³y roczny bud¿et Rada Jêzyka Polskiego to
29 tysiêcy z³ na to, ¿ebyœmy mogli dzia³aæ. W tym
jest sprzêt, op³ata za telefon, spinacze itd. Dopiero
od trzech miesiêcy mamy pó³etatowego, ¿e tak po-
wiem, pracownika administracyjnego, to znaczy
pracownika administracyjnego na pó³ etatu.
Przedtem dzia³aliœmy zupe³nie spo³ecznie. Tak ¿e
proszê uwzglêdniæ te wszystkie czynniki zewnê-
trzne, kiedy pañstwo bêd¹ pytali i bêd¹ oceniali
dzia³alnoœæ Rady Jêzyka Polskiego przy Prezy-
dium Polskiej Akademii Nauk. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Profesorze. (Oklaski) To jest

podziêkowanie od nas wszystkich za pañstwa
spo³eczn¹ pracê.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
pytanie przewodnicz¹cemu Rady Jêzyka Polskie-
go, profesorowi Andrzejowi Markowskiemu? Pani
marsza³ek Bochenek, potem pan senator Andrze-
jewski, pan senator Rachoñ, pan senator Rulew-
ski… Widzê wszystkich chêtnych, tak.

Senator Krystyna Bochenek:
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy! Panie Profe-

sorze! Mówiliœmy tutaj o wielkiej liczbie podrêcz-
ników.

(Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego An-
drzej Markowski: Tak.)

Proszê kole¿anki i kolegów, ¿eby zauwa¿yli, ¿e
nauczyciele w szko³ach podstawowych, w gim-
nazjach i w szko³ach licealnych razem maj¹ po-
nad tysi¹c ksi¹¿ek, które powinni przeczytaæ, ¿e-
by wybraæ dla swoich uczniów najlepsze.

(Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego An-
drzej Markowski: Tak, tak.)

Pañstwo w swoim sprawozdaniu pokazuj¹ b³ê-
dy i niedoskona³oœci ró¿nych podrêczników.
Chcia³abym, aby pan by³ uprzejmy odpowiedzieæ
na pytanie o recenzuj¹cych te podrêczniki. Czy
one musz¹ przejœæ jak¹œ drogê i czy powinna po-
wstaæ opinia na temat danego podrêcznika?

Wiem, ¿e podczas ostatniego posiedzenia plenar-
nego Rady Jêzyka Polskiego by³a mowa o ewen-
tualnie recenzentach na cenzurowanym, pad³a
taka propozycja, aby zrobiæ – nie chcê u¿ywaæ ta-
kich s³ów – tak¹ czarn¹ listê tych, którzy nie doœæ
dobrze przyk³adaj¹ siê do recenzowania podrêcz-
ników szkolnych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Ka¿dy podrêcznik, zanim zostanie dopuszczo-

ny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do
u¿ytku szkolnego, ma czterech czy czworo recen-
zentów, bo to oczywiœcie mog¹ byæ kobiety i prze-
wa¿nie s¹, w tym jednego recenzenta jêzykowego,
jednego recenzenta dydaktycznego, to znaczy
oceniaj¹cego zawartoœæ dydaktyczn¹, sposób ujê-
cia problematyki itd., i dwóch recenzentów rze-
czowych. Istotnie, recenzenci powinni siê wy-
wi¹zywaæ ze swoich zadañ. I rzeczywiœcie na osta-
tnim posiedzeniu Rady Jêzyka Polskiego pad³o ta-
kie stwierdzenie, ¿e czêœæ winy za te b³êdy pono-
sz¹ nie autorzy czy ¿e nie jest to win¹ autorów, ale
to jest win¹ recenzentów, którzy mo¿e niezbyt do
swojej pracy siê przyk³adaj¹. Oczywiœcie jest taka
propozycja, ¿eby Rada Jêzyka Polskiego w tym za-
kresie, w jakim mo¿e, to znaczy w zakresie recen-
zentów jêzykowych, przejrza³a listê recenzentów,
którzy s¹ typowani przez ministerstwo, i ewen-
tualnie spojrza³a, którzy recenzenci tak zrecenzo-
wali ksi¹¿kê, ¿e znalaz³o siê tam na przyk³ad zda-
nie o stroju hetery. Wiêc to trzeba by w³aœnie prze-
analizowaæ i to niew¹tpliwie zrobimy. Ale mo¿emy
tylko apelowaæ do ministerstwa, ¿eby recenzenci
merytoryczni byli staranniej dobierani. Bo nie-
w¹tpliwie od recenzentów bardzo wiele zale¿y.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Profesorze, dziêkuj¹c bardzo za pana

pracê i za to sprawozdanie, chcia³bym spytaæ, jak
dalece ustawa o jêzyku polskim, o ochronie jêzy-
ka polskiego jest wykonywana.

Pierwsze pytanie, czy by³y podjête kroki, a jeœli
tak, to w jakim kierunku one zmierza³y, ¿eby wy-
konaæ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
z 13 wrzeœnia 2005 r. dotycz¹cy uznania za sprze-
czne z konstytucj¹ ust. 2 i 3 w art. 8. To jest pierw-
sze pytanie. Czy widzi pan w ogóle koniecznoœæ
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podjêcia tego problemu, lukê w ustawie, któr¹ na-
le¿y usun¹æ? Bo Senat ma szczególne obowi¹zki
w tym zakresie.

Drugie pytanie. Czy mo¿e pan nam powiedzieæ,
jak dalece s¹ stosowane przepisy karne z rozdzia-
³u 4 art. 15 ustawy, który mówi, ¿e za narusze-
nie… tam s¹ okreœlone sankcje za naruszenie
ustawy o jêzyku polskim.

I trzeci , taki dosyæ zabawny przyk³ad.
Chcia³bym zapytaæ, czy uwa¿a pan za poprawne
to, ¿e nie w jêzyku polskim jest sformu³owana na-
zwa, co prawda jest to nazwa w³asna, lotniska, bo
lotnisko w Gdañsku jest lotniskiem Lecha Wa³ê-
sy, a to, co czytamy tam, chyba troszkê odbiega…

(Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego An-
drzej Markowski: W logo lotniska.)

Czy jest to zgodne z ustaw¹ o jêzyku polskim?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:

Je¿eli chodzi o pierwsz¹ kwestiê, to oczywiœcie
wiemy o zakwestionowaniu przez Trybuna³ Kon-
stytucyjny tych dwóch przepisów i uwa¿amy –
w Rada Jêzyka Polskiego jest jeden prawnik, pro-
fesor Maciej Zieliñski z Poznania – ¿e inicjatywa
ustawodawcza nie nale¿y do rady, poniewa¿ rada
nie ma kompetencji ustawodawczych.

(Senator Piotr Andrzejewski: Czy by³oby celowe
wype³nienie tego? Jaka jest pana opinia? Bo my
mamy takie obowi¹zki.)

W Prezydium Rady Jêzyka Polskiego– bo o tym
dyskutowaliœmy nawet ostatnio na posiedzeniu
prezydium rady – panuje przekonanie, ¿e lepiej
by³oby tego nie zawê¿aæ, bo je¿eli…

(Senator Piotr Andrzejewski: Zostawiæ tak, jak
jest.)

Chyba tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: Bez inicjatywy.)
A to ju¿ nie nale¿y do nas.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale czy jest jakiœ

tekst w zamian proponowany, czy…)
Nie.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, proszê w dyskusji, dobrze?)
Nie, my na razie niczego nie proponujemy. My

niczego nie proponujemy. Uwa¿amy, ¿e uzu-
pe³nienie by³oby zawê¿eniem kompetencji i zawê-
¿eniem tych spraw zwi¹zanych z jêzykiem pol-
skim.

Druga kwestia… Proszê mi przypomnieæ.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Mo¿e pan se-
nator.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Zastosowanie
przepisów penalizacyjnych.)

Aha, tak, tak. To oczywiœcie nale¿y nie do Rady
Jêzyka Polskiego, tylko do odpowiednich orga-
nów, to znaczy Inspekcji Handlowej i Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ostatnie
sprawozdania tych dwóch instytucji mówi³y
o tym, ¿e one dwa czy trzy tysi¹ce razy to zastoso-
wa³y. Rada Jêzyka Polskiego sama z siebie zwraca
tylko uwagê producentom czy osobom narusza-
j¹cym te przepisy, ale nie bezpoœrednio donosi…
przepraszam, nie zwraca na to uwagi tych orga-
nów. Uwa¿aliœmy, ¿e naszym zadaniem jest wy-
chowywanie, a nie zwracanie siê o to bezpoœre-
dnio. Je¿eli Wysoka Izba stwierdzi, ¿e rada powin-
na bezpoœrednio informowaæ te organy o drasty-
cznych naruszeniach… Bo, proszê pañstwa, ta-
kich naruszeñ jest mnóstwo, a jak mówiê, my ma-
my bardzo ograniczone mo¿liwoœci chocia¿by cza-
sowe. Nie mogê tej jednej osobie na pó³ etatu ci¹g-
le kazaæ pisaæ pisma do Inspekcji Handlowej, ¿e
coœ drobnego siê zdarzy³o. Ale je¿eli pañstwo uz-
naj¹, ¿e tak nale¿y, to bêdziemy to stosowaæ w ta-
kim zakresie, w jakim nie stosowaliœmy.

Je¿eli chodzi o „Lech Walesa Airport”, to wyczy-
ta³em – my pisaliœmy ju¿ o tym i ja o tym mówi³em
kilka lat temu w tej Izbie – ¿e to nie jest nazwa ofi-
cjalna. Oficjalna nazwa jest taka: Lotnisko imie-
nia Lecha Wa³êsy, a to „Lech Walesa Airport” jest
elementem logo lotniska, które w³aœnie nie jest
oficjaln¹ nazw¹, a wiêc jest tym drugim. I ustawa
przewiduje, ¿e obok nazwy polskiej mo¿e byæ na-
zwa obca. Dlatego wydaje siê, ¿e ustawa nie zosta-
³a naruszona w tym wypadku.

Kilka tygodni temu, mo¿e nawet mniej ni¿ kil-
ka, wskutek interwencji osób z Wybrze¿a napisa-
liœmy do prezydenta Gdañska list wyra¿aj¹cy nie-
pokój, ¿e stadion, który siê buduje w Gdañsku,
nosi nazwê – i teraz przepraszam, powiem, jak to
siê pisze, a zaraz powiem, o co chodzi – Baltic Are-
na. Wszyscy Polacy mówi¹: baltik arena. A ka¿dy,
kto dobrze zna angielski, wie, ¿e to nie jest ¿adna
„baltik arena”, tylko powinno siê mówiæ chyba ja-
koœ mniej wiêcej tak: boltik erine. Polacy bêd¹
mówili: baltik arena, co nie jest ani po polsku, ani
po angielsku.

(G³os z sali: Po niemiecku.)
Mo¿e po niemiecku, ale…
(G³osy z sali: Ostsee, Ostsee!)
W³aœnie, bo w niemieckim nie ma Ba³tyku. Ale

przede wszystkim, proszê pañstwa, czy arena to
po polsku jest stadion? Arena to jest zupe³nie coœ
innego, prawda? Byæ mo¿e tam bêd¹ siê rozgry-
wa³y jakieœ sceny jak na arenie. Dlatego my pro-
ponujemy, ¿eby nazwaæ to inaczej. Rada da³a pro-
pozycjê: Stadion Ba³tycki, ale ju¿ siê pojawi³y g³o-
sy, bo to oczywiœcie prasa Wybrze¿a podchwyci³a,
¿e to jest fatalna nazwa, ¿e my ju¿ siê przyzwyczai-
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liœmy do tej chyba „baltik areny”, bo tak to trzeba
by by³o powiedzieæ. Nie ma, naszym zdaniem, ta-
kiej koniecznoœci. To nie jest impreza amerykañ-
ska ani angielska, to jest impreza europejska. Czy
stadion w Barcelonie nazywa siê po angielsku?
Czy stadion w Rzymie nazywa siê po angielsku?
Czy stadion w Pradze nazywa siê po angielsku?
Myœlê, ¿e w¹tpiê, jak mówi³ Wiech.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rachoñ, proszê.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Profesorze, czy wed³ug pañskiej œwiado-

moœci w œwietle polskiego prawa istnieje obo-
wi¹zek pisania prac licencjackich, magisterskich,
doktorskich i habilitacyjnych, pisania i publiko-
wania, w jêzyku polskim?

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Nie, ustawa o jêzyku polskim o tym wyraŸnie

mówi. Nie pamiêtam w tej chwili, w którym para-
grafie, ale jest tam taki przepis, ¿e te prace, gdy
powstaj¹ na przyk³ad na filologiach obcych, mog¹
byæ pisane w jêzyku obcym. Jest, jest taki…

(Senator Janusz Rachoñ: Nie ma ograniczeñ,
wszystkie mog¹ byæ pisane w jêzyku obcym?)

Jest napisane, ¿e przepisy ustawy nie obejmu-
j¹ w³aœnie prac naukowych. W tej chwili nie zacy-
tujê tego dok³adnie, bo nie nauczy³em siê ustawy
o jêzyku polskim na pamiêæ, ale jest taki punkt,
dobrze o tym wiem.

(Senator Janusz Rachoñ: Dziêkujê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodnicz¹cy, w wyst¹pieniu skupi³

pan uwagê g³ównie, a mo¿e nawet jedynie, na
podrêcznikach i byæ mo¿e jeszcze jakichœ takich
peryferiach. Ale przecie¿ dzisiaj mo¿e nie podrêcz-
nikiem w sensie dos³ownym, ale na pewno pomo-
c¹ dla wszystkich jest internet. I moje pytanie jest
takie: czy rada, nawet w tych skromnych, rzeczy-
wiœcie zbyt skromnych, uw³aczaj¹co skromnych
warunkach, zajmuje siê tym zagadnieniem?

Troska zawarta w tym pytaniu jest podwójna.
Po pierwsze, czy tam u¿ywa siê poprawnej pol-

szczyzny? Mówiê o tych instrukcjach, szczególnie
tych, które kieruj¹ prac¹ internetu, b¹dŸ w ogóle o
jêzyku komputerowym. A drugi poziom troski po-
lega na tym, ¿e u¿ywany tam jêzyk, jêzyk œciœle te-
chniczny, wrêcz specjalistyczny, do tego jeszcze
jest to niedok³adnie przet³umaczone, uniemo¿li-
wia korzystanie z internetu osobom, które zosta³y
zapoznane z klasycznym jêzykiem polskim.

Skoro wszyscy racz¹ nas ciekawostkami, ja te¿
mam pytanie z gatunku ciekawostek: jak pan oce-
nia, co prawda ma³e zjawisko, ale narastaj¹ce,
zjawisko, które nie jest jakimœ wyzwaniem jêzyko-
wym, ale ma raczej charakter komercyjny, pole-
gaj¹ce na tym, ¿e niektóre us³ugi, zw³aszcza ga-
stronomiczne i inne, reklamowane s¹ w oparciu
o jêzyk niemiecki, ale pisany pismem staronie-
mieckim, gockim, altdeutschem, jak niektórzy
mówi¹, czy szwabskim? Czy jest to forma dopusz-
czalna, szczególnie ¿e to pismo bardzo Ÿle siê koja-
rzy ludziom, którzy pamiêtaj¹ II wojnê œwiatow¹,
a zw³aszcza mieli kontakty z SS?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Mówi³em w³aœciwie tylko o jêzyku podrêczni-

ków szkolnych, poniewa¿ tego zagadnienia doty-
czy³o sprawozdanie o stanie ochrony jêzyka pol-
skiego przedstawione obecnie Sejmowi i Senato-
wi. Je¿eli pañstwo sobie ¿ycz¹, ja mogê zrobiæ pre-
lekcjê o polszczyŸnie trwaj¹c¹, ile pañstwo ze-
chc¹, do dwudziestu czterech godzin z ma³ymi
przerwami, i wtedy poruszê wszystkie zagadnie-
nia, które s¹ do omówienia.

A teraz ju¿ na serio. Je¿eli chodzi o internet, to
jest to, jak to siê teraz modnie mówi, rzeczywiste
wyzwanie dla jêzyka polskiego, zreszt¹ dla ka¿de-
go jêzyka. Proszê pañstwa, jesteœmy œwiadkami
tego – jêzykoznawcy ju¿ zaczêli to opisywaæ – ¿e
zasadniczo zmieni³ siê rozk³ad typów polszczyzny.
Dot¹d mówiono o dwóch typach polszczyzny: pol-
szczyŸnie mówionej i polszczyŸnie pisanej. I wszy-
stko by³o jasne. By³a polszczyzna wtórnie mówio-
na, wtórnie pisana, ale g³ównie mówiona i pisana.
Z chwil¹ pojawienia siê pewnych gatunków inter-
netowych, a mianowicie blogów, czatów, wywia-
dów internetowych, zrodzi³ siê trzeci typ pol-
szczyzny, któr¹ siê nazywa polszczyzn¹ zapisan¹.
Ma ona cechy zarówno polszczyzny mówionej, jak
i polszczyzny pisanej. K³opot polega na tym, ¿e
niedok³adnie wiemy, jaka jest granica miêdzy
tym, co publiczne, a tym, co prywatne, w interne-
cie. Bo internet to jest wszystko, to jest ca³y œwiat,
je¿eli chodzi o jêzyk. S¹ tam po prostu strony in-
ternetowe, chocia¿by Sejmu czy Senatu, które s¹
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po prostu transponowan¹ na monitor, na ekran
polszczyzn¹ pisan¹. S¹ tam takie gatunki jak ga-
zety internetowe, które w zasadzie nie wnosz¹ do
jêzyka niczego nowego oprócz na przyk³ad formy
graficznej. Ale te dwa czy trzy gatunki, o których
wspomnia³em, to jest coœ absolutnie nowego.

Proszê pañstwa, jesteœmy œwiadkami czegoœ
zupe³nie niebywa³ego, a mianowicie coraz wiêk-
sza liczba, chyba ju¿ ponad 50%, Polaków pisze.
Dot¹d szacowa³o siê, ¿e pisali tylko ci, którzy mu-
sieli, i to by³o z 10% Polaków, inni tylko mówili,
a nie pisali. Teraz ca³a m³odzie¿ pisze za pomoc¹
internetu. Jak pisze, to jest zupe³nie inna sprawa.

Ale jêzykoznawcy siê zastanawiaj¹, co z tym ro-
biæ: czy to jest prywatne, czy publiczne? Jak to
jest prywatne, to Bóg z wami, bo nie mo¿emy in-
terweniowaæ w sprawie listów prywatnych, nigdy
tego nie by³o. Ale pisze siê blog, czyli coœ w rodzaju
pamiêtnika czy dziennika. Niby to jest prywatne,
ale z drugiej strony tam jest napisane: tê stronê
odwiedzi³o tylu a tylu czytelników, albo: odpisz
czy ustosunkuj siê do tego. Ten, który pisze, uda-
je, ¿e pisze prywatnie, on chce, ¿eby go czytali.
A jak chce, ¿eby go czytali, to powinien liczyæ siê
z tym, ¿e i ten jêzyk powinien byæ jakiœ.

Ci¹gle to obserwujemy, ale musimy mieæ trosze-
czkê czasu, ¿eby to zebraæ i powiedzieæ, jakie regu-
³y obowi¹zuj¹ w internecie. Jest coœ takiego jak ne-
tykieta, taka internetowa etykieta, bardzo ogólna,
je¿eli chodzi o jêzyk, bardzo niedoskona³a.

Oczywiœcie mnie te¿ razi coœ, co mo¿na by na-
zwaæ ¿argonem internetowym, a co dotyczy tej ob-
s³ugi. To ju¿ ja naprawdê wolê obrazki, te ikonki,
bo tam przynajmniej czêœciowo mo¿na siê zorien-
towaæ, co to jest. Rzeczywiœcie, u¿ytkownicy Inter-
netu czy raczej – przepraszam – ci, którzy tworz¹ to
wszystko, jakby zapominaj¹, ¿e w Polsce ¿yj¹ jesz-
cze ludzie, którzy maj¹ powy¿ej czterdziestu lat. Ja
zreszt¹ w ogóle mówiê wszystkim, którzy s¹ tak
bardzo za tymi w³aœnie zmianami, za jêzykiem
m³odzie¿owym: ludzie, pamiêtajcie, ¿e s¹ jeszcze
w Polsce osoby, które maj¹ czterdzieœci i wiêcej lat,
które s¹ przyzwyczajone do innego sposobu for-
mu³owania myœli. I to trzeba uwzglêdniaæ, nie tyl-
ko sama m³odzie¿ ¿yje w tej chwili, chocia¿ rzeczy-
wiœcie w internecie przewa¿a m³odzie¿.

¯adnych formalnych sposobów oddzia³ywania
nie ma, trzeba oddzia³ywaæ, ¿e tak powiem, przez
szlachetny snobizm. Teraz Rada Jêzyka Polskiego
wpad³a na pomys³, ¿eby na przyk³ad robiæ kon-
kursy, pocz¹wszy od szkó³, na osoby, które by siê
nazywa³y ambasadorami jêzyka polskiego albo
ambasadorami polszczyzny. Takimi ambasado-
rami polszczyzny mog¹ byæ: m³ody ambasador
polszczyzny w szkole, ambasador polszczyzny na
uczelni, ambasador polszczyzny w Sejmie i w Se-
nacie. Proszê bardzo, bêdziemy wybieraæ senato-
ra, który najlepiej mówi albo najlepiej pisze po po-

lsku, je¿eli siê pañstwo zgodz¹. Tak samo pos³a.
Nie tych, którzy robi¹ to najgorzej, bo to jest ³at-
wizna…

(Weso³oœæ na sali)
£atwizna nie dlatego, ¿e jest ich tak du¿o, tylko

dlatego, ¿e wytykaæ b³êdy to jest… Profesor Doro-
szewski przesz³o piêædziesi¹t lat temu mówi³, ¿e
zwalczanie b³êdów jest niedobre, nie nale¿y tylko
zwalczaæ z³a, ale nale¿y propagowaæ dobro. I dlate-
go bêdziemy wybierali te osoby, oczywiœcie je¿eli
bêdziemy mieli przyzwolenie, które pos³uguj¹ siê
najlepsz¹ polszczyzn¹, i w ten sposób bêdziemy
propagowali taki szlachetny snobizm: mówmy do-
brze po polsku, piszmy dobrze po polsku. To jest
jedyne, co rada mo¿e zrobiæ, czyli propagowaæ.

Zacz¹³em od szkó³, a nie wiem, czy pañstwo
wiedz¹, ¿e w Roku Jêzyka Polskiego, który by³ og-
³oszony przez Senat, ponad trzysta szkó³ w Polsce
zrobi³o konkursy dotycz¹ce poprawnej polszczyz-
ny. Czy one wszystkie by³y idealne, to ja nie wiem,
ale chodzi o rozbudzenie zainteresowania, ¿eby
by³o wiadomo, ¿ebym ja siê zastanowi³: wiem, nie
wiem, a jak nie wiem, to s¹ takie a takie s³owniki,
siêgam do poradników.

Co do tej pisowni to ja siê nie zetkn¹³em z tym.
Ale widocznie s¹ takie regiony Polski, w których
tak siê stylizuje. Myœlê, ¿e przede wszystkim to
jest nieczytelne i to jest przeciwko sobie. To jest
to, Panie Senatorze, o czym mówi³em: w Polsce s¹
ludzie, którzy pamiêtaj¹ jeszcze inne rzeczy i to
mo¿e im siê Ÿle kojarzyæ. M³odzie¿y to siê Ÿle nie
kojarzy, ale to mo¿e w³aœnie siê staæ nieczytelne.

Nawiasem mówi¹c – nie wiem, czy pañstwo
spotkali siê z tym – by³em niedawno w jakiejœ re-
stauracji, nie powiem, w jakiej, w Warszawie, bio-
rê menu i na pocz¹tku co jest? Startery. Co to s¹
startery? Zak¹ski. To jest angielskie okreœlenie.
Po polsku zawsze siê mówi³o: zak¹ski czy raczej
przek¹ski… przepraszam, przek¹ski, bo zak¹ski
to do czego innego. A teraz ju¿ nie ma przek¹sek,
tylko s¹ startery. Nie jest napisane: przek¹s-
ki/starters, czyli po polsku i po angielsku, tylko
s¹ po prostu startery.

(G³os z sali: Powinno byæ: rozruszniki.)
Mog³oby byæ i tak. Ale to by by³o ju¿ po polsku,

a tutaj s¹ startery. Snobizm, takie bezmyœlne ule-
ganie modzie na anglicyzmy jest rzeczywiœcie
czymœ, co nie jest dobre.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Sepio³, proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
W wyst¹pieniu pana przewodnicz¹cego poru-

szy³y mnie dwie kwestie.
Pierwsza sprawa to sprawa podrêczników. Wie-

dzia³em, ¿e ich jest wiele, nie mia³em œwiadomo-
œci, ¿e to s¹ a¿ takie liczby. I zastanawiam siê, czy
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nie mog³oby byæ takiej inicjatywy Rady Jêzyka
Polskiego i w³aœnie Senatu czy marsza³ka Senatu,
aby nagradzaæ podrêczniki najlepsze, za najsta-
ranniejsz¹ polszczyznê, za najlepsz¹ polszczyznê
i ¿e to móg³by byæ jakiœ drogowskaz, jakaœ wska-
zówka dla nauczycieli przy wyborze.

Kwestia druga to jakieœ zupe³nie ¿enuj¹ce in-
formacje o bud¿ecie. Jestem zupe³nie zdumiony
i myœlê, ¿e to powinno byæ nasze zobowi¹zanie –
myœlê o komisji kultury – ¿e jeœli w przysz³ym ro-
ku ta sytuacja mia³aby siê powtórzyæ, to w Sena-
cie pojawi siê odpowiednia poprawka.

Muszê jednak powiedzieæ, ¿e bardzo sceptycz-
nie patrzê na has³o „ambasador polszczyzny” to-
warzysz¹ce tej inicjatywie. Ambasador z istoty
rzeczy dzia³a na obcym terytorium. Czy to, ¿e bê-
dziemy mieli ambasadora polszczyzny w polskiej
szkole, nie jest zbyt defensywne?

(Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego An-
drzej Markowski: Mo¿na to nazwaæ inaczej.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê…)
Mo¿e to jednak zbyt smutne. Dziêkujê.
(G³os z sali: Komisarz!)
(Weso³oœæ na sali)

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
To ju¿ by³o. Oczywiœcie nazwa mo¿e byæ inna.
Ale teraz pierwsza kwestia. By³aby to taka ini-

cjatywa, ¿eby nagradzaæ, to znaczy wyró¿niaæ na-
grod¹ Senatu i Rady Jêzyka Polskiego, czy Senatu
na wniosek Rady Jêzyka Polskiego, tak by³oby
chyba najlepiej, takie podrêczniki. Powie-
dzia³bym, ¿e mo¿na by nawet iœæ dalej, a mianowi-
cie zrobiæ coœ takiego, ¿eby te nagrodzone podrê-
czniki by³y jakoœ czêœciowo…

(G³os z sali: Rekomendowane.)
…rekomendowane te¿, ale przede wszystkim

dotowane, po to, ¿eby by³y tañsze, ¿eby coœ tam
odj¹æ od ceny. Ale nie wiem, kto móg³by to zrobiæ,
kto móg³by dawaæ upust, ¿e tak powiem, na pod-
rêczniki.

I druga kwestia. Nasza sytuacja finansowa jest
pochodn¹ sytuacji akademii, bo my jesteœmy fi-
nansowani wy³¹cznie przez Polsk¹ Akademiê Na-
uk. My nie mo¿emy przyj¹æ niczego od nikogo.
Jak organizujemy na przyk³ad Forum Kultury
S³owa, to musimy zawi¹zaæ spó³kê z jakimœ towa-
rzystwem naukowym, które mo¿e przyj¹æ dotacjê.
My od Senatu te¿ nic nie mo¿emy przyj¹æ, bo my
jesteœmy komitetem Polskiej Akademii Nauk
i moglibyœmy to przyj¹æ tylko za poœrednictwem
akademii, wiêc gdyby nawet Senat wp³aci³ coœ do
akademii i tak to tam utonie, my ju¿ tego nie zoba-
czymy. Chyba ¿e by³oby powiedziane: wy³¹cznie
na dzia³alnoœæ Rady Jêzyka Polskiego.

A je¿eli chodzi o to, czy ma to byæ ambasador, to
mo¿emy oczywiœcie pomyœleæ, jak to zatytu³owaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pani marsza³ek Bochenek, proszê uprzejmie.

Senator Krystyna Bochenek:
Ja mia³abym do pana profesora proœbê, aby

powiedzia³ s³owo o jêzyku polskim poza granica-
mi kraju. Senat opiekuje siê Poloni¹ i Polakami.
Wiem, ¿e teraz ma powstaæ komisja, która szcze-
góln¹ opiek¹ otoczy jêzyk polski na obczyŸnie.
Bardzo prosi³abym o s³owo na ten temat.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:

Istotnie Rada Jêzyka Polskiego, która dot¹d
skupia³a swoje zainteresowanie na polszczyŸnie
w kraju nie tylko zamierza siê tym zaj¹æ, ale ju¿
powo³a³a Komisjê Jêzyka Polskiego za Granic¹.
Bêdziemy starali siê tak oddzia³ywaæ, ¿eby propa-
gowaæ polszczyznê za pomoc¹ konkursów, wysy-
³aæ podrêczniki czy ksi¹¿ki dotycz¹ce polszczyz-
ny, i w ogóle zainteresowaæ siê sytuacj¹ jêzyka
polskiego poza granicami kraju.

Tutaj sytuacja jest bardzo zró¿nicowana, bo
inaczej traktuje siê polszczyznê na terenach
wschodnich, tam s¹ oczywiœcie skupiska Pola-
ków, które zawsze tam by³y, a inaczej jest z Polo-
ni¹ emigracyjn¹. To te¿ jest nowe zadanie i nowa
kwestia, a mianowicie ta liczna nowa Polonia an-
gielska i irlandzka. Wiem, ¿e ju¿ powstaj¹ szko³y
polskie w Anglii, moja by³a doktorantka pisa³a mi
kilka dni temu, ¿e w³aœnie uczy w takiej szkole
dzieci najnowszych emigrantów. Niew¹tpliwie
wiêc bêdziemy bardzo prosiæ Senat o pomoc w tej
kwestii. Tutaj w³aœnie pomoc materialna Senatu
bardzo by siê nam przyda³a. Zarys dzia³añ tej ko-
misji przedstawimy w ci¹gu najbli¿szych trzech
miesiêcy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Pañczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Panie Profesorze, czy zdarzy³o siê, ¿e Rada Jê-
zyka Polskiego wykluczy³a jakiœ podrêcznik z pro-
cesu dydaktycznego? To jest pierwsze pytanie.
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I drugie pytanie. Wiemy wszyscy, ¿e ustawa
o jêzyku polskim sobie, a ¿ycie sobie. Wystarczy,
¿e przejdziemy ulicami miast i popatrzymy na ró¿-
ne wystawy, szyldy, napisy itd. Pan ju¿ powie-
dzia³, ¿e zadaniem Rady Jêzyka Polskiego jest na-
pominaæ, ale chcia³abym wiedzieæ, kto egzekwuje
wykonalnoœæ ustawy, bo mnie siê wydaje, ¿e nikt.
Podam przyk³ad. Ja wielokrotnie zwraca³am uwa-
gê gospodarzom ró¿nych miast, ¿e skrót od s³owa
„osiedle” to jest „os.” z kropk¹, a nie „oœ:”, a na
szyldach nagminnie pisze siê „oœ. Wieczorka”.
I choæ siê mówi i upomina, z egzekwowaniem tej
ustawy, wydaje siê, jest nijak.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Je¿eli chodzi o pierwsze pytanie, to Rada Jêzy-

ka Polskiego nie ma takich uprawnieñ, ¿eby zaka-
zaæ, ja ju¿ mówi³em o tym, rozpowszechniania
podrêcznika. To, co mo¿e zrobiæ, to napisaæ do mi-
nisterstwa, tak w³aœnie jak w tym raporcie, które
podrêczniki by³y z³e, i wycofaæ rekomendacje da-
ne recenzentom jêzykowym. Tylko to. Reszta na-
le¿y do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie, to organami up-
rawnionymi do egzekwowania, to jest §15 bodaj¿e
ustawy o jêzyku polskim, s¹ Inspekcja Handlowa
i Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumenta. One
nak³adaj¹ kary. Ale takie w³aœnie wykroczenia or-
tograficzne s¹ bardzo czêste i rzeczywiœcie trudno
nad tym wszystkim zapanowaæ.

(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: Spó³ka ak-
cyjna na przyk³ad.)

Proszê?
(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: Spó³ka ak-

cyjna…)
Tak. Ile¿ razy ja o tym mówiê w radiu, niemal co

miesi¹c. W telewizji nie, bo z telewizji programy jê-
zykowe ju¿ zosta³y wycofane, nie ma ich. Telewiz-
ja, i publiczna, i komercyjna, uwa¿a, ¿e polszczyz-
na jej nie interesuje, bo to nie jest misja. Kiedyœ
zwraca³em uwagê na to, ¿e chocia¿by w TVP Kul-
tura powinna byæ kultura jêzyka. Nie ma ¿adnych
programów z zakresu kultury jêzyka polskiego.
To jest niedochodowe. Chocia¿ jak ja mam audy-
cjê w radiu i odbieram telefony, to nie zdarza siê,
¿eby telefon nie dzwoni³, czêsto wrêcz siê blokuje.
Ludzie bardzo czêsto s³uchaj¹. W niedzielê bêdê
mia³ audycjê na ¿ywo „Zagadki jêzykowe” w Pro-
gramie I o godzinie 15.00 – przy okazji dokona³em
kryptoreklamy – i na pewno bardzo wielu s³ucha-
czy bêdzie dzwoni³o, ¿eby na te zagadki odpowie-

dzieæ, chocia¿ nagrody s¹ ¿adne, s¹ to jakieœ
ksi¹¿ki, nie ¿adne…

(Senator Krystyna Bochenek: Proszê nam pyta-
nia zdradziæ.)

(Weso³oœæ na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pani Marsza-

³ek, czekaj¹ nastêpne osoby.)
A poza tym ja stojê na stanowisku, ¿e ¿adnej

mi³oœci nie mo¿na wymusiæ, tak¿e mi³oœci do jêzyka
ojczystego. I drugie moje ulubione powiedzenie: mo¿-
na zmusiæ konia do tego, ¿eby wszed³ do wody, ale nie
mo¿na go zmusiæ, ¿eby siê napi³. Oczywiœcie mo¿na
sprowokowaæ mi³oœæ, jak pañstwo wiedz¹, mo¿na tak
dzia³aæ, ¿eby kogoœ w sobie rozkochaæ, i ja usi³ujê to
od trzydziestu siedmiu lat robiæ, je¿eli chodzi o pol-
szczyznê. Staram siê tak przedstawiaæ walory pol-
szczyzny, ¿eby przekonaæ ludzi, ¿e to jest coœ, czym
warto siê interesowaæ. Nie chcê mówiæ tylko o b³ê-
dach, jamogê¿yæ zb³êdów,ale tonie jest to.Wolêmó-
wiæ o rzeczach pozytywnych. A wiêc takie jest moje
stanowisko. Nie mo¿na za pomoc¹ kar, na przyk³ad
pieniê¿nych, zmusiæ do mi³oœci; mo¿na zmusiæ do eg-
zekwowania podstawowych praw, takich jak prawa
ortograficzne na przyk³ad, bo ortograficzne prawa s¹
dosyæ jasne i nale¿y ich przestrzegaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Chcia³bym siê

dowiedzieæ, jakie s¹ trendy w wypadku podrêczni-
ków. Czy ta czêœæ œmieszna, ¿e tak powiem, dzi-
siejszego pana wyst¹pienia wyd³u¿a siê czy skra-
ca? Czy tych b³êdów w podrêcznikach jest coraz
wiêcej, czy coraz mniej?

I drugie pytanie. Jakie wyzwania na przysz³oœæ
stawia wobec jêzyka polskiego nasze wejœcie do
Unii i dalsza integracja, i jakie pan przewiduje
problemy z jêzykiem polskim?

I mo¿e jeszcze jedno pytanie. Zdaje siê, ¿e by³a
taka konwencja ONZ z szeœædziesi¹tego któregoœ
roku w sprawie dobrych obyczajów przy pisaniu
prac naukowych, wyg³aszaniu referatów, by³o
chyba coœ takiego. Czy to konwencja obowi¹zu-
j¹ca czy te¿ ona umar³a œmierci¹ naturaln¹? Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Profesorze.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Mo¿e od razu trzecia sprawa. „Dobre obyczaje

w nauce” – wysz³a taka broszurka opracowana
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przez grono profesorów polskich i to powinno obo-
wi¹zywaæ na naszych wy¿szych uczelniach. Jest
to do dostania. Tytu³u chyba… chyba tak to siê
nazywa: „Dobre obyczaje w nauce”. Liczy kilkana-
œcie stron, mniej wiêcej trzydzieœci, i jest tam po-
wiedziane, czym powinna siê charakteryzowaæ
praca naukowa – nie tylko praca pisemna, ale
w ogóle naukowe pracowanie. A wiêc to jest odpo-
wiedŸ na to trzecie pytanie.

Pierwsze pytanie. Powiedzia³bym tak: je¿eli
chodzi o bezwzglêdn¹ liczbê, to oczywiœcie tych
podrêczników gorszych jest wiêcej, bo w ogóle
podrêczników jest wiêcej. Nie s¹dzê natomiast,
¿eby procentowo ta liczba siê pogarsza³a. Tutaj je-
steœmy w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej
strony chodzi o to, ¿eby by³ ten tak modnie nazy-
wany pluralizm, ¿eby ka¿dy sobie móg³ wybraæ to,
co chce, ¿eby nie by³o jednego obowi¹zuj¹cego
podrêcznika, ale z drugiej strony, jak mamy trzy-
dzieœci podrêczników, to naprawdê jest to ju¿ tro-
chê za bardzo plu-, tego pluralizmu jest za du¿o.

I pytanie drugie, najciekawsze, mogê o tym mó-
wiæ sporo, poniewa¿ Rada Jêzyka Polskiego od
dwóch, trzech lat wspó³pracuje z wszystkimi t³u-
maczami polskimi w Brukseli i w Luksemburgu.
By³a to taka sytuacja, ¿e w roku 2005 ci t³umacze
zaczêli do nas pisaæ, bo mieli rozmaite w¹tpliwo-
œci przy t³umaczeniu. Jak siê powtórzy³o czwarty
czy pi¹ty raz to samo pytanie, to powiedzieliœmy:
kochani, wy siê zorganizujcie i przysy³ajcie nam
pytania zbiorcze. Okaza³o siê, ¿e oni w ogóle nie
byli zorganizowani. Dziêki nam siê zorganizowali
i przysy³ali nam pytania. Ja jeŸdzi³em, moi kole-
dzy jeŸdzili szkoliæ tych t³umaczy do Luksembur-
ga, a tak¿e do Brukseli. Oni bardzo to wszystko
ch³onêli. Oni s¹ zreszt¹ w strasznie trudnej sytua-
cji. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e s³owo „strasznie” jest
Ÿle u¿yte. Ale znalaz³em cytat z osiemnastego wie-
ku „Ona go musi strasznie kochaæ”, a wiêc ju¿
w osiemnastym wieku by³o „straszne kochanie”.
A wiêc sytuacja jest bardzo trudna, poniewa¿ t³u-
macze siedz¹… Nie wiem, czy pañstwo kiedyœ wi-
dzieli, jak tam jest w tym Luksemburgu czy
w Brukseli. T³umacze siedz¹ przed ekranami, tu-
taj maj¹ ekran, u góry ekranu jest tekst obcy, na
dole ekranu ma siê pojawiaæ tekst t³umaczony
i oni osiem godzin siedz¹ i t³umacz¹. Maj¹ do tego
takie panele: to t³umaczymy tak, to t³umaczymy
tak. To s¹ takie najwa¿niejsze rzeczy, takie wzorce,
panele.

Oni pracuj¹ pod presj¹ czasu, a nie wszyscy
maj¹ wykszta³cenie œciœle jêzykoznawcze, poloni-
styczne. Przewa¿nie s¹ po filologiach obcych. Bar-
dzo siê staraj¹ i bardzo chêtnie to t³umaczenie…
Tak to wygl¹da od strony t³umaczy, a jak od stro-
ny jêzyka? Grozi nam… mo¿e „grozi” to z³e s³owo.
Jest du¿y nap³yw t³umaczonych dokumentów
unijnych. Jest w nich mnóstwo ró¿nych nowych

terminów, niektóre ju¿ zosta³y przyjête przez
wszystkie ministerstwa, takie na przyk³ad jak im-
plementacja przepisów. Nie mo¿na powiedzieæ
„wdro¿enie”, nie, musi byæ implementacja. To s¹
takie w³aœnie rzeczy, z którymi trzeba walczyæ –
mo¿e nie „walczyæ”, nie lubiê „walczyæ” – na które
trzeba zwracaæ uwagê. Mo¿e jednak nie „prezy-
dencja”, choæ „prezydencja” ju¿ chyba wejdzie:
„prezydencja Francji” zamiast „przewodnictwo”,
„przewodniczenie”. Ale czy musi byæ „akces”, „ak-
cesja do Unii”, „akces do Unii”, zamiast „przy-
st¹pienie”?

Zaczê³o siê od tego, ¿e nas spytali, jak pisaæ
„pañstwa cz³onkowskie”, bo „pañstwa cz³onkow-
skie” ka¿¹ im pisaæ du¿¹ liter¹, a „pañstwa kandy-
duj¹ce” ma³¹ liter¹. Podobno tak by³o w doku-
mencie akcesyjnym, w dokumencie o przyst¹pie-
niu Polski do Unii nazwa „pañstwa cz³onkowskie”
by³a napisana du¿¹ liter¹. No dobra, zrobili tam
b³¹d, ale teraz ten b³¹d siê bêdzie ci¹gn¹³, wiêc
przewalczyliœmy chyba, ¿e to siê pisze ma³¹ liter¹.
Sprawdziliœmy, bo podobno we wszystkich jêzy-
kach unijnych „pañstwa cz³onkowskie” pisze siê
du¿¹ liter¹. Guzik, przepraszam, a nie prawda. Na
dwadzieœcia jêzyków w kilku tylko siê pisze oba
cz³ony du¿¹ liter¹, w niektórych siê pisze pierwszy
cz³on du¿¹, w niektórych oba cz³ony ma³¹, ró¿nie
to bywa. A wiêc nie jest to prawda, co siê twierdzi.
To jedna sprawa.

Druga sprawa. Mamy bardzo du¿¹ szansê… Ja
o tym mówiê, bo jêzyk polski jest pi¹tym, szóstym
jêzykiem unijnym i mnie by³o bardzo przyjemnie,
kiedy by³em w Brukseli w³aœnie na takiej sali,
gdzie by³y kabiny t³umaczy, i tam by³o napisane:
english, française, tak, proszê pañstwa, francus-
ki, w³oski, hiszpañski, niemiecki i polski – jeden
z szeœciu jêzyków Unii. I powinniœmy dbaæ o to.
T³umacze unijni, inni, nie-Polacy, s¹ w zasadzie
t³umaczami z dwóch jêzyków, maj¹ obowi¹zek
uczenia siê co najmniej trzeciego jêzyka i ci¹gle
pog³êbiaj¹ swoj¹ znajomoœæ jêzyków. Bardzo wie-
lu t³umaczy obcych wybiera polszczyznê i pol-
szczyzna naprawdê, ja to podkreœlam ju¿ od
trzech lat, ma szansê staæ siê jednym z jêzyków
unijnych, z których bêdzie siê dalej t³umaczy³o na
inne, mniejszej rangi jêzyki.

Rada Jêzyka Polskiego propaguje polszczyznê.
Wydaliœmy, nie przynios³em tutaj, przepraszam,
ale mogê dostarczyæ, w dwudziestu jêzykach bro-
szurkê o jêzyku polskim, we wszystkich, przed
przyst¹pieniem Rumunii i Bu³garii, jêzykach
unijnych. To taka szesnastostronicowa broszur-
ka zawieraj¹ca podstawowe informacje o jêzyku
polskim, ¿eby oni przynajmniej wiedzieli, ¿e nie
piszemy gra¿dank¹, bo niektórzy tak myœl¹. Jest
to bardzo ³adnie wydane, t³umaczone na wszyst-
kie jêzyki, nawet na maltañski – jest taki jêzyk
u¿ywany na Malcie, z tej samej grupy co arabski,
ale pisany alfabetem ³aciñskim. Najwiêksze k³o-
poty mieliœmy ze znalezieniem t³umacza z pol-
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skiego na maltañski. I nie znaleŸliœmy. Za poœre-
dnictwem angielskiego przet³umaczy³ szef mal-
tañskich t³umaczy Unii Europejskiej. Wydaliœmy
tê broszurkê maltañsk¹ w dwustu egzempla-
rzach, chyba wszyscy mówi¹cy po maltañski j¹
dostan¹, bo na Malcie po maltañsku mówi tylko
5% osób.

W ka¿dym razie jest szansa, i na to zwracam
pañstwa uwagê, ¿ebyœmy tej szansy nie zaprzepa-
œcili, bo jak wejdzie do Unii rosyjski, to j¹ oczywi-
œcie stracimy. A teraz mamy du¿¹ szansê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Profesorze, mam pytanie o skutecznoœæ

dzia³ania Rady Jêzyka Polskiego. Czy móg³by siê
pan pochwaliæ jakimœ najwiêkszym sukcesem?
Co, wed³ug pana, by³o najwiêkszym osi¹gniêciem
rady?

Drugie pytanie, pytanie o jêzyk dziennikar-
stwa. Czy wzrasta poprawnoœæ jêzykowa? Czy te¿
ten jêzyk staje siê bardziej niechlujny?

Trzecie pytanie. Pojawi³ siê termin „media pol-
skojêzyczne” na okreœlenie obcego w³aœciciela,
g³ównie czasopism. Czy jest to termin poprawny?

I czwarte pytanie. Czy rada bada tak¿e popraw-
noœæ kaznodziejstwa polskiego? Dziêkujê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Zacznê od czwartego pytania…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bar-

dzo.)
… i bêdê szed³ do ty³u. W tym czasie pani sekre-

tarz rady mo¿e mi podpowie, co mo¿na uznaæ za
najwiêkszy sukces, bo trochê ich by³o, ale nie
umiem ich uszeregowaæ.

Tak, je¿eli chodzi o kaznodziejstwo, to w radzie
jest Komisja Jêzyka Religijnego prowadzona
przez ksiêdza profesora Wies³awa Przyczynê, któ-
ry jest homiletykiem, jest bardzo wybitnym znaw-
c¹, jest pracownikiem Akademii Papieskiej. Re-
gularnie odbywaj¹ siê konferencje, które raz do
roku oceniaj¹ jêzyk na przyk³ad katechezy szkol-
nej, jêzyk kazañ i homilii. To w³aœnie ksi¹dz Przy-
czyna by³ przyczyn¹, ¿e tak powiem, tego, o czym
siê kilka miesiêcy temu mówi³o g³oœno, pisa³o
w prasie, ¿e kazania mog¹ byæ œci¹gane z interne-
tu i w ogóle œci¹gane, ¿e siê te kazania powiela bez
wiedzy ich autorów.

Co do dziennikarstwa. Niew¹tpliwie to, ¿e jest
du¿o ró¿nych mediów, spowodowa³o nap³yw do
dziennikarstwa bardzo wielu osób, które nie maj¹
kwalifikacji. Poza Polskim Radiem, w prywatnych
mediach nie ma instytucji – o ile wiem – która do-
puszcza³aby ludzi, dziennikarzy do mikrofonu.
W zwi¹zku z tym mówiæ ka¿dy mo¿e, a jak mówi,
to ju¿ jest z tym bardzo ró¿nie. Niew¹tpliwie to, ¿e
Ÿróde³ informacji dziennikarskiej jest bardzo wie-
le nie wp³ywa dodatnio na polszczyznê dziennika-
rzy. Chocia¿ oczywiœcie s¹ dziennikarze, którzy
bardzo dbaj¹ o polszczyznê. S¹ tacy dziennikarze
radiowi, s¹ tacy dziennikarze telewizyjni.

Termin media polskojêzyczne jest oczywiœcie
terminem ironicznym albo wrêcz takim, powie-
dzia³bym, pogardliwym czy lekcewa¿¹cym. Pol-
skojêzyczny, a wiêc nie polski. Je¿eli ktoœ tego ter-
minu u¿ywa, to myœlê, ¿e robi to œwiadomie po to,
¿eby wyraziæ swoje emocje, czy wyraziæ swój sto-
sunek do tego typu mediów.

Co jest najwiêkszym sukcesem Rady Jêzyka
Polskiego? Powiedzia³bym tak: na przyk³ad w³aœ-
nie to, ¿e t³umacze Unii Europejskiej wiedz¹, ¿e
mog¹ siê do nas zwróciæ, i ¿e wielokrotnie ju¿ to
robili. A to oznacza, ¿e mamy jakiœ wp³yw na jêzyk
t³umaczeñ unijnych, mo¿e nie ca³kowity, ale ten
wp³yw mamy. To, ¿e odbywaj¹ siê fora kultury s³o-
wa, na których omawiamy ró¿ne zagadnienia i s¹
to fora ogólne, nie tylko jêzykoznawcze. Czy mo¿-
na natomiast powiedzieæ, ¿e czemuœ zapobiegliœ-
my, ¿e dziêki nam coœ siê nie sta³o? Przynajmniej
czêœciowo. Ten Lech Walesa Airport, je¿eli jest to
tylko nazwa wtórna, to mam nadziejê, ¿e wsku-
tek naszego listu, je¿eli Baltic Arena, to chyba
te¿. Nasza ostatnia inicjatywa jest taka, ¿eby za-
wodnicy, wszystkich nas to interesuje, na ko-
szulkach mieli napisy z polskimi znakami, to
znaczy z ê, ¹, œ, dŸ, æ itd., bo wychodzi zawodnik
i ma napisane Bak, a on jest B¹k; Zewlakow, a on
jest ¯ew³akow. Napisaliœmy do ministra sportu,
list poszed³, zobaczymy, je¿eli to osi¹gniemy, to
bêdzie dopiero osi¹gniêcie! Bo kibice siê ucz¹,
a czego siê ucz¹ m³odzi kibice? Tego, ¿e nazwiska
na koszulkach s¹ napisane ma³¹ liter¹, nazwis-
ko jest ma³¹ liter¹. I taki uczeñ sobie powie: a co
wy mi bêdziecie tutaj w szkole mówiæ, ¿e nazwis-
ka pisze siê du¿¹ liter¹, jak reprezentant Polski
wychodzi na boisko i ma napisane na koszulce:
„kowalski”, ma³¹ liter¹. W internecie nawet jest
taka reklama: „Do³¹cz do nas”, gdzie nazwisko
Kowalski jest napisane ma³¹ liter¹. Tego jeszcze
nie osi¹gnêliœmy, ale co mamy nadziejê, ¿e osi¹g-
niemy. Je¿eli minister sportu nam odpowie, ¿e s¹
przepisy miêdzynarodowe, ¿e trzeba pisaæ bez
znaków, to mu powiem: to spojrzyj pan na tego
Czecha, czy S³oweñca, czy Wêgra, którzy maj¹
wszystkie te znaczki. A wiêc chyba tak nie jest.
Tak bym odpowiedzia³ na to pytanie. Jak wyjdê,
to mi siê na pewno przypomni najwa¿niejsza
rzecz.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê, Panie Profesorze.
Kilka pytañ. Bêdê zadawa³ pytanie i prosi³bym

o odpowiedŸ, jeœli pan marsza³ek pozwoli. Krótk¹,
oczywiœcie.

Wspó³praca z Krajow¹ Rad¹ Radiofonii i Tele-
wizji. Zwraca³ pan uwagê na, powiedzmy, raczej
delikatne relacje miêdzy rad¹ a mediami, zwraca³
pan równie¿ uwagê na zdejmowanie programów
poœwiêconych polszczyŸnie z publicznych me-
diów. Sam mam przyjaciela, który swego czasu
by³ obecny w mediach, profesora Jana Miodka.
Jego programy zdejmowano systematycznie
i skutecznie. Zosta³ tylko jeden w Regionalnej
Trójce, wroc³awskiej.

Czy zwracaliœcie siê pañstwo w tej sprawie do
Krajowej Rady i czy Krajowa Rada podejmowa³a
jakieœ inicjatywy w sprawie zasiêgania pañstwa
opinii? To moje pierwsze pytanie.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Nasza wspó³praca polega na tym, ¿e zaprasza-

my przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji na ka¿de posiedzenie plenarne. Nie wiem,
czy raz ktoœ by³. Chyba nigdy nikt. Lekcewa¿¹ nas.

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê. Szkoda, ¿e nie wiedzieliœmy o tym

wczoraj.
Drugie pytanie, Panie Profesorze. Ministerstwo

kultury.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Z Ministerstwem kultury mamy dobr¹

wspó³pracê. Ministerstwo wspó³pracuje z nami
przy organizowaniu forów kultury s³owa. Jest to
zarówno wspó³praca finansowa, jak i wspó³praca
merytoryczna. Kilkakrotnie spotykaliœmy siê
z wiceministrami kultury w ró¿nych rz¹dach. Mu-
szê powiedzieæ, ¿e Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego jest ministerstwem, które
najlepiej z nami wspó³pracuje.

Senator Leon Kieres:
Panie Profesorze, dziêkujê za odpowiedŸ, zw³a-

szcza ze wzglêdu na to, ¿e ministrem kultury jest
wroc³awianin…

(Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego An-
drzej Markowski: Ja te¿ jestem wroc³awianinem.)

(Weso³oœæ na sali)
No to ju¿ jest nas trzech, Panie Profesorze.
(Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego An-

drzej Markowski: Tak.)
Trzecie pytanie. Panie Profesorze, media…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, ja bym jednak poprosi³ o wszystkie pytania.
Potem bêd¹ odpowiedzi.)

W takim razie zosta³y mi jeszcze dwa pytania.
Media. Ornamentyka s³owna to nie tylko struk-

tury gramatyczne, ale tak¿e pewne wartoœci, za-
warte pod sformu³owaniami. To jest te¿ problem
wspó³pracy z Rad¹ Etyki Mediów. Czy pañstwo
zwracaliœcie uwagê Radzie Etyki Mediów na pew-
ne niepokoj¹ce zjawiska – ja bym powiedzia³
wprost: patologiczne – w polskim dziennikar-
stwie. Kiedy siê pisze neutralnie, ale jednoczeœnie
przez odpowiedni dobór s³ów stygmatyzuj¹co,
wrêcz oszczerczo.

I ostatnie pytanie – w zwi¹zku z trudnoœciami,
jakie pañstwo macie, które s¹ tak¿e dla nas,
moim zdaniem, bolesne. Czy pañstwo uwa¿acie,
¿e powinniœcie przej¹æ pewne kompetencje czy
status urzêdu z uprawnieniami nie tylko opinio-
dawczymi? Pan wymieni³ tylko dwie instytucje,
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
drug¹, jako te, które mog¹…

(Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego An-
drzej Markowski: Inspekcjê Handlow¹.)

W³aœnie. Dziêkujê.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Je¿eli chodzi o Radê Etyki Mediów, to oczywi-

œcie przedstawiciele Rady Etyki Mediów te¿ s¹ za-
praszani na nasze posiedzenia. Chyba raz ktoœ
by³. Widocznie te¿ nie uwa¿aj¹ nas za placówkê
godn¹ wspó³pracy.

Je¿eli chodzi o zwracanie uwagi na wartoœæ s³o-
wa, to kilkakrotnie na posiedzeniach plenarnych
rady by³a o tym mowa. W sk³ad rady wchodzi pani
profesor Jadwiga Puzynina, która jest wybitn¹
znawczyni¹ w³aœnie problematyki wartoœci w jê-
zyku, w jêzykoznawstwie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
nie by³a to inicjatywa rady, ale cz³onkowie rady
byli jurorami w konkursie „Polityki” na antys³o-
wo, który by³ chyba w ubieg³ym roku. Wszyscy
trzej, którzy tam byliœmy, jesteœmy cz³onkami
Rady Jêzyka Polskiego. Oczywiœcie, uwa¿amy,
tak jak wszyscy jêzykoznawcy, ¿e w sk³ad kultu-
ry jêzyka, oprócz poprawnoœci jêzykowej, spraw-
noœci jêzykowej i estetyki s³owa, wchodzi etyka
s³owa. Na przyk³ad bardzo wiele kwestii poœwiê-
conych nowomowie i neonowomowie zawsze wy-
stêpuje w naszych wyst¹pieniach i czasami te¿
w opiniach.
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Je¿eli chodzi o nasze usytuowanie, to na pewno
nie chcielibyœmy mieæ mo¿liwoœci nak³adania kar
pieniê¿nych, czyli takiej egzekucji. Jak powie-
dzia³em, wiêkszoœæ cz³onków Rady Jêzyka Pol-
skiego, chyba 95%, uwa¿a, ¿e nie wolno przeko-
nywaæ do mi³oœci do jêzyka. Ale bardzo by siê nam
przyda³a mo¿liwoœæ oddzia³ywania miêdzy inny-
mi dziêki zwiêkszonym œrodkom finansowym.
W ogóle to by wymaga³o zmiany ustawy o jêzyku
polskim, prawda? Bo my jesteœmy komitetem
problemowym dzia³aj¹cym przy Polskiej Akade-
mii Nauk i to nas jakoœ ogranicza.

(Senator Leon Kieres: Ja zg³oszê w wyst¹pieniu
pewn¹ konkretn¹ propozycjê zmiany ustawodaw-
czej.)

Dobrze.
W ka¿dym razie bardzo chêtnie i z wielk¹ wdziê-

cznoœci¹ przyjmujemy wszelkie inicjatywy, które
zwiêksza³yby nie nasz autorytet, bo autorytet mu-
simy sobie wypracowaæ, ale mo¿liwoœæ oddzia³y-
wania.

Ja mówiê przed Senatem chyba ju¿ trzeci raz.
To jest dla mnie wielki zaszczyt, ¿e Senat Rzeczy-
pospolitej docenia Radê Jêzyka Polskiego. Na po-
siedzeniu plenarnym Sejmu jeszcze nikt z Rady
Jêzyka Polskiego nie by³. Byli na posiedzeniu ko-
misji. Na posiedzeniu plenarnym jeszcze nikt nie
by³. Ale, oczywiœcie, Senat to jest Izba, która dba
o kulturê i nad ni¹ czuwa. I to jest dla mnie, jak
mówiê, wielki zaszczyt. Bardzo bym sobie ceni³,
gdyby… Jedna inicjatywa ju¿ by³a i bardzo nam
pomog³a – Rok Jêzyka Polskiego. Pani marsza³ek
Bochenek go zainicjowa³a. Zorganizowaliœmy ten
rok. By³o bardzo wiele… Chocia¿ nie jest tak, ¿e to
od razu przynosi rezultaty, ¿e od razu podnosi siê
poziom polszczyzny. Na to trzeba pracowaæ powo-
li i systematycznie.

I ¿eby by³y te programy w telewizji. W radiu s¹.
Jak mówiê, redaktor Ma³gorzata Tu³owiecka ju¿
trzydzieœci piêæ lat prowadzi ze mn¹ i nie tylko ze
mn¹ audycje radiowe. One te¿ s¹ spychane. Ró¿-
nie bywa³o. Czasami nas wyrzucali na pó³tora ro-
ku, bo powiedzieliœmy, ¿e Jedynka, zamiast Pro-
gram 1 Polskiego Radia, Ÿle siê kojarzy, a wiêc
przez pó³tora roku nie byliœmy na antenie. My
prze¿yliœmy ju¿ tyle w tym radiu, ¿e… Ale radio
ma ograniczony zasiêg oddzia³ywania. O wiele
wa¿niejsza by³aby telewizja.

Otrzyma³em na przyk³ad taki list – jak by to by-
³o dobrze, gdyby miêdzy „Wieczorynk¹” a „Wiado-
moœciami” by³y klipy propaguj¹ce dobr¹ pol-
szczyznê. Jasne, ¿e by by³o dobrze. Ale kto puœci
klipy, które nie przynosz¹ ¿adnych dochodów?

(Senator Zbigniew Romaszewski: I to za jedn¹
minutê.)

W³aœnie. Kto by za to zap³aci³? Czy miêdzy
„Sportem” a „Pogod¹”, prawda? Piêædziesi¹t se-
kund o tym, ¿e siê mówi „w³¹czaæ”, a nie „w³an-

czaæ”. I w takim czasie antenowym. Nie o 7.00 ra-
no czy nie tak jak Miodka, którego program ze-
pchniêto na 14.00 we wtorki. Kogo przekonaæ, ¿e
telewizja nie tylko musi zarabiaæ pieni¹dze na re-
klamach, ale te¿ ma… Mówi siê o misji. Ile siê mó-
wi o misji! A jak siê traktuje misjê, je¿eli chodzi
o polszczyznê? A wszystko siê mówi po polsku
w telewizji, znaczy prawie wszystko.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Profesorze, przejdŸmy teraz do bardzo

praktycznej dziedziny. Jak wygl¹da finansowanie
tak znakomitej instytucji? Bo z tego, co wiem, nie
jest dobrze. Czy jest jakieœ sta³e zaplecze biuro-
we? I coœ, co le¿y w zakresie dzia³ania Senatu –
wspieranie rady. Czy widzi pan koniecznoœæ wy-
odrêbnienia w bud¿ecie takiej zadaniowej pozycji
i zwrócenia siê do ministra kultury – myœlê, ¿e to
powinno byæ gdzieœ w tym dziale jako zadanie bu-
d¿etowe. Chodzi o przeznaczenie jakichœ œrodków
na funkcjonowanie Rady Jêzyka Polskiego. To
pierwsze pytanie, troszkê retoryczne. Ale pana
wniosek by³by dla nas wi¹¿¹cy.

I drugie. Czy sposób u¿ywania jêzyka polskiego
nie powinien byæ przez Radê Jêzyka Polskiegopro-
ponowany jako jedno z kryteriów doboru lektur
szkolnych?

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
To ostatnie to nie, dlatego ¿e jêzyk lektur szkol-

nych to jest jêzyk artystyczny i w nim obowi¹zuj¹
jednak inne zasady ni¿ w polszczyŸnie u¿ytkowej.

Ale od pocz¹tku. Tak, jak powiedzia³em, bud¿et
Rady Jêzyka Polskiego na ten rok wynosi 29 tysiê-
cy z³ z ma³ym kawa³kiem. Z tego 6 tysiêcy z³ jest na
honoraria, a reszta na delegacje, materia³y biuro-
we, op³acenie telefonów i wynajmowanego lokalu.
Mo¿emy jeszcze dostaæ tak zwany bud¿et zada-
niowy, to jest DWB – zdaje siê, ¿e tak to siê nazy-
wa. To te¿ jest kilkanaœcie tysiêcy, do 20 tysiê-
cy z³, na organizacjê konferencji czy coœ takiego.
To oczywiœcie…

(G³os z sali: 8 tysiêcy z³.)
8 tysiêcy z³, przepraszam, pomyli³em siê. 8 ty-

siêcy z³ jeszcze mo¿emy dostaæ dodatkowo.
To jest wszystko, co dostajemy z Polskiej Aka-

demii Nauk. To jest z rozdzielnika, prawda? Aka-
demia dostaje tyle, my dostajemy tyle. Trudno siê
k³óciæ z w³adzami akademii. Ale mówiê, ¿e jednak
nasz komitet – bo to siê niby nazywa komitet – jest
trochê innym komitetem, ni¿ wszystkie inne ko-
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mitety. My mamy umocowanie w ustawie, jak to
siê mówi, inne komitety tego nie maj¹. My mamy
te¿ dzia³alnoœæ spo³eczn¹.

Dalej. Je¿eli chodzi o warunki lokalowe, to ma-
my malusieñki pokoik, tak z 10 m2, w Pa³acu Sta-
szica. Tam jest biurko i komputer. To jest anegdoty-
czne, ¿e przez jedenaœcie lat nie mieliœmy drukarki,
dopiero wczoraj j¹ wywalczyliœmy. W tym w³aœnie
pokoiku od stycznia tego roku pracuje na pó³ etatu
moja magistrantka, która siê wdra¿a. Ale ile mo¿na
zrobiæ na pó³ etatu? I to jest ca³e nasze zaplecze, po-
wiedzia³bym, techniczne. I z takim zapleczem musi-
my odpowiadaæ na kilkaset listów rocznie. Oczywi-
œcie, ja to robiê w domu. Nie powiem, co moja ¿ona
o tym mówi, prawda? Bo siedzê przy komputerze
ca³ymi wieczorami i odpowiadam na listy, czy mo¿e
siê ktoœ nazywaæ Melody lub Nicole i dlaczego nie.
A potem jeszcze dostajê odpowiedŸ, ¿e on siê nie
zgadza z moj¹ opini¹ itd. Zreszt¹ to s¹ tylko opinie,
bo rada nigdy nie zakazuje, tylko mówi, ¿e w opinii
rady imiê Melody jest niedobre, a kierownik urzêdu
stanu cywilnego decyduje o tym, czy mo¿na to imiê
nadaæ, czy nie.To jest tak.

Ja siê nie orientujê, jak Senat móg³by nam po-
móc w bezpoœredni sposób. Jak mówiê, Rada Jê-
zyka Polskiego jako taka nie mo¿e od nikogo przy-
jmowaæ ¿adnych pieniêdzy, prawda? Wymyœlcie
coœ pañstwo, ¿eby nam pomóc finansowo.

(Senator Leon Kieres: Wymyœlimy.)
Dobrze, trzymam za s³owo, Panie Senatorze.
(Senator Czes³aw Ryszka: Pan marsza³ek ma

do tego g³owê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze. Ja jestem integral-
n¹ ca³oœci¹.

Przepraszam, jeszcze pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:

Ja chcia³bym na forum Senatu pogratulowaæ
Radzie Jêzyka Polskiego, ¿e uda³o siê jej pozyskaæ
do wspó³pracy tak¹ osobê jak pani Katarzyna K³o-
siñska. Jej krótkie, supernowoczesne audycje
w Programie 3 Polskiego Radia, w moim pojêciu,
maj¹ wiêkszy zasiêg ni¿ programy telewizyjne,
o których pan profesor mówi³.

(Rozmowy na sali)
Nie, ale myœlê, ¿e przede wszystkim audycje pa-

ni Katarzyny K³osiñskiej s¹ naprawdê szalenie
nowoczesne i s¹ w dobrym czasie antenowym,
kiedy przemieszczaj¹ siê kierowcy. To nie jest tyl-
ko moja prywatna opinia, ale opinia, powie-
dzia³bym, inteligencji technicznej, któr¹ repre-
zentujê. Gratulujê serdecznie pani doktor Kata-
rzynie K³osiñskiej.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:

Tam siedzi pani doktor K³osiñska. Poka¿ siê,
Kasiu. (Oklaski).

(Sekretarz Prezydium Rady Jêzyka Polskiego
Katarzyna K³osiñska: Bardzo dziêkujê. Jestem
zaszczycona i wzruszona.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Sadowski.

Senator S³awomir Sadowski:

Panie Profesorze, senator Czes³aw Ryszka za-
pyta³, co pan s¹dzi o jêzyku stosowanym przez
dziennikarzy, kaznodziejów, tudzie¿ inne œrodo-
wiska?

Ja chcia³bym zapytaæ, jaka jest opinia pana
profesora na temat jêzyka polskiego, który stosu-
j¹ politycy. Ostatnio tygodnik „Wprost” opubliko-
wa³ wypowiedzi przedstawicieli œwiata polityczne-
go, zreszt¹ z ró¿nych opcji politycznych, którzy
u¿ywaj¹ wulgaryzmów. Czy pan profesor s¹dzi, ¿e
czasem powiedzenie mocnego s³owa jest zasadne,
czy te¿ nie? To mo¿e trochê taki humor. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Publicznie nigdy. Nie uwa¿am, ¿eby kiedykol-

wiek publicznie to by³o uzasadnione. Zawsze siê
œmiejê, ¿e oczywiœcie o Radzie Jêzyka Polskiego
media na ogó³ nic nie pisz¹, ale gdybym ja tutaj pu-
œci³ wi¹zankê, to od razu by³oby, ¿e przewodni-
cz¹cy Rady Jêzyka Polskiego na posiedzeniu ple-
narnym Senatu RP powiedzia³… (Weso³oœæ na sali)

(G³os z sali: Gdyby by³a poprawna jêzykowo?)
Jêzykowo, tak. Ale w ogóle to nie.
Uwa¿am, ¿e rzeczywiœcie wulgaryzmy w obiegu

publicznym s¹ czymœ, co nie powinno siê zdarzaæ.
Przez obieg publiczny, niestety, rozumiem rów-
nie¿ na przyk³ad filmy. Oczywiœcie, wiem, ¿e nic
na to nie poradzê, ¿e tak jest, i¿ twórcy uwa¿aj¹, ¿e
to jest element konieczny, bo ludzie tak mówi¹.

Idê o zak³ad, ¿e mo¿na powiedzieæ wszystko
bardzo dosadnie, nie u¿ywaj¹c ani jednego wul-
garyzmu, prawda? Mo¿na powiedzieæ wszystko
tak, ¿eby to by³o ³agodne w formie, a dosadne
w treœci.
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Oczywiœcie, te¿ ubolewam nad tym, ¿e prywat-
nie ludzie bardzo kln¹, jak równie¿ w sytuacjach
publicznych, na przyk³ad w tramwaju. Nigdy nie
wiem, czy mam interweniowaæ, czy nie, jak trzech
osi³ków rzuca miêsem. Co, powiem im, ¿e jestem
przewodnicz¹cym Rady Jêzyka Polskiego? (Weso-
³oœæ na sali)

Pañstwa reakcja w³aœnie pokazuje, jaka jest
niemoc dzia³ania. Trzeba pracowaæ, trzeba uœ-
wiadamiaæ. Najgorzej, ¿e dziewczyny te¿ stra-
sznie kln¹. Tego to ja ju¿ nie rozumiem. I to na-
wet nie w towarzystwie ch³opców, ale miêdzy so-
b¹. Id¹ dwie dziewczyny – patrzê, piêkne dziew-
czyny, przygl¹dam siê – nagle jedna rzuci miêsem.
Dobra, ju¿ jesteœ u mnie zupe³nie skreœlona. I to
jest tak.

Moim zdaniem, nie ma takiej sytuacji, w której
polityk móg³by u¿ywaæ wulgaryzmu jako ele-
mentu swojego jêzyka, maj¹cego do czegokol-
wiek przekonywaæ. Mówiê o u¿yciu publicznym.
Prywatnie, oczywiœcie, wulgaryzmy zawsze by³y
i zawsze wulgaryzmów u¿ywano. To jest inna sfe-
ra. Czasem emocje rzeczywiœcie s¹ takie, ¿e cz³o-
wiek musi, bo inaczej siê udusi. Ale nie publicz-
nie!

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Profesorze, ja chcia³bym spytaæ, czy
w sferze zainteresowania pañskiej rady pozo-
staje jêzyk u¿ywany przez urzêdy, s¹dy. Mam na
myœli zw³aszcza ostatnio wystêpuj¹c¹ wrêcz
plagê ró¿nego rodzaju formularzy, a ich wy-
pe³nienia wymaga siê od ludzi, którzy chc¹
okreœlon¹ sprawê za³atwiæ. Tam naprawdê roi
siê od takich kwiatków jêzykowych, które warto
by przeanalizowaæ, a czasami wrêcz napiêtno-
waæ, czy te¿ wyœmiaæ. Mo¿e ta ostatnia metoda
jest lepsza.

(Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego An-
drzej Markowski: Tak, wyœmianie jest dobre.)

Wspomnê chocia¿by o bardzo czêstym u¿ywa-
niu sformu³owañ obcego pochodzenia – czy to z jê-
zyka angielskiego, czy z francuskiego. Ostatnio
nie zdarza mi siê znaleŸæ na formularzu polskiego
s³owa typu „strona” czy „wnioskodawca”, tylko
wszêdzie s¹ „aplikanci”, w zwi¹zku z czym w na-
szym spo³eczeñstwie zatraci³o siê rozumienie
znaczenia s³owa „aplikant”. Aplikant to jest ktoœ,
kto siê przystosowuje do czegoœ, uczy siê. St¹d
mamy aplikantów adwokackich, s¹dowych itd.

W tej chwili s³owo to przybra³o ca³kiem inne zna-
czenie. Dziêkujê.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:

Je¿eli chodzi o jêzyk urzêdowy, to bêdzie on
przedmiotem analizy Rady Jêzyka Polskiego
w nastêpnym sprawozdaniu dla Sejmu i Senatu,
a wiêc ju¿ w przysz³ym roku. W³aœnie na ostatnim
posiedzeniu podjêliœmy uchwa³ê, ¿e przedmiotem
nastêpnego sprawozdania bêdzie jêzyk urzêdowy
i urzêdniczy, w ró¿nych aspektach. Rzeczywiœcie
ten jêzyk wymaga analizy.

Kilka lat temu pod innym k¹tem Najwy¿sza Iz-
ba Kontroli bada³a dokumenty urzêdowe i urzê-
dnicze i miêdzy innymi poruszy³a te¿ sprawy jêzy-
kowe. Chcemy do tego wróciæ i to pog³êbiæ. A wiêc
obiecujê, ¿e to bêdzie za rok. Mamy ju¿ tak¹
uchwa³ê, wiêc musimy siê wywi¹zaæ. Oczywiœcie,
interesujemy siê tym jêzykiem te¿ na co dzieñ.

Jak wczoraj siedzieliœmy z pani¹ doktor K³osiñ-
sk¹ tutaj, czekaj¹c na wejœcie na salê obrad – ale
sta³o siê, jak siê sta³o – to wype³nialiœmy, pardon,
aplikacjê, czyli w³aœnie wniosek o dofinansowanie
forów kultury s³owa. Chcemy, ¿eby jakaœ organi-
zacja nas wspar³a. Czytaliœmy sobie ten wniosek
w kuluarach i nie rozumieliœmy, o co chodzi. Nie
rozumieliœmy sformu³owañ, bo by³y takie skom-
plikowane. Rzeczywiœcie s³owa „aplikacja” za-
miast „podanie” i „aplikant” zamiast „wniosko-
dawca” czy „strona” strasznie siê szerz¹. To s¹
bezmyœlne anglicyzmy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator WoŸniak, proszê uprzejmie.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Profesorze, pan o tej kwestii ju¿ mówi³, ja
bym jednak chcia³ dopytaæ. Pan profesor mówi³
o pewnej niemocy, jeœli chodzi o egzekwowanie
prawa. Dwa wa¿ne organy pañstwowe, Inspekcja
Handlowa oraz Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, maj¹ pewne œrodki prawne, któ-
re by wspiera³y komitet. W tym kontekœcie
chcia³bym zapytaæ, czy by³a ju¿ próba monitoro-
wania sposobu i skali egzekwowania prawa? Jeœli
tak, to mo¿e pan profesor zechcia³by dwa s³owa
na ten temat powiedzieæ, a jeœli nie, to mam suge-
stiê dla Komisji Kultury i Œrodków Przekazu. Czy
nie nale¿a³oby, czy komisja nie mog³aby siê zaj¹æ
monitorowaniem skutecznoœci egzekucji prawa
w tym zakresie? Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Taka próba zosta³a podjêta w tym sensie, ¿e je-

dnym z punktów w poprzednim sprawozdaniu
Rady Jêzyka Polskiego dla Sejmu i Senatu by³o
podsprawozdanie Inspekcji Handlowej, w którym
by³o napisane, ile razy zastosowano kary pieniê¿-
ne wobec niestosuj¹cych siê do ustawy o jêzyku
polskim. By³a to liczba rzêdu paru tysiêcy, by³o
kilka tysiêcy takich wypadków, przy czym ogólnie
stwierdzono, ¿e gdy sprawdzano przestrzeganie
ustawy na przyk³ad w przypadku etykiet itd., to
oko³o 6% sprawdzanych towarów nie spe³nia³o
tych norm. W tym sensie zosta³a podjêta taka pró-
ba. Ostatnio rzeczywiœcie o tym nie mówiliœmy.
By³bym bardzo wdziêczny, gdyby mo¿na by³o
wp³yn¹æ na to tak¿e przez komisjê senack¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Profesorze! Ustawa o jêzyku polskim mó-

wi o ochronie jêzyka regionalnego, tak¿e o gwa-
rach. Tu jestem.

(Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego An-
drzej Markowski: Tak, tak.)

Mówi ona o ochronie jêzyka regionalnego,
o gwarach i przywi¹zuje do tego du¿¹ wagê.
W ostatnich latach dostrzegamy du¿e zaintereso-
wanie jêzykiem regionalnym i gwarami. Czy we-
d³ug pana profesora to zainteresowanie, ta ten-
dencja jest prawid³owa? Czy to doprowadzi do
ubogacania jêzyka polskiego i kulturowego ca³ego
naszego spo³eczeñstwa? Czy z tego wynikaj¹ mo-
¿e jakieœ zagro¿enia?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Nie widzê zagro¿eñ. Ka¿de wzbogacanie jêzyka

przez kultywowanie gwar ludowych, które w tej
chwili s¹ ju¿ gwarami, powiedzia³bym, domowy-
mi, bo to jest jêzyk domowy i s¹siedzki, nale¿y pie-
lêgnowaæ, chroniæ przed zanikiem, co wiêcej, ucz-
niom ze szkó³ wiejskich nale¿y mówiæ o tym, ¿e to

nie jest z³e, je¿eli w domu mówi siê gwar¹. Oczywi-
œcie trzeba siê nauczyæ mówiæ jêzykiem ogólno-
polskim, bo to u³atwia ¿ycie w skali ca³ego kraju,
ale gwara powinna pozostaæ, bo jest tym jêzykiem
domowym.

Je¿eli chodzi o jêzyk regionalny – w tej chwili jê-
zyk kaszubski ma status jêzyka regionalnego – to
w obecnej sytuacji nie widzê ¿adnego zagro¿enia
dla polszczyzny jako takiej. Moim zdaniem, ka¿da
ró¿norodnoœæ jest bogactwem, z wyj¹tkiem ró¿no-
rodnoœci b³êdów jêzykowych. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Profesorze.
Proszê bardzo.
(Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego An-

drzej Markowski: Ju¿, tak?)
Tak, tak.
Otwieram dyskusjê.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana

Wyrowiñskiego.
Jeszcze chwileczkê, Panie Senatorze.
Czy pan profesor…
(Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego An-

drzej Markowski: Ja mogê byæ do godziny 11.00)
Rozumiem.
(Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego An-

drzej Markowski: Nawet do 11.15.)
To dobrze, myœla³em, ¿e nieco wczeœniej musi

pan wyjœæ, ale to dobrze. W ka¿dym razie chcia-
³em o tym powiedzieæ.

Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Profesorze! Szanowni Pañstwo!
Oœmielam siê zaj¹æ uwagê Wysokiej Izby w tym

punkcie obrad z jednego powodu, z powodu pew-
nego zbiegu okolicznoœci. Otó¿, Szanowni Pañ-
stwo, przed dwustu trzydziestu siedmiu laty,
11 kwietnia 1771 r. w Toruniu przyszed³ na
œwiat Samuel Bogumi³ Linde. Tak siê z³o¿y³o, ¿e
data jego urodzin wypada w dniu, kiedy po raz
kolejny w Wysokiej Izbie debatujemy nad sta-
nem jêzyka polskiego. Jak pañstwo byæ mo¿e
wiecie, by³ on synem emigranta szwedzkiego,
majstra œlusarskiego i jednoczeœnie rajcy mia-
sta Torunia Jana Jacobsena Lindego oraz Niem-
ki Anny Barbary z domu Langenhann. Wszyscy
dobrze wiemy o tym, ¿e by³ on twórc¹ pierwszego
s³ownika jêzyka polskiego. Chcia³bym dzisiaj w
Wysokiej Izbie ten fakt przywo³aæ i nawi¹zuj¹c
do tego, o czym mówi³ pan profesor, ¿e ¿adnej mi-
³oœci nie mo¿na narzuciæ, przypomnieæ, ¿e najwiê-
ksz¹ mi³oœci¹ Samuela Bogumi³a Lindego by³ jê-
zyk polski, choæ pochodzi³ z ojca Szweda i matki
Niemki. Jest to chyba jakiœ znak czasu. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

9. posiedzenie Senatu w dniu 11 kwietnia 2008 r.
Sprawozdanie Rady Jêzyka Polskiego o stanie ochrony jêzyka polskiego w latach 2005–2006 103



Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Leona

Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Panie Profesorze! Zaproszeni

Goœcie! Panie i Panowie!
Zadaj¹c pytania, sygnalizowa³em, ¿e zg³oszê

pewn¹ propozycjê wzmocnienia finansowego Ra-
dy Jêzyka Polskiego, i chcia³bym to uczyniæ w ten
sposób, w takiej formie. Mianowicie, ja pamiêtam
problemy – by³o to w okresie tworzenia Instytutu
Pamiêci Narodowej – z Oœrodkiem „Karta”, który
przesta³ byæ finansowany przez ministra spra-
wiedliwoœci, a ówczesny minister sprawiedliwo-
œci, mimo ¿e bud¿et instytutu na 2000 r. by³ ju¿
uchwalony, stwierdzi³, ¿e powinien to finansowaæ
instytut, notabene jest to organizacja pozarz¹do-
wa.

Rada jest instytucj¹ publiczn¹, dzia³aj¹c¹ z je-
dnej strony w strukturze Polskiej Akademii Nauk,
ale z drugiej strony realizuj¹c¹ tak¿e w³asne zada-
nia okreœlone ustawowo. Dla mnie niedopusz-
czalne jest to, ¿eby by³a wyraŸnie widoczna roz-
bie¿noœæ, jeœli chodzi o zadania i usytuowanie
ustrojowe, co mo¿e nie jest tu a¿ tak istotne jak
wtedy, gdy mówimy o sposobie finansowania tych
zadañ.

Rozwi¹zanie jest bardzo proste. Myœlê, ¿e oby-
dwie komisje, Komisja Gospodarki Narodowej
i Komisja Kultury i Œrodków Przekazu, w pracach
nad projektem bud¿etu na przysz³y rok powinny
odnieœæ siê do tego, co mo¿na by³o zrobiæ z insty-
tucj¹ pozarz¹dow¹, dzisiaj finansowan¹ z bud¿e-
tu pañstwa. Otó¿, proszê sprawdziæ podzia³ki kla-
syfikacji bud¿etowej. Polska Akademia Nauk sa-
ma przygotowuje projekt swojego bud¿etu.
W tych klasyfikacjach na pewno jest miejsce rów-
nie¿ dla Rady Jêzyka Polskiego. Je¿eli œrodki, któ-
re Polska Akademia Nauk proponuje przeznaczyæ
na finansowanie dzia³alnoœci rady, s¹ niewystar-
czaj¹ce, to ka¿dy pose³, ka¿dy senator mo¿e zg³o-
siæ propozycjê dokonania odpowiednich przesu-
niêæ, czy to w ramach podzia³ek klasyfikacji bu-
d¿etowej, czy nawet z innych czêœci bud¿etu.

A pan, Panie Profesorze, jeœli pan widzi, ¿e pie-
ni¹dze… To jest oczywiste, bo dwadzieœcia parê
tysiêcy z³otych to jest kwota, która – moim zda-
niem – ur¹ga, zw³aszcza ustawodawcy, który z je-
dnej strony okreœla pañstwa zadania, a z drugiej
nie potrafi znaleŸæ œrodków na finansowanie tych
zadañ. Do pana, Panie Profesorze, zwracam siê
o pewn¹ aktywnoœæ. Jeœli pan uzna, ¿e projekt
bud¿etu na przysz³y rok – projekt bud¿etu, Panie
Profesorze, bo ju¿ we wrzeœniu, w sierpniu, a mo-
¿e nawet wczeœniej przygotowuje siê ten projekt
w PAN – przewiduje tych pieniêdzy za ma³o, to

myœlê, ¿e przewodnicz¹cy i komisji kultury, i go-
spodarki na pewno udziel¹ panu profesorowi
wsparcia w promocji pana inicjatyw. Powiem
wprost, bêdê nalega³, bêdê prosi³ obu przewodni-
cz¹cych, obydwoje przewodnicz¹cych, bo s¹ to
pani senator Damiêcka i pan senator Witczak, by
równie¿ sami zainteresowali siê t¹ spraw¹, bo to
jest tak¿e nasza, Senatu odpowiedzialnoœæ. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Sadow-

skiego.

Senator S³awomir Sadowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Profe-

sorze! Szanowni Goœcie!
W pe³ni zgadzam siê ze s³owami pana senatora

Kieresa. S¹dzê, ¿e ka¿dy z senatorów przyczyni
siê do tego, ¿eby Rada Jêzyka Polskiego lepiej fun-
kcjonowa³a i by³a bardziej zasobna. Tak¹ mam
nadziejê.

Pozwolê sobie zacz¹æ mo¿e od pewnych akcen-
tów humorystycznych. Pan profesor wspomnia³,
¿e z koniem mo¿na zrobiæ wszystko. Otó¿, koñ
w polskiej tradycji zajmujê istotne miejsce. Przy-
pomnê, ¿e Boles³aw Wieniawa-D³ugoszowski
wje¿d¿a³ konno do restauracji, ale mia³ godnych
poprzedników. Otó¿, równie¿ studenci polscy,
którzy studiowali w Dorpacie, a wiêc na terenie
dawnych Inflant, zas³ynêli, wpisuj¹c siê w tê tra-
dycjê. Jeden ze studentów wjecha³ konno na dru-
gie piêtro budynku, w którym mieszka³. By³ to bu-
dynek drewniany. Nie móg³ jednak konia sprowa-
dziæ, wiêc budynek rozebrano, dziêki czemu koñ
ocala³. To tak trochê ¿artem.

Szanowni Pañstwo, znaczenie jêzyka w ¿yciu
narodu i pañstwa jest ogromne. O tym, jak
ogromne, œwiadcz¹ wysi³ki wybitnych jednostek,
grup spo³ecznych, instytucji, maj¹cych na celu
obronê polszczyzny, zarówno w czasach œwietno-
œci, jak i w chwilach dla Polski i Polaków tragicz-
nych. Przypomnê chocia¿by sto dwadzieœcia trzy
lata rozbiorów, walkê z germanizacj¹, z rusyfika-
cj¹, tak¿e czasy okupacji hitlerowskiej i okupacji
radzieckiej na ziemiach zajêtych po 17 wrzeœnia
1939 r. Jêzyk polski jest nieod³¹cznie zwi¹zany
z kultur¹. Kultura, wed³ug definicji Jana Paw³a II,
to uprawa umys³u. To jest najkrótsza definicja.
Jêzyk polski wpisuje siê w tê definicjê kultury,
a tak¿e cywilizacji, bo u nas te dwa pojêcia stosuje
siê zamiennie. Jest on obok flagi, hymnu jednym
z najwa¿niejszych elementów podlegaj¹cych
ochronie pañstwa.

Nowe uwarunkowania polityczne i spo³eczne,
przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej, proces
globalizacji, uniwersalizacja kultury nak³adaj¹
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na instytucje pañstwowe, a wiêc na organy rz¹do-
we i pozarz¹dowe, nowe obowi¹zki, które winny
uwzglêdniaæ interesy narodu, interesy spo³eczeñ-
stwa. Nale¿y pojmowaæ jêzyk polski w nowych
uwarunkowaniach. Chodzi tu o zagro¿enie asy-
milacj¹ Polaków w USA, w krajach Europy Zacho-
dniej. Jêzyk polski powinien spe³niaæ rolê inte-
gruj¹c¹ i kulturotwórcz¹, dlatego ten jêzyk, nasz
jêzyk, jêzyk polski nale¿y wspieraæ. Nale¿y wspie-
raæ ró¿ne modele nauczania, a tak¿e – by³a tu mo-
wa o internecie – wykorzystywaæ techniki multi-
medialne, a wiêc internet. Rozwój szkolnictwa
polskojêzycznego, szczególnie na terenach
wschodnich, ma ogromne znaczenie, poniewa¿
szko³y polskie i punkty nauczania jêzyka polskie-
go staj¹ siê za granic¹ centrami promieniowania
naszego jêzyka i kultury w danym œrodowisku.

Warto wspomnieæ o Kresach Wschodnich. To
przecie¿ stamt¹d pochodz¹ tak wybitni Polacy,
jak Adam Mickiewicz, Juliusz S³owacki, Henryk
Sienkiewicz, Józef Kraszewski, Czes³aw Mi³osz,
Melchior Wañkowicz i wielu, wielu innych. Przed
laty mia³em okazjê ogl¹daæ kasetê z nagraniem
utworów recytowanych przez m³odzie¿ Liceum
Krzemienieckiego w Krzemieñcu. To by³ jeden
z oœrodków promieniuj¹cych na dawne tereny
Rzeczypospolitej. Juliusz S³owacki ukoñczy³ to li-
ceum. Szanowni Pañstwo, recytacja utworów,
któr¹ mieliœmy szansê podziwiaæ, wszystko na-
grane na kolorowym filmie w piêknej scenerii z³o-
tej jesieni, m³odzie¿ u¿ywa³a jêzyka charaktery-
stycznego dla Wo³ynia, bo to przecie¿ Wo³yñ, obe-
cnie Ukraina – to wyciska³o ³zy. ¯aden z re¿yserów
nie nakrêci³by tak piêknych scen z udzia³em pol-
skich aktorów. To by³o naprawdê wzruszaj¹ce.
Ogl¹da³em te¿ „Dolinê Issy”, film, który traktowa³
bardziej o WileñszczyŸnie, tak¿e o terenach po³o-
¿onych trochê bardziej na pó³noc od Wilna. Wi-
daæ, ¿e w³aœnie tam, na terenach wschodnich kul-
tywuje siê jêzyk, tradycje i obyczaje.

Warto wróciæ do promocji jêzyka polskiego, do
idei szkó³ patronackich. To tak mo¿e ju¿ w skró-
cie, ¿eby nie przed³u¿aæ wypowiedzi. Niepokojem
napawa upadek katedr polonistyki na Zachodzie
i spadek zainteresowania takimi studiami w tam-
tych rejonach. Dobrym przyk³adem dzia³añ na
rzecz promocji jêzyka polskiego w szko³ach wy¿-
szych s¹ organizowane przez MEN wakacyjne
praktyki jêzykowe dla studentów ró¿nych uczelni
ze Wschodu oraz stypendia na tygodniowe kursy
wakacyjne dla osób wyró¿niaj¹cych siê w nauce
jêzyka. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ te¿ specjalistyczne
placówki. Pan profesor mówi³ o konkursach. Wi-
dzê tu równie¿ du¿¹ rolê Senatu.

Pan profesor wspomnia³ o tym, ¿e 22 grudnia
2005 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej jedno-
g³oœnie przyj¹³ z inicjatywy pani senator Krystyny
Bochenek, pani marsza³ek Krystyny Bochenek,

uchwa³ê o ustanowieniu roku 2006 Rokiem Jêzy-
ka Polskiego. Warto przy okazji wymieniæ najwa¿-
niejsze przedsiêwziêcia Senatu: zorganizowanie
dyktanda parlamentarnego, zorganizowanie kon-
ferencji „Jêzyk polskiej legislacji”, zorganizowa-
nie konferencji z udzia³em polityków, krótki ra-
port o jêzyku, mo¿na tu przywo³aæ wiele, wiele in-
nych. A wiêc jeszcze raz promocja.

W czasach, kiedy kultura obrazu przewa¿a nad
kultur¹ s³owa, jest to bardzo istotne. Zosta³ nam
internet, ale ktoœ, kto uwa¿nie œledzi strony inter-
netowe, mo¿e siê przekonaæ, ¿e tam ten jêzyk pol-
ski jest ró¿nie stosowany, jest i poprawny, ale wiê-
cej jest jêzyka dla nas, starszego pokolenia, prze-
praszam za to wyra¿enie, nie do przyjêcia. Szano-
wni Pañstwo, to tyle na temat roli jêzyka polskiego
w moim wykonaniu.

Mam tu pismo skierowane na rêce pana mar-
sza³ka Senatu Bogdana Borusewicza, pani mar-
sza³ek Krystyna Bochenek je zna, napisane przez
pani¹ Ewê Graczyk, dyrektora Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu Gdañskiego. Je¿eli pan
marsza³ek wyrazi zgodê, bo takie pismo wp³ynê³o
równie¿ na mój adres, to ja pozwolê sobie zacyto-
waæ niektóre jego fragmenty, a nastêpnie przeka-
¿ê je na rêce pani minister nauki i szkolnictwa wy-
¿szego, pani Barbary Kudryckiej.

Otó¿, pani dyrektor wyra¿a zaniepokojenie
w zwi¹zku z niekorzystn¹ sytuacj¹, w jakiej zna-
laz³a siê obecnie uniwersytecka polonistyka.
Podstawowa misja f i lologi i narodowej to
kszta³cenie kompetentnych nauczycieli jêzyka
polskiego dla szkó³ wszystkich stopni, jak pisze
pani dyrektor, pani profesor Ewa Graczyk. Pisze
tu o roli integruj¹cej, o roli ojczystego jêzyka, lite-
ratury, podkreœla tê rolê. Nie bêdê odczytywa³ ca-
³ego listu, bo jest on doœæ d³ugi, a czekaj¹ kolejni
dyskutanci.

Otó¿, pani dyrektor zwraca uwagê na to, ¿e na
uniwersytetach nieustannie redukuje siê liczbê
godzin nauczania. Jest to proces ci¹g³y, niezale¿-
ny od opcji, od tego, kto sprawuje funkcjê mini-
stra nauki i szkolnictwa wy¿szego. To jest w tej
chwili nieistotne, to nie jest, broñ Bo¿e, ¿aden
atak na pani¹ minister, chcê jedynie zwróciæ uwa-
gê na problem, który pojawi³ siê na polskich uni-
wersytetach, w polskiej nauce, konkretnie w od-
niesieniu do filologii polskiej.

Sprawa pierwsza, o czym by³a mowa, to pie-
ni¹dze. Uniwersytety nie maj¹ pieniêdzy, by fi-
nansowaæ prowadzenie zajêæ w wymiarze wiêk-
szym ni¿ przewiduj¹ to standardy. Standardowe
minima przewiduj¹ na przyk³ad na wykszta³ce-
nie licencjata polonistyki tysi¹c osiemset godzin
nauki, tymczasem absolwent kosmetologii
w analogicznym okresie ma dwa tysi¹ce dwieœcie
godzin. Mo¿na te czterysta godzin przeliczyæ na
trzynaœcie przedmiotów realizowanych przez je-
den semestr albo na szeœæ lub siedem naucza-
nych przez rok. W efekcie studenci omawiaj¹
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dzie³a polskiej literatury z poœpiechem, z hurto-
woœci¹ – jak pisze pani dyrektor – dla przyk³adu
literatury romantyzmu na Uniwersytecie Gdañ-
skim uczymy raptem pó³ roku, raz na tydzieñ
ekspresowo omawiamy „Dziady”, „Pana Tadeu-
sza” czy „Króla Ducha”.

Mimo radykalnych ciêæ œrodków na edukacjê
nauczyciela polonisty ustawa – Prawo o szkolni-
ctwie wy¿szym w art. 8 wprowadza tak zwan¹
dwuprzedmiotowoœæ nauczania przysz³ych peda-
gogów. Ministerstwo wymaga od uczelni, aby blis-
ko 1/3 zajêæ przysz³ego nauczyciela jêzyka pol-
skiego przeznaczona by³a na przygotowanie go do
nauczania drugiego przedmiotu, na przyk³ad hi-
storii czy jêzyka obcego. Pani dyrektor dalej pisze
tak: Mo¿emy byæ pewni, ¿e przysz³y nauczyciel jê-
zyka polskiego, kszta³cony w bardzo skromnym
wymiarze godzin, przez trzy lata studiów licencjac-
kich nie posi¹dzie wystarczaj¹cych kompetencji
ani w zakresie swojego podstawowego przedmiotu,
czyli jêzyka polskiego, ani tym bardziej drugiego
przedmiotu. A wiêc po prostu jest to niepotrzebne.

I jeszcze dalej pisze: Nie warto oszczêdzaæ na
oœwiacie i nauce. Przypominam, ¿e ka¿da z³o-
tówka w³o¿ona w szkolnictwo i badania zwraca
siê czterokrotnie. Spo³eczno-ekonomiczny suk-
ces krajów Skandynawii i Irlandii wynika³
przede wszystkim z inwestycji w edukacjê i nau-
kê. Warto zainwestowaæ w kszta³cenie poloni-
stów, bo dobry nauczyciel jêzyka polskiego daje
uczniom dostêp do wszelkich dyscyplin i przed-
miotów, uczy czytaæ, rozumieæ i rozwija wyobraŸ-
niê uczniów.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proszê w kwestii jêzyka polskiego przejœæ do
konkluzji.)

Tak jest, Panie Marsza³ku.
I ostatni fragment tego listu: Trzeba rozpocz¹æ

powa¿n¹ dyskusjê o boloñskim systemie
kszta³cenia. Przypomnê, ¿e to s¹ trzyletnie studia
licencjackie plus dwuletnie studia magisterskie.

Szanowni Pañstwo – ja ju¿ koñczê, Panie Mar-
sza³ku – we wszystkich krajach Europy, które
wprowadzi³y ten model, pojawiaj¹ siê coraz licz-
niejsze g³osy niezadowolenia. We Francji docho-
dzi³o do publicznych protestów œrodowisk uni-
wersyteckich, w innych krajach toczy siê na ³a-
mach opiniotwórczych pism ¿ywio³owa debata na
temat systemu boloñskiego.

Nasz kraj przez wiele lat walczy³ o zachowanie
swej to¿samoœci. Maj¹c ten fakt we wra¿liwej pa-
miêci, s¹dzimy, ¿e nale¿y utrzymaæ czy mo¿e
przywróciæ istotn¹ rolê nauczania jêzyka pol-
skiego i literatury polskiej w systemie szkolni-
ctwa, jak myœlê, wszystkich stopni. Dziêkujê bar-
dzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pani marsza³ek Krystyna Bochenek – bardzo

proszê o zabranie g³osu.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim bardzo siê cieszê, ¿e dzisiej-

sze wyst¹pienie przewodnicz¹cego Rady Jêzyka
Polskiego, pana profesora Andrzeja Markowskie-
go, wzbudzi³o tak ¿ywe zainteresowanie pañ
senator i panów senatorów, i to ze wszystkich
stron, czyli z dwóch obecnych tu grup politycz-
nych. Wszyscy deklarujemy poparcie dla pracy
Rady Jêzyka Polskiego, mówimy o tym, ¿e chcemy
dbaæ o nasz jêzyk i pokazujemy to czynami, ponie-
wa¿ w³aœnie wy¿sza izba parlamentu polskiego,
jak ju¿ kilka razy zosta³o powiedziane, by³a
uchwa³odawcz¹ izb¹, jeœli chodzi o ustanowienie
roku 2006 Rokiem Jêzyka Polskiego.

Myœlê, ¿e mówiê to w imieniu ca³ego Prezydium
Senatu, bo zarówno pan marsza³ek Zió³kowski,
jak i pan marsza³ek Borusewicz wykazywali
w ubieg³ej kadencji wielkie zainteresowanie
i poparcie dla wszelakich inicjatyw ówczesnej ko-
misji kultury, któr¹ mia³am przyjemnoœæ kiero-
waæ, dotycz¹cych tej kwestii. Odby³o siê bardzo
du¿o spotkañ, by³y ró¿ne przedsiêwziêcia, wœród
nich konkursy adresowane do ludzi poza granica-
mi kraju, miêdzy innymi do dziennikarzy. Z ini-
cjatywy Senatu by³y organizowane konkursy dla
m³odzie¿y szkolnej, równie¿ Kancelaria Senatu
bardzo czynnie w³¹czy³a siê w te dzia³ania.

Bardzo dobrze siê dzieje, ¿e pragniemy podtrzy-
maæ tê dobr¹ tradycjê zainteresowania tym, co jest
naszym wspólnym dobrem, czyli jêzykiem ojczy-
stym, za co wszystkim pañstwu senatorom bardzo
serdecznie dziêkujê. I chcia³abym, aby te nasze poje-
dyncze s³owa przemieni³y siê w czyn, abyœmy rzeczy-
wiœcie, jak deklarowa³ pan profesor Leon Kieres, mój
znakomity kolega, doprowadzili wspólnie z komisj¹
kultury i zobecnympanemprzewodnicz¹cym,sena-
torem Piotrem Andrzejewskim, do konkluzji, któr¹
tu przywo³a³ pan marsza³ek, i aby uda³o siê znaleŸæ
takie sposoby, które wzmocni¹ pracê i pozwol¹
w wiêkszym stopniu przeprowadzaæ analizê naszego
ojczystego jêzyka Radzie Jêzyka Polskiego.

Ja jestem tu w podwójnej roli, poniewa¿ od kil-
ku miesiêcy mam zaszczyt byæ równie¿ cz³onkiem
Rady Jêzyka Polskiego, zosta³am wybrana i obec-
nie jestem przewodnicz¹c¹ Komisji Jêzyka w Me-
diach, która dopiero rozpoczyna pracê – to jest no-
wa komisja.

I chcê powiedzieæ, w odpowiedzi na liczne pyta-
nia i nawi¹zaniu do naszych wczorajszych dyskusji
na temat przysz³oœci polskiej radiofonii i telewizji, ¿e
ta rada powinna nawi¹zaæ œcis³¹ wspó³pracê z Kra-
jow¹ Rad¹ Radiofonii i Telewizji. Myœlê w³aœnie
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o Komisji Jêzyka w Mediach. Zaplanowaliœmy pod-
czas pierwszego posiedzenia, bo to jest nowe cia³o…
Istnieje ju¿ Komisja Kultury ¯ywego S³owa – dobrze
mówiê, Panie Przewodnicz¹cy? – która bêdzie
wspó³pracowa³a w³aœnie z Komisj¹ Jêzyka w Me-
diach. Oczywiœcie nikt nie chce, abyœmy siê prze-
mienili w jak¹œ policjê medialn¹, bo ja sama wiem,
¿e tylko ten nie pope³nia b³êdów, kto nic nie robi, ale
chcielibyœmy siê zastanowiæ, co mo¿emy zrobiæ, ¿e-
by zatroszczyæ siê o to, co stanowi o naszej to¿samo-
œci narodowej, w wiêkszym stopniu ni¿ dot¹d.

W³aœnie podjêliœmy dzia³ania polegaj¹ce na
tym, aby rozes³aæ po redakcjach radiowych, tele-
wizyjnych uprzejme zapytanie, czy stosowane s¹
– bo mamy raczej wyrywkowe informacje – jakieœ
egzaminy czy przes³uchania na tak zwan¹ kartê
mikrofonow¹, dopuszczaj¹ce dziennikarzy
przede wszystkim Polskiego Radia i Telewizji Pol-
skiej do mikrofonu. A mikrofon tych publicznych
mediów ma obowi¹zki misyjne, czyli powinien
szczególnie dbaæ o jêzyk polski i dawaæ wzorce jê-
zykowe. Ponadto chcemy zapytaæ, jak realizowa-
ny jest zapis w³aœnie o powinnoœciach mediów
publicznych czy pañstwowych, jak wczoraj mó-
wiono, w audycjach i programach radiowych i te-
lewizyjnych, które upowszechniaj¹ polszczyznê
czy pomagaj¹ odpowiedzieæ na trudne pytania,
i czy w tych jednostkach znajduj¹ siê na przyk³ad
komórki jêzykowe, które potrafi¹ odpowiedzieæ na
pytania czytelników, s³uchaczy czy widzów. Bo
gdy stacji nie staæ na zatrudnienie osoby, która
bêdzie dba³a o jêzyk polski zarówno na antenie,
jak i odpowiadaj¹c na liczne zapytania, to mo¿na
nawi¹zaæ wspó³pracê na przyk³ad z jakimœ blis-
kim uniwersytetem, i ta wspó³praca powinna zao-
wocowaæ trosk¹ o jêzyk polski.

To tyle, jeœli chodzi o Rok Jêzyka Polskiego
i pracê Rady Jêzyka Polskiego. Dziêkujê pañstwu
senatorom za ¿ywe zainteresowanie. Ja wiem, ¿e
wszystkie osoby, które zadawa³y pytania, dekla-
rowa³y chêæ pomocy czy wspó³pracy z rad¹, na pe-
wno dotrzymaj¹ s³owa, bo znam senatorów
i wiem, ¿e ich s³owo na pewno zamieni siê w czyn.

Chcia³abym te¿, korzystaj¹c z przys³uguj¹cych
mi minut, podziêkowaæ, jako przewodnicz¹ca ko-
misji kultury w ubieg³ej kadencji, za wspó³pracê
Rady Jêzyka Polskiego z polskim parlamentem.
Bo prawda jest taka, ¿e nie by³o takiej sytuacji –
czy to przy organizacji konferencji, a odby³y siê
dwie du¿e konferencje, czy przy opiniowaniu prac
konkursowych, czy przy organizacji Miêdzynaro-
dowego Dnia Jêzyka Ojczystego, co zaowocowa³o
tym s³ynnym dyktandem dla parlamentarzystów
– w której pañstwo nie uczestniczyliby czynnie
i bezinteresownie, nie braliby udzia³u w dzia³a-
niach popularyzuj¹cych piêkn¹ polszczyznê.

I na koniec jeszcze s³owo do nas, bo pada³o wie-
le zapytañ o ró¿ne aspekty polszczyzny, o u¿ywa-

nie jej w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych, ale o jed-
no nie pytaliœmy: o jêzyk naszej legislacji, o jêzyk
prawa, jakie my tutaj stanowimy. Tym z pañstwa
senatorów, którzy b¹dŸ byli pos³ami, b¹dŸ po raz
pierwszy znaleŸli siê w parlamencie w tej kaden-
cji, przypomnê raz jeszcze: w naszych murach
w 2006 r. odby³o siê du¿e spotkanie – to by³a po-
wa¿na konferencja – zatytu³owane „Jêzyk polskiej
legislacji, czyli zrozumia³oœæ przekazu a stosowa-
nie prawa”. Spotkali siê tutaj i prawnicy, i legisla-
torzy, i jêzykoznawcy, i socjologowie, którzy bar-
dzo d³ugo i bardzo powa¿nie debatowali, zastana-
wiali siê nad naszymi b³êdami jêzykowymi i nad
tym, co stanowimy. A ¿e stanowimy prawo wielo-
kroæ nieczytelne, to wszyscy wiemy.

Kolega senator by³ uprzejmy czytaæ list, a ja
przytoczê, nieco krócej, wypowiedŸ profesora Wy-
dzia³u Filologicznego Uniwersytetu Œl¹skiego,
który wzi¹³ udzia³ w tej konferencji maj¹cej miej-
sce w murach parlamentu i który jest profesorem
wy¿szej uczelni, polonist¹: „Jako polonista
chcia³bym tutaj kilka uwag dodaæ, mianowicie
wydaje mi siê, ¿e jêzyk prawa powoli zaczyna
osi¹gaæ tak¹ sytuacjê, jak¹ kiedyœ osi¹gn¹³ san-
skryt, to znaczy, sta³ siê jêzykiem braminów
i uczonych w piœmie. Jest mi przykro, bo muszê
powiedzieæ, ¿e jako inteligent przestajê rozumieæ,
co do mnie siê mówi, i to jest po prostu dla mnie
przykre. I kiedy chyba wczoraj w radiu s³ysza³em
t³umaczenie pani prawnik jakiejœ zupe³nie prostej
sprawy, zwi¹zanej chyba z byciem klientem cze-
goœ tam, to po prostu nic z tego jej t³umaczenia nie
zrozumia³em. Coœ niedobrego dzieje siê z jêzy-
kiem prawnym, skoro przestajemy go rozumieæ,
skoro my, ludzie wykszta³ceni, poloniœci, jesteœ-
my wykszta³ceni do tego, ¿eby czytaæ skompliko-
wane teksty nie tylko literackie, a nie potrafimy
sobie poradziæ z jêzykiem prawnym”.

Szanowni Pañstwo, ten jêzyk jest bardzo trud-
ny. Zdania s¹ wielokroæ z³o¿one, zdarza siê, ¿e
maj¹ po kilkadziesi¹t przecinków. Sama napot-
ka³am w naszych zapisach ustawowych takie
zdania, które licz¹ ponad sto s³ów.

Ja sobie zdajê sprawê, ¿e trzeba wywa¿yæ zro-
zumia³oœæ jêzyka prawa i jego czytelnoœæ, ale mu-
simy pamiêtaæ, ¿e ten jêzyk musi te¿ byæ odbiera-
ny przez ludzi, do których to prawo jest adresowa-
ne i wobec których jest egzekwowane. My tworzy-
my jêzyk trudny, hermetyczny, a powinien to byæ
jêzyk komunikatywny i zrozumia³y. Powinniœmy
ten jêzyk uproœciæ, ale te¿ powinniœmy daæ szansê
m³odym ludziom, bo starsi ju¿ musz¹ sobie jakoœ
sami poradziæ, aby w szkole oprócz analizy teks-
tów literackich i prze¿ywania wiersza, poezji,
wielkiej literatury, rozumienia s³owa mieli mo¿-
noœæ posi¹œæ podstawy tego, co nazywa siê kultu-
r¹ prawn¹.

I pragniemy wraz z panem profesorem Macie-
jem Zieliñskim porozmawiaæ z pani¹ minister Ka-
tarzyn¹ Hall. Oczywiœcie mamy na uwadze to, ¿e
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program szkolny jest ju¿ domkniêty, i nie myœli-
my o jakichœ dodatkowych lekcjach, ale chcemy
zapytaæ, czy w ramach albo lekcji jêzyka polskie-
go, albo nauki o spo³eczeñstwie nie mo¿na wpro-
wadziæ kilku godzin podstaw rozumienia jêzyka
prawa, czyli nauczania kultury prawnej. Mam na-
dziejê, ¿e panie senator i panowie senatorowie bê-
d¹ podobnego zdania, ¿e jest to niezbêdne, bo
skoro ten jêzyk jest trudny dla kogoœ, kto nie ma
przygotowania prawnego, a jest parlamentarzy-
st¹, to co dopiero dla odbiorcy tego prawa, dla pa-
ni Kowalskiej, dla pana Kowalskiego, którzy w ob-
liczu nieraz bardzo trudnych sytuacji ¿yciowych
musz¹ zmagaæ siê ze zrozumieniem d³ugich i za-
wi³ych aktów prawnych, które – bijmy siê we w³as-
ne piersi – równie¿ tworzymy.

Tak ¿e mówi¹c o jêzyku polityki, o jêzyku szko-
³y, o jêzyku podrêczników, o jêzyku lekarzy, o jê-
zyku takim i innym, pomyœlmy o tym, jak sami za-
pisujemy nasze akty prawne, i popracujmy nad
tym. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Stwierdzam, ¿e lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Zamykam dyskusjê.
I w tym momencie chcia³bym siê przy³¹czyæ…
(Senator Leon Kieres: Panie Marsza³ku,

chcia³bym coœ sprostowaæ.)
A, przepraszam, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Kieres.
Z miejsca chce pan senator mówiæ?
(Senator Leon Kieres: Tak.)
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Sam siebie chcia³bym sprostowaæ: oczywiœcie

przewodnicz¹cym komisji kultury jest pan sena-
tor Piotr Andrzejewski, którego serdecznie prze-
praszam za…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie ma za co.)
…niewymienienie nazwiska, a w Komisji Go-

spodarki Narodowej, kierowanej przez pana sena-
tora Misiaka, te¿ wroc³awianina, senator Kleina,
który wypowiada³ siê w kwestii jêzyków regional-
nych, odpowiada za sprawy bud¿etowe. A wiêc
koalicjê ju¿ pan ma, Panie Profesorze.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo za to sprostowanie, bo oba na-

zwiska, które pan senator wymieni³, w tej chwili
zosta³y przywo³ane.

I chcia³bym przy³¹czyæ siê do s³ów samokrytyki
z³o¿onej przez pani¹ marsza³ek Bochenek na te-
mat naszej dzia³alnoœci jako twórców prawa. Pra-

wo powinno byæ formu³owane w jêzyku polskim,
i to dobrym jêzyku polskim – czytelnym, zrozu-
mia³ym, bêd¹cym narzêdziem powszechnej ko-
munikacji. I myœlê, ¿e ta samokrytyka nam siê
przyda, ale te¿ powinniœmy podj¹æ pewne dzia³a-
nia naprawcze.

Ponadto chcia³bym siê przy³¹czyæ do serdecz-
nych gratulacji i podziêkowañ sk³adanych na rêce
pana profesora jako przedstawiciela Rady Jêzyka
Polskiego za wspania³¹ wspó³pracê Rady i Sena-
tu. I jest proœba o jeszcze, Panie Profesorze.

W tym momencie zadam pytanie: czy pan pro-
fesor chcia³by zabraæ g³os i ustosunkowaæ siê do
g³osów w dyskusji? Ju¿ widzê, ¿e pan profesor ta-
k¹ ochotê wyra¿a i… Jak to by³o? Chy¿ym kro-
kiem… Jak to by³o w dyktandzie?

(G³os z sali: Huncwot chy¿ym krokiem…)
Tak siê w³aœnie pan profesor zbli¿a.

Przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski:
Gdybym tam mia³ mikrofon, to pewnie bym

mówi³ stamt¹d. Ale powiem bardzo krótko…
Serdecznie wszystkim pañstwu dziêkujê. Nie

spodziewa³em siê, ¿e sprawy jêzyka bêd¹ pañ-
stwu a¿ tak bliskie. To znaczy, spodziewa³em siê,
¿e bêd¹ bliskie, ale nie spodziewa³em siê, ¿e a¿ tyle
osób zabierzeg³os i ¿ebêdêmia³ takieaudytorium.

Dziêkujê serdecznie za propozycjê czy podpo-
wiedŸ, jak mamy podreperowaæ swój bud¿et.
I niew¹tpliwie bêdê puka³ do wszystkich drzwi se-
natorskich, marsza³kowskich, ¿eby, jak to siê mo-
dnie mówi, nag³oœniæ dzia³alnoœæ Rady Jêzyka
Polskiego. Wprawdzie to „nag³oœniæ” ma takie nie-
zbyt przyjemne znaczenie, ¿e jak siê coœ nag³aœ-
nia, to jest to niewarte tego, ¿eby to nag³aœniaæ, ¿e
to siê robi sztucznie, ale ja myœlê, ¿e je¿eli chodzi
o polszczyznê, to akurat trzeba krzyczeæ i jak naj-
czêœciej o tym mówiæ, a¿ ci, którzy mog¹ coœ zro-
biæ, którzy pos³uguj¹ siê jêzykiem polskim i któ-
rych warsztatem jest polszczyzna, jak dziennika-
rze, politycy, prawnicy, zorientuj¹ siê, ¿e rzeczy-
wiœcie te¿ mog¹ siê jeszcze czegoœ nauczyæ.

Gdyby istnia³a potrzeba, mo¿liwoœæ, koniecz-
noœæ zrobienia jakichœ szkoleñ dla pracowników
parlamentu, niekoniecznie dla senatorów i pos³ów,
ale i dla pracowników parlamentu, to oczywiœcie
Rada Jêzyka Polskiego i ja osobiœcie bardzo chêtnie
przyjdziemy i powiemy o kilku kwestiach czy damy
wyk³ady na temat poprawnoœci jêzykowej i grama-
tycznej. Ale musia³bym mieæ z³o¿one takie zapo-
trzebowanie. W ka¿dym razie i w tej materii, ¿e
tak modnie powiem, te¿ deklarujê poparcie…

(Rozmowy na sali)
Warsztaty to te¿ jest anglicyzm, to jest angli-

cyzm! Po polsku dawniej mówi³o siê: szkolenia,
a teraz s¹ warsztaty.

(G³os z sali: Æwiczenia…)
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Tak.
A wiêc deklarujê, ¿e je¿eli zajdzie taka potrzeba,

i ja znajdê czas, i moi koledzy znajd¹ czas, ¿eby za-
interesowaæ pañstwa takimi sprawami w³aœnie
warsztatowymi polszczyzny.

Jeszcze raz serdecznie dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku. Wszystkim pañstwu jeszcze raz serdecz-
nie dziêkujê i… dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Jeszcze raz dziêkujê przewodnicz¹cemu Rady
Jêzyka Polskiego, panu profesorowie Andrzejowi
Markowski, za przedstawienie Senatowi sprawo-
zdania Rady Jêzyka Polskiego o stanie ochrony
naszego jêzyka w latach 2005–2006.

I stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z tym spra-
wozdaniem.

Dziêkujê pañstwu bardzo.
Zamykam punkt siódmy naszych obrad.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postêpowa-
niu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej
oraz ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dziesi¹tym posiedzeniu
18 marca 2008 r. Do Senatu zosta³a przekazana
19 marca. Marsza³ek Senatu zgodnie z regulami-
nem skierowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska i Komisji Gospodarki Narodowej. Ko-
misje przygotowa³y swoje sprawozdania.

Tekst ustawy jest w druku nr 87, a sprawozda-
nia komisji w drukach nr 87A i 87B.

Proszê pana senatora Piotra G³owskiego o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Rozumiem, ¿e pan przedstawia sprawozdanie
Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.

Senator Piotr G³owski:
Tak, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Nie wiem za bardzo, jak mam rozpocz¹æ po po-

przednim wyk³adzie, bo ja…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Po polsku,

Panie Senatorze, po polsku.)
…w³aœnie bêdê mówi³ o pomocy de minimis,

a to brzmi zupe³nie nie po polsku.
Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu w spra-
wach dotycz¹cych pomocy publicznej oraz usta-
wy o podatkach i op³atach lokalnych.

Celem opiniowanej ustawy jest skorelowanie
i dostosowanie przepisów ustawy z 30 kwietnia

2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych
pomocy publicznej do przepisów wspólnotowych,
w szczególnoœci dotycz¹cych pomocy de minimis,
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo³ów-
stwie, oraz umo¿liwienie wdro¿enia elektronicz-
nego systemu monitorowania pomocy innej ni¿
pomoc publiczna, dziêki tak zwanej aplikacji
o skomplikowanej nazwie SHRIMP, oraz elektro-
nicznego systemu monitorowania pomocy publi-
cznej w rolnictwie lub rybo³ówstwie.

Uprzedzaj¹c pytania, wyjaœniam, ¿e Komisja
Europejska wprowadzi³a mo¿liwoœæ udzielania tak
zwanej pomocy dla przedsiêbiorców. Zasada pra-
wa rzymskiego, ¿e prawo nie troszczy siê o drobiaz-
gi, doskonale oddaje charakter tej pomocy. Jest to
wsparcie finansowe, które w zwi¹zku z niewielk¹
wartoœci¹ nie wp³ywa negatywnie na konkurencjê
na rynku europejskim. Taka pomoc nie wymaga
zg³oszenia do Komisji Europejskiej i notyfikacji.

Od 2007 r., kiedy wprowadzono nowelizacjê,
na podstawie regu³y de minimis mo¿na udzielaæ
przedsiêbiorcom wsparcia do 200 tysiêcy euro
w ci¹gu trzech lat w ramach pomocy publicznej.
To rozwi¹zanie bêdzie funkcjonowa³o do 2013 r.
W przypadku rybo³ówstwa maksymalna pomoc
od 1 stycznia 2007 r. wynosi 30 tysiêcy euro
w ci¹gu kolejnych trzech lat, a w przypadku rolni-
ctwa od 1 stycznia 2008 r., czyli od bie¿¹cego ro-
ku, 7,5 tysi¹ca euro.

Nowelizuj¹c ustawê o postêpowaniu w spra-
wach dotycz¹cych pomocy publicznej, dodano
miêdzy innymi przepisy reguluj¹ce problematykê
korygowania zaœwiadczeñ o pomocy de minimis
w przypadku, gdy inna jest wartoœæ wskazana
w pierwotnie wydanym zaœwiadczeniu.

Oddzielono równie¿ przepisy dotycz¹ce moni-
torowania pomocy publicznej innej ni¿ pomoc
w rolnictwie lub rybo³ówstwie od przepisów doty-
cz¹cych monitorowania pomocy publicznej w rol-
nictwie i rybo³ówstwie. Zabieg ten jest zwi¹zany
z koniecznoœci¹ zapewnienia dostatecznej czytel-
noœci przepisów w zwi¹zku z dodaniem do ustawy
regulacji dotycz¹cych elektronicznych systemów
monitorowania pomocy publicznej, a dok³adniej
chodzi tu o rozdzielenie tych przepisów.

W œwietle dodanych przepisów sprawozdania
o udzielonej pomocy publicznej innej ni¿ pomoc
publiczna w rolnictwie albo informacje o nieu-
dzieleniu takiej pomocy od tej pory bêd¹ mog³y
byæ teletransmitowane w formie danych elektro-
nicznych na formularzach zamieszczonych w po-
wszechnie dostêpnej sieci teleinformatycznej
przez prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów albo z wykorzystaniem przygoto-
wanej aplikacji SHRIMP. Analogiczne rozwi¹za-
nie przewidziano odnoœnie do sprawozdañ i infor-
macji dotycz¹cych pomocy publicznej w rolni-
ctwie lub rybo³ówstwie.

Znowelizowano tak¿e art. 37 ustawy w ten spo-
sób, ¿e uwzglêdniono zmiany przepisów wspólno-
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towych dotycz¹cych okresu kumulacji i sumowa-
nia pomocy de minimis z inn¹ pomoc¹ publiczn¹
w ramach tych samych kosztów kwalifikuj¹cych
siê do objêcia pomoc¹. To oznacza, ¿e teraz do po-
mocy otrzymanej zalicza siê pomoc otrzyman¹
w roku sk³adania wniosku i w ci¹gu dwóch lat po-
przedzaj¹cych ten rok.

Dodatkowo znowelizowano ustawê z dnia 12 sty-
cznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych. Wy-
eliminowano w¹tpliwoœci zwi¹zane z interpretacj¹
mo¿liwoœci korzystania ze zwolnienia z podatku od
nieruchomoœciprzezpodmiotyprowadz¹ce zak³ady
pracy chronionej lub zak³ady aktywnoœci zawodo-
wej w przypadku, gdy przekroczona zosta³a dopu-
szczalna kwota pomocy de minimis.

Sejm uchwali³ ustawê na dziesi¹tym posiedze-
niu. W trakcie prac sejmowych rozszerzono zakres
zmian w ustawie o podatkach i op³atach lokal-
nych. Przyjêto, ¿e w przypadku, gdy rada gminy
wprowadzi w drodze uchwa³y inne ni¿ wymienione
w ustawie zwolnienie przedmiotowe od op³at lokal-
nych i uchwa³a ta bêdzie przewidywa³a udzielenie
pomocy publicznej, to pomoc bêdzie udzielana ja-
ko pomoc de minimis, co daje szansê mniejszej
sprawozdawczoœci. Dotyczy to rezygnacji z pobie-
rania op³aty targowej, gdy korzystaj¹ z niej pod-
mioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jak
wynika z praktyki, samorz¹dy bardzo rzadko ko-
rzystaj¹ z tego zwolnienia. W 2006 r. zwolnienia te
opiewa³y na oko³o 6 tysiêcy z³ w skali ca³ego kraju.

W trakcie prac sejmowych dokonano noweliza-
cji przepisu upowa¿niaj¹cego, zawartego
w art. 20 ustawy o podatkach lokalnych, na pod-
stawie której zosta³o wydane rozporz¹dzenie Ra-
dy Ministrów. W zwi¹zku z tym w trakcie prac Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska dodano
poprawkê, która przed³u¿a obowi¹zywanie tego
rozporz¹dzenia. Treœæ poprawek macie pañstwo
w naszym sprawozdaniu.

Konkluduj¹c, Komisja Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska wnosi, by Wysoki Senat raczy³ uchwa-
liæ za³¹czony projekt uchwa³y. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Gospodar-

ki Narodowej, pana senatora Ortyla, o przedsta-
wienie sprawozdania.

Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrywa³a

na swoim posiedzeniu w dniu 2 kwietnia bie¿¹ce-

go roku ustawê o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej oraz
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

Komisja oczywiœcie przyjê³a takie same dwie
poprawki jak Komisja Rolnictwa i Ochrony Œro-
dowiska.Mytak¿ewnosimyouchwalenietejustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ pyta-

nie któremuœ z senatorów sprawozdawców? W ci¹gu
minuty i oczywiœcie z miejsca. Nie widzê chêtnych.

Przypominam, ¿e by³ to rz¹dowy projekt usta-
wy. Do prezentowania stanowiska rz¹du zosta³
upowa¿niony prezes Rady Ministrów. W tej chwili
rz¹d reprezentuje pani Ma³gorzata Kranodêbska-
-Tomkiel, wiceprezes Urzêdu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów.

Czy chcia³aby pani zabraæ g³os w tym momen-
cie?

(Wiceprezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel:
Nie, dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê.
W ka¿dym razie, mimo ¿e pani nie zabra³a g³osu,

gdyby ktoœ z pañstwa senatorów chcia³ zadaæ pyta-
nie pani prezes, to bardzo proszê. Widzê, ¿e pan se-
nator Korfanty ju¿ siê szykuje do zadania pytania.

Proszê bardzo.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Mam jedno pytanie do pani minister. Proszê mia-

nowicie powiedzieæ, jakie œrodki przewidziane s¹ na
wdro¿enie aplikacji SHRIMP, tak ona siê nazywa,
i czy w ogóle ta aplikacja jest ju¿ gotowa. I dlaczego
nast¹pi³o zró¿nicowanie aplikacji dotycz¹cej pomo-
cy tylko dla rolnictwa i rybo³ówstwa oraz dotycz¹cej
pozosta³ej pomocy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Pani Minister, Pani Prezes.
(Wiceprezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Kon-

sumentów Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel:
Mogê st¹d odpowiedzieæ?)

Tak, proszê bardzo.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel:

Szanowni Pañstwo! Je¿eli chodzi o rozró¿nie-
nie pomocy dla rolnictwa i rybo³ówstwa oraz ca-
³ej pozosta³ej pomocy publicznej, to ta kwestia
zwi¹zana jest z przepisami prawa wspólnotowe-
go, które w tym zakresie przewiduje po prostu
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odmienne regu³y udzielania pomocy publicznej
w rolnictwie i rybo³ówstwie oraz pozosta³ej pomo-
cy publicznej. Konsekwencj¹ takiego ukszta³to-
wania regu³ materialnoprawnych w prawie
wspólnotowym jest przyjêcie przez nas systemu
proceduralnego, który rozdziela monitorowanie
tej¿e pomocy pomiêdzy dwa organy, czyli ministra
w³aœciwego do spraw rolnictwa, w zakresie pomo-
cy w rolnictwie i rybo³ówstwie, oraz prezesa Urzê-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w za-
kresie pozosta³ej pomocy publicznej. W konsek-
wencji zatem system monitorowania i sprawozdaw-
czoœci bêdzie funkcjonowa³ niejako w dwóch uk³a-
dach: system SHRIMP bêdzie nadzorowany przez
prezesa UOKiK, a druga aplikacja, która nie ma je-
szcze nazwy, bêdzie wdra¿ana pod kierunkiem mi-
nistra rolnictwa.

Je¿eli chodzi o system SHRIMP, to zgodnie
z uzasadnieniem do ustawy koszty jego wdro¿e-
nia, corocznego zapewnienia opieki zwi¹zanej
z jego funkcjonowaniem wynosz¹ oko³o 110 tysiê-
cy z³ rocznie w pierwszych trzech latach, a w na-
stêpnych 75 tysiêcy z³. W zwi¹zku z obs³ug¹ tego
systemu, który bêdzie u¿ywany przez bardzo wie-
le organów, oko³o czterech tysiêcy, potrzebujemy
wsparcia etatowego w wymiarze dwóch dodatko-
wych etatów, których utrzymanie wyniesie oko³o
80 tysiêcy z³ rocznie.

System bêdzie wdra¿any stopniowo. Zgodnie
z projektem ustawy, który macie pañstwo przed so-
b¹, zostanie wydane rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów okreœlaj¹ce harmonogram wdra¿ania syste-
mu w poszczególnych grupach organów, objêtych
tym¿e systemem informatycznym. Roz³o¿enie tego
na raty zwi¹zane jest, mo¿na powiedzieæ, z potrze-
b¹ jego przetestowania. Organów jest du¿o i chodzi
o to, aby mieæ pewnoœæ, ¿e wszystko, mówi¹c ko-
lokwialnie, zagra w sposób w³aœciwy, oczekiwany
i ¿e efekty, które maj¹ byæ osi¹gniête poprzez wdro-
¿enie systemu SHRIMP – czyli lepsza kontrola wy-
korzystania publicznych œrodków oraz utworzenie
bazy tak zwanej pomocy de minimis – zostan¹
przez nas osi¹gniête. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Prezes.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mogê zapytaæ…)
Ale¿ proszê bardzo.
Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Proponowane zmiany prowadz¹ w stronê mak-

symalnego porz¹dkowania pomocy de minimis,
ale, Pani Prezes, proszê mi odpowiedzieæ, czy ja
dobrze rozumiem, ¿e wszystkie uchwa³y rad gmin

bêd¹ mia³y charakter pomocy de minimis. To jest
pierwsze pytanie.

Drugie. Czy pomoc dla zak³adów pracy chro-
nionej i zak³adów aktywizacji zawodowej, czyli
zwolnienia od podatku od nieruchomoœci dla
osób prowadz¹cych, to bêdzie pomoc de minimis,
czy nie?

Takie s¹ moje pytania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Prezes, proszê bardzo.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel:
Je¿eli chodzi o zwolnienia z podatku od nieru-

chomoœci, to bêdziemy nadal mieli do czynienia
z pomoc¹ de minimis. A je¿eli chodzi o uchwa³y
rad gmin, to ta kwestia jest pozostawiona do uz-
nania organom samorz¹du terytorialnego. Regu³y
pomocy de minimis s¹ jasne i klarowne, okreœlo-
ne s¹ w prawie wspólnotowym. Wszystkie organy
udzielaj¹ce pomocy znaj¹ te regu³y. Tak ¿e w za-
le¿noœci od tego, jaki pu³ap bêdzie przewidziany
do udzielenia pomocy publicznej, bêdzie to wcho-
dzi³o w ten zakres albo nie. Ale z ca³¹ pewnoœci¹
wiêkszoœæ tych przypadków to bêdzie pomoc de
minimis.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pani prezes?

Skoro nie, to dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nikt nie zapisa³ siê do dyskusji, ani

jej nie otwieram, ani w zwi¹zku z tym nie muszê jej
zamykaæ.

Informujê, dziêkuj¹c pañstwu za bytnoœæ – pa-
ni prezes i osobom towarzysz¹cym – ¿e g³osowa-
nie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postêpo-
waniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicz-
nej oraz ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
zostanie przeprowadzone dzisiaj pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Dziêkujê. Koñczê punkt pi¹ty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 doty-
cz¹cej zatrudniania kobiet przy pracach pod zie-
mi¹ we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjêtej
w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

Rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm 28 marca, do Senatu zosta³a przeka-
zana 31 marca. Marsza³ek Senatu, zgodnie z re-
gulaminem, skierowa³ j¹ do Komisji Spraw Zagra-
nicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
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nej. Komisje przygotowa³y swoje sprawozdania
w tej sprawie.

Tekst ustawy jest w druku nr 97, a sprawozda-
nia komisji w drukach nr 97A i 97B.

Bardzo proszê sprawozdawcê Komisji Spraw
Zagranicznych, pana senatora Norberta Krajcze-
go, który ju¿ siê zbli¿a, o przedstawienie sprawo-
zdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym przedstawiæ stanowisko Komisji

Spraw Zagranicznych wobec tej ustawy. Konwen-
cja Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nr 45,
która dotyczy zatrudnienia kobiet przy pracach
pod ziemi¹ we wszelkiego rodzajach kopalni, zo-
sta³a przyjêta w Genewie w 1935 r., a przez Polskê
by³a ratyfikowana w 1957 r. Konwencja ta wpro-
wadza zakaz zatrudnienia kobiet przy pracach
pod powierzchni¹ ziemi w kopalniach, z wy³¹cze-
niem kobiet, które zajmuj¹ stanowiska kierowni-
cze, s¹ zatrudnione w s³u¿bach sanitarnych czy
skierowane do odbycia praktyki w czasie studiów
oraz je¿eli pracuj¹ dorywczo pod ziemi¹ i nie wy-
konuj¹ tam pracy fizycznej.

Potrzeba wypowiedzenia przez Polskê konwen-
cji nr 45 wynika z wyroku Europejskiego Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci przeciwko Austrii. Trybu-
na³ stwierdzi³ w uzasadnieniu do wyroku, ¿e
obowi¹zki nak³adane konwencj¹ Miêdzynaro-
dowej Organizacji Pracy na pañstwa strony po-
zostaj¹ w sprzecznoœci z art. 2 i 3 dyrektywy
z 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w ¿y-
cie zasady równego traktowania kobiet i mê¿-
czyzn w zakresie dostêpu do zatrudnienia,
kszta³cenia i awansu zawodowego oraz warun-
ków pracy. Wed³ug Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci powszechny zakaz pracy kobiet
w przemyœle górniczym pod ziemi¹ przekracza
granice ustanowionego dyrektyw¹ 76/207/EWG
dozwolonego ró¿nicowania sytuacji kobiet i mê¿-
czyzn w zatrudnieniu.

Je¿eli chodzi o przebieg prac legislacyjnych, to
Sejm uchwali³ ustawê na jedenastym posiedzeniu
28 marca 2008 r.

Aby wyprzedziæ pewne pytania, Wysoki Sena-
cie, chcia³bym jeszcze powiedzieæ, ¿e wyk³adnia,
która jest, mówi o tym, ¿eby nie zabraniaæ kobie-
tom, ale chroniæ kobiety. Tak jest powiedziane
w konwencji miêdzynarodowej. Chcia³bym te¿ po-
wiedzieæ, ¿e ju¿ raz zmieniono j¹ po wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego. Chodzi³o o wiek zatrud-
nionych, o zatrudnienie m³odocianych.

Chcia³bym powiedzieæ te¿ i to, ¿eby wyprzedziæ
pytania, ¿e jak siê dowiedzieliœmy na posiedzeniu
komisji, obecnie dotyczy to dwunastu kobiet, któ-

re pracuj¹ ju¿ w kopalniach, w tym dwóch, które
pracuj¹ w kopalni wêgla brunatnego pod ziemi¹,
powiedzmy, na równi z mê¿czyznami.

Komisja wnosi o uchwalenie ustawy. 6 senato-
rów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, nikt
nie g³osowa³ przeciw.

Z tym ¿e, je¿eli mogê, Panie Marsza³ku, to chcê
powiedzieæ jeszcze jedno. Ja zg³osi³em siê na
ochotnika, ¿eby przedstawiæ stanowisko swojej
Komisji Spraw Zagranicznych, dlatego, ¿e jestem
lekarzem. Jestem lekarzem ginekologiem
i w zwi¹zku z tym mogê powiedzieæ, ¿e o ile od
strony prawnej wszystko siê zgadza, to od strony
medycznej niezupe³nie. I teraz chcia³bym – byæ
mo¿e i w ramach dyskusji – zapytaæ, jaki wp³yw
ma praca pod ziemi¹ na rozwój hormonalny tych
kobiet, zw³aszcza kobiet m³odych.

Jest jeszcze inna wa¿na sprawa. Otó¿ je¿eli ta
kobieta jest w ci¹¿y, w niskiej ci¹¿y, to jaki ma
wp³yw ta praca na rozwój p³odu. Jako ginekolog
wiem, je¿eli chodzi o perinatologiê, ¿e dzieci rodz¹
siê z wadami rozwojowymi. W zwi¹zku z tym, czy
ewentualnie… A przecie¿ s¹ przepisy, które mó-
wi¹ o tym, ¿e kobieta mo¿e podj¹æ pracê, i tutaj ¿a-
dne zaœwiadczenie lekarza ginekologa – zreszt¹
we wczesnej ci¹¿y czasami jest o to trudno – nie
zabroni jej pracowaæ. I teraz proszê mi powie-
dzieæ, kto odpowie za wady rozwojowe, zw³aszcza
w przypadku pracy w kopalni wêgla brunatnego,
je¿eli do takich dojdzie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Rulewskiego o przed-

stawienie sprawozdania Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej.

(Senator Jan Rulewski: Czy mogê chy¿o bie-
¿yæ?)

Tak, proszê biec chy¿o i oczywiœcie mo¿e pan
senator te¿ chy¿o mówiæ.

(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Nie? Dobrze.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Nie, poniewa¿ materia jest wa¿na. Materia jest

cywilizacyjna, bo po takim marszu kobiet w stro-
nê przywilejów, pozyskanych dotychczas przez
mê¿czyzn, nastêpuje zjawisko zjazdu w dó³. Oto
kobiety w tej chwili bêd¹ zje¿d¿aæ, dos³ownie,
w stronê ciê¿kich prac, przypisanych na ogó³
mê¿czyznom. Bêd¹ w ten sposób, mo¿na powie-
dzieæ, traciæ przywileje. I o tym jest w³aœnie wy-
st¹pienie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej,
która upowa¿ni³a mnie do przedstawienia spra-
wozdania.

Formu³a tego wyst¹pienia zabrania osobistych
wypowiedzi, ¿eby zachowaæ urzêdowy ton sprawo-
zdania tej wspania³ej komisji. Otó¿ komisja z upo-
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wa¿nienia Prezydium Senatu, na wniosek mar-
sza³ka Sejmu, rozpatrywa³a ustawê o wypowie-
dzeniu konwencji, zawart¹ w druku nr 97. Sama
ustawa jest bardzo prosta. Upowa¿nia pana pre-
zydenta, aby w okreœlonym terminie wypowie-
dzia³ wspomnian¹ ju¿ tutaj przez mojego szano-
wnego przedmówcê konwencjê nr 45, która
w bardzo krótkich sformu³owaniach, jak przy-
sta³o na konwencjê z 1935 r., wprost powiada³a,
¿e zakazuje siê pracy kobiet pod ziemi¹ we wszys-
tkich kopalniach.

Zdaniem Sejmu, warto to powiedzieæ, oraz obe-
cnego rz¹du – tak uznano – konwencja jest prze-
starza³a i jest korygowana przez konwencjê bo-
daj¿e nr 176 z 2001 r. okreœlaj¹c¹ warunki bez-
pieczeñstwa i ochrony zdrowia w kopalniach
wszelkiego typu, a nawet przy urz¹dzeniach ko-
palnianych. Zarówno rz¹d, jak i czêœæ wystêpu-
j¹cych w Sejmie pos³ów zapowiadali, ¿e niewypo-
wiedzenie tej konwencji przez Polskê, przez rz¹d
polski nara¿a pañstwo polskie na skargi do Euro-
pejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, a w kon-
sekwencji odszkodowania. Kieruj¹c siê tymi i je-
szcze innymi przes³ankami, Wysoka Izba sejmo-
wa, a wczeœniej rz¹d, który jest inicjatorem usta-
wy, przyjêli zgodne stanowisko, skierowane do
Senatu, aby upowa¿niæ pana prezydenta do wy-
powiedzenia tej przestarza³ej, staroœwieckiej kon-
wencji.

Ustawa jest prosta. W art. 1 jest zezwolenie na
wypowiedzenie konwencji, a art. 2 powiada, ¿e upo-
wa¿nienie dla pana prezydenta powinno nast¹piæ
czternaœcie dni od momentu og³oszenia ustawy.

Zastrze¿enie Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej jest tego rodzaju, ¿e gdyby zastosowaæ to
wprost do formu³y art. 2, oznacza³oby to, ¿e prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej nie mia³by mo¿li-
woœci wypowiedzenia konwencji w nakazanym
terminie. Skutek by³by taki, ¿e Polska zosta³aby
przypisana do tej¿e konwencji nr 45, zwanej felie-
tonowo staroœwieck¹, na kolejne dziesiêæ lat. I my
razem z Rz¹dowym Centrum Legislacji badaliœ-
my, jakie s¹ mo¿liwoœci, co mo¿na zrobiæ, ¿eby
– chocia¿ to projekt rz¹du – wola Sejmu i, jak siê
okazuje, równie¿ wola naszych komisji, zarówno
Komisji Spraw Zagranicznych, jak i komisji ro-
dziny, by³a wykonana. Otó¿ niezbêdne jest, ¿e
tak powiem, rêczne dochodzenie podpisania tego
wypowiedzenia przez pana prezydenta, dlatego
¿e termin wypowiedzenia Konwencji Miêdzyna-
rodowej Organizacji Pracy nr 45 up³ywa 31 maja.
Gdyby literalnie potraktowaæ terminy zapisane
w tej ustawie, to wyobraŸmy sobie, ¿e Senat w do-
brej wierze dzisiaj przyjmuje w g³osowaniu tê
ustawê i ona wraca do pana marsza³ka, nastêp-
nie idzie bodaj¿e do premiera, potem jest publi-
kowana w „Dzienniku Ustaw”, a póŸniej dopiero,
czternaœcie dni po og³oszeniu w „Dzienniku

Ustaw”, czyli w czerwcu, idzie do prezydenta – ja
ju¿ nie bêdê wnika³ w to, czy bêdzie mia³ zastrze-
¿enia, czy bêdzie korzysta³ z mo¿liwoœci zwleka-
nia z podpisem przez dwadzieœcia jeden dni – to
by oznacza³o, ¿e tak naprawdê wypowiedzenie
konwencji by³oby dopiero w czerwcu. I to jest
pierwsze i jedyne zastrze¿enie Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej. Chodzi o to, ¿eby wszyscy,
którzy bior¹ udzia³ w procesie legislacyjnym,
podjêli tak zwane rêczne dzia³ania na rzecz szyb-
kiego podpisania tego wypowiedzenia przez pana
prezydenta.

(Senator Piotr Zientarski: Natychmiastowego.)
Ja mam w to wierzyæ, tak?
Dodam, ¿e w Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-

cznej mia³a miejsce dyskusja, by³o wiêcej w¹tpli-
woœci ni¿ te, o których ju¿ zacz¹³ mówiæ pan pose³
sprawozdawca z Komisji Spraw Zagranicznych.

(G³os z sali: Senator.)
Sprawdzano – w formie nadzoru czy kontroli

nad prac¹ rz¹du – czy rz¹d przygotowany jest le-
gislacyjnie. Sprawdzano równie¿, czy by³y pro-
wadzone konsultacje z licznymi uczestnikami
czy te¿ przysz³ymi odbiorcami tak zmienionego
porz¹dku prawnego. Odby³o siê g³osowanie,
w wyniku którego – 4 senatorów by³o za, a 2 by³o
przeciw – Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej
przyjê³a stanowisko i rekomenduje Wysokiej Iz-
bie przyjêcie ustawy zawartej w druku nr 97.

Jeœli chodzi o wypowiedŸ pos³a sprawozdawcy,
to ona bêdzie mia³a miejsce, jeœli pan marsza³ek
pozwoli, w trakcie dyskusji.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pos³a do
g³osu nie dopuszczê, najwy¿ej senatora.)

Zgadzasiê, senatoraoczywiœcie.Dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo za te sprawozdania.
Zaraz bêdzie mo¿liwoœæ zadawania pytañ. Ale

najpierw chcê tylko zauwa¿yæ, ¿e obaj panowie
senatorowie sprawozdawcy poza stanowiskiem
komisji przemycili pewne dyskusyjne elementy
swojego w³asnego stanowiska, ale ja nie interwe-
niowa³em, poniewa¿ to by³o zrobione chy¿o.
I w zwi¹zku z tym myœlê, ¿e jeszcze jakieœ elemen-
ty bêd¹ tutaj powtórzone.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by za-
pytaæ o coœ pierwszego czy drugiego pana se-
natora sprawozdawcê? Minuta na pytanie. Dziê-
kujê bardzo, nie widzê chêtnych do zadawania py-
tañ.

W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e to by³ rz¹do-
wy projekt ustawy. Do reprezentowania stano-
wiska rz¹du jest upowa¿niony minister spraw
zagranicznych oraz minister pracy i polityki spo-
³ecznej.

Witam podsekretarza stanu pana Rados³awa
Mleczkê oraz podsekretarza stanu pana Andrzeja
Kremera. Czy panowie ministrowie chcieliby siê

9. posiedzenie Senatu w dniu 11 kwietnia 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45... 113

(senator J. Rulewski)



wypowiedzieæ w sprawie tej ustawy? Krótka kon-
sultacja miêdzyresortowa?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Andrzej Kremer: Myœlê, ¿e wszystko
zosta³o wyjaœnione.)

Wszystko zosta³o wyjaœnione. Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie do obecnych tutaj przedstawicieli rz¹du?
Proszê bardzo, pan senator sekretarz Andrzej

Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:
Ja chcia³bym spytaæ, czy jest przygotowany

program mówi¹cy o negatywnych nastêpstwach
pracy kobiet w górnictwie, program uœwiadamia-
j¹cy kobiety.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Który z panów ministrów bêdzie odpowiada³?

Jak rozumiem, pan minister Mleczko, tak?
(G³os z sali: Z miejsca?)
Nie, skoro ju¿ pan minister powsta³, to zapra-

szam tutaj.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Odpowiadaj¹c na to bardzo szczegó³owe i kon-

kretne pytanie, chcia³bym przytoczyæ art. 2 kon-
wencji nr 45, który brzmi: ¿adna osoba p³ci ¿eñ-
skiej bez wzglêdu na wiek nie mo¿e byæ zatrudnio-
na przy pracach pod ziemi¹ w kopalniach.

Czy to dla panów senatorów i dla pañ senator
brzmi jak zakaz? Tak, to jest zakaz. Mówimy tu
o konwencji z roku 1935 i – moim zdaniem –
brzmienie tego artyku³u jest pewnym dokona-
niem, sukcesem Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy, która zakazuj¹c kobietom pracy pod zie-
mi¹, chroni te kobiety przed nieszczêœliwymi wy-
padkami, chroni je przed z³ymi warunkami pracy
itd., itd.

Up³ynê³o wiele lat. Polska jest dziœ zwi¹zana
konwencj¹ nr 176. Ta data, któr¹ przywo³a³ pan
senator Rulewski, rok 2001, to data przyjêcia tej
w³aœnie konwencji przez Polskê. Ta konwencja,
w odró¿nieniu do konwencji nr 45, jest konwencj¹
niezwykle obszern¹, jest konwencj¹, która zosta-
³a sformu³owana w taki oto sposób: zwa¿ywszy, ¿e
pracownicy maj¹ potrzebê i prawo do informacji,
szkolenia i prawdziwych konsultacji oraz ucze-
stniczenia w przygotowaniu oraz realizacji œrod-
ków bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, doty-
cz¹cych zagro¿eñ i ryzyka, których doœwiadczaj¹

w przemyœle górniczym, uznaj¹c, ¿e po¿¹dane jest
zapobieganie wszystkim wypadkom œmiertel-
nym, zranieniom i chorobom…, itd., itd. I w kon-
wencji nr 176 artyku³ po artykule poœwiêca siê
ochronie pracowników pracuj¹cych w kopal-
niach, co zosta³o opisane szczegó³owo i niezwykle
wyczerpuj¹co. Konwencja nr 176 jest w gruncie
rzeczy adresowana do tych samych odbiorców i jej
przes³aniem jest to samo, co by³o przes³aniem
konwencji nr 45 w roku 1935 – ochrona praco-
wników w kopalniach. Tyle ¿e czasy siê zmieni³y
i wymagania siê zmieni³y. Dlatego Miêdzynarodo-
wa Organizacja Pracy uzna³a tamt¹ konwencjê,
zakazuj¹c¹ pracy pod ziemi¹, za konwencjê prze-
starza³¹, a w jej miejsce wprowadzi³a konwencjê
nr 176, w sposób nowoczesny okreœlaj¹c¹ zasady
ochrony pracy pod ziemi¹. Dlatego decyduj¹c siê
na ni¹, co by³o zwi¹zane równie¿ z orzeczeniem
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci,
i wnosz¹c o uchylenie konwencji nr 45, mieliœmy
na celu nie tyle spowodowanie braku ochrony ko-
biet czy pracowników kopalni w ogóle, ile – przeci-
wnie – bardziej szczegó³ow¹ i precyzyjn¹ ochronê,
unikanie sytuacji, w których omijanie prawa mog-
³oby doprowadziæ do nieszczêœliwych wypadków
itd., bo takie s¹ konsekwencje zastosowania kon-
wencji nr 176. Oczywiœcie ta konwencja wpisuje
siê równie¿ w inne traktowanie równoœci dostêpu
do pracy, niedyskryminacji itd.

W zwi¹zku z tymi informacjami, które tu ju¿
pad³y, chcia³bym podkreœliæ, ¿e dwanaœcie kobiet,
o których mówi³ pan senator, to kobiety, które pra-
cuj¹, wed³ug naszej wiedzy, to znaczy, wed³ug da-
nych ministerstwa, w oparciu o dziœ obowi¹zuj¹ce
rozporz¹dzenia. Bo obecnie obowi¹zuj¹ce rozpo-
rz¹dzenia dopuszczaj¹ pracê kobiet pod ziemi¹,
okreœlaj¹ tylko cztery konkretne warunki, w jakich
kobiety pod ziemi¹ mog¹ pracowaæ: na stanowis-
kach kierowniczych niewymagaj¹cych sta³ego
przebywania pod ziemi¹ i wykonywania pracy fizy-
cznej, w s³u¿bie zdrowia, w okresie studiów w ra-
mach szkolenia zawodowego i dorywczego wyko-
nywania tej pracy pod ziemi¹.

Proszê pañstwa, jest jeszcze wiele regulacji,
przepisów prawa, które chroni¹ kobiety we wszel-
kich warunkach pracy. W kodeksie pracy, jak mó-
wi³ ju¿ pan senator, bardzo precyzyjne, jak na ko-
deks pracy, przewidziane s¹ ograniczenia wyni-
kaj¹ce z pracy kobiet pod ziemi¹, w³¹cznie z poda-
niem iloœci kilod¿uli i ró¿nych innych uwarunko-
wañ. Równie¿ rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z 1996 r. okreœla bardzo szczegó³owo zasady
ochrony kobiet bêd¹cych w ci¹¿y, czy kobiet kar-
mi¹cych, wtedy kiedy znajduj¹ siê na swoim sta-
nowisku pracy.

W mojej odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce kon-
sekwencji negatywnych nawi¹¿ê zatem w³aœnie
do konwencji nr 176. Bo tam znajdziemy wymogi,
pocz¹wszy od informowania osób zatrudnionych,
a¿ po bardzo szczegó³owo okreœlone przepisy, któ-
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re ju¿ s¹ uwzglêdnione w przepisach polskiego
prawa, dotycz¹ce ochrony kobiet pracuj¹cych
pod ziemi¹.

Jeœli chodzi o te uwagi, czy jak pan marsza³ek
powiedzia³, pewne komentarze, które znalaz³y siê
w wyst¹pieniu pana senatora sprawozdawcy, nie
podejmujê siê udzielania odpowiedzi. Wydaje mi
siê, ¿e… Wiedza pana senatora na ten temat jest
znacznie wiêksza, w zwi¹zku z tym nie podejmujê
tego w¹tku, bardzo przepraszam, bo ju¿…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Rachoñ.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Rachoñ:
Chcia³bym zapytaæ pana ministra, o jakiej po-

tencjalnej skali zjawiska mówimy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
To bardzo wa¿ne pytanie i oczywiœcie ¿adne ba-

dania nie s¹ w stanie nam tej wiedzy daæ, wiêc jej
nie mamy.

(Senator Janusz Rachoñ: Jeden procent czy te¿
poni¿ej procenta?)

(G³os z sali: 12%)
To s¹ tylko domniemania…
(G³os z sali: 12%)
…to znaczy mówimy o stanie na dziœ, w tym za-

rejestrowaniu.
(Senator Janusz Rachoñ: Ja wiem, ale je¿eli

wprowadzimy te przepisy…)
Spojrza³bym na to z dwóch stron. Oczywiœcie

nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieæ na to
pytanie, czy to bêd¹ dwie osoby, czy te¿ piêæ, dwa-
dzieœcia czy trzydzieœci osób. Jest ca³y proces, za-
równo legislacyjny, który nas jeszcze czeka,
zwi¹zany z uchyleniem tej konwencji, jak i proce-
dury wynikaj¹ce z zatrudniania pracowników.
I wtedy pracodawca podejmuje ró¿ne decyzje,
okreœla, czy dany pracownik mo¿e w danym miej-
scu pracowaæ. Tak.

(Senator Janusz Rachoñ: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Tadeusz Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Na pocz¹tku pewne sprostowanie. Jeden ze

sprawozdawców u¿y³ takiego sformu³owania, ¿e

te panie zatrudnione s¹ przy wêglu brunatnym.
To niemo¿liwe, bo sama konwencja mówi, ¿e to
musi byæ pod ziemi¹, a wêgiel brunatny jest wszê-
dzie w Polsce odkrywk¹. Dotyczy to jedynie tych
dwunastu pañ, o których wspominano, pracu-
j¹cych w Kompanii Wêglowej. Trudno powiedzieæ,
jak siê to ma do innych, pracowników holdingu
czy spó³ki jastrzêbskiej. To tyle tytu³em sprosto-
wania.

A pytanie jest nastêpuj¹ce. Wspomnia³ pan
o obecnie obowi¹zuj¹cej konwencji nr 176. Czy ta
konwencja wprost mówi o zakazie podejmowania
tam pracy przez kobiety? Bo pan minister wspo-
mnia³ jedynie o tym, jak zabezpieczaæ pracowni-
ków przed zatrudnieniem, to pewne uogólnienie.
Ale czy jest tam uszczegó³owienie mówi¹ce o za-
kazie pracy dla kobiet? PóŸniej przytoczy³ pan je-
szcze rozporz¹dzenie Rady Ministrów, gdzie s¹
wymienione te cztery warunki do spe³nienia, ¿eby
kobieta mog³a pracowaæ w górnictwie pod ziemi¹.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, wskaza³ pan w ten sposób na

pewien specyficzny stan prawny, w którym siê znaj-
dujemy obecnie. A mianowicie zwi¹zani jesteœmy
zarówno konwencj¹ nr 176, jak i konwencj¹ nr 45.
To jest mo¿liwe, dlatego ¿e te konwencje nie s¹ z so-
b¹ sprzeczne. Konwencja nr 45 mówi o zakazie,
akonwencjanr176,bezwyró¿nianiap³ci pracowni-
ków, okreœla zasady ochrony pracowników pracu-
j¹cych pod ziemi¹. St¹d konwencja nr 176 nie od-
nosi siê bezpoœrednio do zakazu pracy pracowni-
ków pod ziemi¹, odnosi siê natomiast do ochrony
i warunków pracy pracowników w kopalniach.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze jedno pytanie.
Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Ja zada³em pytanie w odniesieniu do konwencji

nr 176, czy istnieje tam wyszczególnienie warun-
ków zatrudnienia kobiet, które mamy w póŸniej-
szym rozporz¹dzeniu przez pana przytoczonym…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Nie.)

…i na to pytanie nie zosta³a udzielona odpo-
wiedŸ.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:

Ju¿ udzielam odpowiedzi. Konwencja nr 176,
powtórzê, mówi o ochronie pracy, nie mówi nato-
miast o rozró¿nieniu ze wzglêdu na p³eæ, w zwi¹z-
ku z tym nie mówi o kobietach jako oddzielnej ka-
tegorii pracowników kopalni.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zatem, Panie Ministrze, mo¿na powiedzieæ

wprost, ¿e konwencja nr 176 dopuszcza pracê ko-
biet pod ziemi¹, o ile zostan¹ spe³nione pewne wa-
runki. Czy tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:

Tak. Konwencja nr 176 dopuszcza, w zwi¹zku
z tym nadal Polska mo¿e byæ zwi¹zana konwencj¹
nr 176, jest to nawet po¿¹dane, dlatego ¿e ta kon-
wencja bardzo szczegó³owo okreœla warunki
ochrony pracy pod ziemi¹…

(Senator Grzegorz Banaœ: Czyli jest sprzeczna
z konwencj¹ nr 45, bo tamta wprost zakazywa³a
pracy kobiet pod ziemi¹.)

Nie, nie jest sprzeczna, Panie Senatorze, z kon-
wencj¹ nr 45, dlatego ¿e w ogóle nie podejmuje te-
go w¹tku, to znaczy mówi o ochronie pracy bez
wzglêdu na to, czy to mê¿czyzna, czy kobieta tê
pracê wykonuje.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale zakaz i ochrona
to jest wyraŸna ró¿nica.)

Panie Senatorze, wyobraŸmy sobie tak¹ sytua-
cjê, kiedy okreœlamy – nie wskazuj¹c na p³eæ pra-
cowników – warunki pracy kogokolwiek w jakim-
kolwiek miejscu, na przyk³ad w Senacie, w kopal-
ni, w innym zak³adzie pracy. I wyobraŸmy sobie, ¿e
istnieje ju¿ rozporz¹dzenie czy inna regulacja pra-
wna okreœlaj¹ce, ¿e tej pracy nie mog¹ wykonywaæ
kobiety.

W zwi¹zku z tym dopóki konwencja nr 45 nie
zostanie uchylona, zdecydowana wiêkszoœæ roz-
porz¹dzeñ wynikaj¹cych z konwencji nr 176 do-
tyczy de facto i mê¿czyzn, i kobiet, które mog¹
pracowaæ w kopalni na zasadach okreœlonych

w przytoczonych ju¿ rozporz¹dzeniach. Ale
uchylenie konwencji nr 45 powoduje, ¿e zakres
ochrony konwencji nr 176 zostaje rozszerzony
na pozosta³e kobiety, które ju¿ mog¹ pracowaæ
pod ziemi¹.

(Senator Grzegorz Banaœ: Wed³ug mnie to pan
minister ju¿ zupe³nie popad³ w sprzecznoœæ, ale
nie chcê przeci¹gaæ tej dyskusji.)

Bardzo proszê, Panie Senatorze, jeœli…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Jeszcze pan senator Krajczy, proszê bardzo.
Widzê, ¿e dyskusja nabra³a rozpêdu.

Senator Norbert Krajczy:

Nie, nie, ja ju¿ koñczê dyskusjê, Panie Mar-
sza³ku.

Chcia³bym tylko zapytaæ pana ministra, czy
jest to mo¿liwe, ¿ebyœcie pañstwo monitoro-
wali problem tych zatrudnionych kobiet. Jeœli
ich bêdzie szeœæ czy osiem, to oczywiœcie pro-
blemu nie bêdzie. Ale jak ich bêdzie wiêcej, co
ju¿ zg³aszano, to bêdzie problem. Chodzi tu
zw³aszcza o m³ode kobiety, w okresie rozrod-
czym, kiedy mog¹ wyst¹piæ jakieœ problemy
z rozwojem wczesnej ci¹¿y i póŸniej mo¿e poja-
wiæ siê taki zarzut, ¿e to wszystko z powodu pra-
cy pod ziemi¹ w takich czy innych warunkach,
która doprowadzi³a do nieprawid³owoœci w roz-
woju p³odu.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Bardzo dziêkujê za ten wniosek. Oczywiœcie bê-

dziemy na skalê naszych mo¿liwoœci i uprawnieñ
taki monitoring prowadziæ. Polemizowa³bym
jednak z panem senatorem, jeœli chodzi o sformu-
³owanie: je¿eli to bêdzie szeœæ czy osiem kobiet, to
nie bêdzie problemu. Dlatego ¿e ka¿da kobieta,
która bêdzie pracowaæ pod ziemi¹, to zawsze jest
wa¿ne wyzwanie. I w zwi¹zku z tym to nie jest tak,
¿e tylko skala siê liczy.

Jeœli chodzi natomiast o mo¿liwoœæ monitoro-
wania, to chcia³bym tylko wskazaæ na pewne
ograniczenia Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³e-
cznej. Myœlê, ¿e Pañstwowa Inspekcja Pracy jest
równie¿ adresatem pana postulatu, s¹dzê, ¿e do
niej ten postulat nale¿y skierowaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Gruszka, jeszcze jedno pytanie,

proszê bardzo.
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Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Ministrze, czy wp³ywa³y jakieœ sygna³y –
przepraszam za uogólnienie – od organizacji femi-
nistycznych, które by chcia³y, aby kobiety zosta³y
zatrudnione na dole. Czy takie sygna³y do mini-
sterstwa wp³ywa³y? To po pierwsze.

A po drugie, prosi³bym o przytoczenie rozpo-
rz¹dzenia, które mówi, ¿e kobiety zajmuj¹ce sta-
nowiska kierownicze, osoby zatrudnione w s³u¿-
bie sanitarnej, mog¹ pracowaæ. Ja bym chcia³
wiedzieæ, o które rozporz¹dzenie Rady Ministrów
chodzi. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Oczywiœcie odpowiem najpierw na pytanie bar-

dziej szczegó³owe. To jest rozporz¹dzenie doty-
cz¹ce szczególnych warunków pracy, czyli rozpo-
rz¹dzenie Rady Ministrów z roku 1996, pkt 5 tego
rozporz¹dzenia, DzU 96/114545. Ja mam tutaj
tylko fragment tego rozporz¹dzenia, w zwi¹zku
z tym, je¿eli jest potrzebna jakaœ dodatkowa infor-
macja, to oczywiœcie jej udzielê.

Jeœli chodzi o konsultacje, o których wspomi-
na³ pan senator, by³y one przeprowadzone z par-
tnerami spo³ecznymi. Nie by³o natomiast takich
szczegó³owych konsultacji z organizacjami kobie-
cymi, ale, o ile mi wiadomo, poniewa¿ ten proces
trwa³ nieco d³u¿ej, w zwi¹zku z tym nie o wszyst-
kich tych faktach wiem z autopsji i mogê pañstwa
informowaæ. Ta informacja by³a umieszczona na
stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej, i o ile dobrze siê orientujê, ¿adna
z organizacji kobiecych nie zg³asza³a ani chêci po-
dejmowania dyskusji na temat tego projektu, ani
uwag krytycznych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie widzê.
Dziêkujê panu ministrowi.
W tym momencie otwieram dyskusjê.
Mam dwie osoby zapisane do dyskusji.
By³y pose³, a obecny senator, pan Jan Rulew-

ski, proszê bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Dziêkujê bardzo…)
I potem pan senator Motyczka.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Wysoka Izbo!
Pytania pokaza³y, ¿e temat jest kontrowersyj-

ny. Upowa¿ni³o mnie to do dalszych prac, ju¿ po
pracach komisji, i œledzenia tego zagadnienia.

I nasunê³o mi siê bardzo wiele w¹tpliwoœci, w¹t-
pliwoœci na miarê europejsk¹.

�ród³em wniosku o uchylenie tej konwencji s¹
prace Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci,
ale myœlê, ¿e równie¿ innych agend i Miêdzynaro-
dowej Organizacji Pracy, która wprawdzie nie jest
agend¹ europejsk¹, ale Polska jest z ni¹ zwi¹zana.

Jaka jest pierwsza w¹tpliwoœæ, która siê nasu-
wa? Nie wiem, czy pañstwo senatorowie pamiêta-
j¹, ¿e w 1999 r. Polska ratyfikowa³a Europejsk¹
Kartê Spo³eczn¹. I w art. 8 tej Europejskiej Karty
Spo³ecznej, zatytu³owanym „Prawo zatrudnio-
nych kobiet do ochrony”, jest pkt 4b, który powia-
da: „zakazaæ zatrudniania kobiet w kopalniach
pod ziemi¹ oraz w miarê potrzeby we wszystkich
pracach nieodpowiednich dla nich z powodu ich
niebezpiecznego, niezdrowego lub uci¹¿liwego
charakteru”. I to jest pewnik. Polska tê konwencjê
ratyfikowa³a, opublikowa³a w „Monitorze Pol-
skim” i, jak mi siê wydaje, Panie Ministrze, ona
jest nakazem. By³a Ÿród³em projektowania zmian
w kodeksie pracy i praktyka wykazuje, ¿e rzeczy-
wiœcie nie mamy do czynienia z przypadkami sta-
³ego zatrudniania kobiet pod ziemi¹.

W dalszych przepisach – ale nie mam pewno-
œci, czy akurat ten artyku³ Polska ratyfikowa³a –
powiada siê, mówi¹c o ochronie wybranych grup,
równie¿ zró¿nicowanych ze wzglêdu na p³eæ, ¿e
postanowienia dotycz¹ce ochrony kobiet, zw³asz-
cza zaœ odnosz¹ce siê do ci¹¿y, po³ogu i okresu po-
porodowego, nie s¹ uwa¿ane za dyskryminacjê
w rozumieniu ust. 1 tego artyku³u. Jeszcze dalej
siê mówi, ¿e mo¿na wy³¹czaæ okreœlone grupy ze
stosowania ogólnych i powszechnych zasad. I to
jest ta pierwsza w¹tpliwoœæ: czy nie ma sprzecz-
noœci miêdzy Europejsk¹ Kart¹ Spo³eczn¹, która
te¿ jest Ÿród³em prawa, a wnioskiem o uchylenie
konwencji. Czy Europejski Trybuna³ Sprawiedli-
woœci – pytam wprost – przegl¹da³ wszystkie do-
kumenty wydane w tym zakresie? To jest jedna
w¹tpliwoœæ.

Druga w¹tpliwoœæ, ju¿ poruszona przez mojego
szanownego przedmówcê, pana senatora sprawo-
zdawcê, wynika z faktu, ¿e w polskim prawie,
zw³aszcza ze wzglêdu na orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego, o których zreszt¹ bêdziemy mó-
wiæ i które to wprowadzaj¹, wychodz¹c naprzeciw
¿yciu i uznaj¹c pozycjê spo³eczn¹ kobiety oraz
uwarunkowania psychofizyczne, dopuszcza siê
ró¿nicowanie, a nawet wprost u¿ywa siê pojêcia
„uprzywilejowanie wyrównawcze”. Jest tak na
przyk³ad w powszechnym systemie zabezpiecze-
nia emerytalnego, gdzie kobiety maj¹ inne uposa-
¿enia, ró¿ni¹ce siê ze wzglêdu na wiek i nie tylko,
mimo ¿e s¹ uczestnikami tego samego systemu
ubezpieczeniowego i dotyczy ich ten sam artyku³
konstytucji.

Kolejna zatem w¹tpliwoœæ, pytanie do rz¹du:
czy dostatecznie przygotowana jest infrastruktu-
ra prawna i organizacyjna, a przede wszystkim
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gospodarka naszego kraju, z prawie stoma kopal-
niami, w których bêdzie obowi¹zywa³o prawo do
podjêcia zatrudnienia, nie tylko przyjmowania do
pracy? Proszê sobie wyobraziæ, ¿e ¿adna kobieta,
która za trochê wiêcej ni¿ rok siê zg³osi do pracy,
nie bêdzie mog³a spotkaæ siê z odmow¹ przyjêcia
do pracy ze wzglêdu na p³eæ. A jeœli j¹ siê zatrudni,
to natychmiast prawo bêdzie uruchamia³o zobo-
wi¹zania infrastrukturalne kopalñ w celu realiza-
cji stosunku pracy, takie jak: narzêdzia pracy,
warunki pracy, o których mówi³ pan doktor, sys-
tem ochrony zdrowia, co zreszt¹ okreœla Europej-
ska Karta Spo³eczna. Czy tej kobiecie, matce no-
wo narodzonego dziecka, da siê, zgodnie z kodek-
sem i konwencj¹, mo¿liwoœæ karmienia dziecka co
dwie godziny? Czy hercówka, która jest podsta-
wowym narzêdziem górnika, nie bêdzie musia³a
mieæ odmiany ¿eñskiej? Bo nasze przepisy zabra-
niaj¹ operowania przez kobiety tak ciê¿kim
narzêdziem. Czy urz¹dzenia wibracyjne – nie chcê
ju¿ tutaj wchodziæ na pañskie podwórko – których
dzia³anie ma potworny wp³yw na ka¿d¹ kobietê,
nie bêd¹ musia³y byæ przezbrojone lub wycofane
z wyposa¿enia? Wreszcie kwestia obyczajowa.
Czy ³aŸnie, niezbêdne w ka¿dej kopalni, bêd¹ od-
powiada³y filozofii przyjêtej w prawodawstwie i za-
leceniach Unii? A mo¿e do tego czasu pojawi siê
konwencja dopuszczaj¹ca tworzenie wspólnych
³aŸni?

(Senator Grzegorz Banaœ: I osoba p³ci ¿eñskiej
bêdzie pracownikiem…)

Proszê?
(Senator Grzegorz Banaœ: Osoba p³ci ¿eñskiej

bêdzie pracownikiem…)
I wtedy siê rozwi¹¿e problemy, tak.
Przewodnicz¹cy komisji, pan senator Augu-

styn, bêdzie równie¿ mówi³ o systemie emerytal-
nym. Czy nie trzeba bêdzie przebudowaæ systemu
emerytalnego ze wzglêdu na uci¹¿liwoœæ zawodo-
w¹ w ten oto sposób, ¿eby skróciæ tê uci¹¿liw¹
pracê kobiety? To s¹ pytania kierowane przede
wszystkim do rz¹du, ale te¿ do zwi¹zków zawodo-
wych i pracodawców, którzy doœæ bezkrytycznie
przyjêli to, co ju¿ za rok stanie siê obowi¹zkiem
pañstwa polskiego. Przedstawiciele tych organi-
zacji napisali, ¿e to nie wywo³a ¿adnych skutków
gospodarczych. Muszê zadaæ to pytanie, chocia¿
jestem tym, który ³uki europejskie wznosi³: czy
rz¹d nie uwa¿a, ¿e Polska ze wzglêdu na swój po-
tencja³ kopalñ podziemnych powinna byæ na
okres przejœciowy zwolniona z przestrzegania tej
konwencji? Bo dozbrojenie tych stu kopalñ
w strukturê, o której mówi³em, mo¿e wywo³aæ ne-
gatywne skutki w zakresie konkurencji w stosun-
ku do pañstw, które tej konwencji nie ratyfikuj¹,
bo s¹ poza Europ¹. A gospodarka kopalinami
w Polsce jest jedn¹ z zasadniczych i strategicz-
nych dziedzin gospodarczych.

Mia³bym wiêcej w¹tpliwoœci, ale pan marsza-
³ek tak trochê z wielkopolska na mnie patrzy,
a ja, Pomorzak, chcê ¿yæ w warunkach dobrego
s¹siedztwa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale Bydgoszcz to tak naprawdê te¿ Wielkopol-

ska…
(Senator Jan Rulewski: By³a…)
Bywa, tak. (Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Motyczkê do zabra-

nia g³osu w dyskusji.

Senator Antoni Motyczka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam legitymacjê do tego, ¿eby wyst¹piæ tutaj

przed pañstwem, dlatego ¿e jestem z zawodu gór-
nikiem, i to górnikiem, który ³adnych kilka lat
pracowa³ w kopalni na dole; przeszed³em kolejne
szczeble kariery, od ³adowacza pocz¹wszy, na
strza³owym skoñczywszy. Ponadto pracowa³em
nie tylko w kopalniach wêgla, ale te¿ w kopalniach
rud miedzi w Lubinie, Polkowicach i w innych ko-
palniach Dolnego Œl¹ska. Ale to tylko tak na mar-
ginesie.

Proszê pañstwa, chcia³bym siê odnieœæ do pra-
cy pañ w kopalniach. Przyjêta przez Polskê
w 1957 r. konwencja nr 45 mówi³a o zakazie pracy
kobiet w kopalniach. Dziœ, kiedy zmieni³y siê
okresy zatrudnienia, a szczególnie kiedy kszta³ci-
my kobiety na politechnikach, kszta³cimy panie
w zakresie mechaniki, elektroniki, hydrauliki,
w zakresie wentylacji, w zakresie geodezji, czyli
w zawodach pokrewnych, które s¹ w górnictwie
bardzo potrzebne, uwa¿am, ¿e w niektórych miej-
scach panie mog¹ pracowaæ na dole w kopalni, na
przyk³ad jako geodetki, mog¹ zajmowaæ siê hyd-
raulik¹ si³ow¹ czy elektronik¹ itd., itd. Przecie¿
dziœ w wiêkszoœci kopalñ u nas s¹ zainstalowane
urz¹dzenia rejestruj¹ce wielkoœæ zaistnia³ych
t¹pañ. To przecie¿ s¹ wysokiej klasy urz¹dzenia,
które mog¹ byæ obs³ugiwane w³aœnie przez panie.
Jestem jednak i zawsze bêdê przeciwnikiem za-
trudnienia pañ bezpoœrednio przy wêglu, pod zie-
mi¹ w kopalniach. A dlaczego? Proszê pañstwa,
jak po mnie widaæ, pierwszej m³odoœci ju¿ nie jes-
tem. Pamiêtam dziewczyny, które pracowa³y
w kopalniach. Pamiêtam wypadki, których przy-
czyn¹ by³a w³aœnie praca kobiet w kopalniach.
Nawet by³em œwiadkiem jednego z takich wypad-
ków, straszliwego, kiedy dziewczyna pozbawiona
zosta³a lewej rêki, si³¹ woli wyrwa³a sobie rêkê ra-
zem z przedramieniem. A ¿e prze¿y³a, to cud – by³a
natychmiastowa pomoc, tylko dlatego prze¿y³a,
nie inaczej. Ale to s¹ ekstremalne warunki.

Proszê pañstwa, kobiety… Powiedzia³ o tym
zreszt¹ pan senator Rulewski; przecie¿ ³opata,
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tak zwana hercówa, u¿ywana na przyk³ad przy
czyszczeniu œcie¿ki przyociosowej w kopalni, ma
od 7 kg do 8 kg pojemnoœci. Przy wêglu, czy gdzie-
kolwiek ta kobieta bêdzie pracowa³a, jest to jedno
z podstawowych narzêdzi. A przepis mówi, ¿e dla
kobiet to mo¿e byæ od 3 kg do najwy¿ej 5 kg. Czyli
trzeba by skonstruowaæ now¹ ³opatê, nowe pyrli-
ki i inne narzêdzia, ¿eby dostosowaæ je dla kobiet.

I dlatego jestem przeciwny temu, ¿eby zatru-
dniaæ kobiety bezpoœrednio na przodkach w ko-
palniach.

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie zatem z Regulaminem Senatu zamy-

kam dyskusjê.
Nie by³o tu wniosków legislacyjnych, w zasa-

dzie wiêc nie udzielam g³osu przedstawicielom
rz¹du. Gdyby by³y jakieœ w¹tpliwoœci, to propo-
nujê przeprowadziæ rozmowy ju¿ poza sal¹. Chy-
ba ¿e któryœ z panów ministrów chcia³by króciut-
ko siê ustosunkowaæ do w¹tpliwoœci pana…

Proszê bardzo, bo Regulamin Senatu to dopu-
szcza.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê krótko ustosunkowaæ do w¹tpli-

woœci formalnych podniesionych w toku dysku-
sji, mianowicie do pytania o zale¿noœæ miêdzy
konwencjami i ich uchylanie oraz o rzeczywiste
znaczenie uchylenia konwencji nr 45 Miêdzyna-
rodowej Organizacji Pracy.

Z formalnego punktu widzenia konwencja
nr 176 – bo o to pan senator pyta³ – nie uchyla
konwencji nr 45, poniewa¿ ich zakresy podmioto-
we s¹ ró¿ne. Gdyby to by³y konwencje o takim sa-
mym zakresie regulacji przedmiotowej i podmio-
towej… Konwencja nr 45 zawiera regulacje doko-
nuj¹ce rewizji jej treœci b¹dŸ zmuszaj¹ce pañstwa
do uchylenia… W sensie formalnym te konwencje
nie s¹ ze sob¹ sprzeczne. Mamy do czynienia
z klasycznym przypadkiem, kiedy prawo póŸniej-
sze modyfikuje w znacz¹cy sposób wczeœniejsze
postanowienia prawne.

Pan przewodnicz¹cy Rulewski bardzo s³usznie
stwierdzi³, ¿e ca³y zespó³ norm prawa póŸniejsze-
go modyfikuje postanowienia konwencji nr 45.
Prosi³bym wiêc o zrozumienie, ¿e nie powinno po-
wstawaæ wra¿enie, i¿ wraz z uchyleniem konwen-

cji nr 45 otwiera siê zupe³nie pusta przestrzeñ
prawna, w której mo¿na zatrudniaæ wszystkich,
w tym kobiety w kopalniach. To jest po prostu
usuniêcie przestarza³ej normy prawnej, która
w tym brzmieniu nie pasuje do wspó³czesnego po-
rz¹dku prawnego i zosta³a ju¿ de facto zast¹piona
innymi normami prawa miêdzynarodowego. Cho-
dzi o konwencjê nr 176, ale te¿ inne konwencje
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, przywo³an¹
tutaj Europejsk¹ Kartê Spo³eczn¹ oraz postano-
wienia ró¿nych dyrektyw i rozporz¹dzeñ wspólno-
towych reguluj¹cych warunki i czas pracy w us³u-
gach. Chodzi równie¿ o orzecznictwo Europej-
skiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, który – choæ
oczywiœcie w swoim orzecznictwie nie opiera siê
on na konwencjach Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy, ale na prawie wspólnotowym – odnosi siê
do podstawowej zasady niedyskryminacji.
W gruncie rzeczy podstawowym powodem uchy-
lenia tej konwencji jest chêæ nienara¿ania Polski
na zarzut dyskryminacji poprzez utrzymywanie
zakazu zwi¹zanego z p³ci¹ osoby zatrudnianej
oraz chêæ uregulowania tego na podstawie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa miêdzynarodowe-
go i prawa krajowego, które, zdaniem rz¹du, w na-
le¿yty i dostateczny sposób zabezpieczaj¹ prawa
wszystkich osób zatrudnionych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
W takim razie dyskusjê i wyjaœnienia zakoñ-

czyliœmy.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o wypowiedzeniu Konwencji Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy nr 45 dotycz¹cej zatrudniania
kobiet przy pracach pod ziemi¹ we wszelkiego ro-
dzaju kopalniach, przyjêtej w Genewie dnia
21 czerwca 1935 r., zostanie przeprowadzone,
mam nadziejê, za pó³torej godziny, pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ósme-
go…

Czy pan marsza³ek chce przej¹æ przewodni-
ctwo? Proszê bardzo, powierzam punkt ósmy pa-
nu marsza³kowi.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpa-

trzenia punktu ósmego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na jedenastym posiedze-
niu w dniu 28 marca. Do Senatu zosta³a przeka-
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zana w dniu 31 marca. Marsza³ek Senatu w dniu
1 kwietnia 2008 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regula-
minu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej. Komisja po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej
sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 90, a sprawozdanie komisji
w druku nr 90A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, senatora Mieczys³awa Augustyna,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w rozpatrywanej sprawie.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To jest bardzo wa¿na ustawa. Wnosi³em o jej

wprowadzenie do porz¹dku dzisiejszych obrad,
poniewa¿, jak pañstwo wiecie z licznych maili,
pism, zapytañ, wizyt w naszych biurach senator-
skich, jest to ustawa bardzo oczekiwana. Chodzi
w niej nie tylko, jak zak³ada³ projekt poselski,
o wdro¿enie orzeczenia Trybuna³u Konstytucyj-
nego z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. Mamy tu rów-
nie¿ inne uregulowania, dotycz¹ce nie tylko o-
siemdziesiêciopiêciotysiêcznej grupy mê¿czyzn
urodzonych przed 1949 r., ale wszystkich ubez-
pieczonych, zarówno w systemie emerytalnym
powszechnym, tak to nazwijmy, jak i w ubezpie-
czeniu spo³ecznym rolników. Ustawa ta zawiera
bowiem a¿ trzy uregulowania o bardzo du¿ej do-
nios³oœci.

To pierwsze, zwi¹zane z przywo³anym wyro-
kiem, uwzglêdnia stanowisko Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, i¿ przepis, który nie zezwala³ mê¿czyz-
nom po osi¹gniêciu szeœædziesiêciu lat ¿ycia
i z trzydziestopiêcioletnim sta¿em pracy na prze-
chodzenie na wczeœniejsze emerytury, jest dys-
kryminuj¹cy. W³aœciwie trzeba tu powiedzieæ, ¿e
pierwszy raz ma miejsce taka sytuacja. Myœmy
przyzwyczaili siê dyskryminacjê kojarzyæ z osoba-
mi niepe³nosprawnymi i kobietami, a tym razem
Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e to mê¿-
czyŸni s¹ w systemie emerytalnym dyskrymino-
wani i ¿e maj¹ inne ni¿ reszta prawa.

Ale warto te¿ powiedzieæ, ¿e niedyskryminacja
w systemie emerytalnym, nawet po wprowadze-
niu tego uregulowania, nie oznacza równoœci.
Dlatego te¿ prawdopodobnie bêdziemy do tego te-
matu wracaæ, zreszt¹ sk¹din¹d mi wiadomo – to
znaczy z prac komisji – ¿e jest ju¿ kolejna skarga
dotycz¹ca pozostawienia w regulacji, ju¿ po wdro-
¿eniu wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, ró¿ni-
cy wieku miêdzy kobietami a mê¿czyznami i ró¿-
nicy sta¿u miêdzy kobietami a mê¿czyznami. Czy
Trybuna³ Konstytucyjny jeszcze raz do tego tema-
tu wróci i po raz kolejny bêdziemy œwiadkami wy-

równywania w systemie emerytalnym szans mê¿-
czyzn w stosunku do kobiet? Có¿, czas poka¿e.
Ale pamiêtajmy, ¿e to uregulowanie ma charakter
incydentalny, obowi¹zywaæ bêdzie przez kilka na-
stêpnych lat – wówczas mê¿czyŸni bêd¹ mogli
przechodziæ na wczeœniejsz¹ emeryturê, jeœli tyl-
ko bêd¹ mieli co najmniej trzydziestopiêcioletni
sta¿ pracy.

Proszê pañstwa, ta ustawa dziêki przed³o¿eniu
rz¹dowemu zosta³a pod wzglêdem treœci znacznie
rozszerzona. Mianowicie nowelizuje ona dwie ko-
lejne ustawy: o ubezpieczeniu spo³ecznym rolni-
ków, konkretnie art. 41b ust. 11, oraz ustawê
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych – to jest
art. 3 pkt 1 lit. a.

Czego dotycz¹ zmiany w tej drugiej grupie?
Otó¿ te zmiany wprowadzaj¹ mo¿liwoœæ docho-
dzenia zwrotu nienale¿nie op³aconych sk³adek
nie przez piêæ lat, jak to do tej pory by³o, ale przez
dziesiêæ lat. Chodzi o ekwiwalentnoœæ uprawnieñ
ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Do tej pory by³o
tak, ¿e ZUS móg³ dochodziæ swoich sk³adek przez
dziesiêæ lat, ale ubezpieczony w wypadku nadp³a-
ty nie móg³ tego czyniæ przez dziesiêæ lat, lecz jedy-
nie przez piêæ lat, póŸniej zaœ traci³ to uprawnie-
nie. A dziêki temu wprowadzanemu przepisowi
uprawnienia obu stron umowy ubezpieczeniowej
bêd¹ zrównane.

Drugie uregulowanie odnosz¹ce siê do tej usta-
wy, dotycz¹ce zarówno ubezpieczonych emerytal-
nie rolników, jak i pracowników, umo¿liwia zwrot
nienale¿nie op³aconych sk³adek równie¿ bezpo-
œrednio ubezpieczonym. Do tej pory by³o tak, ¿e
zwrot ten bezpoœrednio nie by³ mo¿liwy i kiedy
p³atnik gin¹³ – bo przecie¿ ruch wœród firm, na
rynku, jest ogromny – to sam ubezpieczony, mimo
stwierdzenia nadp³aty, by³ praktycznie pozbawio-
ny prawa do odzyskania nienale¿nie pobranych
sk³adek. Ale teraz dziêki temu przed³o¿eniu
rz¹dowemu taka mo¿liwoœæ siê pojawi i przez
dziesiêæ lat ubezpieczeni bêd¹ mogli dochodziæ, ¿e
tak powiem, nadwy¿ek wp³aconych do systemu
emerytalnego.

Proszê pañstwa, trzecie uregulowanie, które
dotyczy systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, za-
warte jest w art. 50 tej ustawy z 13 paŸdziernika
1998 r.. Mianowicie przedmiotem nowelizacji sta³
siê sposób obliczania wysokoœci hipotetycznej
emerytury. I jest to, proszê pañstwa, bardzo wa¿-
ne uregulowanie. Dzisiaj raz do roku ubezpiecze-
ni dostaj¹, pañstwo te¿, informacjê na temat mo¿-
liwej przysz³ej emerytury ka¿dego z pañstwa. I na
pewno ka¿dy z nas ze zdziwieniem patrzy³ na te li-
czby tam podawane, ze zdziwieniem i najczêœciej
z przera¿eniem. Otó¿ wed³ug dotychczasowego
systemu mo¿na by³o podawaæ dane o wysokoœci
hipotetycznej emerytury po osi¹gniêciu przez nas
wieku emerytalnego, ale by³o to wyliczane na pod-
stawie dotychczas wp³aconych sk³adek podzielo-
nych przez okres, który, hipotetycznie, zosta³ nam
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do prze¿ycia. I to wprowadza³o w b³¹d, bo przecie¿
najprawdopodobniej ka¿dy z nas ma przed sob¹ je-
szcze wiele, wiele lat pracy, a wiêc ten ostateczny
wynik bêdzie zale¿a³ od wysokoœci sk³adek, które
dopiero nap³yn¹. Dlatego te¿ to naliczanie hipotety-
cznych wyp³at emerytalnych, mimo pierwotnego
zamiaru, w tej konstrukcji raczej niestety wprowa-
dza³o w b³¹d, ani¿eli pe³ni³o funkcjê edukacyjn¹.
Teraz, po wprowadzeniu zmian sejmowych, ten
sposób naliczania bêdzie bardziej adekwatny do
rzeczywistoœci. Otó¿ bêdzie siê wylicza³o œredni¹
sk³adkê przez ten okres, który nam pozosta³ do
emerytury, i dopiero tê kwotê zgromadzonego kapi-
ta³u pocz¹tkowego i wysokoœci sk³adek bêdzie siê
dzieli³o przez hipotetyczn¹ d³ugoœæ dalszego ¿ycia.
Wówczas wynik, który bêdziemy otrzymywaæ, bê-
dzie du¿o bardziej zbli¿ony do prawdopodobnego.

Mo¿na zak³adaæ, ¿e skoro z wiekiem zarabiamy
na ogó³ coraz wiêcej – z tytu³u wzrostu kwalifika-
cji, awansów, z tytu³u wzrostu dodatków sta¿o-
wych – to nawet je¿eli wyst¹pi jakaœ pomy³ka, wy-
nik bêdzie raczej in plus. Oczywiœcie mo¿e te¿ zda-
rzyæ siê utrata pracy i wiadomo, ¿e wszystko siê
wtedy zaburza. W ka¿dym razie jednak takie dane
bêd¹ mia³y charakter rzeczywiœcie edukacyjny,
instrukta¿owy. I taki jest zamiar, to znaczy ¿eby
pokazaæ ubezpieczonym, i¿ warto pracowaæ, war-
to zarabiaæ, a je¿eli nam dopisze szczêœcie, ¿ycio-
we powodzenie, utrzymamy siê w pracy i w zdro-
wiu, to nasza emerytura mo¿e byæ przyzwoita i bê-
dzie przyzwoita. Oczywiœcie dotyczy to tylko tej
czêœci, która jest zwi¹zana z ubezpieczeniem
w ZUS, a nie tej z otwartych funduszy emerytal-
nych – tu trzeba by jeszcze sobie do³o¿yæ, ¿e tak
powiem, minimum 1/3, i to bêdzie emerytura, ja-
ka powinna nap³yn¹æ z otwartego funduszu eme-
rytalnego. W ka¿dym razie p³acimy o 1/3 sk³adki
wiêcej i mamy nadziejê, ¿e minimum tyle w poró-
wnaniu do wyp³at z ZUS bêdziemy w stanie odzys-
kiwaæ.

Drodzy Pañstwo, rekomendujê w imieniu Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej przyjêcie tej
ustawy bez poprawek, byœmy mê¿czyzn ubiega-
j¹cych siê o wczeœniejsze przejœcie na emeryturê
nie skazywali wiêcej, mimo wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego, na rozprawy s¹dowe, które do-
piero dziœ upowa¿niaj¹ do przyznania tego œwiad-
czenia. A takich spraw w s¹dach jest ju¿ bardzo
wiele. Przerwijmy to, wdra¿aj¹c do naszego syste-
mu przede wszystkim postanowienia orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego.

Jestem przekonany, ¿e w dyskusji wyp³yn¹ je-
szcze inne w¹tki, bo przecie¿ wszyscy zdajemy so-
bie sprawê z tego, ¿e ustawa ta wp³ywa na przy-
sz³oœæ systemu emerytalnego. Ponadto w jakiejœ
mierze mo¿e budziæ zdziwienie to, ¿e kiedy rz¹d
i wszyscy analitycy mówi¹ o koniecznoœci wyd³u-
¿ania wieku emerytalnego, my i ten sam rz¹d re-

komendujemy ustawê obni¿aj¹c¹ wiek emerytal-
ny. Ale to, jak s¹dzê, poruszone ju¿ zostanie
w dyskusji. Ja oddajê siê do pañstwa dyspozycji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tak jest.
Proszê pañstwa, zgodnie z art. 44 ust. 5 Regu-

laminu Senatu przed przyst¹pieniem do dyskusji
senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê – podkreœlam: nie d³u¿ej ni¿ mi-
nutê – zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie. Dziêkujê bardzo.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
wniesiona jako rz¹dowy projekt ustawy oraz po-
selski projekt ustawy. Do reprezentowania stano-
wiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³
upowa¿niony minister pracy i polityki spo³ecznej.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os teraz
mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawi-
ciel rz¹du, czyli podsekretarz stanu, pani Agnie-
szka Ch³oñ-Domiñczak.

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
W imieniu rz¹du chcia³abym poprosiæ

o poparcie inicjatywy rz¹dowej, która zosta³a
przedstawiona jako projekt w druku nr 90. Jest to
projekt, który, jak s³usznie powiedzia³ pan prze-
wodnicz¹cy Augustyn, jest realizacj¹ wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego. Wyrok ten nak³ada
obowi¹zek wyrównania praw dotycz¹cych mo¿li-
woœci przechodzenia na wczeœniejsze emerytury
kobiet i mê¿czyzn w starym systemie emerytal-
nym, to jest mo¿liwoœci zwi¹zanych z warunkami
do przyznawania tej emerytury, a niezwi¹zanych
z wiekiem, gdy¿ ten pozosta³ zró¿nicowany i wy-
nosi piêædziesi¹t piêæ lat dla kobiet, a szeœædzie-
si¹t lat dla mê¿czyzn.

Korzystaj¹c niejako z okazji, rz¹d zaproponowa³
jeszcze dwa dodatkowe rozwi¹zania, które naszym
zdaniem wyrównuj¹ prawa p³atników sk³adek
i osób ubezpieczonych, a dotycz¹ zwrotu nienale¿-
nie op³aconych sk³adek na ubezpieczenia spo³ecz-
ne. Otó¿ proponujemy ten okres w odniesieniu do
dochodzenia zobowi¹zañ z tytu³u nadp³aconych
sk³adek wyd³u¿yæ do dziesiêciu lat, czyli wyrównaæ
go dla p³atników sk³adek i osób ubezpieczonych,
tak by by³ zrównany z dziesiêcioletnim okresem,
jaki do tej pory ZUS ma na to, ¿eby dochodziæ sk³a-
dek, które nie by³y p³acone. Czyli jest to poniek¹d
antycypowanie tego, co mog³oby siê zdarzyæ, gdyby
tê nierównoœæ w systemie utrzymaæ.
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Trzecia sprawa, te¿ bardzo wa¿na, dotyczy tego,
aby w pe³niejszy sposób informowaæ osoby ubez-
pieczone o tym, jak w nowym systemie emerytal-
nym bêd¹ wygl¹da³y ich przysz³e emerytury. Cho-
dzi tu o to, ¿eby osoby te bardziej œwiadomie pode-
jmowa³y decyzje o przechodzeniu na emeryturê
w systemie, w którym w inny sposób bêdzie siê wy-
liczaæ i okres p³acenia sk³adek, i to, ile, statystycz-
nie rzecz bior¹c, emeryturê bêdzie siê pobiera³o.

Projekt ten, tak¿e po pracach w Sejmie i po pra-
cach w komisji senackiej, jest oczywiœcie nadal
popierany przez rz¹d, dlatego rz¹d prosi o jego
przyjêcie i uchwalenie ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Mo¿e pani minister jeszcze pozostanie przy mó-

wnicy, bo mog¹ byæ pytania.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na po-
siedzeniu przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z oma-
wianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Proszê bardzo. Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Pani Minister, Trybuna³ Konstytucyjny kiero-

wa³ siê tu przes³ank¹ nierównego traktowania ko-
biet i mê¿czyzn. Ale rozwi¹zanie, które zapropo-
nowa³ rz¹d, nie usuwa tej nierównoœci – nadal
ró¿nicuje prawa mê¿czyzn i kobiet.

Zatem mam pytanie: czy nie nara¿amy siê na
kolejne orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego
i koniecznoœæ nowej regulacji?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Trybuna³ Konstytucyjny w swoim orzeczeniu

odniós³ siê tylko i wy³¹cznie do przepisów art. 29
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, a konkretnie do wy-
mienionych tam warunków umo¿liwiaj¹cych
przechodzenie na wczeœniejsz¹ emeryturê kobiet
i mê¿czyzn. Przypomnê: do tej pory kobiety mog³y
przechodziæ na wczeœniejsz¹ emeryturê w wieku

o piêæ lat ni¿szym ni¿ ustawowy wiek emerytalny
wynosz¹cy szeœædziesi¹t lat, czyli w wieku piêæ-
dziesiêciu piêciu lat, je¿eli pracowa³y przez dwa-
dzieœcia lat i mia³y orzeczon¹ ca³kowit¹ niezdol-
noœæ do pracy lub je¿eli pracowa³y przez lat trzy-
dzieœci – i wtedy nie by³o ¿adnych dodatkowych
warunków. W odniesieniu do mê¿czyzn ten sam
artyku³ mówi³ o tym, ¿e mê¿czyŸni mog¹ przejœæ
na wczeœniejsz¹ emeryturê w wieku szeœædziesiê-
ciu lat, je¿eli przepracowali dwadzieœcia piêæ lat
i s¹ ca³kowicie niezdolni do pracy. Nie by³o innej,
tej drugiej mo¿liwoœci. Zosta³a ona zaproponowa-
na w³aœnie teraz, w ramach wyrównania liczby
warunków. A wiêc wprowadza siê mo¿liwoœci
przejœcia na wczeœniejsz¹ emeryturê po trzydzie-
stu piêciu latach pracy i osi¹gniêciu wieku szeœæ-
dziesiêciu lat. Z tego punktu widzenia to roz-
wi¹zanie jest wyrównaniem praw, o którym mówi³
Trybuna³ Konstytucyjny.

Inn¹ wa¿n¹ kwesti¹, podniesion¹ chocia¿by
przez rzecznika praw obywatelskich, jest kwestia
wieku emerytalnego i jego zró¿nicowania, które
wystêpuje nie tylko w odniesieniu do wczeœniej-
szej emerytury, ale tak¿e w odniesieniu do usta-
wowego wieku emerytalnego. Zapytanie w tej
sprawie skierowa³ do Trybuna³u Konstytucyjnego
rzecznik praw obywatelskich, tak ¿e rz¹d w tym
momencie oczywiœcie oczekuje na orzeczenie try-
buna³u rozstrzygaj¹ce, czy istnienie nierównoœci
w zakresie wieku emerytalnego jest zgodne z kon-
stytucj¹. Dlatego te¿ na tym etapie, bior¹c pod
uwagê zaistnia³e warunki i sytuacjê, nie chcia³a-
bym siê wypowiadaæ, gdy¿ w tym momencie, jak
powiedzia³am, jest to materia, co do której przede
wszystkim musi siê wypowiedzieæ Trybuna³ Kon-
stytucyjny. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pan senator Iwan. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Pani Minister, ze wzglêdów spo³ecznych ta

ustawa jest bardzo oczekiwana. Równie¿ do na-
szych biur senatorskich wp³ywaj¹ w tej sprawie
petycje itd. Jest to ustawa rz¹dowa, dlatego rozu-
miem, ¿e zosta³y ocenione konsekwencje bud¿e-
towe zwi¹zane z jej wprowadzeniem. Chcia³bym
wiêc, ¿eby by³a pani uprzejma powiedzieæ parê
s³ów na temat bie¿¹cego bud¿etu i zamkniêcia tej
sprawy, bo jest to w koñcu ustawa epizodyczna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Pani Minister.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:

Tak, oczywiœcie jest to ustawa epizodyczna
w tym sensie, ¿e dotyczy osób objêtych starym sy-
stemem emerytalnym, tak¿e osób urodzonych
przed 1949 r. A wiêc gdy spojrzymy na to, ¿e cho-
dzi o mê¿czyzn, którzy maj¹ szeœædziesi¹t lat, ale
nie wiêcej ni¿ szeœædziesi¹t piêæ, to oka¿e siê, ¿e
jest to w sumie piêæ roczników: osoby urodzone
w roku 1948, 1947, 1946, 1945 i 1944. Szacunki
zosta³y przygotowane na podstawie za³o¿eñ, które
zosta³y okreœlone w ustawie bud¿etowej – gdy¿ to
tych za³o¿eñ powinniœmy siê trzymaæ – i wed³ug
nich w tym roku ustawa ta przyniesie skutki w po-
staci zwiêkszenia wydatków Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych o mniej wiêcej 1 miliard 100 ty-
siêcy z³. W przysz³ym roku mo¿e to byæ suma oko-
³o 1 miliarda 800 milionów z³, a w jeszcze nastêp-
nym – oko³o 1 miliarda 700 milionów z³.

Ale z t¹ ustaw¹ zwi¹zane bêdzie tak¿e to, ¿e
zmniejszone zostan¹ wp³ywy ze sk³adek do syste-
mu ubezpieczeñ spo³ecznych. Ubytek tych wp³y-
wów w tym roku zosta³ okreœlony – przepraszam,
podam te liczby z g³owy – na mniej wiêcej 400 mi-
lionów z³, przysz³orocznych na 600 milionów z³,
a tych w nastêpnym roku na 500 milionów z³. Tak
¿e ³¹czne skutki finansowe bêd¹ wynosiæ w tym
roku nieca³e 2 miliardy, a w przysz³ym roku nieco
ponad 2 miliardy z³.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skorupa. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkuje, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, mam pytanie dotycz¹ce przed³u-

¿enia do dziesiêciu lat tego okresu, kiedy p³atnik
ZUS mo¿e wyst¹piæ o zwrot nadp³aconych sk³a-
dek. Czy macie jakieœ obliczenia co do tego, ilu ta-
kich wniosków mo¿na siê spodziewaæ i jak¹ kwotê
ZUS bêdzie musia³ wyp³aciæ? Czy nie jest to kon-
sekwencja poprzedniej ustawy, wed³ug której
przed³u¿ono do dziesiêciu lat okres na œci¹ganie
sk³adek w zwi¹zku z niezap³aconymi przez p³atni-
ków ZUS sk³adkami? Czy na skutek protestów
tych p³atników… Bo czêsto spotykam siê z takimi
sytuacjami, ¿e p³atnicy sk³adek otrzymali decyzje
dotycz¹ce koniecznoœci zap³acenia sk³adek
sprzed oœmiu czy dziesiêciu lat, choæ te sk³adki
zosta³y przez nich prawdopodobnie zap³acone,
tylko ¿e oni nie maj¹ na to dowodów wp³aty, gdy¿
obowi¹zywa³o przechowywanie ich przez piêæ lat,
a wiêc dokumenty by³y przechowywane tylko
przez piêæ lat. A wiêc p³atnicy nie maj¹ takich do-

wodów wp³at i nie mog¹ uzasadniæ, ¿e te sk³adki
zap³acili. Mnie siê wydaje, ¿e ta ustawa nie objê³a
okresu przejœciowego, ale ¿e chcecie w jakiœ spo-
sób sprawê tego bubla prawnego, który zosta³
uchwalony, rozmydliæ t¹ rekompensat¹ dla p³at-
ników, którzy te sk³adki nadp³acili. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Moim zdaniem, nie jest to bubel prawny. Przy-

pomnê, ¿e op³acanie sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne jest zwi¹zane tak¿e z tym, ¿e system
i Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych p³aci œwiad-
czenia z tego tytu³u wynikaj¹ce.

Je¿eli mogê, to chcê przypomnieæ, ¿e od 1998 r.
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne p³acone s¹
wspólnie przez pracodawców i przez pracowników,
to znaczy s¹ potr¹cane z ich wynagrodzeñ. W tym
kontekœcie dla mnie osobiœcie, jako osoby zajmu-
j¹cej siê system ubezpieczeñ spo³ecznych, przede
wszystkim trudn¹ sytuacj¹ jest to, ¿e ktoœ takich
sk³adek w ogóle nie p³aci. Nie jest to przecie¿ poda-
tek, ale jest to danina, z której wynika œwiadczenie
dla swojego pracownika. Dlatego, moim zdaniem,
s³uszne by³o wyd³u¿enie okresu dochodzenia nale¿-
noœci z tego tytu³u do dziesiêciu lat. To jest tak, ¿e
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych posiada informa-
cje, posiada dane na temat tego, jak wygl¹da³a
sprawa tych sk³adek, które powinny zostaæ zap³a-
cone, i jakie zosta³y zap³acone. A wiêc myœlê, ¿e tu-
taj istnieje mo¿liwoœæ posi³kowania siê danymi,
które s¹ gromadzone w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych. Wyrównanie okresu dochodzenia nale¿-
noœci do dziesiêciu lat w przypadku sk³adek nad-
p³aconych wydaje siê rozwi¹zaniem raczej korzy-
stnym, nie zamydlaniem komuœ oczu, tylko powie-
dzeniem, ¿e w takiej sytuacji tak¿e ZUS bêdzie ek-
wiwalentnie zwraca³ sk³adki w takim okresie. Tak
¿e, jak myœlê, w tym przypadku „zamydlanie” jest
naprawdê Ÿle u¿ytym sformu³owaniem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator.
Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Pani Minister!
Chcia³bym zapytaæ, jak bêdzie dzia³aæ noweli-

zowana ustawa, jeœli chodzi o choroby zawodowe.
Dotychczas mê¿czyzna, który uzyska³ rentê z ty-
tu³u choroby zawodowej, móg³ przechodziæ na
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emeryturê w krótszym czasie, to znaczy w wieku
szeœædziesiêciu lat. W tej chwili w ¿ycie wchodzi
ustawa po nowelizacji, która daje mê¿czyznom
mo¿liwoœæ przechodzenia na emerytury w wieku
szeœædziesiêciu lat. Czy w przypadku osób, które
korzystaj¹ w tej chwili z uprawnieñ do wczeœniej-
szego przechodzenia na emerytury z tytu³u choro-
by zawodowej, ten wiek skróci siê do piêædziesiê-
ciu piêciu lat?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Nie, on pozostanie na poziomie, na jakim jest,

bêdzie wynosi³, tak samo jak do tej pory, szeœædzie-
si¹t lat przy dwudziestu piêciu latach sta¿u pracy,
a do tego warunek ca³kowitej niezdolnoœæ do pra-
cy, bo to jest sytuacja, w której mo¿na otrzymaæ
prawo do emerytury. Ustawa wprowadza drug¹
mo¿liwoœæ, szeœædziesi¹t lat przy trzydziestu piê-
ciu latach pracy, kiedy mo¿na uzyskaæ prawo do
wczeœniejszej emerytury. W przypadku tych, któ-
rzy maj¹ renty z tytu³u choroby zawodowej, s¹ to
osoby uznane za ca³kowicie niezdolne do pracy
i one bêd¹ mog³y korzystaæ z tego uprawnienia tak,
jak do tej pory. Dalszego obni¿ania wieku upra-
wniaj¹cego mê¿czyzn do przejœcia na wczeœniejsz¹
emeryturê w ¿adnym razie nie przewidujemy.

Senator Lucjan Cichosz:
I jeszcze drugie pytanie. Czy nabyte uprawnie-

nia z tytu³u choroby zawodowej ci¹gle daj¹ upra-
wnienia do korzystania z tej emerytury zwiêkszo-
nej o jedn¹ drug¹ renty?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Tak.
(Senator Lucjan Cichosz: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Jeszcze raz pan senator Skorupa, jak rozu-

miem. Tak?

Senator Tadeusz Skorupa:
W zwi¹zku z tym pytaniem ja mam jeszcze dru-

gie pytanie. Jaka jest liczba wniosków o zwrot
sk³adek nadp³aconych przez pracowników i przez
pracodawców? I w zwi¹zku z czym podjêta jest ini-
cjatywa przyjêcia tej ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:

W tym momencie nie mamy informacji, jaka
jest liczba takich wniosków.

Inicjatywa tej ustawy wynika³a z sygna³ów od
osób ubezpieczonych i od p³atników sk³adek, ¿e ta-
kie sprawy siê pojawiaj¹, dlatego ¿e nadp³acone
sk³adki dotycz¹ przede wszystkim sytuacji, kiedy
przekroczona zosta³a… Przypomnê, ¿e ta sytuacja
pojawia siê szczególnie po 1998 r., kiedy wprowa-
dzone zosta³o ograniczenie podstawy wymiaru
sk³adek do trzydziestokrotnoœci przeciêtnego wy-
nagrodzenia. Tak jak wyjaœnia³am, sama inicjaty-
wa, poza tymi sygna³ami, które nap³ynê³y, wynika³a
tak¿e z potrzeby wyrównania praw p³atników sk³a-
dek, ubezpieczonych i Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych we wzajemnych relacjach, je¿eli chodzi o za-
leg³oœci. Tak ¿e to by³o g³ówn¹ przyczyn¹, to i te syg-
na³y. Dok³adnej statystyki tu jednak nie mam.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Tadeusz Skorupa: Mo¿e jeszcze te-

mat…)
Proszê bardzo. Przepraszam, mo¿e pan senator

po prostu weŸmie udzia³ w debacie? Bo wchodzi-
my w pytania…

(Senator Tadeusz Skorupa: Krótko…)
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dlaczego nie móg³ zostaæ ten okres piêcioletni?

I dlaczego, skoro szanse by³y wyrównane dla jednej
i dla drugiej strony, przed³u¿amy ten galimatias
i ba³agan w ZUS do dziesiêciu lat? W ci¹gu piêciu
lat tak samo mo¿na zrobiæ porz¹dek w dokumen-
tacji i œci¹gn¹æ te sk³adki. Nie dziwi³bym siê, gdyby
tu chodzi³o o jakichœ przestêpców, którzy nie p³aci-
li tych sk³adek czy wymuszali je w jakiœ sposób na
ZUS i w zwi¹zku z tym by³yby wyroki skazuj¹ce,
wtedy mo¿na ten okres przed³u¿yæ do dziesiêciu
lat. Ale nie w przypadku uczciwych obywateli, któ-
rzy starali siê p³aciæ i którzy w tej chwili nie maj¹
dowodów wp³at, s¹ obci¹¿ani p³atnoœciami, co do
których nie s¹ œwiêcie przekonani, czy je zap³acili,
a nie mog¹ tego udowodniæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Minister.
(Rozmowy na sali)
A pañstwa proszê o ciszê.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:

Bardzo przepraszam, ale prawo jest prawem
w stosunku do wszystkich. Wie pan, generalnie
Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych czy ustawo-
dawcy trudno jest stwierdziæ, czy ten, kto nie p³aci³
sk³adek siedem lat temu, czyni³ to z pobudek, po-
wiedzia³abym, kryminalno-przestêpczych, czy tak
naprawdê te sk³adki zap³aci³. Je¿eli je zap³aci³, to
myœlê, ¿e ta kwestia mo¿e byæ wyjaœniona z Zak³a-
dem Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Prawo powinno
byæ jednak równe dla wszystkich obywateli i to na
tym gruncie stoimy, a nie na gruncie tego, ¿e w ja-
kiœ sposób mo¿emy oznaczyæ, kto nie p³aci sk³adek
z powodów przestêpczych, a kto nie p³aci sk³adek
z powodów, ¿e tak powiem, uczciwych. Myœlê, ¿e
naprawdê prawo powinno byæ jasne i przejrzyste,
¿e powinno w równy sposób traktowaæ wszystkich.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Cichosz, proszê bardzo.
(G³os z sali: Cichoñ.)
Cichoñ, przepraszam bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Minister, chcia³bym spytaæ o jedn¹ sprawê,

w nawi¹zaniu do pytania pana senatora Skorupy.
Zapewnechodzi³omuo to, dlaczegoprzy zrównaniu
pozycji ubezpieczonych i ubezpieczyciela, to znaczy
ZUS, nie wprowadzono okresu piêcioletniego, tylko
dziesiêcioletni. Zapewne chodzi³o panu o to, ¿e ci,
którzy p³ac¹ sk³adki, maj¹ czêsto trudnoœci z udo-
kumentowaniem tego dla tak d³ugiego okresu, gdy
tymczasem dla ZUS nie jest to ¿aden problem, bo
maj¹ tam fachow¹ obs³ugê, komputeryzacjê itd.
Mo¿na by³o to zrównanie uprawnieñ przeprowadziæ
w taki sposób, jak tu zrobiono, to znaczy wprowa-
dzono dla obydwu stron tego stosunku ubezpiecze-
niowegodziesiêcioletni okresprzedawnienia, a rów-
nie dobrze mo¿na by³o wprowadziæ okres piêciolet-
ni. O to chyba panu senatorowi chodzi³o.

(G³os z sali: Tak.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Myœlê, ¿e tutaj kierowaliœmy siê przes³ankami

wynikaj¹cymi g³ównie z chêci poprawy sytuacji
osób ubezpieczonych i p³atników sk³adek, którzy

nadp³acili te sk³adki i nie mieli zwrotu. Dziêki wy-
d³u¿eniu tego okresu do dziesiêciu lat mog¹ ten
zwrot uzyskaæ. Tak ¿e ta konkretna inicjatywa ma
na celu, powiedzia³abym, poprawienie sytuacji
p³atników sk³adek i ubezpieczonych i umo¿liwienie
wyd³u¿enia okresu, za który jest dokonywany zwrot
sk³adek. Tak ¿e, odnosz¹c siê do dzisiejszego pro-
jektu ustawy, myœlê, ¿e jest to rozwi¹zanie raczej
korzystne dla osób ubezpieczonych ni¿ niekorzy-
stne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania?

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pani Minister, jeszcze ja mam takie pytanie.

Mianowicie, w 1998 r. ustawa emerytalna wpro-
wadzi³a górny pu³ap œwiadczeñ. Prawda?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Sk³adek.)

Do dwóch i pó³ œredniej. Czy mo¿emy mówiæ
o nadp³atach w poprzednim okresie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak: To
znaczy, limit, je¿eli chodzi o…)

Od tego momentu sk³adki s¹ naliczane tak,
jakby wysokoœæ wynagrodzenia nie przekracza³a
dwóch i pó³ œredniej, a w poprzednim okresie by³y
naliczane od pe³nego wynagrodzenia.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Tak, z tym ¿e ju¿ od 1992 r. obowi¹zuj¹ przepi-

sy, które ograniczaj¹ maksymaln¹ podstawê wy-
miaru œwiadczenia emerytury i renty w³aœnie do
poziomu…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Od
1992 r., tak?)

Tak.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Aha.)
Ograniczaj¹ to do 250% przeciêtnego wynagro-

dzenia. Krótko mówi¹c, bez wzglêdu na to, ile ktoœ
zarabia, i tak emeryturê czy rentê ma liczon¹ do
tego limitu.

W 1998 r., kiedy uchwalane by³y przepisy doty-
cz¹ce zmiany sposobu liczenia emerytur i, tak na-
prawdê, zmiany sposobu op³acania sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne, rz¹d uzna³, i¿ nale¿y
wprowadziæ ekwiwalentnoœæ po stronie p³aco-
nych sk³adek, gdy¿ mieliœmy sytuacjê, ¿e sk³adki
by³y p³acone od ka¿dej wysokoœci wynagrodzenia,
ale œwiadczenie by³o naliczane tylko do 250%.
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I teraz, w przypadku nowego systemu emerytal-
nego, w którym emerytura jest liczona w zale¿no-
œci od tego, jaka jest wysokoœæ p³aconych przez
dan¹ osobê sk³adek emerytalnych, i do Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, i do otwartych fundu-
szy emerytalnych, wprowadzenie takiej samej ek-
wiwalentnoœci w wysokoœci œwiadczenia wyma-
ga³o wprowadzenia ograniczenia, je¿eli chodzi
o podstawê wymiaru sk³adek. Krótko mówi¹c,
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne nie jest stri-
cte podatkiem, jest zwi¹zana z tym, jak wygl¹da
prawo do œwiadczeñ. I tutaj wyrównane zosta³o to,
jak p³acimy sk³adki, i to, jakie jest prawo do
œwiadczenia, czy to emerytury, czy renty, i w sta-
rym, i w nowym systemie emerytalnym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tak jest, dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by jeszcze

zadaæ pytanie?
Pan senator Iwan, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Pani Minister, w nawi¹zaniu do pytania pana

marsza³ka: czy mo¿na wyt³umaczyæ, daæ odpo-
wiedŸ panu marsza³kowi w ten sposób, ¿e nadp³a-
ty mog¹ wynikaæ z tego, ¿e w trakcie roku nastê-
puje zmiana pracy i informacje z jednego zak³adu
pracy do drugiego nie s¹, jak gdyby, przekazywa-
ne. Je¿eli dotyczy to osób wysoko uposa¿onych,
wtedy zdarzaj¹ siê w³aœnie przypadki przekrocze-
nia tego pu³apu trzydzieœci razy dwuipó³krotno-
œci. Mo¿na tak to wyt³umaczyæ?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Tak, mo¿na tak to wyt³umaczyæ.)

Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Przy czym to dotyczy nie tylko zmiany pracy. Je¿e-
li, na przyk³ad, dana osoba ma dwóch lub wiêcej
pracodawców, taka sytuacja te¿ wystêpuje.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Kwiatkowski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Pani Minister, ja chcia³bym zadaæ pytanie

w zwi¹zku z t¹ informacj¹, ¿e emerytury wczeœniej
mog³y byæ wyp³acane do 250% œredniego wyna-
grodzenia. My czasami s³yszymy o emeryturach,

które s¹, ja bym powiedzia³, wy¿sze ni¿ 250% œre-
dniego wynagrodzenia, na przyk³ad emerytury
by³ych wysokich funkcjonariuszy s³u¿b mundu-
rowych z czasów PRL. Czy to s¹ inne regulacje?
Sk¹d taka wysokoœæ i tak ra¿¹ce ró¿nice? One
akurat, moim zdaniem, przekraczaj¹ tê podan¹
liczbê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Tak, s³u¿by mundurowe s¹ objête odrêbnymi

regulacjami o zaopatrzeniu emerytalnym, tam
jest inny sposób liczenia œwiadczeñ. On general-
nie odnosi siê do uposa¿enia, jakie dana osoba
otrzymywa³a przed przejœciem w stan spoczynku.
I maksymalny wymiar tego œwiadczenia wynosi
75% rzeczonego uposa¿enia. Tak ¿e tutaj nie ma
takich limitów, jakie s¹ w systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych, w systemie, który obejmuje praco-
wników i osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:

Pani Minister, bardzo mnie zainteresowa³a
mo¿liwoœæ nadp³aty. Gdzie mo¿na sprawdziæ, czy
mam nadp³acon¹ sk³adkê?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:

W Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
(Senator Janusz Rachoñ: W wojewódzkim?)
Tak, najlepiej w swoim oddziale.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-

kujê bardzo.)
Przepraszam! Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecz-

nych przekazuje te¿ informacje o tym, jak wy-
gl¹da³y sk³adki op³acone za dan¹ osobê w danym
okresie, i na tej podstawie te¿ mo¿na sprawdziæ,
czy nie nast¹pi³a nadp³ata.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Skoro nie ma w tej chwili pytañ, to otwieram

dyskusjê.
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Dziêkujê, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Dziêkujê.)

Zapisa³y siê dwie osoby.
Pan Jan Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wypada mi wyst¹piæ w bardzo trudnej roli. Ist-

nieje powszechna zgodnoœæ co do potrzeby zmian,
ja na ten temat nie chcê siê wypowiadaæ.
Chcia³bym jednak powiedzieæ o kwestii, która jest
groŸna dla demokracji. Mianowicie, konstytucja
przyzna³a Trybuna³owi Konstytucyjnemu prawo
do wydawania wyroków, które s¹ nieodwo³alne.
I dzisiejsza ustawa konsumuje to w³aœnie w ten
sposób, ¿e w pe³ni realizuje wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego. Czasem historia przeszkadza
w argumentacji, ale tak siê zdarzy³o, ¿e ja by³em
œwiadkiem, jak Trybuna³ Konstytucyjny pod
przewodnictwem pani profesor £êtowskiej, sk¹d-
in¹d bardzo szanowanej postaci, w latach dzie-
wiêædziesi¹tych niemal¿e taœmowo szermowa³
wyrokami, wówczas zreszt¹ odwo³ywalnymi,
w wyniku których renciœci i emeryci uzyskiwali
œwiadczenia na podstawie prawa peerelowskiego.
Mówi¹c w skrócie, Trybuna³ Konstytucyjny tam-
tych lat odbudowywa³ prawodawstwo pañstwa,
które zbankrutowa³o i którego przedstawiciele nie
prosili nawet, ¿eby je pozostawiæ. Gorsze od tego
by³o rozgoryczenie obywateli, którym nowa
Rzeczpospolita oferowa³a autonomiczny system
emerytalny i inne prawa wynikaj¹ce z umowy
ubezpieczeniowej, a nie z planistycznej gospodar-
ki socjalistycznej. Wywo³a³o to olbrzymie skutki,
nie tylko polityczne, ale i ustrojowe, polegaj¹ce na
tym, ¿e powstawa³y partie, które za cel stawia³y
sobie rewizjê czy podwa¿anie procesu budowy
III Rzeczypospolitej.

D o p i e r o p o k i l k u l a t a c h T r y b u n a ³
Konstytucyjny spostrzeg³, ¿e ta mechaniczna
dzia³alnoœæ prawodawcza odbudowuj¹ca PRL
spowodowa³oby, ¿e Polska nigdy nie sta³aby siê
pañstwem demokratycznym, pañstwem realisty-
cznym, i dopuœci³ ustawodawców, Wysokie Izby,
do stanowienia prawa zreformowanego bez po-
trzeby ogl¹dania siê na prawa nabyte w PRL, które
nie by³y prawami, bo, jak wiemy, w systemie
ubezpieczeniowym w pewnym momencie w ogóle
zawieszono pobieranie sk³adek i w gruncie rzeczy
wówczas nie by³o stosunku ubezpieczenia. Tak.
I nie chcê twierdziæ, ¿e to, co w tej chwili trybuna³
robi, jest t¹ sam¹ dzia³alnoœci¹, tyle ¿e trybuna³
uzyska³ wiêksze uprawnienia, ale jednak trochê
pobrzmiewa taki… I proszê przyj¹æ moje wy-
st¹pienie nie jak podwa¿anie wyroków, bo szanu-

jê konstytucjê, ale jako przeciwstawienie siê pew-
nej absolutyzacji prawa b¹dŸ jego instytucji. I ko-
rzystam rzeczywiœcie z prawa do refleksji, a wrêcz
do oceny.

Otó¿ w przedmiotowej sprawie, któr¹ Wysoka
Izba tutaj siê interesuje i nad któr¹ za chwilê bê-
dzie g³osowa³a, Trybuna³ Konstytucyjny, moim
zdaniem, przyj¹³ stanowisko zgodnie z wczeœniej
postawion¹ tez¹. Wprawdzie wniosek s¹du okrê-
gowego, który skierowa³ zapytanie, na podstawie
którego by³a uruchomiona praca trybuna³u, mó-
wi³ o krzywdzie mê¿czyzny, niemog¹cego skorzy-
staæ z uprzywilejowanego przejœcia na emeryturê,
a wiêc w okresie skróconym, ale przecie¿ Trybu-
na³ Konstytucyjny nie jest ograniczony treœci¹ py-
tania. I da³ wyraz swemu stanowisku tak, ¿e do-
kona³ analizy tego art. 27. Wypowiada³ siê nawet
wprost, wie to, kto czyta³, ¿e moc¹ tego wyroku
wszyscy obywatele, bez wzglêdu na p³eæ, uzyskali
prawo do emerytury. W komentarzu i wypowiedzi,
w uzasadnieniu, trybuna³ jednak¿e sugeruje, ¿e
by³o to rozwi¹zanie notabene przyjête z okresu
PRL; prawd¹ jest, ¿e potwierdzone póŸniej w usta-
wach z lat 1991 i 2000, które to ustawy nadawa³y
szczególne prawa kobietom, mê¿czyzn zaœ pozba-
wia³y praw do wczeœniejszej emerytury.

Jak ja uzasadniam tê swoj¹ refleksjê? Pierwsza
myœl, ¿e dla mnie to jest niesprawiedliwe, ten wer-
dykt Trybuna³u Konstytucyjnego. Dlaczego? Ano
dlatego, ¿e wszyscy jesteœmy zwi¹zani umow¹
ubezpieczeniow¹ i odprowadzamy sk³adki,
a w momencie, gdy nastêpuje niejako konsum-
pcja tej umowy ubezpieczeniowej, trybuna³ po-
wiada: a nie, czêœci¹ tego, coœcie obliczali, ¿e do-
staniecie, musicie podzieliæ siê z innymi, chyba,
¿e za was zap³aci bud¿et pañstwa. Bud¿et pañ-
stwa akurat tu siê okaza³ do tego skory, przychyli³
siê do zdania trybuna³u i zaproponowa³ rozwi¹za-
nie, które prawdopodobnie spowoduje, ¿e podat-
nicy w ka¿dym przypadku bêd¹ musieli siê z³o¿yæ
na to, aby zrównaæ prawa kobiet i mê¿czyzn.
A wiêc dla mnie to jest niesprawiedliwe, jeœli ktoœ
mnie nie powiadamia, w swoisty sposób wypowia-
da umowê i mówi: nie dostaniesz tyle, bo musisz
siê jeszcze podzieliæ z innymi. We wszystkich
umowach ubezpieczeniowych, komunikacyj-
nych, które te¿ s¹ obowi¹zkiem, wszêdzie s¹ ja-
kieœ zró¿nicowania. I to jest te¿ zarzut, który try-
buna³ podejmuje w dyskusji. Czy trybuna³ ma
prawo ingerowaæ w rzeczow¹ strukturê ustawy,
w rzeczowe uregulowania? Trybuna³ powiada, ¿e
jest taka wspó³czesna tendencja, ale te¿ jest œwia-
dom tego, ¿e obywatele czy rz¹d zadadz¹ pytanie,
dlaczego trybuna³ podzieli³ rozwi¹zanie, które ja-
ko bazê przyjê³o, ¿e kobieta przechodzi wczeœniej
na emeryturê. Trybuna³ powiada, ¿e to jest uprzy-
wilejowane wyrównanie. W ten oto sposób baz¹
rozwi¹zania nie sta³a siê normalnoœæ, o której try-
buna³ na koñcu mówi, to znaczy, ¿e reforma do-
piero to wszystko rozwi¹¿e i wszyscy bêd¹ równi.
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Trybuna³ nie przyj¹³ rozwi¹zania, które przewidu-
je reforma rz¹dowa – i moim zdaniem wiêkszoœæ
rozs¹dnie myœl¹cych ludzi, którzy s¹ objêci syste-
mem ubezpieczenia – ale przyj¹³ za podstawê to
stare rozwi¹zanie z PRL, które kiedyœ zosta³o wpi-
sane, omówione i oczekiwane, choæ nie wiem, czy
mia³o jakiekolwiek uzasadnienie.

Dla nas, dla rz¹du to oznacza oczywiœcie ob-
ci¹¿enia podatkowe – chocia¿ co do tego obci¹¿e-
nia, to akurat zgadzam siê z pani¹ minister, ¿e
jest ono incydentalne, dotyczy stu tysiêcy osób,
czterech roczników – ale gorsze jest to, Szanowna
Izbo, ¿e to rozwi¹zanie stygmatyzuje czy te¿
utrwala przekonanie, buduje œwiadomoœæ, ¿e sy-
stemem emerytalnym w Polsce jest siê objêtym
pocz¹wszy od szeœædziesi¹tego lub piêædziesi¹te-
go pi¹tego roku ¿ycia, o czym tutaj mia³em okazjê
siê przekonaæ. A to jest przecie¿ sprzeczne z roz-
s¹dkiem, poniewa¿ to praca ma wyprzedzaæ do-
chód spo³eczeñstwa, jakoœæ, szczêœcie tego spo-
³eczeñstwa, praca, a nie zabezpieczenia emery-
talne.

W ten oto sposób, w moim przekonaniu, Trybu-
na³ Konstytucyjny nadu¿y³ dobrej woli wszyst-
kich, bo i nas. System emerytalny powinien zmie-
rzaæ w kierunku usuwania nieracjonalnych roz-
wi¹zañ o rodowodzie z PRL, o rodowodzie plani-
stycznym, rozwi¹zañ, które nie by³y objête ¿adn¹
umow¹, a by³y tylko wymys³em urzêdnika. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Trybuna³ Konstytucyjny nie mia³ wyjœcia, gdy¿

odnosi³ siê do normy konstytucyjnej. W wielu
orzeczeniach trybuna³u spotykaliœmy siê z jedno-
znacznym zapisem t³umacz¹cym, co to znaczy ró-
wnoœæ wobec prawa, na to powo³uje siê trybuna³
w wyroku. Ja jednak rozumiem istotê wyst¹pie-
nia pana przewodnicz¹cego Rulewskiego,
chcia³bym ten w¹tek kontynuowaæ.

Pan senator Rulewski odnosi³ siê do przysz³o-
œci, jednoczeœnie z trosk¹ patrz¹c w przesz³oœæ,
mówi³ o poprzednim systemie i o tym, jak on wp³y-
wa na stan systemu emerytalnego dzisiaj. Rzeczy-
wiœcie tak jest, ¿e ze wzglêdów konstytucyjnych
trybuna³ nie mia³ wyjœcia i to orzeczenie jest
wbrew pewnej logice, która przyœwieca, mam na-
dziejê, nam wszystkim u progu wielkiego wysi³ku,
wymagaj¹cego wzglêdnej zgody spo³ecznej, jaki

musimy podj¹æ, a¿eby dokoñczyæ reformy syste-
mu emerytalnego.

Tak, pan senator Rulewski ma racjê. W mo-
mencie, kiedy mówimy o tej ustawie epizodycznej,
nie mo¿emy zamykaæ oczu na podstawowe pro-
blemy systemu emerytalnego i emerytów w Pol-
sce, w du¿ej mierze, to prawda, wynikaj¹ce z prze-
sz³oœci, o której tu by³a mowa. Szanowni Pañstwo,
w znacznym stopniu zniszczono etos pracy, która
– ¿e zacytujê poprzednika – powinna wyprzedzaæ
oczekiwania emerytalne. I rzeczywiœcie zasmuca
to, ¿e tak wielu Polaków, m³odych i zapewne jesz-
cze w pe³ni si³, pisa³o do pañstwa, do mnie te¿, ¿e
chc¹, ¿e marz¹ o tym, ¿eby jak najwczeœniej
przejœæ na emeryturê. Tak jest od lat, w ostatnich
dwóch latach na tak zwane normalne emerytury,
czyli o czasie, przesz³o w Polsce zaledwie 20% up-
rawnionych, a 80% Polaków przesz³o na emerytu-
ry wczeœniejsze.

Proszê pañstwa, trzeba ten system zmieniæ, bo
jest on niesprawiedliwy, przede wszystkim dla
tych, którzy pracuj¹ do koñca. On jest generalnie
niekorzystny nawet dla tych, którzy przechodz¹
na te wczeœniejsze emerytury, zw³aszcza od kiedy
dzia³a nowy system emerytalny, który œciœle uza-
le¿nia wysokoœæ wyp³at od zgromadzonego kapi-
ta³u pocz¹tkowego i wysokoœci sk³adek. Skraca-
nie okresu pracy powoduje tak¿e wyd³u¿enie
okresu wyp³at, a to w³aœnie ta liczba znajdzie siê
w podzielniku, obni¿aj¹c jeszcze dodatkowo ekwi-
walent miesiêczny, który przypadaæ bêdzie w for-
mie œwiadczenia emerytalnego. Ta prawda – przed
któr¹ kolejne rz¹dy ucieka³y za pomoc¹ noweliza-
cji czy przyjêcia ustawy o emeryturach pomosto-
wych – bêdzie siê musia³a do œwiadomoœci spo³e-
cznej przebiæ. Przed nami stanie trudne zadanie,
zupe³nie odwrotne do tego, które stoi przed nami
dzisiaj, czyli do wdro¿enia, wprowadzenia do sys-
temu prawnego wyroku Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Prawdopodobnie spoœród dziœ uprawnio-
nych do wczeœniejszych emerytur naprawdê up-
rawnionych bêdzie oko³o 10% z ponad miliona,
czyli do stu trzydziestu, stu piêædziesiêciu tysiêcy
osób. Chcemy zmieniæ nie tyle liczbê osób… Bo to
uprawnienie bêdzie siê tym razem odnosi³o bar-
dziej do stanowisk ni¿ do osób, bêdzie na podsta-
wie zweryfikowania rzeczywiœcie trudnych wa-
runków, oczywiœcie uprawnienia s¹ osobowe, ale
zyskiwaæ siê je bêdzie, pracuj¹c na okreœlonym
stanowisku.

Drodzy Pañstwo, w Polsce jest prawie ¿e najni¿-
szy w Europie wiek przechodzenia na emeryturê,
tego ¿aden system nie jest w stanie wytrzymaæ,
my dop³acimy do ZUS w tym roku prawie 48 mi-
liardów z³. I rzeczywiœcie mo¿e denerwowaæ to, ¿e
w takim momencie my siê decydujemy na wyda-
nie kolejnych 2 miliardów z³ co roku, czyli kolej-
nych 10 miliardów z³ przez nastêpne piêæ lat. To
s¹ pieni¹dze publiczne, a to oznacza pieni¹dze
pañstwa, którzy to pañstwo – tak jak i wy, proszê
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pañstwa, tu siedz¹cy – maj¹ swoje imiona i na-
zwiska, to s¹ pieni¹dze konkretnych ludzi. A my
te pieni¹dze zamiast na rozwój musimy przezna-
czaæ na œwiadczenia, które przecie¿ powinny byæ
efektem zgromadzonych sk³adek.

Dlatego bardzo bym pañstwa zachêca³, ¿ebyœ-
my po wyjœciu z tej sali, gdy bêdziemy informowaæ
o tym nowym uprawnieniu, korzystali z ka¿dego
momentu spotkania z wyborcami i mówili o rze-
czywistym stanie systemu emerytalnego w Pol-
sce, o potrzebie pracy, która nie jest dopustem bo-
¿ym, lecz przywilejem samorealizacji, a traktowa-
na jest w³aœnie, nies³usznie, jak dopust bo¿y. Ci,
którzy trac¹ pracê – my zwi¹zani z polityk¹ spo³e-
czn¹ o tym wiemy – dopiero wówczas doceniaj¹,
czym ona jest, doceniaj¹ j¹ te¿ ci, którzy chc¹ pra-
cowaæ, ale nie mog¹ znaleŸæ pracy, nieraz przez la-
ta, oni wiedz¹, jakie spustoszenia psychiczne, ja-
kie spustoszenia w rodzinie czyni brak pracy. Ale
wtedy, kiedy myœlimy o emeryturze, tak lekk¹ rê-
k¹ chcielibyœmy z tego rezygnowaæ i uciekaæ w ra-
my systemu emerytalnego.

Propagujmy to nowe rozwi¹zanie systemowe,
które bêdzie uwidocznia³o rzeczywist¹ zale¿noœæ
emerytury od wysokoœci p³aconych sk³adek, mo-
¿e to bêdzie przemawia³o… Ja namawiam rz¹d do
tego, ¿eby przeprowadziæ porz¹dn¹, mocn¹ kam-
paniê spo³eczn¹ w dwóch wymiarach. Po pier-
wsze, po to, ¿eby pokazaæ, jak ta zale¿noœæ wy-
gl¹da i ¿e tak naprawdê ci, którzy id¹ na wczeœ-
niejsze emerytury bez uzasadnienia, choæ w zgo-
dzie z prawem, bêd¹ ¿yæ kosztem tych emerytów,
którzy w swej uczciwoœci chc¹ pracowaæ do koñ-
ca. Ich œwiadczenia nie bêd¹ takie, jak nale¿y,
i nie mog¹ byæ, jeœli taka ogromna liczba ludzi
przechodzi na wczeœniejsze emerytury.

Drugi wymiar jest bardzo pozytywny. Rz¹d
przygotowuje siê do tego, a¿eby przedstawiæ par-
lamentowi, tej Izbie tak¿e, pakiet dotycz¹cy akty-
wizacji zawodowej osób, które przekroczy³y piêæ-
dziesi¹ty rok ¿ycia. Proszê pañstwa, zaledwie 28%
Polaków po piêædziesi¹tym roku ¿ycia pracuje.
Jest to najni¿szy wskaŸnik w Europie. To nie mo-
¿e siê tak dalej utrzymaæ.

Pozwalam sobie na kanwie dzisiejszej ustawy
na tych kilka refleksji dlatego, ¿ebyœmy j¹ zoba-
czyli w odpowiednim kontekœcie i ¿ebyœmy nasta-
wiali siê raczej na popieranie trudnych decyzji,
które zyskaj¹ aprobatê, jeœli poka¿emy w pe³ni
rzeczywiste pozytywne d³ugofalowe skutki wdro-
¿enia reformy systemu emerytalnego.

Bo przecie¿ pamiêtajmy, ¿e ¿yjemy coraz d³u-
¿ej. Emerytury bêdziemy pobieraæ coraz d³u¿ej.
Pamiêtajmy, do czego zachêca nas Europa swoimi
dyrektywami. Owszem, do wyrównania wieku
emerytalnego mê¿czyzn i kobiet, ale raczej w górê.
Pamiêtajmy, ¿e nasi s¹siedzi, choæby Niemcy – nie
tak biedni jak my – wyd³u¿aj¹ wiek emerytalny do

szeœædziesi¹tego siódmego roku ¿ycia, oczywiœcie
w d³ugim przedziale czasu. My te¿ staniemy przed
takimi trudnymi wyborami, bo taki jest rzeczywi-
sty stan naszego systemu emerytalnego, jeœli on
ma siê utrzymaæ i nie rozsypaæ.

Z radoœci¹ przyj¹³em zapowiedŸ rz¹du, ¿e w ra-
mach tego pakietu dokoñczenia reformy wzmoc-
niony zostanie Fundusz Rezerwy Demograficznej.
Oby tak siê sta³o, tak by pieni¹dze z prywatyzacji
trafi³y na przysz³e emerytury wtedy, kiedy po
2020 r. liczba osób starszych bêdzie siê gwa³to-
wnie zwiêksza³a. To s¹ nasze roczniki, zatem tak
naprawdê to by³o troszkê pro domo sua. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kwiatkowski, proszê bardzo.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Szanowni
Pañstwo!

Zacznê od wyra¿enia du¿ej radoœci, ¿e rz¹d wy-
chodzi z inicjatyw¹ realizuj¹c¹ wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego. Tych zaleg³oœci zwi¹zanych
z wyrokami Trybuna³u Konstytucyjnego mamy
bowiem bardzo du¿o, a Komisja Ustawodawcza
ma pewne opory, ¿eby je realizowaæ, szczególnie
wyroki, które powoduj¹ du¿e konsekwencje fi-
nansowe, gdy¿ wiemy, ¿e to wymaga uzgodnieñ
z rz¹dem. Z tym wiêksz¹ radoœci¹ przyjmujemy
realizacjê w³aœnie takich wyroków jak ten.

W tym miejscu poprosi³bym tak¿e – je¿eli Trybu-
na³ Konstytucyjny ewentualnie przyjmie takie roz-
strzygniêcie w sprawie odpowiedzi na pytanie, czy
ró¿ny wiek emerytalny kobiet i mê¿czyzn jest kon-
stytucyjny – ¿eby rz¹d nie zwleka³ z realizacj¹ tego
orzeczenia, chocia¿ powinien liczyæ siê z tym, ¿e
przyniesie to jeszcze dalej id¹ce konsekwencje fi-
nansowe ni¿ realizacja wyroku, o którym mówimy
dzisiaj. Chodzi³oby wiêc o to, ¿eby mieæ tak¹ inicja-
tywê na uwadze i ¿eby ministerstwo i rz¹d do reali-
zacji takiego wyroku ju¿ siê przygotowywa³y. Zda-
jemy sobie bowiem sprawê z niezwykle daleko
id¹cych zmian zwi¹zanych z tym zagadnieniem.

Na kanwie wyst¹pienia pana senatora Rulew-
skiego muszê powiedzieæ, ¿e chcia³bym zapytaæ
o coœ innego. Chocia¿ rozmawialiœmy o tym tak¿e
teraz, w trakcie obrad, to ta rozmowa nie rozwia³a
moich w¹tpliwoœci. Chodzi mi o to, ¿e w Polsce ma-
my taki system, który uniemo¿liwia osobom samo-
dzielnie prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹
przechodzenie na wczeœniejsz¹ emeryturê. Muszê
powiedzieæ, ¿e uwa¿am, ¿e w tym zakresie jest to
system bardzo niesprawiedliwy. U¿yjê te¿ argu-
mentu mog¹cego wpisywaæ siê w tê dyskusjê, któ-
r¹, tak¿e dzisiaj na tej sali, toczymy. Mówiê o da-
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nych, które przedstawi³ pan senator Augustyn, ¿e
tylko 28% osób, które ukoñczy³y piêædziesi¹ty rok
¿ycia, jest aktywnych zawodowo.

By³o u mnie na dy¿urach senatorskich wiele ta-
kich osób. Tak naprawdê w sytuacji, w której pra-
codawcy niechêtnie zatrudniaj¹ takie osoby, du¿¹
szans¹ dla nich powrotu na rynek by³aby mo¿li-
woœæ rozpoczêcia samodzielnie prowadzonej dzia-
³alnoœci gospodarczej, na przyk³ad us³ugowej. Pro-
szê mi uwierzyæ, ¿e oni bardzo czêsto poruszali to,
¿e dla nich niezwyk³¹ zachêt¹ do ewentualnego po-
wrotu na rynek pracy – na piêæ, siedem, dziesiêæ lat
– by³aby mo¿liwoœæ przejœcia na wczeœniejsz¹ eme-
ryturê po dziesiêciu latach pracy, na przyk³ad po
ukoñczeniu szeœædziesi¹tego roku ¿ycia. Uwa¿am,
¿e rozwi¹zania, które funkcjonuj¹ w chwili obec-
nej, s¹ rozwi¹zaniami nie tylko niesprawiedliwy-
mi, ale wbrew pozorom rozwi¹zaniami wiêcej ko-
sztuj¹cymi bud¿et ni¿ rozwi¹zania, które – moim
zdaniem – mo¿na by wprowadziæ, umo¿liwiaj¹c
osobom prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹
przejœcie na wczeœniejsz¹ emeryturê. Tak jak mó-
wiê, zachêci³oby to tê grupê wiekow¹, która jest
bardzo ma³o aktywna na rynku pracy, do pode-
jmowania decyzji o powrocie na rynek pracy.

Co do samej realizacji wyroku trybuna³u i inicja-
tywy rz¹dowej w tym zakresie, to wyra¿am ogromn¹
radoœæ. Inicjatywa ta podnosi g³ówn¹ sprawê, czyli
nierównoœci w zakresie mo¿liwoœci przechodzenia
nawczeœniejsz¹emeryturêkobiet imê¿czyzn.Alenie
ukrywam, ¿e te dwie rzeczy, które przy okazji realiza-
cji tego wyroku rz¹d do³¹czy³ do tej inicjatywy, czyli
sprawa nienale¿nie pobranych sk³adek od ubezpie-
czyciela…Tutajnie zgadzamsiê z tymi,którzymówi-
li, ¿eokresdziesiêciu lat jest okresemniekorzystnym
dla ubezpieczyciela. Uwa¿am, ¿e jest to okres sta-
rannie dobrany, tak¿e ze wzglêdu na rok, w którym
wchodzi³a w ¿ycie reforma systemu emerytalnego.
Cieszê siê, ¿e w inicjatywie rz¹dowej ta cezura zosta-
³a tak dookreœlona. Jeœli chodzi o sprawê obliczania
hipotetycznej emerytury, o czym mówi³ pan senator
Augustyn, to te¿ uwa¿am, ¿e mo¿na by przecie¿ ko-
respondencjê, która jest prowadzona z obywatelami,
wykorzystywaæ w celach edukacyjnych. Cieszê siê,
¿e mamy tutaj otwart¹ tak¹ mo¿liwoœæ.

St¹d, jeszcze raz to podkreœlê: mam bardzo du-
¿e przekonanie, ¿e procedujemy dzisiaj nad nie-
zwykle wa¿n¹, potrzebn¹ inicjatyw¹ rz¹dow¹.
I gor¹ca proœba, ¿eby pamiêtaæ tak¿e o tych, któ-
rzy prowadz¹ w³asn¹, samodzieln¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Przeanalizowaæ tê sytuacjê i przeli-
czyæ, czy korzystniej by³oby… Ju¿ nie mówiê
o wzglêdach czysto ludzkich, spo³ecznych – tu nie
mam ¿adnych w¹tpliwoœci – ale intuicyjnie te¿ mi
siê wydaje, ¿e ta operacja mo¿e by by³a korzystna,
a na pewno nie a¿ tak mocno by obci¹¿a³a finan-
sowo bud¿et, jak by siê na pierwszy rzut oka mog-
³o wydawaæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z jednej strony chcê powiedzieæ parê s³ów na

temat tej zmiany dotycz¹cej okresu przedawnie-
nia sk³adek nienale¿nie op³aconych przez osobê
ubezpieczon¹, a z drugiej strony o œci¹galnoœci na
rzecz ZUS tych sk³adek, które z kolei nie zosta³y
op³acone przez osobê ubezpieczon¹.

Pragnê mianowicie zwróciæ uwagê na pewn¹
niekonsekwencjê i niespójnoœæ z przepisami pra-
wa podatkowego. Jak wiadomo, generalnie zobo-
wi¹zania podatkowe ulegaj¹ przedawnieniu po
piêciu latach. Równie¿ jeœli chodzi o zakres pro-
wadzenia dokumentacji. To podatnik ma obo-
wi¹zek przechowywaæ przez okres piêciu lat
wszelak¹ dokumentacjê. Oczywiœcie do tej doku-
mentacji, na przyk³ad czêœci dotycz¹cej kosztów
prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, wcho-
dz¹ równie¿ dowody op³acenia sk³adek.

W zwi¹zku z tym – o czym mówi³ chyba pan se-
nator Skorupa – mamy tak¹ sytuacjê, ¿e podatnicy
bardzo czêsto likwiduj¹ dokumentacjê po up³ywie
piêciu lat. Nie maj¹ dowodów op³acenia sk³adek za
okres od piêciu do dziesiêciu lat wstecz, a maj¹ je-
dynie za ostatnie piêæ lat. Wprowadzenie teraz ta-
kiej zasady, ¿e ZUS… Nawet nie wprowadzenie, bo
ona obowi¹zywa³a i by³a niesprawiedliwa. ZUS mia³
dziesiêæ lat na dochodzenie nieop³aconych sk³adek,
a osoba ubezpieczona, która p³aci³a sk³adki i nad-
p³aci³a, mia³a tylko piêæ lat przedawnienia. Moim
zdaniem, zrównanie jest oczywiœcie jak najbardziej
zasadne, bo podmioty powinny byæ jednakowo
traktowane. Ale czy akurat zrównanie przez wpro-
wadzenie tego dziesiêcioletniego okresu jest naj-
szczêœliwszym rozwi¹zaniem? W moim przekona-
niu, nie. Uwa¿am, ¿e nale¿a³oby to zsynchronizo-
waæ z przepisami prawa podatkowego i wprowadziæ
okres piêcioletni, tak co do œci¹galnoœci sk³adek od
p³atników tych sk³adek, jak i w drug¹ stronê, czyli
co do roszczeñ p³atników o zwrot sk³adek nadp³aco-
nych. Dlatego tylko w tej kwestii dwa s³owa.

Uwa¿am, ¿e powinniœmy, proszê pañstwa,
mieæ na wzglêdzie, ale to ju¿ pro futuro, te osoby,
które bardzo czêsto pracuj¹ dziesi¹tki lat, op³aca-
j¹ sk³adki, nastêpnie trac¹ zdrowie czy pracê, nie
zostaj¹, niestety, zakwalifikowane do ¿adnej gru-
py inwalidzkiej. I co, proszê pañstwa? Zostaj¹,
praktycznie rzecz bior¹c, wyrzucone na margines
¿ycia, dlatego ¿e po pobieraniu krótkiego, bodaj¿e
przez okres pó³ roku, zasi³ku dla bezrobotnych zo-
staj¹ bez œrodków do ¿ycia, mimo ¿e p³acili sk³ad-
ki przez kilkadziesi¹t lat. Z jednej strony pañstwo,
jako takie, œwiadczenia pobiera³o, a z drugiej stro-
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ny nie zainteresowa³o siê losem tych ludzi. Chyba
taka instytucja, jak œwiadczenie, która kiedyœ ist-
nia³o, nie pamiêtam, jak¹ mia³o nazwê, bodaj¿e
przejœciowego œwiadczenia przed przejœciem na
emeryturê, niedawno, zdaje siê, te¿ przesta³a fun-
kcjonowaæ. W zwi¹zku z tym warto by siê pochyliæ
nad losem tych ludzi, ale to ju¿ jest, jak mówiê,
kwestia przysz³oœci. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy przedstawiciel rz¹du chcia³by jeszcze za-

braæ g³os?
Proszê bardzo pani¹ minister.
Aha, oczywiœcie przedtem jeszcze zamykam

dyskusjê, skoro nikt siê do niej nie zapisa³.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Bardzo dziêkujê za tê debatê, tym bardziej ¿e

dzisiaj, równolegle, w Sejmie toczy³a siê dyskusja
na temat projektu obywatelskiego, który tak na-
prawdê proponuje przywrócenie starego prawa do
wczeœniejszych emerytur osobom, które w wa-
runkach szczególnych, w szczególnym charakte-
rze pracowa³y, i by³y urodzone miêdzy 1949
a 1968 rokiem.

Ja bardzo wyraŸnie chcia³abym podkreœliæ,
mówi³ o tym pan senator Rulewski, ¿e prawo do
wczeœniejszej emerytury narasta³o w polskim sy-
stemie ubezpieczeñ spo³ecznych przez bardzo
wiele lat, od lat osiemdziesi¹tych, nawet wczeœ-
niej, ju¿ od lat siedemdziesi¹tych, ale szczególnie
w latach osiemdziesi¹tych. To prawo wynika³o z te-
go, ¿e praca nie mog³a byæ w³aœciwie wynagradza-
na i pewnym rodzajem nagrody by³a wówczas
wczeœniejsza emerytura. St¹d rok 1983, kolejne
lata, pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy bar-
dzo wiele problemów próbowano rozwi¹zaæ po-
przez system wczeœniejszych emerytur. To, co ma-
my w systemie ubezpieczeñ spo³ecznych teraz, to
cena, jak¹ za to p³acimy.

Ja powiem o kilku liczbach, bo niestety, ubez-
pieczenia spo³eczne s¹ systemem ogromnych
liczb, o których te¿ nale¿y pamiêtaæ.

Corocznie na emerytury i renty tylko z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych wydajemy ponad
100 miliardów z³, blisko 120 miliardów z³. Bud¿et
pañstwa dop³aca do tego systemu, dlatego ¿e nie
starczy sk³adek od g³osu ponad 33 miliardy z³.
Dodatkowo jeszcze 17 miliardów z³ to jest refun-
dacja ubytku sk³adek z tytu³u OFE, czyli z tego ty-

tu³u, ¿e osoby bêd¹ce w nowym systemie emery-
talnym czêœciowo na swoj¹ emeryturê oszczêdza-
j¹ w³aœnie w funduszach emerytalnych. To s¹
ogromne liczby wynikaj¹ce st¹d, ¿e praca nie by³a
traktowana jako prymat, jako coœ, co buduje do-
brobyt; tym czymœ by³a emerytura. Dlatego te¿
mam nadziejê, ¿e w duchu dzisiejszej debaty bê-
dziemy debatowaæ tak¿e nad systemem emerytur
pomostowych. Rozpoczynamy tê dyskusjê z par-
tnerami spo³ecznymi. Myœlê, ¿e to bêdzie spo³ecz-
nie odpowiedzialna dyskusja na temat tego, jak
budowaæ w Polsce dobrobyt.

Je¿eli chodzi o kwestie, które dotycz¹, powie-
dzia³abym, starego systemu, o kwestie wczeœniej-
szej emerytury, o to, o co pyta³ pan senator Kwiat-
kowski, o to zosta³o przyjête, co potwierdzi³ zre-
szt¹ Trybuna³ Konstytucyjny w swoich orzecze-
niach, i¿ prawo do wczeœniejszej emerytury jest pe-
wnym prawem, które pozwala na rotacjê w przed-
siêbiorstwie, czyli na pewnego rodzaju wymianê
starszych pracowników na m³odszych. Abstrahujê
od tego, czy ja uwa¿am, ¿e s³uszne by³o takie po-
stawienie sprawy. Tak po prostu ten system wy-
gl¹da³ i dlatego uprawnienia do wczeœniejszej eme-
rytury nie by³y przyznawane osobom, które prowa-
dz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek.
S¹dzê wiêc, ¿e skoro tak naprawdê w tym momen-
cie myœlimy raczej o tym, w jaki sposób stworzyæ
warunki do tego, ¿eby pracowaæ d³u¿ej, nie zaœ, ¿e-
by wczeœniej przechodziæ na emeryturê, nie bê-
dziemy ju¿ d¹¿yæ do kolejnego rozszerzania upra-
wnieñ do wczeœniejszych emerytur, zw³aszcza ¿e
jest to uprawnienie wygasaj¹ce.

Odniosê siê jeszcze krótko do tych dziesiêciu lat
przedawnienia. Ja chcia³abym jeszcze raz powie-
dzieæ, ¿e ubezpieczenia spo³eczne nie s¹ systemem
podatkowym; to jest system ekwiwalentnoœci sk³a-
dek i œwiadczeñ,dlatego te¿niemo¿emy tutajwprost
stosowaæ rozwi¹zañ, które s¹ w systemie podatko-
wym, je¿eli chodzi o przedawnienie. Okres dziesiêciu
lat, jak s³usznie zosta³o w dyskusji zauwa¿one, jest
okresem, który pochodzi z momentu, kiedy wdra¿a-
na by³a reforma systemu emerytalnego. W 1998 r.,
a wiêc dziesiêæ lat temu, wprowadzone zosta³y nowe
rozwi¹zania, które dotyczy³y g³ównie sposobu op-
³acania sk³adek przez przedsiêbiorców, a tak¿e
wprowadzenia takiego rozwi¹zania, i¿ czêœæ sk³a-
dek jest op³acana z wynagrodzenia pracownika.

Niestety to tak¿e by³ system, o czym nale¿y po-
wiedzieæ, w którym na pocz¹tku by³o bardzo wie-
le problemów zwi¹zanych z odpowiedni¹ ewiden-
cj¹ sk³adek, zapisaniem ich na konto osób ubez-
pieczonych. Dlatego na tym etapie wydaje siê, ¿e
okres dziesiêcioletni pozwala na poradzenie so-
bie z tymi wszystkimi kwestiami, które mia³y
miejsce w przesz³oœci, i st¹d on powinien byæ
w³aœnie taki. Skracanie go mog³oby doprowadziæ
do tego, ¿e bardzo wiele problemów, które poja-
wi³y siê szczególnie na pocz¹tku, w roku 1999,
2000, 2001, nie zosta³oby rozwi¹zanych ze szko-
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d¹, myœlê, i dla p³atników sk³adek, i dla osób
ubezpieczonych. S¹dzê, ¿e taki okres jest do-
brym rozwi¹zaniem.

Jeszcze raz bardzo dziêkujê za debatê.
Ach, przepraszam, chcia³abym powiedzieæ

o tym, o czym mówi³ pan senator Augustyn, który
zachêca³ rz¹d do prowadzenia kampanii informa-
cyjnej. Zamierzamy j¹ prowadziæ w duchu mówie-
nia o tym, jakie s¹ narzêdzia, nowe, proponowa-
ne, jakie s¹ narzêdzia, które mog¹ byæ stosowane
w celu zachêcania do pracy.

Planujemy szereg rozwi¹zañ, które tak napraw-
dê bêd¹ mia³y pos³u¿yæ utrzymywaniu osób w za-
trudnieniu i wspieraniu osób nara¿onych na ryzy-
ko utraty pracy, wspieraniu tak¿e tych, którzy ju¿
pracy nie maj¹, a chcia³yby do pracy powróciæ
i pracowaæ. Ale bêdziemy informowaæ tak¿e o tym,
jak w nowym systemie emerytalnym emerytura
wygl¹da, gdy¿ z badañ prowadzonych na potrzeby
ministerstwa wynika, ¿e znaczna czêœæ osób czuje
siê tak, jakby by³a w zawieszeniu w³aœnie z powodu
braku wiedzy o tym, jak wygl¹da nowa emerytura,
w jaki sposób jest obliczana. St¹d trudno im pode-
jmowaæ decyzje o wyd³u¿aniu pracy. Tymczasem
ka¿dy dodatkowy rok pracy w nowym systemie to
jest nawet o 10% wy¿sza emerytura. A wiêc myœlê,
¿e ta decyzja mo¿e byæ wyraŸnie wspierana infor-
macjami o tym, jak wygl¹da formu³a emerytalna
i ile mo¿na skorzystaæ na tym, ¿e siê d³u¿ej pracu-
je. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, dyskusja zosta³a zakoñczona.
W trakcie dyskusji nie zosta³y z³o¿one ¿adne

dodatkowe wnioski legislacyjne. Wobec tego po-
proszê za chwilê o og³oszenie komunikatów.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych
innych ustaw zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia, czyli ju¿ nied³ugo.

Proszê bardzo o komunikaty.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Komunikaty.
Piêæ minut po og³oszeniu przerwy odbêdzie siê

spotkanie Klubu Senackiego Platformy Obywa-
telskiej w sali nr 217.

Jest inicjatywa, aby powsta³ Senacki Zespó³ do
spraw Samorz¹du Terytorialnego. Zainteresowa-
nych proszê o zg³oszenie siê do senatora Stanis³a-
wa Jurcewicza. Telefon: 502-307-551. Termin
zg³aszania siê: do 23 kwietnia.

Uprzejmie informujê, ¿e posiedzenie Komisji
Ustawodawczej odbêdzie siê dzisiaj - 10 minut po
og³oszeniu przerwy – w sali nr 182. Temat: pier-
wsze czytanie projektu uchwa³y Senatu RP
w sprawie nadania szczególnego charakteru ob-
chodom jubileuszu dziewiêædziesiêciolecia odzy-
skania przez Polskê niepodleg³oœci.

Uprzejmie informujê, ¿e wspólne posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich oraz Komisji Ustawodawczej odbêdzie siê
w dniu 23 kwietnia o godzinie 8.30 w sali nr 182.

Porz¹dek obrad: pierwsze czytanie zg³oszonego
przez grupê senatorów projektu uchwa³y Senatu
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu – druk
nr 99. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Og³aszam przerwê do godziny 14.00. O godzi-

nie 14.00 przyst¹pimy do g³osowañ. Dziêkujê
bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 10
do godziny 14 minut 00)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Szanowni Pañstwo, minê³a godzina 14.00,
wznawiam obrady.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym. I prosimy o zamkniêcie
drzwi.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: wybór przewodni-
cz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

Przypominam pañstwu, ¿e zgodnie z art. 13
ust. 2 oraz art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu prze-
wodnicz¹cych komisji wybiera Senat, a projekt
uchwa³y w tej sprawie przygotowuje i przedstawia
Senatowi Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich.

Projekt uchwa³y przygotowany przez Komisjê
Regulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich za-
warty jest w druku nr 107.

Informujê ponadto, ¿e wniosek w sprawie wy-
boru senatora Macieja Klimy na przewodnicz¹ce-
go Komisji Obrony Narodowej zosta³ pozytywnie
zaopiniowany przez Konwent Seniorów.

Proszê teraz o zabranie g³osu senatora sprawo-
zdawcê Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Se-
natorskich, pana senatora Piotra Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, na
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podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu, na-
stêpuj¹cy projekt uchwa³y.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera senato-
ra Macieja Klimê na przewodnicz¹cego Komisji
Obrony Narodowej.” Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w sprawie kandydatury?
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)

Senator Henryk Górski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Pragnê przedstawiæ krótk¹ charakterystykê

pana…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-

szam, ale proszê uprzejmie pañstwa o wys³ucha-
nie.)

…senatora Macieja Klimy, kandydata na prze-
wodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

Pan senator Maciej Klima urodzi³ siê 25 stycz-
nia 1959 r. w Stani¹tkach w województwie ma³o-
polskim.

W 1987 r. ukoñczy³ studia na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Krakowie. W roku
1996 uzyska³ specjalizacjê drugiego stopnia
z chorób wewnêtrznych.

W latach 1988–1989 pracowa³ w Zak³adzie
Opieki Zdrowotnej w Krakowie-Podgórzu.
W 1989 r. pracowa³ w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie, a nastêpnie do 1998 r. w Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego. W latach
1998–2006 ponownie pracowa³ w Szpitalu Uni-
wersyteckim.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

o spokój!)
W 2006 r. by³ dyrektorem Ma³opolskiego Cen-

trum Zdrowia Publicznego w Krakowie. W latach
2006–2007 pe³ni³ funkcjê wojewody ma³opol-
skiego.

Nale¿y do Polskiego Zwi¹zku £owieckiego. Jest
cz³onkiem Prawa i Sprawiedliwoœci. ¯onaty, ma
jedno dziecko. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi Henrykowi

Górskiemu.
Czy jeszcze ktoœ zechce zabraæ g³os w tej spra-

wie? Nie widzê chêtnych.

Przystêpujemy wiêc do g³osowania w sprawie
wyboru przewodnicz¹cego Komisji Obrony Naro-
dowej.

Przypominam pañstwu senatorom, ¿e zgodnie
z art. 53 ust. 6 i ust. 7 Regulaminu Senatu g³oso-
wanie w sprawach personalnych, jak wiemy, jest
tajne i odbywa siê przy u¿yciu opieczêtowanych
kart do g³osowania.

Przystêpujemy do g³osowania tajnego w spra-
wie wyboru senatora Macieja Klimy na przewo-
dnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wy-
znaczam sekretarzy: pana senatora Przemys³awa
B³aszczyka, senatora Andrzeja Szewiñskiego i se-
nator Gra¿ynê Sztark.

Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³o-
sowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu senatorom karty do g³osowania tajnego.
Na karcie do g³osowania nale¿y postawiæ tylko je-
den znak „x”.

Karta do g³osowania, na której postawiono wiê-
cej ni¿ jeden znak „x” lub nie postawiono ¿adnego,
zostanie uznana za g³os niewa¿ny.

Po wype³nieniu kart senatorowie w kolejnoœci
alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ swoje karty do urny.
Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w obra-
dach, w trakcie której wyznaczeni do przeprowa-
dzenia g³osowania tajnego senatorowie sekreta-
rze dokonaj¹ obliczenia g³osów i sporz¹dz¹ proto-
kó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów proszê
o wype³nienie tych kart.

Czy wszystkie panie i wszyscy panowie senato-
rowie otrzymali karty do g³osowania tajnego? Je-
szcze nie.

(Rozmowy na sali)
Czy wszystkie panie i wszyscy panowie maj¹

karty? Czy ktoœ nie otrzyma³ karty? Rozumiem, ¿e
wszyscy otrzymali karty do g³osowania tajnego.

Proszê zatem… Jeszcze nie wszyscy? Pan sena-
tor Skurkiewicz? Czy teraz ju¿ wszyscy? Dziêkujê
bardzo.

Proszê senatora…
(Rozmowy na sali)
Szanowni Pañstwo, w ten sposób przed³u¿amy

obrady.
Proszê senatora sekretarza Przemys³awa B³a-

szczyka o odczytywanie kolejno nazwisk senato-
rów, zaœ pañstwa senatorów, po wyczytaniu ich
nazwisk, proszê o wrzucanie do urny wype³nio-
nych kart do g³osowania tajnego.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:

£ukasz Abgarowicz
Ma³gorzata Adamczak
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Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
Krystyna Bochenek
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Janina Fetliñska
Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a

Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Wszyscy?)
Tak. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo senatorowi sekretarzowi.
Czy wszyscy z pañstwa oddali g³osy? Czy ju¿

wszyscy? Wszyscy.
Dziêkujê bardzo.
Proszê teraz wyznaczonych do przeprowadze-

nia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy
o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³o-
sowania tajnego.

Zarz¹dzam przerwê w obradach do godzi-
ny 14.25 na obliczenie g³osów oraz sporz¹dzenie
protoko³u.

Przerwa do godziny 14.25.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 13
do godziny 14 minut 25)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie iPanowieSenatorowie,wznawiamobrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

wi¹tego porz¹dku obrad: wybór przewodnicz¹ce-
go Komisji Obrony Narodowej.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze za-
koñczyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³
g³osowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego w sprawie
wyboru senatora Macieja Klimy na przewodni-
cz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

„Protokó³ z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie
wyboru senatora Macieja Klimy na przewodni-
cz¹cego.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze Se-
natu: senator Przemys³aw B³aszczyk, senator An-
drzej Szewiñski i senator Gra¿yna Sztark, stwier-
dzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie wyboru
senatora Macieja Klimy na przewodnicz¹cego Ko-
misji Obrony Narodowej oddano 90 g³osów, w tym
g³osów wa¿nych 90.

Za kandydatur¹ g³osowa³o 85 senatorów… (ok-
laski) …przeciw g³osowa³o 2 senatorów, wstrzy-
ma³o siê od g³osu 3 senatorów.”

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie wyboru przewodni-
cz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

Proszê pana przewodnicz¹cego Macieja Klimê
o podejœcie do sto³u prezydialnego. (Oklaski)

Zaraz przyst¹pimy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad, po czym powrócimy
do rozpatrywania punktu drugiego i w kolejnoœci
bêdziemy g³osowaæ.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: zmiany w sk³adzie
komisji senackich.

Przypominam, ¿e wniosek Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie
zawarty jest w druku nr 106.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Piotra Zien-
tarskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie
wniosku komisji.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich pozwalam sobie przedsta-
wiæ nastêpuj¹cy projekt uchwa³y. Senat Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Re-
gulaminu Senatu odwo³uje senatora Paw³a Kli-
mowicza z Komisji Spraw Zagranicznych oraz wy-
biera senatora Paw³a Klimowicza do Komisji
Zdrowia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zabraæ

g³os w tej sprawie?
Bardzo proszê, pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:

Ja tylko chcia³bym podziêkowaæ panu senato-
rowi za pracê w komisji i ¿yczyæ mu wszystkiego
najlepszego w pracy w tej komisji, do której przy-
stêpuje. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujemy bardzo panom senatorom.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-

wionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w spra-
wie zmian w sk³adzie komisji senackich.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o spokój, poniewa¿ rozmowy

przed³u¿aj¹ nasze obrady.
Przypominam, ¿e projekt ten zawarty jest

w druku nr 106.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o na-
ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy jednomyœ-

lnie wyrazili zgodê. (G³osowanie nr 2)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek han-
dlowych.

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 – Kodeks spó³ek handlowych.

Przypominam, ¿e Komisja Gospodarki Narodo-
wej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wno-
si o wprowadzenie poprawek do ustawy. Znajd¹ je
pañstwo senatorowie w druku nr 82a.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu, za
chwilê przeprowadzimy kolejne g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami, a nastêpnie nad
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podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do g³osowania nad przedstawionymi przez komi-
sjê poprawkami.

Poprawka pierwsza zmierza do wskazania
w przepisie ustawy „Dziennika Urzêdowego Unii
Europejskiej”, gdzie zosta³a og³oszona dyrektywa,
do której przepis ten odsy³a.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Odczytujê wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 3)
Wyj¹tkowa jednomyœlnoœæ. Dziêkujê bardzo.
Poprawka druga zmierza do zapewnienia zgod-

noœci z zasadami techniki prawodawczej, naka-
zuj¹cymi przytaczaæ przy kolejnych odes³aniach
do danej ustawy nie tylko jej przedmiot, lecz rów-
nie¿ jej datê.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie

rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Jeszcze… Przepraszam. Trudno.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 senator nie g³osowa³ – zagapi³am siê. (G³osowa-
nie nr 4)

Dziêkujê bardzo.
Czyli poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do uwzglêdnienia

faktu, i¿ art. 506 Kodeksu spó³ek handlowych
sk³ada siê z piêciu jednostek redakcyjnych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 5)
Przechodzimy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku i podnie-
sienie rêki.

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów, wszyscy jednomyœ-

lnie wyrazili swoj¹ akceptacjê.(G³osowanie nr 6)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

Panie i Panowie Senatorowie, w zwi¹zku z podjêt¹
uchwa³¹ przypominam senatorowi sprawozdawcy
o obowi¹zku reprezentowania Senatu w toku rozpa-
trywania uchwa³ Senatu przez komisje sejmowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii
i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby-
³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Kultury i Œrodków Przekazu, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawo-
zdanie w tej sprawie.

Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatrywa-
n¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Kultury i Œrodków Przeka-
zu, pana senatora Tomasza Misiaka, o zabranie
g³osu i przedstawienie uzgodnionych na posie-
dzeniu wniosków.

Uprzejmie proszê, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Misiak:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Zwa¿ywszy na oczekiwania senatorów, w imie-

niu po³¹czonych komisji rekomendujê przyjêcie
nastêpuj¹cych poprawek: pierwszej, trzeciej,
czwartej, pi¹tej, siódmej, dziesi¹tej, osiemnastej,
dwudziestej, dwudziestej drugiej, dwudziestej
czwartej, dwudziestej pi¹tej, dwudziestej dzie-
wi¹tej, trzydziestej, trzydziestej czwartej, trzy-
dziestej pi¹tej, trzydziestej szóstej, trzydziestej
ósmej, trzydziestej dziewi¹tej, czterdziestej pier-
wszej, czterdziestej czwartej, czterdziestej pi¹tej,
czterdziestej szóstej, czterdziestej siódmej, piêæ-
dziesi¹tej pierwszej, piêædziesi¹tej drugiej, piêæ-
dziesi¹tej trzeciej, piêædziesi¹tej czwartej, piêæ-
dziesi¹tej szóstej, piêædziesi¹tej siódmej, piêæ-
dziesi¹tej ósmej, szeœædziesi¹tej oraz szeœædzie-
si¹tej drugiej i szeœædziesi¹tej czwartej. Zosta³y
one przeg³osowane przez komisje pozytywnie
i prosimy o ich przyjêcie. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê panu senatorowi sprawozdawcy.
Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê mniej-

szoœci po³¹czonych komisji, senatora Czes³awa
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Ryszkê, i przedstawienie wniosków mniejszoœci
po³¹czonych komisji.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja, niestety, nie reprezentujê tutaj Totolotka,

tylko senacki Klub Parlamentarny Prawo i Spra-
wiedliwoœæ. Chcia³bym…

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Micha³ Wojtczak: Dlaczego „niestety”?)
(Senator Jan Rulewski: A szkoda.)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

bez komentarzy, Panie Senatorze. Do rzeczy.)
Chcia³bym krótko uzasadniæ wniosek mniejszo-

œci o odrzucenie w ca³oœci nowelizowanej ustawy
o radiofonii i telewizji oraz niektórych ustaw. ¯eby
nie przed³u¿aæ, bêdzie to krótkie uzasadnienie.

Pierwszy problem – nowelizacja jest niezgodna
z konstytucj¹, poniewa¿ z organu konstytucyjne-
go, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
czyni siê instytucjê bez wiêkszego znaczenia, bez
konstytucyjnie nale¿nych kompetencji. Jest to
doraŸna nowelizacja, która ma na celu podpo-
rz¹dkowanie mediów nie tylko publicznych, ale
tak¿e prywatnych rz¹dowi. Je¿eli nie stanie siê
tak wprost, to stanie siê tak poœrednio, poniewa¿
to, co nale¿a³o do konstytucyjnego obowi¹zku
Krajowej Rady, a wiêc przyznawanie koncesji,
kontrolowanie nadawców, przyznawanie lub od-
bieranie statusu nadawcy spo³ecznego, przecho-
dzi do Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, pod-
leg³ego premierowi i rz¹dowi.

Dot¹d, jakkolwiek by³o, mimo ¿e Krajowa Rada
by³a cia³em politycznym, uchwa³y podejmowano
przy konsensusie. Obecnie biada nadawcom,
którzy nie bêd¹ mieli – ¿e tak powiem – dla
rz¹dz¹cych. Ostatnio nawet odebrano w Sejmie
przepustki niektórym dziennikarzom „Naszego
Dziennika”. Jestem przekonany, ¿e ciê¿ki los
spotka Radio Maryja czy Telewizjê Trwam. Kto
wie, czy kilka kluczowych poprawek nowelizacji
nie stworzono pod k¹tem wyeliminowania tych
podmiotów, które za bardzo broni¹ spraw narodo-
wych i nie kochaj¹, jak nale¿y, Unii Europejskiej.

Trzeba równie¿ dodaæ, ¿e upadek Krajowej Ra-
dy jest kompletnym rozregulowaniem nie tylko
rynku medialnego, ale tak¿e ³adu medialnego.

Zarzut niekonstytucyjnoœci dotyczy te¿ niezgo-
dnoœci z prawem europejskim, poniewa¿ regula-
tor rynku mediów elektronicznych nie mo¿e pod-
legaæ bezpoœrednio premierowi.

Drugi problem dotyczy, mówi¹c kolokwialnie,
skoku polityków Platformy Obywatelskiej na ma-
j¹tek mediów publicznych. Ustawa wprowadza
niebezpieczn¹ zmianê w art. 32 ustawy o radiofo-
nii i telewizji, w którym obowi¹zuj¹ce do tej pory
s³owo „przedsiêbiorstwa” zastêpuje siê s³owem

„podmioty”. Podmiotami bêd¹ odt¹d niezale¿ne
fundacje i stowarzyszenia, których nie bêdzie
mo¿na skontrolowaæ, a one stopniowo uw³aszcz¹
siê na maj¹tku narodowym, jakim jest ogromny
maj¹tek mediów publicznych w postaci rynku re-
klam, nieruchomoœci, archiwów, a tak¿e zasobów
ludzkich.

Ustawa zadecyduje o przysz³oœci mediów pub-
licznych, a wiêc o dobru narodowym, które mo¿na
porównaæ do maj¹tku muzeum narodowego. Czy
taki maj¹tek wolno sprywatyzowaæ? Jeœli zwa¿y-
my na zakusy likwidacji abonamentu, to noweli-
zowana ustawa zmierza w istocie do zlikwidowa-
nia polskich mediów publicznych. Po likwidacji
abonamentu media publiczne bêd¹ ju¿ ca³kowi-
cie zdane na ³askê i nie³askê rz¹dz¹cych.

Na koniec – nie dziwiê siê pos³om i senatorom
Platformy Obywatelskiej, ¿e chc¹ nie tylko opano-
waæ Krajow¹ Radê, zarz¹dy, rady nadzorcze w me-
diach publicznych, ale tak¿e podporz¹dkowuj¹
sobie media komercyjne. Te drugie na wszelki wy-
padek, gdyby chcia³y zmieniæ obiekt poparcia.
Có¿, doœwiadczenie lat wolnoœci uczy, ¿e kto ma
media, ten ma w³adzê. Ale przychodzi te¿ czas roz-
liczenia przez naród.

W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwoœci wno-
szê o odrzucenie tej ustawy w ca³oœci. Dziêkujê za
uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê mniej-

szoœci po³¹czonych komisji, pana senatora Woj-
ciecha Skurkiewicza.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Swoj¹ wypowiedŸ chcia³bym rozpocz¹æ od roz-

patrzenia spraw dotycz¹cych bezpoœrednio Sena-
tu. Poprawka czterdziesta szósta, która jest pozy-
tywnie rekomendowana Wysokiej Izbie, rozszerza
zakres dzia³añ przy powo³ywaniu prezesa UKE.
W myœl tej poprawki prezes UKE bêdzie powo³y-
wany na wniosek premiera przez Sejm za zgod¹
Senatu. Ale z tym, Szanowni Pañstwo, wi¹¿¹ siê
dwie poprawki mniejszoœci – poprawka czterdzie-
sta trzecia i poprawka piêædziesi¹ta.

Propozycja mniejszoœci jest taka, aby prezes
UKE równie¿ przed Wysok¹ Izb¹ prezentowa³
sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci.

Szanowni Pañstwo, od szeregu miesiêcy toczy
siê dyskusja, w której prominentni dzia³acze poli-
tyczni wypowiadaj¹ siê na temat likwidacji Sena-
tu. Uwa¿am, ¿e Wysoka Izba powinna wytr¹caæ
wszelakie argumenty po to, aby nie by³o dalszej
dyskusji, ¿e Senat jest zbêdny, niepotrzebny, ¿e
Senat nale¿y zlikwidowaæ.
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Te moje poprawki zmierzaj¹ w tym kierunku,
abyœmy my, senatorowie Rzeczypospolitej Pol-
skiej, potwierdzili, ¿e jesteœmy Izb¹, która stoi na
stra¿y porz¹dku prawa, która równie¿ ma udzia³
w decydowaniu i która ma g³os w debacie politycz-
nej. I moja gor¹ca proœba do pañstwa, abyœcie ze-
chcieli poprzeæ poprawki, które zg³osi³em do usta-
wy. To jest pierwsza rzecz.

Szanowni Pañstwo, druga rzecz. Jako senato-
rowie opozycji wyci¹gamy pomocn¹ d³oñ w kie-
runku opcji rz¹dz¹cej w tej chwili. Chcemy pañ-
stwu pomóc w realizacji taniego pañstwa w na-
szym kraju. Poprawka szesnasta wi¹¿e siê z tym
bezpoœrednio. Proponujemy, aby w myœl znoweli-
zowanej ustawy cz³onkom Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji nowej kadencji przys³ugiwa³y
œrodki finansowe za wykonywanie funkcji w Kra-
jowej Radzie w wysokoœci 1/30 wynagrodzenia
podsekretarza stanu za ka¿dy dzieñ pracy. Sza-
nowni Pañstwo, obdzieramy Krajow¹ Radê Radio-
fonii i Telewizji z uprawnieñ. Stanie siê ona insty-
tucj¹ fasadow¹, która praktycznie ma wytr¹cone
z rêki wszelkie narzêdzia w³adzy na rynku medial-
nym. Oka¿e siê, ¿e ta nowa Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji bêdzie zbiera³a siê tylko jeden
dzieñ w miesi¹cu, mo¿e dwa dni w miesi¹cu. Dla-
czego mamy im dawaæ pensje w wysokoœci po³owy
uposa¿enia podsekretarza stanu. Za ka¿de posie-
dzenie. Ile pracy, tyle p³acy. Spotkaj¹ siê przez
dwa dni, zap³acimy za dwa dni. Spotkaj¹ siê piêt-
naœcie razy, przez piêtnaœcie dni, zap³acimy za
piêtnaœcie dni.

I jeszcze jedna poprawka, Szanowni Pañstwo,
która wi¹¿e siê z tym, co mówi³em w dniu wczoraj-
szym. Sprawa dotycz¹ca funkcjonowania nadaw-
ców spo³ecznych. Ja pañstwu wykazywa³em, bo
wiêkszoœæ z pañstwa zapewne nie wiedzia³a, ¿e
g³ównym nadawc¹ spo³ecznym w naszym kraju
jest Radio Maryja. I pañstwo obdzieracie w tym
momencie Krajow¹ Radê z jej uprawnieñ, przeka-
zujecie do prezesa UKE, który jednoosobowo bê-
dzie decydowa³ o tym, kto ma status nadawcy
spo³ecznego, a komu mo¿na ten status odebraæ –
status bardzo wa¿ny. I, Szanowni Pañstwo, to jest
w³aœnie cios miêdzy innymi w Radio Maryja i w oj-
ca Tadeusza Rydzyka. Dlatego jeszcze raz proszê,
bo tych podmiotów jest zdecydowanie wiêcej, bo
to s¹ równie¿ rozg³oœnie lokalne, katolickie, para-
fialne. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e poprawki szósta,
ósma i trzydziesta siódma z tym siê wi¹¿¹. I gor¹ca
proœba do pañstwa, abyœcie je zechcieli poprzeæ.

To tyle, Szanowni Pañstwo. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dot¹d s¹dzi³am, ¿e praca odbywa siê nie tylko
podczas posiedzeñ plenarnych.

Proszê teraz o zabranie g³osu sprawozdawcê
mniejszoœci po³¹czonych komisji, pana senatora
Krzysztofa Piesiewicza.

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ja?)
Znaczy, tak zosta³am poinformowana.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Korzystam z tego, ¿e w Senacie ka¿dy mo¿e mó-

wiæ, nawet to, co mu siê ¿ywnie podoba i co nie za-
wsze jest zgodne z rzeczywistoœci¹. Akurat po-
prawka, któr¹ omawiam, doprecyzowuje i u³atwia
odciêcie rz¹du od mo¿liwoœci wp³ywu na media.
A mianowicie, do Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji bêd¹ mog³y byæ wybrane tylko osoby, które
bêd¹ rekomendowane przez najbardziej presti¿o-
we polskie uniwersytety i œrodowiska twórcze.
(Oklaski)

To jest poprawka, która to precyzuje i nak³ada
obowi¹zek do³¹czenia do rekomendacji uniwersy-
teckiej rekomendacji stowarzyszenia twórczego al-
bo dziennikarskiego. Wchodzimy w tej chwili w ta-
k¹ przestrzeñ, w której nie bêdzie ju¿ mo¿na mówiæ
tylko i wy³¹cznie o tym, ¿e oto jedynie politycy od-
powiadaj¹ za przestrzeñ medialn¹. Zobaczymy, co
z tego wyniknie. Jest to próba, wysi³ek parlamen-
tu. Chcemy, ¿eby to wszystko siê zmieni³o i ¿eby
by³o inaczej. Czy to wyjdzie? Zobaczymy. To zale¿y
od nas wszystkich. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Teraz proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê

mniejszoœci po³¹czonych komisji, pana senatora
Piotr £ukasza Andrzejewskiego, i przedstawienie
wniosków mniejszoœci po³¹czonych komisji.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Na wypadek, gdyby nie przeszed³ wniosek

mniejszoœci o odrzucenie ustawy – brak wystar-
czaj¹cej liczby osób przejawiaj¹cych wolê polity-
czn¹ w tym zakresie, a przy tym wychodzê z za³o-
¿enia, i¿ nale¿y przywróciæ ustawie w³aœciwy wy-
miar, wymiar poprawnej i przyzwoitej legislacji –
proszê o poparcie mojego wniosku mniejszoœci,
nieakceptowanego przez wiêkszoœæ po³¹czonych
komisji i ³¹cz¹cego siê z wnioskiem dotycz¹cym
vacatio legis ustawy. Chodzi o poprawki szeœæ-
dziesi¹t¹ pierwsz¹ i szeœædziesi¹t¹ trzeci¹, które
bêd¹ przeg³osowane ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do te-
go, ¿e wejœcie ustawy w ¿ycie nie jest natychmia-
stowe. Zreszt¹ nie ma takiego powodu, ¿eby to
ju¿, z marszu zrealizowaæ. Granice przyzwoitej le-
gislacji, sta³oœci i pewnoœci sytemu prawa wyma-
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gaj¹ odpowiedniego vacatio legis dla wdro¿enia
tych przepisów. St¹d jest propozycja nadania
art. 16 brzmienia, i¿ ustawa wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2009 r. To siê jednoczeœnie
³¹czy ze skreœleniem dotychczasowego przepisu,
który jest upowa¿nieniem do dezorganizacji bu-
d¿etu oraz do nadania dodatkowych uprawnieñ
prezesowi Rady Ministrów do wywrócenia state-
cznika pañstwa, jakim jest bud¿et przyjêty na ten
rok, w zwi¹zku z przesuniêciem nie tylko œrodków
finansowych, ale i zadañ przy przysz³ym bud¿ecie
zadaniowym. Jest to dosyæ ciekawa praktyka.
Oby nie sta³a siê ona kanonem, do którego bêdzie
zmierzaæ Sejm, Senat i rz¹d. A mianowicie, ¿e nie-
zale¿nie od statecznika pañstwa, jakim jest kon-
stytucja i uchwalona ustawa bud¿etowa, w toku
jej wykonywania przy jakichœ pilnych decyzjach
w³adzy wykonawczej i ustawodawczej bêdzie
mo¿na podwa¿aæ bud¿et decyzj¹ prezesa Rady
Ministrów. To jest naganna praktyka, zw³aszcza
wtedy, kiedy dotyczy naruszenia zasady przy-
zwoitej legislacji przy takim vacatio legis, jakie
proponuje ustawa nowelizuj¹ca.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ³¹cznoœæ tych dwóch
poprawek wynika z tego, ¿e przy takim vacatio le-
gis, które staram siê zaproponowaæ w poprawce
szeœædziesi¹tej trzeciej do art. 16 i o którego uw-
zglêdnienie proszê, zbêdne bêdzie...

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
pañstwa senatorów o…)

…uprawnienie dla prezesa Rady Ministrów.
Mo¿na bowiem zaplanowaæ i nowe zadania, prze-
jête przez prezesa UKE, i te dotycz¹ce powiêksze-
nia sk³adu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
oraz rozpoczêcia jej kadencji od nowa, i te zwi¹za-
ne ze stosownymi ewentualnymi odszkodowania-
mi, które trzeba bêdzie wyp³aciæ zwalnianym pra-
cownikom na mocy tej ustawy z racji nieodnowio-
nych kontraktów Biura Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji. Mamy tu do czynienia – nie chcê mó-
wiæ, tak jak niektórzy mówi¹, z czystk¹ – ale na pe-
wno z odnowieniem sk³adu personalnego, jeœli
chodzi o wszystkich tych, którzy obs³uguj¹ Krajo-
w¹ Radê Radiofonii i Telewizji, a to te¿ rodzi pewne
koszty i zapewne bêdzie przewidziane w ustawie
bud¿etowej na rok 2009. W zwi¹zku z tym te nad-
zwyczajne uprawnienia prezesa Rady Ministrów
do dezorganizacji bud¿etu bêd¹ zbêdne. Mo¿na to
uwzglêdniæ w normalnym trybie w przysz³ej usta-
wie bud¿etowej. Z tych wszystkich wzglêdów pro-
szê o poparcie moich poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. (Oklaski)
Czy senatorowie wnioskodawcy lub senator

sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?

Przypomnê, ¿e w trakcie dyskusji wnioski zg³o-
sili: senator Misiak, marsza³ek Borusewicz, sena-
tor Skurkiewicz, senator Andrzejewski, senator
Piesiewicz. Ponadto sprawozdawc¹ Komisji Kul-
tury i Œrodków Przekazu by³a pani senator Barba-
ra Borys-Damiêcka.

Pan senator jeszcze chce coœ dodaæ?
(Senator Piotr Andrzejewski: Wobec poparcia

przez po³¹czone komisje mojej indywidualnej po-
prawki dziesi¹tej uwa¿am zabieranie g³osu w tym
wzglêdzie za zbêdne. Dziêkujê.)

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e pan senator Tomasz Misiak

wycofa³ swoj¹ poprawkê czternast¹, zawart¹
w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹, w druku
nr 86Z.

Zgodnie z art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu ka-
¿dy z pañstwa senatorów mo¿e podtrzymaæ wyco-
fany wniosek, przejmuj¹c uprawnienia dotych-
czasowego wnioskodawcy.

Czy ktoœ wyra¿a tak¹ chêæ?
Bardzo proszê.

Senator Tomasz Misiak:
Chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e wniosek, który

wycofa³em, jest po prostu bardzo podobny do
wniosku senatora Piesiewicza i ja popar³em ten
jego wniosek.

Wyjaœniam senatorom, ¿e ró¿nica nie jest na
tyle du¿a, ¿eby oba te wnioski warto by³o podtrzy-
mywaæ. Tu jest wniosek trzynasty pana senatora
Piesiewicza, du¿o lepiej przygotowany. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujemy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz
niektórych innych ustaw.

Przypominam pañstwu senatorom, ¿e w tej
sprawie w toku debaty przedstawiono nastêpu-
j¹ce wnioski: mniejszoœæ Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu przedstawi³a wniosek o odrzucenie
ustawy, Komisja Gospodarki Narodowej, Komisja
Kultury i Œrodków Przekazu, mniejszoœci Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu oraz senatorowie
wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowa-
dzenie poprawek do ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie prze-
prowadzone g³osowanie nad wnioskiem o odrzuce-
nie ustawy – znajd¹ go pañstwo w punkcie ozna-
czonym rzymsk¹ jedynk¹, w druku nr 86Z – a na-
stêpnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku,
nad przedstawionymi poprawkami, zawartymi
w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹, w druku
nr 86Z, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
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Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
mniejszoœci Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii
i telewizji oraz niektórych innych ustaw, oznaczo-
nym rzymsk¹ jedynk¹, zawartym w druku nr 86Z.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego wniosku? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie
przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki…

Cofam. Przepraszam bardzo, nast¹pi³o drobne,
ale istotne przeoczenie – najpierw powinnam za-
pytaæ…

Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœ-
niêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie
rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych na sali senatorów 34 g³osowa³o

za, 57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 7)

W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e Senat… Prze-
praszam.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-
wy przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami, zawartymi we wniosku oz-
naczonym rzymsk¹ dwójk¹, w druku nr 86Z.

Uwaga, przyjêcie poprawki pierwszej wyklucza
g³osowanie nad poprawk¹ drug¹. Poprawka pier-
wsza powoduje uaktualnienie tytu³u rozdzia³u,
tak aby dotyczy³ on zarówno Krajowej Rady, jak
i prezesa UKE.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœnie-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Odczytujê wyniki g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

33 – przeciw, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 8)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

trzeci¹, która ma charakter porz¹dkowy i ma na
celu dok³adne przytoczenie okreœlonego w kon-
stytucji zakresu dzia³ania Krajowej Rady.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku od-

powiedniego koloru.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Bardzo proszê o podanie wyników.
Na 92 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

33 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 9)

Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osujemy nad poprawk¹ czwart¹, która ma na

celu wyszczególnienie wœród zadañ Krajowej Ra-
dy obowi¹zku dba³oœci o przestrzeganie przez na-
dawców praw twórców.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za? Proszê o na-

ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 92 senatorów obecnych na sali wszyscy

g³osowali za. (G³osowanie nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Pañstwo Senatorowie, nad poprawkami pi¹t¹

i dwudziest¹ czwart¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie.
Przyjêcie tych poprawek wyklucza g³osowanie
nad poprawk¹ dwudziest¹ trzeci¹.

Poprawki pi¹ta i dwudziesta czwarta powodu-
j¹, i¿ cz³onków zarz¹dów regionalnych spó³ek ra-
diofonii publicznej bêd¹ powo³ywaæ w³aœciwe ra-
dy nadzorcze tych spó³ek na podstawie przepro-
wadzonego konkursu, a nie Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Odczytujê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

33 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 11)

Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami szóst¹, ósm¹ i trzydziest¹

siódm¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, szósta, ósma i trzydziesta…
Proszê biuro… Trzydziesta siódma. A jak ja po-

wiedzia³am? Dobrze powiedzia³am. Proszê nie po-
prawiaæ, poniewa¿ nad poprawkami szóst¹, ósm¹
i trzydziest¹ siódm¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie.
Przeczyta³am tak, jak nale¿y.

Poprawki szósta, ósma i trzydziesta siódma
maj¹ na celu utrzymanie dotychczasowego trybu
przyznawania statusu nadawcy spo³ecznego.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê podaæ wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

55 – przeciw, 3 osoby wstrzyma³y siê od g³osu.
(G³osowanie nr 12)

Poprawki zosta³y odrzucone.
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Poprawka siódma jest to poprawka o charak-
terze porz¹dkowym i ma na celu doprecyzowa-
nie roli prezesa Urzêdu Komunikacji Elektroni-
cznej.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

33 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 13)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ ósm¹ ju¿ g³osowaliœmy ³¹cznie

z poprawkami szóst¹ i trzydziest¹ siódm¹.
Panie, Panowie Senatorowie, g³osujemy nad

poprawk¹ dziewi¹t¹. Ma ona na celu utrzymanie
dotychczasowej liczby cz³onków Krajowej Rady
oraz dotychczasowych warunków, jakie musz¹
spe³niaæ kandydaci na cz³onków Krajowej Rady.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych na sali senatorów 34 g³osowa³o

za, 56 – przeciw, 2 senatorów wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 14)

Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osujemy nad poprawk¹ dziesi¹t¹.
Chcê powiedzieæ paniom i panom senatorom,

¿e przyjêcie poprawki dziesi¹tej wyklucza g³oso-
wanie nad poprawkami jedenast¹, dwunast¹,
trzynast¹ i czternast¹.

Poprawka dziesi¹ta ma na celu przywrócenie
dotychczasowej liczby cz³onków Krajowej Rady
z zachowaniem warunku posiadania rekomenda-
cji uczelni lub stowarzyszenia.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 15)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

jedenast¹, która ma na celu przywrócenie dotych-
czasowej liczby cz³onków Krajowej Rady i nie od-
nosi siê do wymogów, jakie musz¹ spe³niaæ kan-
dydaci na cz³onków.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 33 by³o za, 58 – prze-

ciw, nikt siê nie wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie
nr 16)

Czyli poprawka zosta³a odrzucona.
Za moment pan marsza³ek Zió³kowski popro-

wadzi dalsz¹ czêœæ g³osowania. (Oklaski)
(G³os z sali: I prêdkoœæ kosmiczna…)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
¯adnej prêdkoœci kosmicznej. Potem bêd¹

mnie oskar¿ali, ¿e kary przeze mnie musz¹ p³aciæ.
Nie, nie ma tak dobrze.

(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwunast¹. Powoduje ona, ¿e wymagana bêdzie je-
dynie jedna rekomendacja uczelni – uniwersytetu
lub uczelni artystycznej – lub stowarzyszenia
twórców lub dziennikarzy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 2 g³osowa³o za, 88

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 17)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzynasta powoduje, ¿e od kandyda-

tów na cz³onka Krajowej Rady wymagane bêd¹
dwie rekomendacje: uczelni – uniwersytetu lub
uczelni artystycznej – oraz stowarzyszenia twór-
ców lub dziennikarzy.

Wysoki Senacie, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

31 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 18)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta powoduje…
(G³os z sali: Poprawka piêtnasta.)
Przepraszam.
Poprawka piêtnasta wy³¹cza z obowi¹zku uzys-

kania stosownych rekomendacji cz³onków Krajo-
wej Rady powo³ywanych przez prezydenta.

To jest poprawka senatora Piesiewicza.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Na 91 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,
55 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 19)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szesnasta powoduje, ¿e wysokoœæ

diety otrzymywanej przez cz³onków Krajowej Ra-
dy bêdzie uzale¿niona od liczby odbytych przez
radê posiedzeñ.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 20)

Poprawka zosta³a odrzucona.
(Rozmowy na sali)
Poprawka siedemnaœcie ma na celu utrzyma-

nie dotychczasowego sposobu g³osowania w Kra-
jowej Radzie, to znaczy wiêkszoœci¹ 2/3.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów 33 g³osowa³o za, 56 – prze-

ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 21)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemnasta ma charakter porz¹dko-

wy i polega na dok³adnym przytoczeniu treœci
przepisów konstytucji.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatorów 86 by³o za, 1 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta umo¿liwia zwo³anie

posiedzenia Krajowej Rady ju¿ przez dwóch cz³on-
ków rady.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów 33 by³o za, 56 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami dwudziest¹ i czterdziest¹

pierwsz¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Przyjêcie tych
poprawek wyklucza g³osowanie nad poprawk¹
czterdziest¹.

Poprawki te powoduj¹, i¿ nadawca bêdzie zobo-
wi¹zany do natychmiastowego zaprzestania na-
ruszania prawa, a prezes UKE, na wniosek Krajo-

wej Rady, bêdzie móg³ niezw³ocznie na³o¿yæ na ta-
kiego nadawcê karê pieniê¿n¹.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów 58 g³osowa³o za, 31 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
Poprawki zosta³y przyjête.
Teraz poprawka dwudziesta pierwsza. Jej przy-

jêcie wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ dwu-
dziest¹ drug¹.

Poprawka dwudziesta pierwsza ma na celu
utrzymanie dotychczasowej regulacji dotycz¹cej
zapewnienia czêstotliwoœci dla telewizji i radiofo-
nii publicznej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów 33 g³osowa³o za, 55 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 25)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Zatem g³osujemy nad poprawk¹ dwudziest¹

drug¹. Ma ona spowodowaæ takie kszta³towanie
czêstotliwoœci regionalnej telewizji publicznej,
aby zasiêg programów obejmowa³, w miarê mo¿li-
woœci, ca³oœæ w³aœciwych dla nich województw.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Opuszczamy te poprawki, które zosta³y wyklu-

czone poprzednimi g³osowaniami.
Poprawka dwudziesta pi¹ta umo¿liwia walne-

mu zgromadzeniu spó³ki publicznej radiofonii lub
telewizji odwo³anie, w œciœle okreœlonych przy-
padkach, cz³onków zarz¹dów tych spó³ek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów 56 g³osowa³o za, 33 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 27)
Poprawkê dwudziest¹ szóst¹ opuszczam.
Poprawka dwudziesta siódma zmierza do tego,

aby w sk³ad rady nadzorczej wchodzi³o od piêciu
do siedmiu cz³onków. Ponadto poprawka zwiêk-
sza wiêkszoœæ i kworum wymagane do powo³ania
i odwo³ania cz³onków rady nadzorczej przez Kra-
jow¹ Radê.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów 33 g³osowa³o za, 57 – przeciw.

(G³osowanie nr 28)
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Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta ósma umo¿liwia powo-

³anie do rady nadzorczej przedstawiciela ministra
skarbu pañstwa.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów 34 g³osowa³o za, 54 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 29)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta ma na celu do-

stosowanie ustawy do kodeksu spó³ek handlo-
wych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów 57 g³osowa³o za, 33 – przeciw.

(G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami trzydziest¹, trzydziest¹ pi¹t¹

i trzydziest¹ szóst¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie.
(Senator Czes³aw Ryszka: Sprzedali publiczne

media.)
Maj¹ one na celu wzmocnienie roli Krajowej

Rady w procesie przyznawania i cofania koncesji –
prezes UKE przy podejmowaniu tych decyzji bê-
dzie musia³ osi¹gn¹æ porozumienie z Krajow¹ Ra-
d¹, w przypadku braku porozumienia decyzje nie
dojd¹ do skutku.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów 58 g³osowa³o za, 31 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 31)
Poprawki zosta³y przyjête.
Przyjêcie poprawki trzydziestej pierwszej wy-

klucza g³osowanie nad poprawk¹ trzydziest¹
drug¹.

Poprawka trzydziesta pierwsza powoduje, ¿e
informacja o mo¿liwoœci uzyskania koncesji bê-
dzie publikowana w „Monitorze Polskim”.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

56 – przeciw, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 32)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta druga powoduje, ¿e in-

formacja o mo¿liwoœci uzyskania koncesji bêdzie
publikowana w „Biuletynie Informacji Publicznej”
oraz w „Monitorze Polskim”.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

53 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 33)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta trzecia powoduje, ¿e in-

formacja o mo¿liwoœci uzyskania koncesji bêdzie
publikowana w dwóch drukowanych dzienni-
kach, a nie tylko w jednym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 34)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta czwarta ma na celu do-

precyzowanie treœci upowa¿nienia do wydania
rozporz¹dzenia.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

33 – przeciw. (G³osowanie nr 35)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz poprawka trzydziesta ósma. Poprawka

trzydziesta ósma skreœla zbêdne odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

32 – przeciw, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 36)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta dziewi¹ta zmierza do te-

go, aby operator sieci kablowej do³¹cza³ do zg³o-
szenia wszelkie dokumenty potwierdzaj¹ce upra-
wnienia nadawcy do rozprowadzania programów.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 37)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Opuszczam dwie kolejne poprawki.
Poprawka czterdziesta druga dotyczy usta-

wy o dzia³ach administracji i ma na celu powie-
rzenie nadzoru nad UKE prezesowi Rady Mini-
strów.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Na 90 obecnych senatorów 2 g³osowa³o za, 87
– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 38)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami czterdziest¹ trzeci¹ i piêædzie-

si¹t¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Je¿eli je przyjmie-
my, wykluczy to g³osowanie nad poprawkami
czterdziest¹ czwart¹, czterdziest¹ dziewi¹t¹
i piêædziesi¹t¹ pierwsz¹. Te dwie poprawki, czter-
dziesta trzecia i piêædziesi¹ta, nak³adaj¹ na pre-
zesa UKE obowi¹zek sk³adania przewidzianych
prawem sprawozdañ Sejmowi i Senatowi.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

2 – przeciw. (G³osowanie nr 39)
Poprawki zosta³y przyjête. (Oklaski)
Bêdziemy, Wysoka Izbo, s³uchali sprawozda-

nia, je¿eli wszystko zostanie przeg³osowane.
Poprawka czterdziesta pi¹ta ma na celu wyraŸ-

ne doprecyzowanie, i¿ organ powo³uj¹cy prezesa
UKE jest równie¿ uprawniony do jego odwo³ania.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za, 32

– przeciw. (G³osowanie nr 40)
A wiêc poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta szósta powoduje, ¿e

prezesa UKE bêdzie powo³ywa³ Sejm za zgod¹ Se-
natu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 41)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta siódma ma na celu za-

pewnienie ci¹g³oœci funkcjonowania organu –
prezesa UKE, w przypadku up³ywu jego kadencji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 42)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami czterdziest¹ ósm¹ i piêædzie-

si¹t¹ dziewi¹t¹ g³osujemy ³¹cznie. Okreœlaj¹ one
nowy tryb powo³ania zastêpcy prezesa UKE.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o prze-

ciw,1wstrzyma³ siêodg³osu. (G³osowanienr43)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka piêædziesi¹ta druga ma charakter

porz¹dkowy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Prawie wszyscy g³osowaliœmy za porz¹dkiem?

Nie.
Na 90 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

32 – przeciw. (G³osowanie nr 44)
A wiêc poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta trzecia ma charakter

porz¹dkowy i jest zwi¹zana z likwidacj¹ w Kance-
larii Senatu stanowiska zastêpcy szefa Kance-
larii.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

2 – przeciw. (G³osowanie nr 45)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta czwarta. Jej przyjêcie

wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ nastêpn¹,
piêædziesi¹t¹ pi¹t¹. Poprawka piêædziesi¹ta
czwarta ma na celu doprecyzowanie przepisu
przejœciowego, dotycz¹cego wygaœniêcia kadencji
dotychczasowych cz³onków Krajowej Rady i po-
wo³ania nowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

33 – przeciw. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta szósta ma charakter

doprecyzowuj¹cy, cokolwiek to znaczy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

32 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta ósma ma na celu

utrzymanie w mocy…
(G³os z sali: Piêædziesi¹ta siódma.)
Przepraszam. Piêædziesi¹ta siódma? A, prze-

praszam, to jest nastêpna. Tak samo, jak przeczy-
ta³em, ma charakter doprecyzowuj¹cy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
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Na 89 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,
31 – przeciw. (G³osowanie nr 48)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta ósma ma na celu

utrzymanie w mocy dotychczasowych przepisów
wykonawczych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

33 – przeciw. (G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta ma charakter dopre-

cyzowuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

30 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 50)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami szeœædziesi¹t¹ pierwsz¹

i szeœædziesi¹t¹ trzeci¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cz-
nie. Przyjêcie tych poprawek wyklucza g³oso-
wanie nad poprawkami szeœædziesi¹t¹ drug¹
i szeœædziesi¹t¹ czwart¹. Te poprawki, szeœæ-
dziesi¹ta pierwsza i szeœædziesi¹ta trzecia, ma-
j¹ na celu wyd³u¿enie vacatio legis do 1 stycz-
nia 2009 r.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 51)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka szeœædziesi¹ta druga powoduje, ¿e

premier bêdzie zobligowany do wydania rozpo-
rz¹dzenia dotycz¹cego przesuniêæ bud¿etowych
zwi¹zanych z wykonaniem ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,

33 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 52)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta czwarta powoduje

wyd³u¿enie vacatio legis do trzydziestu dni.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Na 90 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,
33 – przeciw. (G³osowanie nr 53)

Zatem poprawka zosta³a przyjêta.
G³osowaliœmy nad wszystkimi poprawkami.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Ra-
diofonii i Telewizji oraz niektórych innych ustaw
w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,

32 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 54) (Oklaski)

(G³os z sali: Wstyd.)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, i¿ Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych in-
nych ustaw.

W zwi¹zku z podjêt¹ uchwa³¹ przypominam
panu senatorowi Tomaszowi Misiakowi o obo-
wi¹zku reprezentowania Senatu w toku rozpa-
trywania uchwa³ Senatu przez komisje sejmowe.

W tym momencie zakoñczyliœmy punkt trzeci.
Powracamy do rozpatrywania punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników
w spó³ce powsta³ej w wyniku transgranicznego
po³¹czenia siê spó³ek.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej. Komisja ustosunkowa-
³a siê do wniosków i przygotowa³a sprawozdanie.

W tym momencie g³os mog¹ zabraæ jedynie
sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê bardzo pana senatora Mieczys³awa Augu-
styna o przedstawienie sprawozdania i wniosków.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej, po po-

siedzeniu w dniu 10 kwietnia i po rozpatrzeniu
wniosków zg³oszonych w toku debaty w dniu
10 kwietnia nad ustaw¹ o uczestnictwie praco-
wników w spó³ce powsta³ej w wyniku transgrani-
cznego po³¹czenia spó³ek, przedstawia Wysokie-
mu Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko: wnosimy
o przyjêcie poprawek od pierwszej do ósmej i od-
rzucenie poprawki dziewi¹tej, która mia³a na celu
wyd³u¿enie czasu ochrony cz³onków zespo³u ne-
gocjacyjnego do roku. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie, którzy w trakcie dyskusji

zg³osili wnioski, panowie senatorowie Trzciñski
i Banaœ, chcieliby zabraæ g³os? Nie widzê zg³oszeñ.

9. posiedzenie Senatu w dniu 11 kwietnia 2008 r.
G³osowania 145

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Zatem przystêpujemy do g³osowania w sprawie
tej ustawy.

Przypominam, ¿e komisja oraz senatorowie
wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowa-
dzenie poprawek, w zwi¹zku z tym zgodnie z Re-
gulaminem Izby przeprowadzimy kolejne g³oso-
wanie, najpierw nad poprawkami, a potem nad
ca³oœci¹ ustawy. Poprawek jest dziewiêæ.

Poprawka pierwsza ma charakter uœciœlaj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Druga poprawka doprecyzowuje, ¿e w³aœciwe

do okreœlenia terminu wyznaczenia cz³onków
specjalnego zespo³u negocjacyjnego jest tak¿e
kierownictwo zak³adu spó³ki.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 56)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami trzeci¹, czwart¹ i pi¹t¹ nale¿y

g³osowaæ ³¹cznie z nastêpuj¹c¹ poprawk¹ jako
ich konsekwencj¹: w art. 33 ustawy skreœla siê
wyrazy „ust. 1 do 4 i ust. 7”.

Poprawki te zmierzaj¹ do uchylenia przepisów,
na podstawie których cz³onkami specjalnego ze-
spo³u negocjacyjnego mog¹ zostaæ przedstawicie-
le organizacji zwi¹zkowej reprezentatywnej w ro-
zumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu spo³ecznego, niebêd¹cy praco-
wnikami spó³ki uczestnicz¹cej, zainteresowanej
spó³ki zale¿nej lub zak³adu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

4 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 57)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka szósta ma charakter uœciœlaj¹cy.
Obecnoœæ.
(G³os z sali: Nie pali siê…)
Ju¿ siê pali, Wysoki Senacie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Senator Czes³aw Ryszka: Senacki Zespó³

Stra¿aków jest na sali.)

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
Tak, senator Meres tu nas kontroluje.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma. Poprawka ta zmierza do za-

pewnienia ustawie spójnoœci terminologicznej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za spójnoœci¹?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 59)
Wszyscy jesteœmy za spójnoœci¹.
Poprawka ósma doprecyzowuje, ¿e organ za-

rz¹dzaj¹cy spó³ki powsta³ej w wyniku po³¹cze-
nia transgranicznego spó³ek, po przeprowadze-
niu wyboru sk³adu zespo³u przedstawicielskie-
go, zwo³uje zebranie organizacyjne jego cz³on-
ków.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta wyd³u¿a do roku od wy-

gaœniêcia mandatu okres, w ci¹gu którego praco-
wnik, cz³onek specjalnego zespo³u negocjacyjne-
go, zespo³u przedstawicielskiego albo przedstawi-
ciel pracowników w radzie nadzorczej spó³ki po-
wsta³ej w wyniku po³¹czenia transgranicznego
spó³ek jest szczególnie chroniony przed rozwi¹za-
niem stosunku pracy albo niekorzystn¹ dla niego
zmian¹ warunków pracy lub p³acy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Stanis³aw Iwan: Panie Marsza³ku, nie

funkcjonuje mi…)
(G³osy z sali: O, o, o!) (Weso³oœæ na sali)
Czy chodzi o przyciski? (Weso³oœæ na sali) (Ok-

laski)
(Senator Czes³aw Ryszka: Pan nie przyciska te-

go, co trzeba.)
(Senator Stanis³aw Iwan: Ja to powiedzia³em

tak w nawi¹zaniu…)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, czy funkcjonowanie zosta³o

przywrócone?
(Senator Stanis³aw Iwan: Tak, dziêkujê bar-

dzo.)
A czy zd¹¿y³ pan zag³osowaæ?
(Senator Stanis³aw Iwan: Nie zd¹¿y³em.)
Trudno, zostanie to panu wybaczone.
(G³os z sali: Dyspensa.)
(Senator Stanis³aw Iwan: Ju¿ zd¹¿y³em.)
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Proszê pañstwa, g³osowaliœmy nad wszystkimi
poprawkami.

(G³os z sali: A wynik?)
A, przepraszam, jeszcze muszê wynik odczy-

taæ, tak jest.
Na 88 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

53 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 61)

Wszyscy g³osowali, w zwi¹zku z tym wszystko
jest w porz¹dku.

Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy obecnie do g³osowania nad

podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy o uczestni-
ctwie pracowników w spó³ce powsta³ej w wyniku
transgranicznego po³¹czenia siê spó³ek w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych przed
chwil¹ poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 62)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o uczestni-
ctwie pracowników w spó³ce powsta³ej w wyniku
transgranicznego po³¹czenia siê spó³ek.

Przypominam senatorowi sprawozdawcy
o obowi¹zku reprezentowania Senatu w toku roz-
patrywania uchwa³ Senatu przez komisje sejmo-
we. Nie mam tu, co prawda, napisane, kto by³ se-
natorem sprawozdawc¹, ale mam nadziejê, ¿e on
to wie. Pan senator Mieczys³aw Augustyn, tak?

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak.)
Panie Senatorze, jak pan to wie, to dobrze.
Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-

go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu w spra-
wach dotycz¹cych pomocy publicznej oraz usta-
wy o podatkach i op³atach lokalnych.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie tej
ustawy.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedsta-
wi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których
wnosz¹ o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Druki senackie 87A i 87B. Zgodnie z regulami-
nem przeprowadzimy g³osowanie nad popraw-
kami, a nastêpnie nad przyjêciem uchwa³y
w ca³oœci.

G³osowanie nad poprawkami.
Poprawka pierwsza ma na celu zapewnienie je-

dnoznacznoœci dodawanego przepisu.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 63)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga dodaje przepis przejœciowy

utrzymuj¹cy czasowo w mocy dotychczasowe
przepisy wykonawcze okreœlaj¹ce warunki udzie-
lania zwolnieñ stanowi¹cych pomoc publiczn¹
wydane na podstawie zmienianego rozpatrywan¹
ustaw¹ przepisu upowa¿niaj¹cego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 – za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy obecnie do g³osowania nad

podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych
pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i op-
³atach lokalnych w ca³oœci ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 65)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych
pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i op-
³atach lokalnych.

W zwi¹zku z podjêt¹ uchwa³¹ przypominam se-
natorowi sprawozdawcy… Nazwisko…

(Rozmowy na sali)
Z tego, co rozumiem, senator sprawozdawca

zostanie jeszcze wyznaczony przez przewodni-
cz¹cych obu komisji.

Chcia³bym, ¿eby panowie przewodnicz¹cy
nadrobili to uchybienie, i przypominam senatoro-
wi sprawozdawcy o obowi¹zku reprezentowania
Senatu w toku rozpatrywania uchwa³ Senatu
przez komisje sejmowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 doty-
cz¹cej zatrudniania kobiet…

(Rozmowy na sali)
Pañstwo Senatorowie, to jest powa¿na sprawa.
…przy pracach pod ziemi¹ we wszelkiego ro-

dzaju kopalniach, przyjêtej w Genewie dnia
21 czerwca 1935 r.

Debata zosta³a ju¿ zakoñczona i mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.
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Przypominam, ¿e Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej oraz Komisja Spraw Zagranicznych
przedstawi³y…

(Rozmowy na sali)
Pañstwo Senatorowie, chcia³bym powiedzieæ:

jednobrzmi¹ce, ale jak bêdziecie gadali, to nic nie
bêdzie s³ychaæ i bêdzie: niebrzmi¹ce.

…jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których
wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad
przedstawionym przez komisjê projektem
uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 72 – za, 11 – prze-

ciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu.(G³osowanie
nr 66)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o wypowie-
dzeniu Konwencji Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy Nr 45 dotycz¹cej zatrudniania kobiet przy
pracach pod ziemi¹ we wszelkiego rodzaju kopal-
niach, przyjêtej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz nie-
których innych ustaw.

Debata zosta³a ju¿ zakoñczona i mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Przypominam, ¿e Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej przedstawi³a projekt uchwa³y, w któ-
rym wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Zatem mo¿emy g³osowaæ nad projektem tej
uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 – za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 67)
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, wobec wyników g³osowania

stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz nie-
których innych ustaw.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad dziewi¹tego po-
siedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Przypominam, ¿e oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ
d³u¿ej ni¿ piêæ minut. Przedmiotem oœwiadczenia
mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem
mandatu.

Proszê bardzo.
Pan senator Kwiatkowski jako pierwszy.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, proponujê jeszcze trzydzieœci

sekund przerwy technicznej.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Dobrze.)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, mównica jest pañska.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym wyg³osiæ oœwiadczenie skierowane

do pana Rados³awa Sikorskiego, ministra spraw
zagranicznych.

Z bud¿etu Kancelarii Senatu pochodz¹ zna-
cz¹ce fundusze, które rokrocznie s¹ przeznacza-
ne na cele zwi¹zane z opiek¹ nad Poloni¹ i Polaka-
mi za granic¹. Pomoc Senatu kierowana jest g³ó-
wnie do œrodowisk polskich na Wschodzie. Œrodki
te s¹ przeznaczane na budowê i remonty szkó³
polskich, domów kultury polskiej oraz siedzib or-
ganizacji polskich, g³ównie w krajach by³ego
ZSRR i Europy Œrodkowo-Wschodniej.

W 2007 r., po wielu przygotowaniach, uda³o siê
uchwaliæ ustawê z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o Kar-
cie Polaka. Zgodnie z treœci¹ ustawy Kartê Polaka
bêd¹ mogli otrzymaæ Polacy bêd¹cy obywatelami
pañstw by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Posiadacz
Karty nie otrzyma co prawda polskiego obywatel-
stwa, ale nabêdzie wiele uprawnieñ, które pozwo-
l¹ miêdzy innymi na legalne zatrudnienie w Pol-
sce, rozpoczêcie nauki na wy¿szych uczelniach,
a tak¿e na korzystanie z form kszta³cenia na zasa-
dach okreœlonych w ustawie z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty.

Moje pytanie dotyczy sytuacji Polaków, którzy
wyjechali z naszego kraju po rozszerzeniu Unii
Europejskiej, korzystaj¹c z zasady swobodnego
przemieszczania i osiedlania siê na terenie Unii
Europejskiej. Chodzi mi g³ównie o Polaków, którzy
wyjechali do Wielkiej Brytanii i tam siê osiedlili.
Szacunkowe dane czêsto mówi¹ o milionie osób,
które przebywaj¹ czasowo lub z zamiarem sta³ego
pobytu na Wyspach Brytyjskich. Wed³ug danych
angielskich oficjalnie zarejestrowanych obywateli
polskich jest tam oko³o szeœciuset czterdziestu ty-
siêcy. Tamtejsze Ÿród³a poda³y ostatnio, i¿ w ci¹gu
ostatnich trzech i pó³ roku w Wielkiej Brytanii uro-
dzi³o siê prawie czterdzieœci piêæ tysiêcy Polaków.
Wed³ug danych podawanych przez polskie konsu-
laty w Wielkiej Brytanii Polakom na wyspach od
1 maja 2004 r. urodzi³o siê co najmniej piêtnaœcie
tysiêcy dzieci – jak mówiê, s¹ to dane konsularne.
Tyle przynajmniej wydano tymczasowych pa-
szportów dla nowo narodzonych. Zak³adaniu ro-
dziny na obczyŸnie sprzyjaj¹ lepsze ni¿ w kraju wa-
runki pracy, a tak¿e brytyjski system socjalny –
wysokie dotacje i ulgi na dzieci.
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Porównuj¹c sytuacjê Polaków na Wschodzie
i na Zachodzie, chcia³bym zapytaæ pana ministra,
jakie kroki podejmuje lub zamierza podj¹æ Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych w celu zorganizo-
wania pomocy dla Polaków i ich rodzin w Wielkiej
Brytanii, w której znajduje siê najwiêksze skupis-
ko Polaków w krajach Unii Europejskiej, a tak¿e
w innych pañstwach UE. Chodzi mi o pomoc w za-
kresie edukacji, kultury, kszta³towania polskiej
œwiadomoœci u dzieci ju¿ tam urodzonych.

Uwa¿am za niezbêdne skierowanie œrodków fi-
nansowych w celu zorganizowania polskich czy-
telni, bibliotek, a tak¿e zapewnienia m³odym Po-
lakom, urodzonym ju¿ na terenie Wielkiej Bryta-
nii i innych pañstw UE, mo¿liwoœci korzystania
z systemu oœwiaty, zajêæ przedszkolnych prowa-
dzonych w jêzyku polskim. Wiem, ¿e tamtejsza
emigracja to ludzie m³odzi, czêsto dobrze wy-
kszta³ceni, jednak ich dzia³ania te¿ powinny byæ
wsparte pomoc¹ pañstwa polskiego.

Szanowny Panie Ministrze, wobec faktu, ¿e sy-
tuacja Polonii i Polaków na Wschodzie po wpro-
wadzeniu Karty Polaka ulegnie zdecydowanej po-
prawie, chcia³bym wiedzieæ, czy ministerstwo ma
plan kompleksowej pomocy Polakom nie tylko
w Wielkiej Brytanii, ale te¿ w innych krajach Unii
Europejskiej.

I chcia³bym tu podkreœliæ, ¿e w tym wypadku
chodzi nawet nie tyle o pomoc finansow¹, co orga-
nizacyjn¹, i o pamiêæ, ¿e tak¿e w interesie pañ-
stwa polskiego jest to, aby proces wychowania
i edukacji by³ wsparty przez polski rz¹d, ¿ebyœmy
mieli wp³yw na wychowanie i wykszta³cenie m³o-
dych Polaków.

Drugie oœwiadczenie kierujê do ministra infra-
struktury, pana Cezarego Grabarczyka.

Panie Ministrze!
Wysi³ki modernizacyjne Polskich Linii Kolejo-

wych, zarz¹dzaj¹cych infrastruktur¹ kolejow¹,
w chwili obecnej koncentruj¹ siê miêdzy innymi na
szlaku Poznañ – Leszno – Wroc³aw. Linia ta trakto-
wana ³¹cznie z E20, czyli odcinkiem Waszawa – Po-
znañ, sk³ada siê na po³¹czenie Dolnego Œl¹ska ze
stolic¹ umo¿liwiaj¹ce obecnie najszybsz¹ podró¿
miêdzy tym miejscami. Transportowa integracja
tej czêœci kraju z jego centrum jest spo³ecznie, go-
spodarczo i politycznie wyj¹tkowo istotna.

Bardzo ceniê sobie fakt, ¿e znaczenie tych po-
³¹czeñ docenia równie¿ resort infrastruktury. Je-
dnak za celowe uwa¿am rozwa¿enie, czy nie nale-
¿y dokonaæ jednoczeœnie gruntownej moderniza-
cji najkrótszej trasy kolejowej, ³¹cz¹cej Wroc³aw
z Warszaw¹, czyli trasy przez £ódŸ, Zduñsk¹ Wo-
lê, Sieradz, Kalisz i Oleœnicê. Co prawda moderni-
zacja tego po³¹czenia jest uwzglêdniona na mapie
projektów Polskich Linii Kolejowych, lecz niestety
w odleg³ym terminie, bo po Mistrzostwach Europy
w Pi³ce No¿nej Euro 2012, to jest po terminie,

w którym sieæ kolejowa bêdzie eksponowan¹ wi-
zytówk¹ kraju wobec goœci z zagranicy.

Niew¹tpliwie po³¹czenie przez £ódŸ, Zduñsk¹
Wolê, Sieradz, Kalisz i Oleœnicê, po ciêciwie obec-
nie wykorzystywanej trasy Warszawa – Poznañ –
Leszno – Wroc³aw, jest korzystniejsze ekonomicz-
nie, oczywiœcie pod warunkiem, ¿e bêdzie techni-
cznie równorzêdne tej drugiej linii, czyli zostanie
zmodernizowane. Wa¿nym aspektem jest równie¿
aktywizacja miast le¿¹cych na tej trasie. Szybsze,
lepsze po³¹czenie Warszawy z Wroc³awiem bêdzie
równoczeœnie lepszym po³¹czeniem ze Zduñsk¹
Wol¹, Sieradzem, Kaliszem, Oleœnic¹ oraz £odzi¹.
Pragnê zwróciæ szczególn¹ uwagê na znaczenie
takiego rozwi¹zania dla by³ych miast wojewódz-
kich le¿¹cych na tej trasie, jednego w wojewódz-
twie ³ódzkim, czyli dla Sieradza, i drugiego w woje-
wództwie wielkopolskim – Kalisza.

Z powy¿szych wzglêdów proszê pana ministra
o dokonanie analizy mo¿liwoœci w³¹czenia trasy
Warszawa – £ódŸ – Sieradz – Kalisz – Wroc³aw do
grupy linii, które bêd¹ podlega³y modernizacji
w pierwszej kolejnoœci i bêd¹ mog³y prowadziæ po-
³¹czenia kolejowe ekspresowe lub intercity. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pozosta³e oœwiadczenia zosta³y z³o¿one do pro-

toko³u. A przepraszam, w tej chwili dopisa³y siê
kolejne osoby.

Pan senator Marek Konopka.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Konopka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Swoje oœwiadczenie kierujê do ministra infra-

struktury, pana Cezarego Grabarczyka.
Pragnê odnieœæ siê do projektu ustawy o wspie-

raniu remontów i termomodernizacji z druku sej-
mowego nr 321, obecnie rozpatrywanego przez
sejmow¹ Komisjê Infrastruktury.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, ¿e
warunki kredytowania tego typu inwestycji s¹
dziœ znacznie lepsze ni¿ jeszcze kilka lat temu.
Zracjonalizowana wysokoœæ wsparcia pozwoli
przy okreœlonym zaanga¿owaniu bud¿etu pañ-
stwa skorzystaæ ze wsparcia wiêkszej grupie in-
westorów i utrzymaæ obiektywn¹ atrakcyjnoœæ
programu termomodernizacji. Nadal spe³niony
musi byæ warunek mo¿liwoœci tak zwanej samo-
sp³aty kredytu zaci¹gniêtego na sfinansowanie
przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego z co naj-
mniej dwudziestoprocentowym udzia³em w³as-
nym, a wiêc warunek mo¿liwoœci sp³aty tego kre-
dytu wraz z odsetkami, po jego pomniejszeniu
o premiê termomodernizacyjn¹, w równych ra-
tach miesiêcznych nie wy¿szych od uzyskanych
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przeciêtnych miesiêcznych oszczêdnoœci kosztów
energii, bez istotnego wyd³u¿enia dotychczasowe-
go dziesiêcioletniego okresu jego sp³aty.

Chcê zauwa¿yæ, ¿e uzasadnienie tego projektu
ustawy straci³o nieco na sile. Widoczne jest to
szczególnie w argumentacji dotycz¹cej poprawy
warunków kredytowania, trudno bowiem uznaæ
za poprawê warunków kredytowania wzrost
stóp procentowych, jaki mo¿emy obserwowaæ
od 2007 r. Prognozy finansistów w odniesieniu
do kredytobiorców równie¿ nie s¹ zbyt optymi-
styczne.

Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem, ma-
j¹cym bezpoœredni wp³yw na omawian¹ tematy-
kê, jest znaczny i utrzymuj¹cy siê trend wzrosto-
wy, trwaj¹cy proces podwy¿ek cen materia³ów
budowlanych oraz kosztów us³ug w bran¿y bu-
dowlanej. Ró¿nice cenowe w tym zakresie na
przestrzeni ostatnich szeœciu lat siêgaj¹ nawet
100%. Bezpoœrednim efektem takiego stanu
rzeczy jest znacz¹cy wzrost wartoœci realizowa-
nych termomodernizacji, a tym samym wysoko-
œci zaci¹ganych na ten cel kredytów. Obawiam
siê, ¿e w tej sytuacji ograniczenie pomocy pañ-
stwa przez obni¿enie wysokoœci premii termo-
modernizacyjnej mo¿e wp³yn¹æ niekorzystnie
na dalsz¹ realizacjê programu poprawy efekty-
wnoœci energetycznej budynków. Nale¿y wzi¹æ
pod uwagê to, ¿e nie wszyscy potencjalni inwe-
storzy bêd¹ w stanie udŸwign¹æ zwiêkszaj¹ce
siê koszty remontów.

W odniesieniu do propozycji wyd³u¿enia okre-
su kredytowania oraz obni¿enia udzia³u w³asnego
kredytobiorcy korzyœci dla tych ostatnich wydaj¹
siê byæ jedynie pozorne. Obie te zmiany generuj¹
wzrost kosztów kredytu, bo d³u¿szy okres kredy-
towania oznacza wy¿sze odsetki, tyle ¿e roz³o¿one
w czasie. Takie rozwi¹zanie jest zapewne korzy-
stne z punktu widzenia banku kredytuj¹cego in-
westycjê, ale ju¿ niekoniecznie z punktu widzenia
kredytobiorcy.

Bior¹c pod uwagê przedstawione argumenty,
proszê o rozwa¿enie proponowanych zmian pod
k¹tem celowoœci ich wprowadzenia. To by³o jedno
oœwiadczenie.

Drugie oœwiadczenie chcia³bym skierowaæ do
pana ministra Macieja Nowickiego, ministra œro-
dowiska.

Od wielu lat wiêkszoœæ gmin le¿¹cych w Krainie
Wielkich Jezior Mazurskich opiera³a rozwój tury-
styki na swoim terenie miêdzy innymi na turysty-
ce wêdkarskiej. Dla tysiêcy wêdkarzy w Polsce i za
granic¹ nasze jeziora stanowi³y wrêcz synonim
udanych po³owów i zwi¹zanych z nimi wakacyj-
nych przygód. Rybne i bogate w inn¹ florê jeziora
mazurskie od zawsze stanowi³y magnes dla mi-
³oœników przyrody czy zwyk³ych turystów, dla
których by³y elementem marki Mazur.

Niestety, z nap³ywaj¹cych do samorz¹dów syg-
na³ów wynika, ¿e w ci¹gu ostatniego okresu rozwój
tej dziedziny zosta³ wyraŸnie zahamowany z powo-
du degradacji przyrodniczej jezior, a w szczególno-
œci z powodu nadmiernego ich prze³awiania przez
dzia³aj¹ce tu gospodarstwa rybackie. Wielu wêd-
karzy wraca z po³owów bez ryb, co jeszcze parê lat
temu siê nie zdarza³o. W ocenie wiêkszoœci samo-
rz¹dów na Mazurach, ale i na Warmii, obecn¹ sy-
tuacjê mo¿na okreœliæ jako wrêcz przedsionek po-
wa¿nego zagro¿enia ekologicznego jednego z naj-
bardziej wartoœciowych przyrodniczych i turysty-
cznych systemów w Europie, jakim s¹ wody Wiel-
kich Jezior Mazurskich. Je¿eli nic siê nie zmieni, to
za kilka lat wody te mog¹ byæ praktycznie pozba-
wione rybostanu, a przez to stan¹ siê wymar³e. Nie
mo¿na dopuœciæ do takiej sytuacji.

Jestem œwiadomy tego, ¿e samorz¹dy lokalne nie
maj¹ mo¿liwoœci skutecznego dzia³ania w tej spra-
wie ze wzglêdu na ograniczenia prawne i finansowe.
Konieczne s¹ zmiany w obecnej ustawie o rybo³ów-
stwie œródl¹dowym, zmierzaj¹ce w kierunku zdecy-
dowanego przywrócenia na naszym terenie racjo-
nalnej gospodarki rybackiej, ograniczenia po³o-
wów, zwiêkszenia limitów zarybiania w sposób sku-
teczny i zgodny z operatem wodnoprawnym. Op-
rócz tego wydaje siê konieczne opracowanie progra-
mu rz¹dowego rewitalizacji rybostanu w Wielkich
Jeziorach Mazurskich. Program pozwoli³by na do-
konanie rzetelnej analizy i oceny obecnej sytuacji
przez ekspertów, okreœlenie dzia³añ naprawczych
oraz Ÿróde³ finansowania ich wdro¿enia.

Zwracam siê do pana ministra z pytaniem, jakie
dzia³ania ma zamiar podj¹æ rz¹d, aby uniemo¿li-
wiæ degradacjê przyrodnicz¹ jezior, a w szczególno-
œci nadmierne ich prze³awianie przez gospodar-
stwa rybne, oraz odbudowaæ stan zarybiania Wiel-
kich Jezior Mazurskich. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator, pan mecenas Zbigniew Cichoñ.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dwa ostatnie zdarzenia sk³oni³y mnie do tego,

¿eby z³o¿yæ oœwiadczenie do pana ministra spra-
wiedliwoœci. Pierwsza sprawa to œmieræ obywate-
la rumuñskiego, który zag³odzi³ siê w areszcie
w Krakowie, o czym dowiedzieliœmy siê notabene
dopiero dwa miesi¹ce po tym fakcie z mediów.
Druga sprawa to œmieræ, i okolicznoœci z tym
zwi¹zane, w rodzinie bodaj¿e biznesmena o na-
zwisku Pawonik, przepraszam, je¿eli przekrêci-
³em nazwisko.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Olewnik.)
Przepraszam, Olewnik.
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Te zdarzenia alarmuj¹. Ja wnoszê o to, ¿eby pan
minister podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, aby
sytuacja ludzi, którzy s¹ za murem wiêziennym,
nie by³a taka, jak dotychczas. Oni s¹ odciêci od
œwiata, pozbawieni kontaktu, cele s¹ przeludnio-
ne i czêsto prowadzi to do aktów samobójczych,
do stosowania g³odówek, zw³aszcza w sytuacji
d³ugotrwa³ego aresztu albo gdy s¹dy stosuj¹
areszt zbyt pochopnie. Konieczne s¹ zmiany usta-
wodawcze zmierzaj¹ce do uchylenia przepisu,
który by jako samoistn¹ podstawê dawa³ zagro¿e-
nie zarzucanego czynu kar¹, która przekracza
osiem lat pozbawienia wolnoœci. Konieczne jest
bardziej rozs¹dne stosowanie aresztu, ewentual-
nie w ogóle powo³anie instytucji sêdziego œledcze-
go, który ustala³by fakty, a nastêpnie dawa³ pod-
stawy do stosowania tego œrodka.

Ja alarmujê, bo z tego, co wiem, to w Krakowie,
w tym samym areszcie, w którym zmar³ ten Ru-

mun, jeszcze jeden cz³owiek na znak protestu
podj¹³ g³odówkê, a mianowicie pan Antoni Jarosz,
profesor wy¿szej uczelni, który w areszcie przeby-
wa ju¿ pi¹ty miesi¹c, cz³owiek, który ma blisko
siedemdziesi¹t lat.

Apelujê do ministra sprawiedliwoœci o podjêcie
takich dzia³añ, aby œmieræ cz³owieka z powodu za-
g³odzenia siê nie powtórzy³a. Proszê pañstwa,
w XXI wieku to jest skandal, to jest coœ, co nie ma
precedensu w obecnych czasach. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
W tym momencie zosta³y wyg³oszone wszystkie

oœwiadczenia.
Zamykam dziewi¹te posiedzenie Senatu Rze-

czypospolitej Polskiej siódmej kadencji.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Dziêkujê pañstwu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 51)
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63 A. Owczarek + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
65 B.J. Paszkowski + + + + + + - - + + + - + + + - - + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
67 A. Person + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
68 A.K. Piechniczek + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
69 K.M. Piesiewicz + + + + + - + + + + - + - - - ? + ? - -
70 S. Piotrowicz + + + + + + - - + - + - + + + - - + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + - - + - + - + + + - - + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
73 M.D. Rocki + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
74 Z. Romaszewski + + + + + + - + + - + - + + + - - + + +
75 J. Rotnicka + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
76 J. Rulewski + + + + + ? + + + + ? + ? ? - - + - . .
77 C.W. Ryszka + + + + + + - - + - + - + + + - - + + +
78 S. Sadowski + + + + + + - - + - + + + + + - - + + +
79 J. Sepio³ + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
80 W. Sidorowicz + + + + + - + + + + - + - - - - + + - -
81 T.W. Skorupa + + + + + + - - + - + - + + + - - + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + - - + - + - + + + - - + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + - + + + + - + - - - + + - ? -
84 J. Swakoñ + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
85 Z.M. Szaleniec + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
86 A. Szewiñski + + # + + - + + + + - + - - - - + - - -
87 G.A. Sztark + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
88 M. Trzciñski + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
89 P. Wach + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
90 K.A. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 M.S. Witczak + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + - + - + - + + + - - + + +
94 M. Wojtczak + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
95 H.M. WoŸniak + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
96 J. Wyrowiñski + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
97 K.P. Zaremba + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
98 P.B. Zientarski + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -
99 M. Zió³kowski + + + + + - + + + + - + - - - - + - - -

Obecnych 89 89 88 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 91 91 91 91 90 90
Za 89 89 87 90 92 34 58 58 92 58 34 58 34 34 33 2 58 35 34 33
Przeciw 0 0 0 0 0 57 33 33 0 33 55 33 56 57 58 88 31 55 54 56
Wstrzyma³o siê 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 1 2 1 0 1 2 1 2 1
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
Wyniki g³osowañ 155



22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 £.M. Abgarowicz + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
2 M. Adamczak + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
3 P.£. Andrzejewski - + + + + - + + - + + + + - ? + - + - +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
6 G.P. Banaœ + + - + + - + + - - - + - - + + - - - +
7 R.J. Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 J. Bergier + - + - + + - - + + - - - + + + + + + +
9 S. Bisztyga + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +

10 P.J. B³aszczyk + + - + + - + + - - + + + - - - - + - +
11 K. Bochenek + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
12 B.M. Borusewicz + - + - + - - - + + - + - + - + - + + +
13 B. Borys-Damiêcka + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + - - + + + - + . - + + +
16 L. Cichosz + + - + + - + + - - + + + - - ? - + - +
17 W. Cimoszewicz ? ? ? ? ? ? - ? + ? + ? - + + + ? + + +
18 G. Czelej + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
19 W. Dajczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 W.J. Dobkowski + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
21 J. Dobrzyñski + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
22 J. Duda + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
23 J. Fetliñska + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
24 P.K. G³owski + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
25 S. Gogacz + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
26 S.A. Gorczyca + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
27 R.J. Górecki + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
28 H. Górski + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
29 M.T. Grubski + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
30 P.A. Gruszczyñski + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
31 T.J. Gruszka ? + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
32 A.S. Grzyb + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
33 W.L. Idczak + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
34 S.A. Iwan + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
35 K. Jaworski + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
36 S. Jurcewicz + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
37 P.M. Kaleta + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
38 S. Karczewski + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
39 L. Kieres + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
40 K.M. Kleina + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
41 M. Klima + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
42 P. Klimowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 R. Knosala + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
44 S. Kogut + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
45 M. Konopka + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
46 B.J. Korfanty + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
47 S. Kowalski + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
48 N.J. Krajczy + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
49 W.J. Kraska + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
50 K. Kwiatkowski + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
51 R.E. Ludwiczuk + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
52 K. Majkowski + + - + + - + + - - + + + - - - - + - +
53 A. Massalski + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
156 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
54 Z.H. Meres + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
55 T.W. Misiak + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
56 A. Misio³ek + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
57 A.A. Motyczka + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
58 R.K. Muchacki + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
59 I. Niewiarowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 M. Ok³a + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
61 J. Olech + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
62 W.Z. Ortyl + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
63 A. Owczarek + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
65 B.J. Paszkowski + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
66 Z.M. Paw³owicz + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
67 A. Person + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
68 A.K. Piechniczek + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
69 K.M. Piesiewicz + - + ? + + - - + + - - ? + - + - + + +
70 S. Piotrowicz + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
71 Z.S. Pupa + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
72 J.W. Rachoñ + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
73 M.D. Rocki + - + - + + - - + + - + - + + + - + + +
74 Z. Romaszewski + + - + + - + + - + + + + - - + - + - +
75 J. Rotnicka + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
76 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 C.W. Ryszka + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
78 S. Sadowski + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
79 J. Sepio³ + - + - + + - - + + ? - - + + + - + + +
80 W. Sidorowicz + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
81 T.W. Skorupa + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
82 W. Skurkiewicz + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
83 E.S. Smulewicz + - + - + + - ? + + - - - + + + - + + +
84 J. Swakoñ + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
85 Z.M. Szaleniec + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
86 A. Szewiñski + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
87 G.A. Sztark + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
88 M. Trzciñski + - + - + + - - + + - - - + + + - - + +
89 P. Wach + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
90 K.A. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 M.S. Witczak + - + - + + - - + + - + - + + + - + + +
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + - + + - + + - - + + + - - + - + - +
94 M. Wojtczak + - + - + + - - + + - - - + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak . - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
96 J. Wyrowiñski + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
97 K.P. Zaremba + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
98 P.B. Zientarski + - + - + + - - + + - - - + + + - + + +
99 M. Zió³kowski + - + - + + - + + + - - - + + + - + + +

Obecnych 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 90 90 90 90
Za 86 33 58 33 89 56 33 34 57 58 33 36 32 57 57 86 2 88 58 90
Przeciw 1 56 31 55 0 33 57 54 33 31 56 53 57 33 32 2 87 2 32 0
Wstrzyma³o siê 2 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 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

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
Wyniki g³osowañ 157



42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1 £.M. Abgarowicz + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
2 M. Adamczak + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
3 P.£. Andrzejewski + - - + - - - - - + - - - + + - + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
6 G.P. Banaœ + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
7 R.J. Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 J. Bergier + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
9 S. Bisztyga + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -

10 P.J. B³aszczyk + - - + - - - - - + - - - + + - + + + +
11 K. Bochenek + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
12 B.M. Borusewicz + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
13 B. Borys-Damiêcka + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + - - - - + + - + + - - - . . + + + + +
16 L. Cichosz + - - + - - - - - + - - ? + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + ? + + + + + + ? ? ? + ? + + + + + + ?
18 G. Czelej + - - + - - - - - + - - - + + + ? + + +
19 W. Dajczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 W.J. Dobkowski + - - + - - - - - + - - - - + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
22 J. Duda + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
23 J. Fetliñska + - - + - - - - - - - - - + + + + + + +
24 P.K. G³owski + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
25 S. Gogacz + - - - - - - - - + - - - + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
27 R.J. Górecki + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
28 H. Górski + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
29 M.T. Grubski + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
30 P.A. Gruszczyñski + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
31 T.J. Gruszka + - - + - - . - ? + - - - + + + + + + ?
32 A.S. Grzyb + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
33 W.L. Idczak + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
34 S.A. Iwan + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
35 K. Jaworski + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
37 P.M. Kaleta + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
38 S. Karczewski + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
39 L. Kieres + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
40 K.M. Kleina + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
41 M. Klima + - - + - - - - - + - - - + + ? + + + +
42 P. Klimowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 R. Knosala + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
44 S. Kogut + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
45 M. Konopka + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
46 B.J. Korfanty + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
47 S. Kowalski + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
48 N.J. Krajczy + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
49 W.J. Kraska + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
51 R.E. Ludwiczuk + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
52 K. Majkowski + - - + - - - - - + - - - . + + + + + +
53 A. Massalski + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
158 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
54 Z.H. Meres + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
55 T.W. Misiak + - + + + + + + + - + + + . . . . . . .
56 A. Misio³ek + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
57 A.A. Motyczka + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
58 R.K. Muchacki + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
59 I. Niewiarowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 M. Ok³a + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
61 J. Olech + - + + + + + + + - + + + . . . . . . .
62 W.Z. Ortyl + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
63 A. Owczarek + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
64 M. Pañczyk-Pozdziej + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
65 B.J. Paszkowski + - - + - - - - - + - - - + + - + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
67 A. Person + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
68 A.K. Piechniczek + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
69 K.M. Piesiewicz + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
70 S. Piotrowicz + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
73 M.D. Rocki + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
74 Z. Romaszewski + - - + - - - - + + - - - + + + + + + +
75 J. Rotnicka + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
76 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 C.W. Ryszka + - + + - - - - - + - - - + + + + + + +
78 S. Sadowski + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
79 J. Sepio³ + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
80 W. Sidorowicz + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
81 T.W. Skorupa + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + - - + - - - - - + - - - + + ? + + + +
83 E.S. Smulewicz + - + + + # + + + - + + + + + + + + + -
84 J. Swakoñ + - + + + + + + + - + + + + + - + + + +
85 Z.M. Szaleniec + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
86 A. Szewiñski + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
87 G.A. Sztark + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
88 M. Trzciñski + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
89 P. Wach + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
90 K.A. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 M.S. Witczak + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + - - + - - - - - + - - - + + + + + + +
94 M. Wojtczak + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
95 H.M. WoŸniak + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
96 J. Wyrowiñski + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
97 K.P. Zaremba + - + + + + + + + - + + + + - + + + + -
98 P.B. Zientarski + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -
99 M. Zió³kowski + - + + + + + + + - + + + + + + + + + -

Obecnych 90 90 90 90 90 90 89 90 90 90 90 90 90 86 87 88 88 88 88 88
Za 90 0 58 88 57 57 58 57 58 32 56 57 56 85 86 82 87 88 88 33
Przeciw 0 89 32 2 33 32 31 33 30 57 33 33 32 1 1 4 0 0 0 53
Wstrzyma³o siê 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
Wyniki g³osowañ 159



62 63 64 65 66 67
1 £.M. Abgarowicz + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . .
5 M. Augustyn + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + - ?
7 R.J. Bender . . . . . .
8 J. Bergier + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + +
11 K. Bochenek + + + + + +
12 B.M. Borusewicz + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + - +
17 W. Cimoszewicz + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + +
19 W. Dajczak . . . . . .
20 W.J. Dobkowski + + + + - +
21 J. Dobrzyñski + + + + - +
22 J. Duda + + + + + +
23 J. Fetliñska + + + + + +
24 P.K. G³owski + + + + + +
25 S. Gogacz + + + + ? +
26 S.A. Gorczyca + + + + + +
27 R.J. Górecki + + + + + +
28 H. Górski + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + - +
32 A.S. Grzyb + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + - +
34 S.A. Iwan + + + + + +
35 K. Jaworski + + + + - +
36 S. Jurcewicz + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + - +
38 S. Karczewski + + + + + +
39 L. Kieres + + + + + +
40 K.M. Kleina + + + + + +
41 M. Klima + + ? + + +
42 P. Klimowicz . . . . . .
43 R. Knosala + + + + + +
44 S. Kogut + + + + + +
45 M. Konopka + + + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + +
47 S. Kowalski + + + + + +
48 N.J. Krajczy + + + + + +
49 W.J. Kraska + + + + - +
50 K. Kwiatkowski + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + + +
52 K. Majkowski + + + + + +
53 A. Massalski + + + + + +
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62 63 64 65 66 67
54 Z.H. Meres + + + + + +
55 T.W. Misiak . . . . . .
56 A. Misio³ek + + + + - +
57 A.A. Motyczka + + + + + +
58 R.K. Muchacki + + + + + +
59 I. Niewiarowski . . . . . .
60 M. Ok³a + + + + + +
61 J. Olech . . . . . .
62 W.Z. Ortyl + + + + + +
63 A. Owczarek + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + +
67 A. Person + + + + + +
68 A.K. Piechniczek + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + - +
72 J.W. Rachoñ + + + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + +
76 J. Rulewski . . . . . .
77 C.W. Ryszka + + + + ? +
78 S. Sadowski + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + ? +
82 W. Skurkiewicz + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + ? +
86 A. Szewiñski + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + ? +
88 M. Trzciñski + + + + + +
89 P. Wach + + + + + +
90 K.A. Wiatr . . . . . .
91 M.S. Witczak + . + + + +
92 E.K. Wittbrodt . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + +
97 K.P. Zaremba + + + + + +
98 P.B. Zientarski + + + + + +
99 M. Zió³kowski + + + + + +

Obecnych 88 87 88 88 88 88
Za 88 87 87 88 72 87
Przeciw 0 0 0 0 11 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 0 5 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 9. posiedzenia Senatu





Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Chcia³abym siê odnieœæ do zapisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej

(DzU z 2007 r., nr 14, poz. 89) oraz rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30 grudnia
1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zak³adów opiekuñczo-leczniczych i pielêgnacyjno-
-opiekuñczych oraz szczegó³owych zasad ustalania odp³atnoœci za pobyt w tych zak³adach (DzU
z 1998 r., nr 166, poz. 1265).

Art. 34a ust. 3 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej stanowi, ¿e „minister w³aœciwy do spraw zdrowia
okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób i tryb kierowania osób do zak³adów opiekuñczo-leczniczych
i pielêgnacyjno-opiekuñczych oraz szczegó³owe zasady ustalania odp³atnoœci za pobyt w tych zak³a-
dach”. W zwi¹zku z tym § 1 rozporz¹dzenia stanowi, ¿e: „Skierowanie do zak³adu opiekuñczo-leczniczego
albo do zak³adu pielêgnacyjno-opiekuñczego, zwanego dalej „zak³adem”, wydaje w drodze decyzji organ,
który utworzy³ publiczny zak³ad, albo organ, który zawar³ umowê z niepublicznym zak³adem na wykony-
wanie zadañ publicznego zak³adu opieki zdrowotnej, zwany dalej «organem kieruj¹cym»”.

Nasuwa siê zatem pytanie o to, czy nie nale¿a³oby odst¹piæ od wydawania przez organ, który utworzy³ za-
k³ad opiekuñczo-leczniczy albo zak³ad pielêgnacyjno-opiekuñczy, decyzji o skierowaniu do niego pacjen-
tów z uwagi na fakt, ¿e pracownicy administracji nie posiadaj¹ kompetencji do oceny zdrowia pacjentów.

W zwi¹zku z tym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na pytanie, czy Ministerstwo Zdrowia dostrzega pro-
blem, a jeœli tak, to w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
Od 22 grudnia 2007 r., czyli od momentu wejœcia Polski do strefy Schengen, Bia³orusini przy ka¿dym

przekroczeniu granicy musz¹ zap³aciæ za wizê 60 euro; Polacy wybieraj¹cy siê na Bia³oruœ p³ac¹ 25 dola-
rów. Suma okaza³a siê zbyt wysoka dla wielu osób, które utrzymywa³y siê z drobnego handlu przygranicz-
nego. Ruch zmniejszy³ siê o po³owê.

Za wizy p³ac¹ te¿ obywatele Ukrainy – 53 euro – ale wkrótce zacznie obowi¹zywaæ umowa o ma³ym ru-
chu granicznym. Wtedy z op³aty wizowej bêd¹ zwolnieni mieszkañcy siêgaj¹cej 50 km w g³¹b kraju strefy
przygranicznej. Bia³orusini z okolic Grodna i Brzeœcia oraz mieszkañcy Podlasia licz¹, ¿e podobna umo-
wa bêdzie zawarta jeszcze w tym roku z Bia³orusi¹.

Na zawieranie takich umów z pozaunijnymi krajami s¹siedzkimi zezwala krajom UE unijne rozpo-
rz¹dzenie z 2006 r. o lokalnym ruchu przygranicznym. Przewiduje ono mo¿liwoœæ wprowadzenia dla mie-
szkañców stref przygranicznych – 30 km od granicy, a w wyj¹tkowych sytuacjach do 50 km – d³ugotermi-
nowych dokumentów zezwalaj¹cych na wielokrotne przekraczanie granicy bez obowi¹zku posiadania
kosztownych i trudnych do otrzymania wiz Schengen. Ponadto na umowie o ma³ym ruchu przygranicz-
nym skorzystaj¹ przede wszystkim mieszkaj¹cy na Bia³orusi Polacy, bo to oni g³ównie zamieszkuj¹ strefê
przygraniczn¹.

Maj¹c to wszystko na uwadze, pytam Pana Ministra, czy jest mo¿liwe utworzenie siêgaj¹cej 50 km
w g³¹b kraju strefy przygranicznej przy naszej granicy z Bia³orusi¹.

Z powa¿aniem
Józef Bergier
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sytuacja, jaka powsta³a po upadku komunizmu, stworzy³a wiele mo¿liwoœci i perspektyw wspó³pracy

miêdzy Polsk¹ i Ukrain¹. M³ode pokolenie, które realizuje tê wspó³pracê, potrzebuje wsparcia ze strony
rz¹dów obu pañstw.

W 2000 r. zosta³o powo³ane Europejskie Kolegium Polskich i Ukraiñskich Uniwersytetów w Lublinie
(EKPiUU). W tworzeniu kolegium wziê³y udzia³ polskie i ukraiñskie uczelnie publiczne: Uniwersytet Marii
Curie-Sk³odowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, Narodowy Uniwersytet imienia Tara-
sa Szewczenki w Kijowie, Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki we Lwowie, Narodowy Uniwersy-
tet „Akademia Kijowsko-Mohylañska” oraz Instytut Europy Œrodkowo-Wschodniej.

Powsta³ projekt ustawy o utworzeniu Akademii Polsko-Ukraiñskiej w Lublinie, który jest propozycj¹
przekszta³cenia Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraiñskich Uniwersytetów w samodzieln¹ uczelniê
publiczn¹. Nowa wy¿sza uczelnia ma prowadziæ studia oraz badania naukowe ze szczególnym uwzglê-
dnieniem stosunków Polski z Ukrain¹ oraz innymi pañstwami na Wschodzie.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, jakie s¹ szanse finansowania w roku 2008
planowanej Akademii Polsko-Ukraiñskiej?

Z wyrazami szacunku
Józef Bergier
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Organizacja Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej w 2012 r. jest dla Polski ogromn¹ szans¹, ale zarazem

sprawdzianem dla wszystkich: rz¹du, w³adz samorz¹dowych i zwi¹zku pi³karskiego, kibiców, a wreszcie
i ca³ego polskiego spo³eczeñstwa. To równie¿ wielka szansa dla polskiej gospodarki, by podtrzymaæ dobr¹
ostatnio koniunkturê.

W pañstwach, które organizowa³y pi³karskie mistrzostwa w przesz³oœci, skorzysta³o z tej szansy kilka du-
¿ych ikilkanaœciemniejszychmiast. Pomistrzostwachzosta³y stadiony i inneobiektysportowe, zktórychko-
rzystaj¹dodziœmieszkañcyorazsportowcy.Pozosta³y te¿autostrady ihotele, któreprzyci¹gaj¹ turystów.

Na³êczów to malowniczo po³o¿one, ton¹ce w zieleni miasteczko, oddalone 150 km od Warszawy i 24 km
od Kazimierza Dolnego nad Wis³¹, s³yn¹ce z piêknej architektury willowej z prze³omu XIX i XX wieku. To
ma³e miasteczko zawdziêcza swoj¹ s³awê unikatowemu mikroklimatowi i wodom mineralnym. W zabyt-
kowym Parku Zdrojowym mieœci siê nowoczesny oœrodek Spa Na³êczów. Po³o¿enie i atmosfera tego miej-
sca pozwalaj¹ wypocz¹æ w ciszy parkowych alei czy podczas spacerów. By³oby to zatem idealne miejsce
zakwaterowania dla pi³karzy.

Proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie: czy Spa Na³êczów ma szansê
byæ jednym z oœrodków, który przyjmie pi³karzy na Mistrzostwa Europy 2012?

Z powa¿aniem
Józef Bergier
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o dofinansowanie ze œrodków bêd¹cych w dyspozycji Pana Ministra in-

westycji drogowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Myœlenicach w kwocie 1 miliona z³.
Inwestycje, o których mowa, maj¹ niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla rozwi¹zañ komunikacyj-

nych, ale tak¿e dla lokalnej spo³ecznoœci. Przebudowa skrzy¿owania ulic: Reja, Kazimierza Wielkiego, ¯e-
romskiego i Kasprowicza, które jest jednym z elementów przedsiêwziêcia, w znacznym stopniu udro¿ni
po³¹czenia alternatywne w stosunku do tak zwanej Zakopianki, czyli drogi Kraków – Zakopane, której
wa¿nym ogniwem s¹ Myœlenice.

Do³¹czam dokumenty*, które otrzyma³em z Zarz¹du Powiatu w Myœlenicach.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o ¿yczliwe ustosunkowanie siê do proœby Dyrekcji

Zespo³u Szkó³ Techniczno-Ekonomicznych w Myœlenicach (kserokopia w za³¹czeniu*) w sprawie wyra¿e-
nia zgody na odstêpstwo od Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury (DzU nr 40 poz. 275
z dn. 10.03.2006) dotycz¹cego Stacji Diagnostyki przy Warsztatach Szkolnych. Likwidacja tej stacji
oznacza nie tylko brak mo¿liwoœci kszta³cenia uczniów i zubo¿enie procesu dydaktycznego, ale tak¿e
uszczuplenie szkolnego bud¿etu.

Je¿eli z jakiegoœ powodu odstêpstwo, o którym mowa, nie bêdzie mo¿liwe, wnoszê o warunkowe prze-
d³u¿enie zgody na dzia³alnoœæ stacji na okres dziesiêciu lat.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jestem zaniepokojony licznymi pytaniami i apelami rolników z mojego województwa po wypowie-

dziach przewodnicz¹cego klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego na spotkaniu w Bu-
siness Centre Club poœwiêconemu finansom publicznym.

Pragnê zapytaæ o nastêpuj¹ce kwestie.
Czy prawd¹ jest, ¿e rz¹d Donalda Tuska pracuje nad projektem uregulowañ, które pozwol¹ w³¹czyæ

rolników do tradycyjnego systemu podatkowego i ubezpieczeniowego ju¿ w 2010 r.?
Czy koalicja PO–PSL zamierza w 2010 r. wprowadziæ podatek dochodowy dla rolników oraz obowi¹zek

p³acenia przez rolników ubezpieczenia uzale¿nionego od dochodów?
Czy prawd¹ jest, ¿e jednym z pierwszych kroków obecnego rz¹du jest ograniczenie dotacji do systemu

rolniczych ubezpieczeñ poprzez doprowadzenie do p³acenia przez rolników ubezpieczenia chorobowego,
z którego dziœ s¹ oni zwolnieni?

Zrealizowanie tych planów doprowadzi³oby do bankructwa tysiêcy rolników, którzy ju¿ teraz maj¹ pro-
blemy z konkurowaniem z bogatymi rolnikami zachodnimi.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Jestem zaniepokojony licznymi pytaniami i apelami rolników z mojego województwa po wypowie-

dziach przewodnicz¹cego klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego na spotkaniu po-
œwiêconym finansom publicznym w Business Centre Club.

Pragnê wiêc zapytaæ o kilka spraw.
Czy prawd¹ jest, ¿e Pana rz¹d pracuje nad projektem uregulowañ, które pozwol¹ w³¹czyæ rolników do

tradycyjnego systemu podatkowego i ubezpieczeniowego ju¿ w 2010 r.?
Czy zamierzacie pañstwo w 2010 r. wprowadziæ podatek dochodowy oraz obowi¹zek p³acenia przez rol-

ników ubezpieczenia uzale¿nionego od dochodów?
I czy prawd¹ jest, ¿e jednym z pierwszych kroków obecnego rz¹du jest ograniczenie dotacji do systemu

rolniczych ubezpieczeñ poprzez doprowadzenie do p³acenia przez rolników ubezpieczenia chorobowego,
z którego dziœ s¹ oni zwolnieni?

Te plany, gdyby zosta³y zrealizowane, doprowadzi³yby do bankructwa tysi¹ce rolników, którzy ju¿ te-
raz maj¹ problemy z konkurowaniem z bogatymi rolnikami zachodnimi.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Producenci rolni, g³ównie producenci owoców i warzyw z powiatu p³oñskiego, dotychczas zatrudniali do
pracy sezonowej w rolnictwie du¿¹ liczbê pracowników z Ukrainy. Obecnie sytuacja jest bardziej skompli-
kowana. Cudzoziemiec z Ukrainy mo¿e uzyskaæ wizê wy³¹cznie na podstawie dokumentu poœwiadczonego
przez powiatowy urz¹d pracy, oœwiadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy danemu cudzo-
ziemcowi, obywatelowi Ukrainy. Dokument ten przesy³any jest na Ukrainê i osoba zainteresowana prac¹
w Polsce mo¿e staraæ siê o wydanie wizy o numerze 08, to jest wizy pracowniczej, na czas okreœlony. Do obe-
cnej chwili Powiatowy Urz¹d Pracy w P³oñsku wyda³ ponad szeœæ tysiêcy takich oœwiadczeñ.

Niestety, obecnie s¹ problemy z uzyskaniem wizy w konsulatach wydaj¹cych takie pozwolenia. W bie-
¿¹cym roku bardzo niewielka liczba osób uzyska³a wizy i przyjecha³a do prac sezonowych. Rolnicy s¹
zrozpaczeni i za moim poœrednictwem prosz¹ o pomoc. Je¿eli nie pozyskaj¹ ludzi do pracy, na przyk³ad
przy zbiorze truskawek, to ca³y nak³ad pracy i poniesionych kosztów pójdzie na marne. Plony nie zostan¹
zebrane i zgnij¹ na polach. Wielu rolników ma zaci¹gniête kredyty, wiêc ich sytuacja stanie siê jeszcze
bardziej dramatyczna. Kilku rolników ju¿ uda³o siê na Ukrainê – ich proœby w konsulatach odnosi³y pozy-
tywny skutek.

W tej sytuacji zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o pilne udzielnie pomocy w usprawnieniu przy-
znawania przez konsulaty RP na Ukrainie – szczególnie we Lwowie – wiz pracowniczych, o co wystêpuj¹
zainteresowani rolnicy.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Zwróci³y siê do mnie z proœb¹ o interwencjê pielêgniarki œrodowiskowo-rodzinne z województwa po-
morskiego. Na terenie tego województwa, podobnie jak na terenie ca³ego kraju, dzia³aj¹ nieliczne, ale
prê¿ne niepubliczne ZOZ pielêgniarek œrodowiskowo-rodzinnych, które w nowoczesny sposób, zgodnie
z przyjêtymi rozwi¹zaniami organizacyjnymi POZ w Polsce, podjê³y samodzieln¹ dzia³alnoœæ i partnersk¹
wspó³pracê z lekarzami rodzinnymi, roztaczaj¹c opiekê nad ludnoœci¹ w miejscu jej zamieszkania.

Zgodnie z przyjêtymi standardami europejskimi i polskimi pielêgniarki œrodowiskowo-rodzinne pra-
cuj¹ przede wszystkim w domu pacjenta/klienta, czêœæ zadañ wykonuj¹ w lokalu ZOZ, gdzie realizuj¹
szeroki zakres œwiadczeñ pielêgniarskich, poczynaj¹c od œwiadczeñ diagnostycznych, pielêgnacyjnych
poprzez œwiadczenia lecznicze, rehabilitacyjne, a koñcz¹c na œwiadczeniach profilaktycznych. Samo-
dzielnoœæ zdopingowa³a je do podnoszenia kwalifikacji, spowodowa³a wzrost poczucia odpowiedzialno-
œci, a tak¿e wzrost satysfakcji z pracy i zadowolenie pacjentów.

Okazuje siê jednak, ¿e kolejne propozycje kontraktów zawieraj¹ zmiany katalogu œwiadczeñ, z których
najbardziej zadziwiaj¹ce i niebezpieczne dla systemowej opieki œrodowiskowej jest zani¿anie z roku na
rok lub wrêcz eliminowanie dzia³añ w zakresie profilaktyki. W ten sposób sprowadza siê rolê pielêgniarki
do wykonywania zadañ pielêgnacyjnych, iniekcji, drobnych zabiegów oraz patrona¿y.

Tak w¹skie widzenie przez NFZ praktyki pielêgniarki œrodowiskowo-rodzinnej rodzi u niektórych leka-
rzy rodzinnych chêæ, by wci¹gn¹æ zadania pielêgniarki do kontraktu lekarskiego i znacznie zmniejszyæ
opiekê œrodowiskow¹, bowiem czas zatrudnianych u lekarza rodzinnego pielêgniarek jest wówczas
w wiêkszej czêœci wykorzystywany do wewnêtrznej pracy w przychodni, gabinecie zabiegowym, rejestra-
cji itp., któr¹ to pracê powinny spe³niaæ pielêgniarki praktyki. Takie nastawienie uwidacznia siê równie¿
w zmienionym nazewnictwie kontraktu, to znaczy wprowadzeniu nazwy: pielêgniarka POZ, zamiast
nazw: pielêgniarka œrodowiskowo-rodzinna i pielêgniarka praktyki. Dziêki temu podzia³owi do 2004 r.
wyraŸnie by³y wyodrêbnione kompetencje i wymogi kwalifikacyjne.

Kolejnym problemem sygnalizowanym przez pielêgniarki œrodowiskowo-rodzinne s¹ czêste zmiany
druków wyborów, co powoduje, ¿e przy tej okazji dochodzi do przejmowania pacjentów przez lekarzy ro-
dzinnych, którzy czêsto maj¹ œwiadomoœæ, ¿e zapis do lekarza jest równoczeœnie zapisem do pielêgniarki
œrodowiskowej. W œwiecie konkurencji ta informacja nie zawsze jest pacjentowi przekazywana, czêsto
jest tak, ¿e pacjent niedok³adnie wie, co podpisuje, a lekarzowi siê nie odmawia. T³umaczenie NFZ, ¿e
ostatni wzór deklaracji wyboru zosta³ opracowany na proœbê lekarzy, aby ograniczyæ liczbê dokumentów,
ukazuje, ¿e w tak wa¿nej kwestii nie konsultowano siê ze œrodowiskiem pielêgniarskim.

Jako upokarzaj¹c¹ traktuj¹ pielêgniarki koniecznoœæ potwierdzania podpisem ka¿dej wykonanej
us³ugi, co podwa¿a zaufanie pacjentów. Wszak od lekarza ani od opiekunki spo³ecznej, sprawuj¹cej
opiekê nad podopiecznym, tego siê nie wymaga.

Tak¿e wprowadzona ostatnio sprawozdawczoœæ, zgodnie z któr¹ wykazuje siê jedynie liczbê wizyt pa-
trona¿owych, pozosta³ych wizyt domowych i zrealizowanych w gabinecie zabiegowym, ukazuje, jak zna-
cznie okrojony obraz kompetencji przyjmuje NFZ. Wiedz¹c to, ³atwo ju¿ mo¿na antycypowaæ dalszy re-
gres pielêgniarstwa œrodowiskowo-rodzinnego.

Na proœbê zainteresowanych pielêgniarek zwracam siê z wnioskiem o przeanalizowanie warunków
kontraktów pielêgniarek œrodowiskowo-rodzinnych w aspekcie doskonalenia warunków sprawowania
opieki w ramach tego wa¿nego segmentu opieki zdrowotnej, tak by nie marnowaæ potencja³u dobrze wy-
kwalifikowanych i samodzielnych pielêgniarek œrodowiskowo-rodzinnych.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
174 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 9. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej oraz do prze-
wodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej Marka Rockiego

Zwrócili siê do mnie nauczyciele akademiccy pielêgniarstwa, magistrowie pielêgniarstwa z doœwiad-
czeniem zawodowym i ze stopniami doktora nauk humanistycznych, doktora nauk przyrodniczych
w dziedzinie biologii, doktora habilitowanego nauk humanistycznych itp., bo w œwietle uchwa³y
nr 617/2007 Prezydium PKA z dnia 5 lipca 2007 r. nie mog¹ wchodziæ do minimum kadrowego na kie-
runku pielêgniarstwo.

Mimo ¿e pielêgniarki spe³niaj¹ wszystkie pozosta³e kryteria dotycz¹ce wymagañ dla minimum kadro-
wego, nie stanowi¹ zasadniczej grupy nauczycieli zawodu nawet na poziomie licencjackim, chocia¿ z od-
powiednich dyrektyw Unii Europejskiej i porozumienia strasburskiego z 1968 r. ratyfikowanego przez
Polskê w 1996 r. wynika, i¿ pielêgniarki powinny stanowiæ zasadniczy trzon kadry nauczaj¹cej zawodu.
W Polsce jest oko³o stu piêædziesiêciu, dwustu magistrów pielêgniarstwa, z czego oko³o po³owa ma sto-
pieñ doktora nauk medycznych, a pozosta³a czêœæ doktoraty w innych dziedzinach nauki, ale z dorob-
kiem œciœle zwi¹zanym z pielêgniarstwem.

Nieuwzglêdnienie tej sytuacji kadrowej w pielêgniarstwie prowadzi do tego, ¿e w wiêkszoœci uczelni mi-
nimum kadrowe tworzy kadra utytu³owanych lekarzy, którzy jednak nie zawsze posiadaj¹ odpowiednio
du¿o czasu, aby poœwiêciæ go specyfice zawodu pielêgniarskiego, co pozostaje nie bez wp³ywu na rozwój
badañ naukowych w pielêgniarstwie i rozwój naukowych kadr pielêgniarskich. Wydaje siê zatem konie-
czne zweryfikowanie dotychczasowych zapisów uchwa³y nr 617/2007 i w³¹czenie wspomnianej grupy
pielêgniarek do grupy osób spe³niaj¹cych wymagania dotycz¹ce minimum kadrowego.

W tej sytuacji wnoszê proœbê do pani minister i pana przewodnicz¹cego PKA o przeanalizowanie
problemu i stworzenie mo¿liwoœci wykorzystania kadry stosownie do potrzeb kszta³cenia studentów
na poziomie licencjackim i magisterskim w tak potrzebnej dziedzinie, jak¹ jest pielêgniarstwo.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Odnosz¹c siê do Pana pisma z dnia 20 marca 2008 r. nr 602/312/S6/08/JS, pragnê stwierdziæ, ¿e

w mojej skromnej ocenie Pan Minister wypowiedzia³ siê w imieniu Naczelnej Prokuratury Wojskowej,
w imieniu której wypowiadaæ siê nie powinien, nawet w sytuacji gdy wyst¹pienie senatora skierowane
jest bezpoœrednio do ministra obrony narodowej. Wywód swój opieram na tym, ¿e naczelny prokurator
wojskowy nie jest podw³adnym ministra obrony narodowej, zatem ten nie powinien wypowiadaæ siê
w imieniu naczelnego prokuratora wojskowego.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora Krzysztofa Zarembê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W toku œledztwa prowadzonego przez Wydzia³ II Oddzia³u do spraw Przestêpczoœci Zorganizowanej Na-

czelnej Prokuratury Wojskowej z siedzib¹ w Poznaniu, dotycz¹cego zdarzenia w Nangar Khel z 16 sier-
pnia 2007 r., dopuszczono siê bardzo wielu nieprawid³owoœci, w ra¿¹cy sposób gwa³c¹c prawo podejrza-
nych do obrony (art. 42 Konstytucji RP i art. 6 kodeksu postêpowania karnego) poprzez*:

— uporczywe i wielokrotne odmawianie obroñcom podejrzanych zapoznania siê z aktami sprawy;
— zaniechanie wydania zarz¹dzenia w wymienionej sprawie, pomimo i¿ art. 159 k.p.k. nakazuje pro-

kuratorowi wydaæ zarz¹dzenie w tej kwestii;
— dorêczenie dopiero po ponad dwóch miesi¹cach odpisu postanowienia z 14 stycznia 2008 r. o zacho-

waniu w tajemnicy danych umo¿liwiaj¹cych ujawnienie to¿samoœci œwiadka – adwokatowi Piotrowi De-
wiñskiemu, jednemu z obroñców podejrzanego chor¹¿ego Andrzeja Osieckiego, odpis tego¿ postanowie-
nia dorêczono do kancelarii adwokackiej w Warszawie dopiero w dniu 31 marca 2008 r.;

— zaniechanie powiadomienia obroñców podejrzanych o terminie eksperymentu procesowego z u¿y-
ciem moŸdzierza w Nangar Khel w Afganistanie, pomimo i¿ zgodnie z art. 316 k.p.k. jest to tak zwana
czynnoœæ procesowa niepowtarzalna, co wymaga ka¿dorazowo dopuszczenia do udzia³u w takiej czynno-
œci obroñców podejrzanych.

Prosimy Pana Ministra o ustosunkowanie siê do tych kwestii oraz przedstawienie przepisów praw-
nych, na których opiera swoje postêpowanie Naczelna Prokuratura Wojskowa z siedzib¹ w Poznaniu,
przyjmuj¹c zaprezentowany tok postêpowania, który, wedle przywo³anych przepisów, w sposób ra¿¹cy
³amie prawo podejrzanych do obrony.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Zaremba
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Rozmach dzia³añ i promocji zwi¹zanych z organizacj¹ Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej Euro 2012

sprawi³ wra¿enie, ¿e na boczne tory zepchniêto pozosta³¹ dzia³alnoœæ, która le¿y w kompetencjach kiero-
wanego przez Pana ministerstwa.

Prosimy zatem Pana Ministra o przekazanie informacji o realizowanych w Pana resorcie równolegle
projektach, które maj¹ znaczenie dla polskiego sportu i rekreacji.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozpatrzenie jeszcze w roku bie¿¹cym mo¿liwoœci finansowe-

go wsparcia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nowo zarejestrowanego Polskiego Zwi¹zku Karate Fu-
dokan. O problemach, jakie poprzednicy Pana Ministra tworzyli, i wyrokach s¹dów, oceniaj¹cych pracê
urzêdników ministerstwa, nie bêdê pisa³. Cieszê siê, ¿e to dzia³ania Pana Ministra zakoñczy³y tê kompro-
mituj¹c¹ sytuacjê. Liczê, ¿e Pan Minister przychylnie odniesie siê do mojej proœby.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Ustawa z dnia 19 paŸdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa
przewiduje w art. 29 ust. 5, i¿: „Agencji przys³uguje prawo odkupu nieruchomoœci na rzecz Skarbu Pañ-
stwa w okresie piêciu lat, licz¹c od dnia jej nabycia od Agencji, z wyj¹tkiem nieruchomoœci po³o¿onych
w granicach specjalnych stref ekonomicznych; prawo odkupu powinno byæ ujawnione w ksiêdze wieczy-
stej prowadzonej dla danej nieruchomoœci”.

Prawo to powoduje, i¿ nieruchomoœci, które w dniu sprzeda¿y przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych
by³y przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne ni¿ rolne, zw³a-
szcza dzia³ki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, maj¹ ujawniony w ksiêdze wieczystej wpis,
o którym mowa w wymienionej ustawie.

Nabywcy, chc¹c realizowaæ budowê poprzez zaci¹gniêcie na ten cel kredytu hipotecznego, z uwagi na
wpis w ksiêdze wieczystej nie mog¹ uzyskaæ zgody na jego zaci¹gniêcie, co w praktyce uniemo¿liwia bu-
dowê domu.

Wychodz¹c naprzeciw kolejnym nabywcom, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowa³o pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych ustaw, który prze-
widuje zmianê w art. 29 ust. 5. Proponowana zmiana w istocie spowoduje, i¿ kolejni nabywcy nie bêd¹
wykazywali obci¹¿enia w ksiêdze wieczystej, jednak nie skutkuje ona zmianami w stosunku do nierucho-
moœci ju¿ sprzedanych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o wprowadzenie w wymienionym projekcie ustawy zmian umo¿-
liwiaj¹cych odstêpowanie przez agencjê od przys³uguj¹cego jej prawa odkupu w stosunku do aktów nota-
rialnych ju¿ zawartych, w których prawo to zosta³o uwidocznione w ksiêdze wieczystej, a dotyczy ono nie-
ruchomoœci przeznaczonych na cele inne ni¿ rolne.

Innym rozwi¹zaniem, które w istocie pozwoli³oby nabywcom tych nieruchomoœci na zaci¹gniêcie kre-
dytu, a co za tym idzie prowadzenie inwestycji, by³oby odstêpowanie przez agencjê od przys³uguj¹cego jej
prawa odkupu wyra¿one w formie oœwiadczenia o rezygnacji.

Propozycja zmiany przepisów w obecnym kszta³cie pozostawi jednak dotychczasowych nabywców
z nierozwi¹zanym problemem. W zwi¹zku z tym dobrym rozwi¹zaniem mo¿e byæ okreœlenie przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasad, na jakich agencja mog³aby odstêpowaæ od przys³uguj¹cego jej
prawa na wniosek osoby zainteresowanej. Nadmieniam, ¿e z informacji, jakie otrzymujê z banków, wyni-
ka, i¿ takie oœwiadczenie by³oby wystarczaj¹ce do przyznania kredytu hipotecznego.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Wejœcie w ¿ycie rozporz¹dzenia ministra transportu i budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. (DzU z 2006 r.

nr 83 poz. 578) pozbawi³o techników budowlanych z wykszta³ceniem œrednim mo¿liwoœci wykonywania
czynnoœci zwi¹zanych z projektowaniem obiektów budowlanych lub kierowaniem robotami budowlany-
mi w ograniczonym zakresie dla wszystkich specjalnoœci budowlanych. Wczeœniej obowi¹zuj¹ce rozpo-
rz¹dzenie ministra infrastruktury z 18 maja 2005 r. (DzU z 2005 r. nr 96 poz. 817) umo¿liwia³o wykony-
wanie przez techników budowlanych projektów i nadzorów budowlanych w ograniczonym zakresie.

Wprowadzenie zmian w rozporz¹dzeniu pozbawi³o znaczn¹ grupê zawodow¹ mo¿liwoœci wykonywania
wczeœniej zdobytego zawodu i uprawnieñ. Zmiany te spowodowa³y równie¿, ¿e na rynku budowlanym za-
czê³o brakowaæ osób posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzorów budowlanych
w ograniczonym zakresie. Powoduje to znaczny wzrost kosztów przy prowadzeniu stosunkowo ma³ych
inwestycji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o przywrócenie technikom budowlanym mo¿liwoœci
projektowania i nadzoru nad robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, podobnie jak przewidy-
wa³o rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z 18 maja 2005 r.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy o posiadaniu broni sprawiaj¹, i¿ w przypadku œmierci osoby uprawnio-

nej do posiadania broni, na przyk³ad myœliwego, jej rodzina wchodzi w nielegalne posiadanie broni i amuni-
cji. Powoduje to, ¿e przemieszczenie broni w celu oddania jej do depozytów w komendach wojewódzkich po-
licji wi¹¿e siê z ³amaniem obowi¹zuj¹cego prawa.

Rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrznych i administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji przewiduje wydanie zezwolenia na
czasowe noszenie broni tylko w szczególnych przypadkach. W rozporz¹dzeniu tym nie przewidziano
jednak sytuacji, gdy osoba, która posiada³a pozwolenie na broñ, umiera. Stosowana praktyka jest
doœæ liberalna, jeœli chodzi o te doœæ szczególne okolicznoœci przechowywania broni i amunicji i prze-
mieszczania siê z broni¹ i amunicj¹ po wejœciu w mimowolne jej posiadanie.

Uwa¿am jednak, ¿e przepisy te nale¿y zmieniæ, aby sytuacja, w jakiej znajduje siê rodzina zmar³ego,
nie powodowa³a nara¿enia na zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Adama Szejnfelda

Szanowny Panie Ministrze!
Z satysfakcj¹ przyj¹³em zapowiedzi likwidacji utrudnieñ dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ go-

spodarcz¹. Chcia³bym zwróciæ siê do Pana Ministra z propozycj¹ rozszerzenia „listy” likwidowanych
utrudnieñ.

Obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy powoduj¹, i¿ osoba dokonuj¹ca zmian w ewidencji dzia³alnoœci gospo-
darczej zobowi¹zana jest w konsekwencji do zg³oszenia tych zmian równie¿ w urzêdzie skarbowym (NIP).
Sytuacja ta jest niezrozumia³a, gdy¿ po wydaniu decyzji administracyjnej organ prowadz¹cy ewidencjê
powiadamia urz¹d skarbowy o dokonanych zmianach. Podobna sytuacja wystêpuje z chwil¹ zmiany
dowodu osobistego, jak równie¿ w wypadku ka¿dej zmiany znajduj¹cej odzwierciedlenie w identyfikacji
podatkowej.

W moim przekonaniu urzêdy administracji samorz¹dowej i rz¹dowej powinny byæ zobowi¹zane do
wzajemnej wymiany informacji, tak by podatnik nie musia³ zg³aszaæ tych samych zmian w ka¿dej kolej-
nej instytucji.

Wprowadzenie zmian systemowych dotycz¹cych obowi¹zkowej wymiany informacji pomiêdzy urzêda-
mi w znacznym stopniu usprawni dzia³anie administracji, a tak¿e pozwoli zaoszczêdziæ œrodki i czas
obywateli.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Szanowny Panie Premierze!
Po zapoznaniu siê z odpowiedzi¹ Pana Premiera na umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa

Gospodarki interpelacje poselskie dotycz¹ce produkcji bioetanolu, dysponuj¹c ogólnie dostêpn¹ wiedz¹
w sprawie zainteresowania inwestorów polskich i zagranicznych inwestowaniem w wytwórnie bioetano-
lu o du¿ej mocy produkcyjnej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, proszê o udzielenie odpowie-
dzi na nastêpuj¹ce pytanie.

Czy rz¹d zamierza wydaæ, po zakoñczeniu prac parlamentarnych nad nowelizacj¹ ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych, rozporz¹dzenie wykonawcze do tej ustawy, które umo¿liwia³oby wydawanie ze-
zwoleñ na dzia³alnoœæ w SSE, daj¹ce mo¿liwoœæ skorzystania z regionalnej pomocy publicznej, nie tylko
producentom estrów, ale tak¿e producentom bioetanolu? Projekt rozporz¹dzenia Rady Ministrów za³¹czo-
ny do druku sejmowego nr 262 takiej mo¿liwoœci nie przewiduje.

Z powa¿aniem
Andrzej Stefan Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Moje oœwiadczenie wi¹¿e siê ze zmian¹ przepisów ustawowych dotycz¹cych obligatoryjnego przejmo-
wania przez gminy starych odcinków dróg publicznych, wy³¹czonych z ci¹gu tych dróg po wybudowaniu
nowych ich przebiegów.

Uprzejmie informujê, ¿e przewodnicz¹cy sejmiku województwa lubuskiego, pan Krzysztof Seweryn
Szymañski, przekaza³ mi stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w wymienionej sprawie. W sta-
nowisku tym wyra¿ane jest zaniepokojenie konsekwencjami wynikaj¹cymi z regulacji prawnych zawar-
tych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2007 r. nr 19 poz. 115, z póŸn. zm.),
z których wynika, ¿e po wybudowaniu nowych krajowych po³¹czeñ drogowych lub obwodnic miejscowo-
œci, gminy, na terenie których wykonano takie inwestycje, s¹ zobowi¹zane do przejêcia starych odcinków
dróg przebiegaj¹cych przez ich obszar.

Konsekwencje powy¿szych regulacji s¹ trudne do realizacji, zw³aszcza dla gmin o niskiej populacji,
obejmuj¹cych rozleg³y obszar. Przejêcie d³ugich odcinków infrastruktury drogowej, dotychczas utrzymy-
wanej i remontowanej ze œrodków bud¿etu pañstwa, mo¿e znacz¹co obci¹¿yæ bud¿ety tych gmin. Takie
obci¹¿enie, nieproporcjonalne do dochodów gmin, mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na póŸniejsz¹ jakoœæ
przejêtych dróg oraz zmniejszyæ mo¿liwoœci inwestycyjne w zakresie przysz³ej budowy nowych elemen-
tów infrastruktury.

W zwi¹zku z powy¿szym kierujê do Pana pytanie, czy resort Pana Ministra planuje zmiany w prawie,
zapewniaj¹ce systemowe rozwi¹zanie problemu finansowania kosztów koniecznych remontów i utrzy-
mania przekazywanych gminom odcinków dróg, bêd¹cych czêsto w z³ym stanie technicznym, co umo¿li-
wi zachowanie ich przejezdnoœci i zapewnienie wymaganych przepisami warunków bezpieczeñstwa
ruchu drogowego oraz nie dopuœci do ograniczania mo¿liwoœci inwestycyjnych w zakresie budowy
infrastruktury dróg lokalnych, którymi dysponuj¹ gminy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Na podstawie art. 49 uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu z dnia 23 listopa-
da 1990 r. (MP, 1991, Nr 2, poz. 11) pragnê z³o¿yæ nastêpuj¹ce oœwiadczenie.

Szanowny Panie Premierze!
Rzecznicy patentowi œwiadcz¹ specjalistyczn¹ pomoc w sprawach z zakresu w³asnoœci przemys³owej.

W³asnoœæ ta obejmuje wzory u¿ytkowe, nazwy handlowe, patenty na wynalazki, wzory przemys³owe, zna-
ki towarowe, znaki us³ugowe, oznaczenia pochodzenia, jak równie¿ zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Zawód rzecznika patentowego polega na œwiadczeniu pomocy w sprawach w³asnoœci nieposiadaj¹cym
osobowoœci prawnej. Rzecznicy patentowi wystêpuj¹ w charakterze pe³nomocników przed Urzêdem Pa-
tentowym RP, s¹dami administracyjnymi oraz przed innymi s¹dami i organami orzekaj¹cymi w spra-
wach w³asnoœci przemys³owej.

Zawód rzecznika patentowego mo¿e wykonywaæ osoba, która spe³nia wymagania okreœlone ustaw¹
o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r. (DzU Nr 49, poz. 509). Prawo wykonywania zawodu
rzecznika patentowego powstaje po z³o¿eniu œlubowania, z dniem dokonania wpisu na listê rzeczników
patentowych. Na listê rzeczników patentowych mo¿e byæ wpisany ten, kto miêdzy innymi odby³ aplikacjê
rzecznikowsk¹ na warunkach okreœlonych w ustawie i z³o¿y³ egzamin kwalifikacyjny przed komisj¹ egza-
minacyjn¹. Podstaw¹ wpisu kandydata na listê aplikantów jest uchwa³a Krajowej Rady Rzeczników Pa-
tentowych, stwierdzaj¹ca pozytywny wynik konkursu. Aplikacja trwa trzy lata i koñczy siê egzaminem
kwalifikacyjnym. O uzyskaniu statusu aplikanta decyduje pomyœlny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.
Koszt aplikacji to 30 tysiêcy z³. W dniu 31 marca 2008 r. w „Wiadomoœciach Urzêdu Patentowego”
nr 3/2008, str. 2, zamieszczone zosta³o og³oszenie konkursu o wpis na listê aplikantów rzecznikowskich.

Ju¿ sam sposób przeprowadzania egzaminu konkursowego budziæ mo¿e uzasadnione w¹tpliwoœci.
Zgodnie z art. 39 ustawy o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r. (DzU Nr 49, poz. 509) pre-
zes Rady Ministrów okreœla w drodze rozporz¹dzenia sposób przeprowadzenia konkursu o wpis na listê
aplikantów, wzór i sposób prowadzenia tej listy oraz wzór legitymacji aplikanta, a tak¿e przedmiot i wy-
miar szkolenia oraz przedmiot egzaminu kwalifikacyjnego, jak równie¿ wysokoœæ wynagrodzenia dla
cz³onków komisji egzaminacyjnej. Obecnie kwestie te reguluje rozporz¹dzenie prezesa Rady Ministrów
w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listê, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji apli-
kantów rzecznikowskich z dnia 9 maja 2002 r. (DzU Nr 56, poz. 505). Zgodnie z przepisami rozporz¹dze-
nia (§4.2.) konkurs polega na przeprowadzeniu z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej, która mo¿e obej-
mowaæ w szczególnoœci elementy wiedzy ogólnej o przedmiocie w³asnoœci przemys³owej i zadaniach
rzecznika patentowego. Moim zdaniem, jest to rozwi¹zanie archaiczne, stwarzaj¹ce mo¿liwoœci nadu¿yæ,
co wiêcej, nieprzystaj¹ce do obecnie obowi¹zuj¹cego modelu naboru na aplikacje, czyli egzaminu w for-
mie testu ze œciœle okreœlonego zakresu zagadnieñ. Takie egzaminy przeprowadzane s¹ miêdzy innymi na
aplikacje adwokackie i radcowskie.

Wielu m³odych ludzi ma w pamiêci obietnicê, któr¹ Pan z³o¿y³ w wywiadzie, jakiego udzieli³ Pan gazecie
„Dziennik” („Tusk: Mam czyste sumienie”, „Dziennik” z 23 lutego 2008 r.). Powiedzia³ Pan wówczas: „Po-
wiem wiêcej: poprê ka¿dy projekt, który ogranicza wp³ywy korporacji w dowolnym zawodzie”. Czy nie
uwa¿a Pan, ¿e zliberalizowanie zasad naboru na aplikacjê rzecznikowsk¹, czyli docelowo zwiêkszenie
liczby osób wykonuj¹cych zawód rzecznika patentowego, s³u¿yæ bêdzie podtrzymaniu wysokiego wzro-
stu gospodarczego w Polsce? Czy prezes Rady Ministrów, jako organ w³adny w drodze rozporz¹dzenia
zmieniæ zasady przeprowadzenia konkursu na tê aplikacjê, zamierza w najbli¿szym czasie wydaæ nowe
rozporz¹dzenie, którego przepisy przyczyni¹ siê do wype³nienia obietnicy, o której mowa, w szczególnoœci
poprzez wprowadzenie bardziej obiektywnych zasad naboru na aplikacjê rzecznikowsk¹?

Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko samorz¹du powiatu gostyñskiego w sprawie budowy ob-

wodnicy Gostynia i Piasków na drodze krajowej nr 12 i drodze wojewódzkiej nr 434.
W uzasadnieniu czytamy:
Województwo wielkopolskie koniecznie potrzebuje modernizacji ci¹gów komunikacyjnych, zw³aszcza

w kontekœcie zbli¿aj¹cych siê Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej w 2012 r. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w zwi¹zku
z modernizacj¹ drogi ekspresowej S5 zwiêkszy siê presja komunikacyjna na drogê wojewódzk¹ nr 434.
Jedynym miastem powiatowym w ci¹gu komunikacyjnym, które pozostanie bez obwodnicy, bêdzie
Gostyñ, a skutki bêd¹ negatywne, poniewa¿ droga nr 434 charakteryzuje siê najwy¿szym w skali wojewó-
dztwa natê¿eniem ruchu.

Obwodnica Gostynia i Piasków zwiêkszy potencja³ rozwojowy gmin powiatu gostyñskiego, a co za
tym idzie, podniesie ich atrakcyjnoœæ w oczach potencjalnych inwestorów, co zaowocuje powstaniem no-
wych miejsc pracy i zmniejszeniem stopy bezrobocia w powiecie, która na koniec lutego bie¿¹cego
roku wynosi³a 12,4%.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, jakie kroki zamierza podj¹æ Ministerstwo
Infrastruktury w celu usprawnienia ruchu na drodze krajowej nr 12 i drodze wojewódzkiej nr 434 w Wiel-
kopolsce.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Na rêce pana ministra sk³adam oœwiadczenie w sprawie wznowienia prac remontowych na drodze kra-

jowej nr 20 Miastko – Bytów – Koœcierzyna, na odcinku od Piaszczyny do Bytowa.
Rada Powiatu Bytowskiego przes³a³a do mojego biura senatorskiego zapytanie w sprawie wznowienia

prac remontowych na drodze krajowej nr 20 Miastko – Bytów – Koœcierzyna, na odcinku Piaszczyna – By-
tów. W zwi¹zku ze z³ym stanem tej drogi, stwarzaj¹cym bezpoœrednie zagro¿enie dla uczestników ruchu
drogowego, konieczne jest jak najszybsze kontynuowanie przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych
i Autostrad prac remontowych na odcinku od Piaszczyny do Bytowa. Obecny stan uniemo¿liwia bezpie-
czne korzystanie z tej¿e drogi.

W zwi¹zku z ¿ywym zainteresowaniem mieszkañców t¹ spraw¹, jak równie¿ w trosce o bezpieczeñstwo
wszystkich u¿ytkowników trasy, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o informacjê, czy w roku 2008
planowane s¹ prace remontowe na tym, jak¿e istotnym, odcinku drogi, ³¹cz¹cym dwa g³ówne oœrodki
powiatu bytowskiego – Miastko i Bytów.

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy zmiany zasad wydawania kart motorowerowych.
Obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym stanowi¹, ¿e do-

kumentem stwierdzaj¹cym uprawnienia do kierowania motorowerem przez osobê, która nie ukoñczy³a
osiemnastego roku ¿ycia, jest karta motorowerowa wydawana przez dyrektora odpowiedniej placówki
oœwiatowej. Kartê motorowerow¹ mo¿e uzyskaæ osoba, która wykaza³a siê niezbêdnymi kwalifikacjami
i ukoñczy³a trzynasty rok ¿ycia. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegaj¹cej siê o kartê motorowerow¹
mo¿e dokonaæ nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szko³y lub poli-
cjant posiadaj¹cy specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.

W opinii wielu inspektorów ruchu drogowego wiek trzynastu lat jest zbyt niski do tego, aby móc ubie-
gaæ siê o pozwolenie na kierowanie pojazdem, który wedle obowi¹zuj¹cych przepisów mo¿e poruszaæ siê
po wszystkich drogach z wyj¹tkiem autostrad.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do pana ministra z pytaniem, czy nie by³oby zasadne podniesie-
nie wieku osób, które mog¹ ubiegaæ siê o kartê motorowerow¹, z trzynastu do piêtnastu lat.

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 9. posiedzenia Senatu 189



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bronis³awa Korfantego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada, do g³ównego inspektora
nadzoru budowlanego Roberta Dziwiñskiego, do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Zbigniewa Æwi¹kalskiego oraz do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Od 1997 r. w zwi¹zku ze stale pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ finansow¹ KWK „Siemianowice” rozpoczêto
proces nieodp³atnego przekazywania budynków mieszkalnych na rzecz innych jednostek organizacyj-
nych. Uchwa³¹ Rady Nadzorczej spó³ki KWK „Siemianowice” nr 30/98 z dnia 28 paŸdziernika 1998 r. zde-
cydowano o przekazaniu czêœci budynków mieszkalnych, stanowi¹cych w³asnoœæ spó³ki, na rzecz Zak³a-
du Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych TRROL spó³ka z o.o. Przekazanie to zosta³o ujête
w formie aktu notarialnego z dnia 21 grudnia 1998 r. Ponadto w celu wykonania umowy przekazania
podpisano, równie¿ w dniu 21 grudnia 1998 r., odrêbn¹ umowê dotycz¹c¹ miêdzy innymi obowi¹zku za-
warcia przez przejmuj¹cego umów najmu z dotychczasowymi najemcami.

Budynki, bêd¹ce obecnie w³asnoœci¹ spó³ki TRROL, zosta³y jej przekazane w trybie przewidzianym
w ustawie o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa
pañstwowe z dnia 12 paŸdziernika 1994 r. W dniu zawarcia umowy o przekazanie przedmiotowych bu-
dynków do ZABiOB TRROL spó³ka z o.o., to jest w dniu 21 grudnia 1998 r., obowi¹zywa³ art. 1 wymienio-
nej ustawy, który umo¿liwia³ przekazywanie przez przedsiêbiorstwa pañstwowe gruntów zabudowanych
budynkami mieszkalnymi gminom lub innym osobom prawnym. Art. 1 w ówczesnym kszta³cie nie wpro-
wadza³ ¿adnych ograniczeñ co do typu podmiotów, na rzecz których mog³o nast¹piæ nieodp³atnie przeka-
zanie gruntów wraz z budynkami, o ile by³y to gminy albo inne osoby prawne.

W zwi¹zku z planowanym przekazaniem budynków ZABiOB TRROL spó³ka z o.o. dnia 1 grudnia
1998 r. wyda³a regulamin dotycz¹cy zasad sprzeda¿y i trybu postêpowania przy sprzeda¿y mieszkañ, lo-
kali u¿ytkowych i gara¿y pracownikom, emerytom i rencistom KWK „Siemianowice” oraz ZG „Rozalia”,
mieszkaj¹cym w przejêtych zasobach, dla których spó³ka TRROL ustali³a preferencyjne zasady zbywania
lokali, takie jak ulgi, tryb sprzeda¿y etc.

Jednak¿e lokatorzy by³ych mieszkañ zak³adowych KWK „Siemianowice” czuj¹ siê pokrzywdzeni fak-
tem przekazania budynków do ZABiOB TRROL spó³ka z o.o. z uwagi na to, ¿e spó³ka w rzeczywistoœci nie
zamierza przeprowadziæ sprzeda¿y lokali na rzecz najemców. Rozgoryczenie potêguje fakt, i¿ czêœæ bu-
dynków po by³ej KWK „Siemianowice” przekazano Spó³dzielni Mieszkaniowej „Micha³” z Siemianowic
Œl¹skich, w której lokatorzy mog¹ bez przeszkód wykupiæ swoje mieszkania. Dochodzi do kuriozalnych
sytuacji, gdy na jednej ulicy s¹siednie bloki trafi³y do ró¿nych podmiotów, co powoduje, ¿e mieszkañcy je-
dnego bloku maj¹ prawo do wykupu mieszkañ, a mieszkañcom bloków znajduj¹cych siê w zasobach spó-
³ki TRROL utrudnia siê wykup. Co wiêcej, ci mieszkañcy, jako byli pracownicy KWK „Siemianowice”, ak-
tywnie uczestniczyli w wytworzeniu pañstwowego maj¹tku, który zosta³ przekazany. Wspomniane mie-
szkania zak³adowe by³y bowiem budowane ze œrodków zak³adowego funduszu mieszkaniowego.

Problemy z wykupem tak zwanych by³ych mieszkañ zak³adowych wystêpuj¹ na terenie ca³ego kraju,
ze szczególnym jednak¿e natê¿eniem na obszarze Œl¹ska. Dzieje siê tak z uwagi na fakt nagminnego prze-
kazywania b¹dŸ sprzeda¿y budynków likwidowanych przedsiêbiorstw pañstwowych prywatnym osobom
prawnym z pominiêciem najemców.

W opinii rzecznika praw obywatelskich i zgodnie z ekspertyz¹ w sprawie naruszenia zasad konstytu-
cyjnych wobec najemców by³ych mieszkañ zak³adowych i zasadnoœci roszczeñ najemców wobec tych
mieszkañ z dnia 26 lutego 2001 r., sporz¹dzon¹ przez Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, sy-
tuacja taka narusza Konstytucjê RP. W ekspertyzie tej czytamy, ¿e taki a nie inny stan ustawodawstwa
zwyk³ego spowodowa³ naruszenie zasad konstytucyjnych dotycz¹cych przede wszystkim okreœlenia
praw cz³owieka i standardów demokratycznych pañstwa prawnego. Sta³ siê on tak¿e powodem protestów
spo³ecznych ze strony najemców lokali zak³adowych. Zosta³y naruszone przede wszystkim nastêpuj¹ce
zasady Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.: zasada godnoœci cz³owieka, zasada równoœci wszystkich
obywateli wobec prawa, zasada sprawiedliwoœci spo³ecznej, zasada dobra wspólnego. Nale¿y zdawaæ so-
bie sprawê z tego, i¿ owe naruszenia przepisów Konstytucji RP oznaczaj¹ zarazem naruszenie stoso-
wnych przepisów aktów miêdzynarodowych dotycz¹cych praw cz³owieka, tak tych z tak zwanej pierwszej
generacji, jak i przyjmowanych w okresie po II wojnie œwiatowej.

Z posiadanych przeze mnie dokumentów wynika, ¿e stan techniczny przejêtych przez ZABiOB TROLL
spó³ka z o.o. budynków sukcesywnie siê pogarsza. Brakuje orynnowania i przecieka dach, co powoduje
chroniczne zalewanie mieszkañ oraz powstawanie szkodliwych dla zdrowia zawilgoceñ. Tynk zewnêtrzny
odpada z elewacji budynku, co stanowi zagro¿enie dla lokatorów. Czêœæ budynków jest nieocieplona, ok-
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na s¹ nieszczelne, a drzwi wejœciowe wymagaj¹ wymiany, jako ¿e w ogóle nie spe³niaj¹ swojej funkcji. Za-
silanie latarni znajduj¹cych siê w pobli¿u bloków jest pobierane z budynku, co powoduje znaczny wzrost
wysokoœci rachunków za elektrycznoœæ u lokatorów. Mieszkañcy chcieliby wykupiæ swoje lokale, aby
móc utworzyæ wspólnotê mieszkaniow¹ i we w³asnym zakresie zadbaæ o stan techniczny zarówno ca³ych
budynków, jak i poszczególnych mieszkañ.

Za stan techniczny budynku odpowiada w³aœciciel. Jego odpowiedzialnoœæ wynika przede wszystkim
z art. 662 §1 kodeksu cywilnego, który stanowi, ¿e wynajmuj¹cy powinien utrzymywaæ rzecz bêd¹c¹
przedmiotem najmu w stanie przydatnym do umówionego u¿ytku. Z kolei ustawa o ochronie praw loka-
torów w art. 6a nak³ada na wynajmuj¹cego obowi¹zek utrzymywania budynku w nale¿ytym stanie, po-
rz¹dku i czystoœci pomieszczeñ i urz¹dzeñ budynku s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku mieszkañców, oraz
jego otoczenia. Zobowi¹zuje te¿ wynajmuj¹cego do dokonywania napraw lokalu, wymiany instalacji i ele-
mentów wyposa¿enia technicznego, w tym do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, a tak¿e pod³óg, wy-
k³adzin pod³ogowych, posadzek i tynków. Wynajmuj¹cy jest poza tym zobowi¹zany do innych czynnoœci
maj¹cych na celu utrzymanie budynku w nale¿ytym stanie, niebêd¹cych czynnoœciami, którymi ob-
ci¹¿ony jest najemca, zosta³y one enumeratywnie wymienione w art. 6b ustawy o ochronie praw lokato-
rów.

Pomimo licznych skarg Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemianowicach Œl¹skich nie
jest w stanie wyegzekwowaæ od ZABiOB TRROL spó³ka z o.o. nale¿ytego wykonywania remontów i popra-
wy stanu technicznego posiadanych przez spó³kê budynków, co mo¿e w niedalekim czasie prowadziæ do
koniecznoœci rozbiórki najbardziej zniszczonych budynków.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z tymi oto pytaniami.
Dlaczego podczas likwidacji KWK „Siemianowice”, pomimo sprzeciwu zwi¹zków zawodowych dzia³a-

j¹cych przy kopalni, dosz³o do przekazania substancji mieszkaniowej do ZABiOB TRROL i w jaki sposób
wy³oniono akurat tê konkretn¹ spó³kê?

Jakie kroki mo¿e podj¹æ g³ówny inspektor nadzoru budowlanego, aby wyegzekwowaæ od spó³ki
TRROL niezbêdne remonty i unikn¹æ dalszego pogarszania siê stanu technicznego budynków?

Czy ministerstwo dostrzega potrzebê podjêcia dzia³añ legislacyjnych zmierzaj¹cych do uregulowania
kwestii zwi¹zanych z ustaleniem czynszu, w tym równie¿ potrzebê powi¹zania stawek czynszu z rzeczy-
wistymi kosztami eksploatacji i remontów budynków mieszkalnych, a tak¿e stworzenia funduszy re-
montowych, tak jak to siê dzieje w spó³dzielniach mieszkaniowych?

Jakiego wsparcia mo¿e udzieliæ pañstwo polskie jednostkom samorz¹du terytorialnego, które zdecy-
duj¹ siê na odkupienie sprywatyzowanych budynków na mocy ustawy o zasadach przekazywania zak³a-
dowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe z dnia 12 paŸdziernika 1994 r. od
ich aktualnych w³aœcicieli?

Jakie kroki mo¿e podj¹æ ministerstwo w celu przyspieszenia sprzeda¿y mieszkañ zak³adowych bê-
d¹cych w administracji ZABiOB TRROL spó³ka z o.o. zgodnie z regulaminem wydanym przez spó³kê
z dnia 1 grudnia 1998 r., dotycz¹cym zasad sprzeda¿y mieszkañ pracownikom, emerytom i rencistom
KWK „Siemianowice” oraz ZG „Rozalia” mieszkaj¹cym w przejêtych zasobach?

Jakie dzia³ania mo¿e podj¹æ ministerstwo w celu kompleksowego uregulowania problematyki sprywa-
tyzowanych zasobów mieszkaniowych z uwzglêdnieniem zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej oraz zape-
wnienia najemcom sprywatyzowanych mieszkañ zak³adowych prawa pierwszeñstwa przy zakupie
mieszkañ?

Bronis³aw Korfanty
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bronis³awa Korfantego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

W dniu 23 stycznia 2008 r. s¹d gospodarczy w Katowicach og³osi³ upad³oœæ likwidacyjn¹ siemianowic-
kiej Walcowni Rur „Jednoœæ”. Z informacji prasowych wynika, ¿e syndyk masy upad³oœciowej nie ma pie-
niêdzy na przeprowadzenie upad³oœci WRJ. W zwi¹zku z tym zwróci³ siê do g³ównego udzia³owca, Towa-
rzystwa Finansowego „Silesia”, o kwotê 600 tysiêcy z³ na ten cel. Pragnê dodaæ, ¿e pe³nomocnicy Zarz¹du
WRJ z³o¿yli za¿alenie do S¹du Okrêgowego w Katowicach na decyzjê s¹du o upad³oœci likwidacyjnej.

Ze wzglêdu na fakt, i¿ jestem senatorem z Siemianowic Œl¹skich, sprawa ta jest dla mnie szczególnie
wa¿na.

Budowê Walcowni Rur „Jednoœæ” w Siemianowicach Œl¹skich rozpoczêto w 1980 r. i zaanga¿owano
w to oko³o 600 milionów z³. Wszystkie prowadzone przez dwadzieœcia osiem lat dzia³ania ró¿nych ekip nie
przynios³y ¿adnego efektu i walcownia rur do dnia dzisiejszego nie zosta³a uruchomiona. Z informacji,
które posiadam, wynika, ¿e do uruchomienia produkcji niezbêdne jest jeszcze oko³o 140 milionów z³.
Po uruchomieniu produkcja mog³aby wynosiæ oko³o 100 tysiêcy t rur rocznie, a zatrudnienie w walco-
wni mog³oby znaleŸæ oko³o piêciuset osób. Mia³oby to istotny wp³yw na zmniejszenie siêgaj¹cego prawie
15% bezrobocia w Siemianowicach Œl¹skich.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ pana ministra:
Po pierwsze, jaki jest dalszy plan dzia³añ ministerstwa w sprawie sprzeda¿y Walcowni Rur „Jednoœæ”

i uruchomienia w niej produkcji?
Po drugie, kiedy mo¿e dojœæ do og³oszenia przetargu na walcowniê?

Bronis³aw Korfanty
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bronis³awa Korfantego

Oœwiadczenie skierowane do dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pra-
cowniczych Zbigniewa Gomu³ki

Do mojego biura senatorskiego zg³osi³a siê grupa by³ych pracowników likwidowanej Huty „Jednoœæ”
SA w Siemianowicach Œl¹skich.

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, ¿e pewne niewielkie kwoty zas¹dzone wyrokami s¹ od
kilku lat im wyp³acane, lecz ci¹gle znaczna czêœæ roszczenia pozostaje niezaspokojona. Przeciwko Hucie
„Jednoœæ” SA w likwidacji prowadzonych jest obecnie trzysta piêædziesi¹t siedem spraw z wniosków pra-
cowniczych, a ³¹czne zad³u¿enie na dzieñ 30 paŸdziernika 2007 r. wynosi 1 milion 923 tysi¹ce z³. Wierzy-
telnoœci FGŒP opiewaj¹ na kwotê 14 milionów z³. Wielkoœæ zad³u¿enia wobec FGŒP pozbawi by³ych pra-
cowników, przy sporz¹dzeniu procentowego planu podzia³u w kategorii 6 art. 1025 k.p.c., zaspokojenia
i spowoduje lawinê skarg i za¿aleñ oraz ca³kowity parali¿ postêpowania. Nadmieniam, i¿ komornik, zgod-
nie z art. 1025 k.p.c., przeka¿e na rzecz funduszu do ka¿dej z trzech prowadzonych spraw kwotê trzykrot-
nego minimalnego wynagrodzenia za pracê brutto.

Zwracam siê z pytaniem, czy mo¿liwe jest wyra¿enie zgody na zaspokojenie Funduszu Gwarantowa-
nych Œwiadczeñ Pracowniczych poprzez przekazywanie sta³ych kwot b¹dŸ okreœlenie procentowego
udzia³u w ka¿dorazowo wyegzekwowanych kwotach.

Pragnê podkreœliæ, ¿e sytuacja materialna by³ych pracowników Huty „Jednoœæ” jest czêsto dramatycz-
na i ka¿de pieni¹dze s¹ dla nich bardzo wa¿ne. Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych jak
ka¿dy wierzyciel mo¿e odst¹piæ od egzekucji swoich nale¿noœci ze wzglêdów spo³ecznych b¹dŸ te¿ wyraziæ
zgodê na ich egzekucjê w sposób racjonalny, zgodny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

Bronis³aw Korfanty
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œwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi interwencjami w moich biurach senatorskich zwracam siê do Pani Minister z proœb¹

o podjêcie dzia³añ legislacyjnych zmierzaj¹cych do zmiany aktualnej sytuacji wielu tysiêcy emerytów, którzy
zostali pokrzywdzeni przez zmianê sposobu naliczania kwoty bazowej emerytury w roku 2004.

Z informacji przekazywanych mi przez osoby interweniuj¹ce w moich biurach wynika, ¿e w roku 2004
zosta³ zmieniony system naliczania kwoty bazowej – zamiast pe³nego roku kalendarzowego, do naliczenia
przyjêto ostatni kwarta³ roku – w zwi¹zku z czym kwota bazowa obowi¹zuj¹ca w roku 2004 by³a mniejsza
od kwoty bazowej z roku 2003. Osoby przechodz¹ce na emeryturê w okresie od marca 2004 r. do mar-
ca 2005 r. uzyska³y ni¿sze œwiadczenia ni¿ emeryci z roku 2003 i lat nastêpnych, co skutkuje pobieraniem
ni¿szej emerytury po dziœ dzieñ, zaœ osoby przechodz¹ce na emeryturê na przyk³ad w lutym 2004 roku
otrzyma³y œwiadczenia naliczane wed³ug wy¿szej kwoty bazowej, z roku 2003, a dodatkowo zosta³y objête
waloryzacj¹. Skutkuje to sytuacj¹, w której osoby przechodz¹ce na emeryturê w jednym roku, p³ac¹ce
sk³adki emerytalne w takim samym wymiarze, pobieraj¹ dziœ diametralnie ró¿ne œwiadczenia.

Zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie przedstawionej sytuacji oraz o podjêcie ewentualnych dzia³añ le-
gislacyjnych zmierzaj¹cych do polepszenia sytuacji emerytów uzyskuj¹cych œwiadczenia od roku 2004,
chocia¿by poprzez wyrównanie œwiadczeñ do poziomu z roku 2003.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura zg³aszaj¹ siê pacjenci z zapytaniem, czy aptekarz mo¿e dopisaæ brakuj¹cy numer PESEL

na receptach na leki refundowane.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 lit. g rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept

lekarskich, w przypadku, gdy co najmniej jeden z przepisanych na recepcie leków lub wyrobów medycz-
nych ma byæ wydany za op³at¹ rycza³tow¹, za czêœciow¹ odp³atnoœci¹ lub bezp³atnie (lek refundowany),
dane niezbêdne do wystawienia recepty obejmuj¹ numer PESEL. W lipcu 2007 r., wobec protestu lekarzy
polegaj¹cego na niewpisywaniu numeru PESEL na receptach, minister zdrowia w porozumieniu z preze-
sem NFZ wyda³ komunikat, w którym pozwala³ na dopisywanie tego numeru na podstawie dobrowolnie
okazanego przez pacjenta dokumentu.

Proszê o wyjaœnienie, jaki jest stan prawny obecnie. Czy aptekarz mo¿e sam dopisaæ numer PESEL na
recepcie?

Zdarza siê, ¿e w czasie wizyty u lekarza nie ma siê dowodu to¿samoœci i lekarz nie mo¿e wpisaæ tego
numeru. By³oby dobr¹ praktyk¹, aby aptekarz móg³ dopisywaæ numer PESEL, u³atwiaj¹c chorym,
szczególnie starszym, realizacjê recepty.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 9. posiedzenia Senatu 195



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Wicepremierze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili siê przedstawiciele Urzêdu Gminy w Ró¿anie z proœb¹ o wspar-

cie w sprawie reaktywowania dzia³alnoœci jednostki ratowniczo-gaœniczej w Ró¿anie, w powiecie makow-
skim. Jednostka ta zosta³a powo³ana do ¿ycia ponad dziesiêæ lat temu decyzj¹ komendanta g³ównego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Gmina Ró¿an przekaza³a nieodp³atnie nieruchomoœæ wraz z budynkiem
stra¿nicy oraz dzia³kê pod budowê gara¿y dla potrzeb jednostki. W ramach dzia³añ jednostki ratowniczo-
-gaœniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej dzia³a³a wyspecjalizowana sekcja ratownictwa radiologicznego.
Zatrudnieni tam stra¿acy byli przeszkoleni tak¿e w zakresie ratownictwa wodnego (na wyposa¿eniu by³a
³ódŸ pontonowa z silnikiem zaburtowym zakupiona przez gminê). Przy jednostce utworzony zosta³ rów-
nie¿ punkt wyczekiwania pogotowia ratunkowego.

Na terenie miasta Ró¿an znajduje siê jedyne w Polsce Krajowe Sk³adowisko Odpadów Promieniotwór-
czych, którego lokalizacja budzi pewne obawy wœród miejscowej spo³ecznoœci. Za reaktywacj¹ jednostki
przemawia równie¿ fakt, i¿ w obrêbie gminy jest kilka akwenów wodnych, a tak¿e lokalizacja Ró¿ana na
skrzy¿owaniu dwóch wa¿nych i bardzo ruchliwych dróg krajowych – drogi nr 60 i nr 61, na których
niestety czêsto dochodzi do wypadków drogowych. Podjêcie szybkich dzia³añ ratowniczych jest w takich
sytuacjach konieczne i nierzadko decyduje o ¿yciu ludzkim.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze argumenty, w pe³ni popieram d¹¿enia w³adz gminy Ró¿an do reaktywacji
jednostki ratowniczo-gaœniczej kat. E.

Zwracam siê do Pana Wicepremiera o szczegó³ow¹ analizê oraz pozytywne ustosunkowanie siê do proœby
w³adzgminyRó¿anorazoodpowiedŸ,w jakimterminiemo¿liwaby³aby reaktywacjawymienionej jednostki.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Moje oœwiadczenie dotyczy sprawy finansowania niektórych œwiadczeñ zdrowotnych.
Proszê o udzielenie nastêpuj¹cych informacji dotycz¹cych finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej

na rzecz œwiadczeniobiorców innych ni¿ ubezpieczeni, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 12
pkty 2–4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych.

Jaka kwota zosta³a wydana na realizacjê tego zadania w 2007 r. przez podleg³e ministrowi zdrowia Biu-
ro Rozliczeñ Miêdzynarodowych?

Jak¹ kwotê wyda³y w 2008 r., w ramach obowi¹zuj¹cych planów finansowych, oddzia³y wojewódzkie
NFZ w celu pokrycia kosztów œwiadczeñ zrealizowanych w 2007 r. i nieop³aconych przez Biuro Rozliczeñ
Miêdzynarodowych?

Jaka kwota zosta³a przewidziana w bud¿ecie ministra zdrowia na realizacjê tych zadañ w 2008 r.?
Ponadto, w zwi¹zku z zapisem art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu œrodków fi-

nansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ, DzU nr 149 poz. 1076 z póŸniejszymi zmiana-
mi, oraz w kontekœcie zakupu przez NFZ w 2008 r. takich œwiadczeñ jak leczenie szpitalne w podziale na
co najmniej dwa odrêbne okresy rozliczeniowe (dotychczas ustalane warunki finansowania obejmuj¹
cztery pierwsze miesi¹ce roku), co obni¿y podstawê do obliczenia kwot na wzrost wynagrodzeñ na
2009 r., proszê o udzielenie informacji, co minister zdrowia zamierza uczyniæ w celu unikniêcia trzykrot-
nego zani¿enia tych¿e kwot.

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, stan na dzieñ 30 wrzeœnia 2007 r., ludnoœæ W³oc-

³awka to 118 tysiêcy 733 osoby, przyleg³ego powiatu aleksandrowskiego – 55 tysiêcy 355 osób, powiatu
lipnowskiego – 66 tysiêcy 71 osób, Torunia – 206 tysiêcy 710 osób. Czy wszyscy mog¹ spaæ spokojnie? Ilu
ludziom zagra¿a stopieñ wodny we W³oc³awku? To pytanie nie jest tylko zwrotem retorycznym. Potencjal-
ne zagro¿enie katastrof¹ zapory we W³oc³awku mo¿e staæ siê realnym zdarzeniem.

W powojennej historii Polski wielokrotnie dochodzi³o do katastrof, w których zginê³o blisko 2 tysi¹ce
osób. W styczniu 2006 r. ca³a Polska œledzi³a akcjê ratownicz¹ po katastrofie budowlanej na terenie Miê-
dzynarodowych Targów Katowickich. Dramat rodzin ka¿dej z 65 osób, które zginê³y, by³ dramatem ka¿-
dego Polaka. Z ca³ego œwiata nap³ywa³y deklaracje pomocy, a potem kondolencje. Tê lekcjê wspó³czucia
przeszliœmy wszyscy. Dlaczego dosz³o do tragedii? Wed³ug bieg³ych badaj¹cych przyczyny tragedii powo-
dem katastrofy by³y zmiany dokonane w projekcie wykonawczym w porównaniu do projektu budowlane-
go hali. Jak to mo¿liwe?

Uchwa³a Sejmu, podjêta w grudniu 2000 r. na podstawie raportu zespo³u niezale¿nych ekspertów powo-
³anych przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów do zbadania stanu bezpieczeñstwa stopnia wodnego
we W³oc³awku, zobowi¹zywa³a rz¹d RP do zabezpieczenia stopnia przed gro¿¹c¹ mu katastrof¹ budowlan¹
poprzez realizacjê przedsiêwziêcia inwestycyjnego pod nazw¹ Stopieñ Wodny Nieszawa-Ciechocinek. Eks-
perci zarekomendowali budowê stopnia wodnego w Nieszawie jako jedyny wariant spe³niaj¹cy wszystkie
brane pod uwagê kryteria. Stopieñ wodny we W³oc³awku, wybudowany jako element kaskady dolnej Wis³y,
stoi ju¿ ponad 37 lat w osamotnieniu. Dzia³a w warunkach, których nie przewidywa³y za³o¿enia i rozwi¹za-
nia projektowe. In¿ynierowie hydrotechnicy mówi¹, ¿e ci¹g dalszy to ju¿ tylko fizyka. Katastrofa to tylko
kwestia czasu. Skutki tej katastrofy rozci¹gn¹ siê na dystansie oko³o 47 km poni¿ej stopnia, do miejscowo-
œci Lubicz oraz na ca³ej d³ugoœci zbiornika powy¿ej. Katastrofa poch³onie wiele istnieñ ludzkich, a szkody
materialne bêd¹ trudne do oszacowania. Ca³kowite opró¿nienie zbiornika, wraz z opadniêciem fali kata-
strofalnej, nast¹pi w czasie 25–30 godzin. Czo³o fali po 15 minutach znajdzie siê w odleg³oœci 7 km od stop-
nia, niedaleko Zak³adów Chemicznych ANWIL SA we W³oc³awku. Maksymalna wysokoœæ fali wyniesienie
7,5 m. bezpoœrednio poni¿ej stopnia, zmniejszaj¹c siê w Toruniu do wysokoœci 4,5 m.

Ilu ludzi zginie w ci¹gu tych 15 minut zmiecionych fal¹ wysokoœci 7 m., nios¹c¹ 400 milionów ton wody
i wszystko to, co po drodze ta uwolniona woda zbierze? Œwiat zna takie katastrofy. Jesteœmy bezradni, jeœli
s¹ kaprysem natury, choæ i w tym mamy swój wielki udzia³. Ale jeœli to my sami nasz¹ nadziej¹, ¿e nic siê nie
stanie, jeœli to my sami, przez lata nie robi¹c nic, zapewniaj¹c, ¿e jest bezpiecznie, „hodujemy” katastrofê?

Szanowny Panie Premierze, okres eksploatacji zapór wodnych wynosi od 100 do 150 lat. Postêpuj¹ce
obni¿anie siê dna i poziomu wody poni¿ej zapory we W³oc³awku doprowadzi³o ju¿ w po³owie lat dziewiêæ-
dziesi¹tych do wystêpowania nieprawid³owych warunków pracy jazu i elektrowni, zagra¿aj¹cych ich bez-
pieczeñstwu. Dla uzyskania w³aœciwych warunków pracy obu obiektów konieczne by³o ustabilizowanie
zwierciad³a wody dolnej na wymaganym dla zachowania bezpieczeñstwa poziomie. Wybudowanie w la-
tach 1997–2000 poni¿ej jazu i elektrowni tymczasowego progu piêtrz¹cego jest dzia³aniem doraŸnym na
okres 8–10 lat. Utrzymanie progu wymaga ci¹g³ego prowadzenia prac remontowych i zabezpieczaj¹cych.
Przy podejmowaniu decyzji o budowie progu podpiêtrzaj¹cego przyjêto za³o¿enie, ¿e okres ¿ywotnoœci
progu ca³kowicie wystarczy nie tylko na podjêcie decyzji o docelowym podparciu stopnia wodnego we
W³oc³awku kolejnym stopniem w rejonie Nieszawy, ale równie¿ na zrealizowanie tej inwestycji. Budowa
stopnia wodnego trwa 5 lat. Dziœ nadszed³ czas na decyzjê. Zapory we W³oc³awku i Nieszawie oraz znajdu-
j¹ce siê tam elektrownie wodne mog¹ bezpiecznie i bezawaryjnie pracowaæ przez wiele lat, dostarczaj¹c
czystej, ekologicznej energii.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego.

Szanowny Panie Ministrze!
W Dobrzyniu nad Wis³¹ prowadzona jest przez RZGW w Warszawie inwestycja polegaj¹ca na zabezpie-

czeniu skarpy prawego, wysokiego brzegu Zalewu W³oc³awskiego na d³ugoœci ca 500 m. W ramach tej
inwestycji budowany jest basen postojowy dla jednostek p³ywaj¹cych.

W³adze samorz¹dowe miasta wi¹¿¹ du¿e nadzieje z budow¹ basenu postojowego. Umocnione nadbrze-
¿e i basen s³u¿yæ bêd¹ jako baza sportów wodnych w Dobrzyniu. W dniach 16–18 maja w Dobrzyniu od-
bêd¹ siê Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Dobrzyñskiej. S¹ to zawody preeliminacyjne konkurencji
¿eglarskich XIV Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w sportach letnich organizowanej w tym roku w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim. Dla mieszkañców jest to wspania³a promocja miasta i kultury Dobrzy-
nia oraz Zalewu W³oc³awskiego. Dzia³ania te wpisuj¹ siê równie¿ w politykê propagowania i rozwoju spor-
tu w Polsce.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej powsta³a uzasadniona obawa, ¿e tempo i jakoœæ prowadzo-
nych robót uniemo¿liwi¹ rozegranie majowych regat. Po raz kolejny przek³adany jest termin zakoñczenia
robót. Wykonawca nie uwzglêdnia harmonogramu zaplanowanych regat i nie wykazuje woli jak najszyb-
szego zakoñczenia inwestycji.

W ramach polityki „zwracania miast ku Wiœle”, przygotowuj¹c warunki do rozwoju sportów ¿eglar-
skich w Dobrzyniu, w³adze samorz¹dowe rozpoczê³y budowê drogi zjazdowej ³¹cz¹cej miasto z Wis³¹. Dla-
tego z niepokojem i niedowierzaniem przygl¹daj¹ siê organizacji prac przy zabezpieczaniu skarpy, z na-
dziej¹ na cud, który sprawi, ¿e przed³u¿aj¹ce siê prace przy wzmocnieniu skarpy i nadbrze¿u zostan¹
zakoñczone przed 16 maja.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa S³u¿by Celnej
Jacka Kapicy

Panie Ministrze!
Otrzyma³em list od zwi¹zku zawodowego celników z proœb¹ o interwencjê w Ministerstwie Finansów,

które zdaje siê nie rozumieæ podstawowych zasad funkcjonowania formacji mundurowej, jak¹ jest S³u¿-
ba Celna. Mianowicie zaproponowane przez pana ministra rozwi¹zania celnicy oceniaj¹ jednoznacznie:
„Na kaganiec nak³ada siê kolczatkê. Dziœ jesteœmy tylko psem na ³añcuchu, a za chwilê bêdziemy ju¿ bez-
poœrednio przykuci do budy i powinniœmy siê cieszyæ i nie szczekaæ, ¿e mamy w ogóle co jeœæ, ¿e do miski
wrzucili nam jakiœ och³ap” (to cytat z forum: celnicy.pl).

Krótko mówi¹c, przygotowywana reforma nie zawiera wszystkich koniecznych zmian. Przewiduje
wprawdzie wiêksz¹ profesjonalizacjê s³u¿by, ale jednoczeœnie funkcjonariusze maj¹ byæ w pe³ni dyspozy-
cyjni wobec pañstwa, gotowi do interwencji w ka¿dym miejscu w Polsce, a nawet poza jej granicami, maj¹
te¿ ponosiæ wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ. A¿eby wykonywaæ zadania, musz¹ byæ zdrowi, sprawni, doskona-
le wykszta³ceni, musz¹ równie¿ posiadaæ rozleg³¹ wiedzê z wielu dziedzin. Nad prawid³owym wykonywa-
niem zadañ bêdzie czuwaæ tajna Inspekcja Wewnêtrzna o prawie nieograniczonych mo¿liwoœciach inwi-
gilowania i kontrolowania funkcjonariuszy.

Niestety, mimo ¿e a¿ tyle wymaga siê od celników, ustawa nie przewiduje koniecznego odpolitycznienia
struktury, nie wzmacnia dostatecznie pozycji szefa S³u¿by Celnej, nadal nie przewiduje siê utworzenia
sztabu generalnego. Najwiêksz¹ wad¹ jest ca³kowite lekcewa¿enie czynnika ludzkiego. S³u¿ba Celna, op-
rócz uprawnieñ, budynków i sprzêtu do kontroli, potrzebuje jeszcze funkcjonariuszy. Ju¿ dzisiaj do-
œwiadczeni funkcjonariusze odchodz¹ ze s³u¿by. Wprawdzie chêtnych do s³u¿by nie brakuje, ale jest po-
wa¿ny problem, aby po kosztownym szkoleniu utrzymaæ ich w s³u¿bie. Bez odpowiedniego wynagrodze-
nia i nadania uprawnieñ pozafinansowych nikt nie zbuduje skutecznej i stabilnej S³u¿by Celnej.

Naszego pañstwa po prostu nie staæ na to, aby zaproponowaæ wynagrodzenie konkurencyjne wobec
wynagrodzenia w gospodarce. Mo¿e jednak ludzi zwi¹zaæ ze s³u¿b¹ przywilejami, takimi jak na przyk³ad
wczeœniejsze emerytury. Nic te¿ nie jest bardziej przydatne w zwalczaniu korupcji od metody kija i mar-
chewki. Czy konkurencyjnoœæ na rynku pracy zapewni¹ oferowane w reformie 25% wys³ugi lat po dwu-
dziestu piêciu latach s³u¿by, dodatkowe dziesiêæ dni urlopu i sowita nagroda jubileuszowa po czterdzie-
stu piêciu latach s³u¿by w pe³nej dyspozycyjnoœci wobec pañstwa? Brakuje koncepcji szkoleñ, a œcie¿ka
awansu nadal pozostaje nieodkryta. Nadto SSC zaproponowa³ przymusowe pozbawienie munduru oko³o
2/3 funkcjonariuszy, co wywo³a³o wrzenie w ca³ej formacji. Dzia³ania takie bêd¹ prowadziæ do powstania
totalnego chaosu zwi¹zanego z rotacyjnoœci¹ wewn¹trz struktury i przechodzeniem celników do wykony-
wania innych zadañ, które s¹ im teraz obce, podczas gdy ich obecne kwalifikacje pozostan¹ niewykorzy-
stane. Z pewnoœci¹ prze³o¿y siê to na zmniejszenie wp³ywów bud¿etowych. A szef S³u¿by Celnej obiecuje,
¿e gdy reforma zostanie ju¿ zrealizowana, to po 2011 r. mo¿emy liczyæ na dalsze przywileje.

Przygotowana reforma nie usprawni funkcjonowania S³u¿by Celnej. Przekonanie takie powoduje na-
rastanie niepokojów spo³ecznych. Dlatego celnicy postanowili, ¿e przez najbli¿sze dwa tygodnie bêd¹
masowo wysy³aæ do szefa S³u¿by Celnej „czerwone tabletki”. Licz¹ na to, ¿e jak Neo w „Matrixie”, tak
i pan minister przejrzy na oczy i zobaczy w koñcu, jak wygl¹da realny œwiat. Licz¹ na to, ¿e SSC powal-
czy choæ odrobinê o dobro SC i jej funkcjonariuszy, zanim projekty zostan¹ przekazane do uzgodnieñ
miêdzyresortowych. Akcjê „czerwona tabletka” nale¿y traktowaæ jako akcjê ostrzegaj¹c¹ przed konsek-
wencjami kolejnej nieprzemyœlanej i b³êdnej reformy. Granice ju¿ prawie stoj¹, brakuje wykwalifikowa-
nej kadry. DoraŸne próby ³atania dziur przynosz¹ tylko szkody. Tworzy siê kolejne utrudnienia dla firm,
które ca³y czas przenosz¹ swoje odprawy do innych pañstw i zasilaj¹ ich bud¿ety. Czy nas na to staæ?

Jak czytam w liœcie, Zwi¹zek Zawodowy – Celnicy PL zrobi wszystko, do czego upowa¿nia go prawo, aby
rozwi¹zania korzystne dla S³u¿by Celnej, przedsiêbiorców, podatników i pañstwa polskiego zosta³y wdro-
¿one. Widzi mo¿liwoœæ wprowadzenia skutecznych metod walki z niektórymi patologiami funkcjonuj¹cy-
mi w SC, przedstawi ewidentne i wymierne oraz policzalne korzyœci dla pañstwa i naszego spo³eczeñstwa,
których, niestety, nie chce zauwa¿yæ Ministerstwo Finansów.

Podobno podczas konsultacji aktów prawnych w Œwidrze, prowadzonych od 31 marca do 2 kwietnia,
pan minister mia³ powiedzieæ, ¿e nie bêdzie podejmowa³ starañ o objêcie celników zaopatrzeniowym sys-
temem emerytalnym, ¿e nie bêdzie podejmowa³ dzia³añ o nadanie swoim s³u¿bom przywilejów socjal-
nych, takich jakie maj¹ inne s³u¿by mundurowe, gdy¿ nie ma na to zgody. Postanowi³ pan ucywilniæ s³u¿-
bê do 2011 r., a na pozosta³y okres napisze pan kolejn¹ strategiê.
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Pragnê zapytaæ, czy Ministerstwo Finansów podejmie starania o przyznanie funkcjonariuszom S³u¿by
Celnej przywilejów innych s³u¿b mundurowych. Tylko reforma wychodz¹ca naprzeciw wieloletnim ocze-
kiwaniom funkcjonariuszy, którzy od dziewiêciu lat s³ysz¹ same obietnice, przyniesie korzyœci ca³emu
pañstwu. W przeciwnym razie mo¿e dojœæ do odchodzenia z pracy funkcjonariuszy, którzy stracili cierpli-
woœæ i zaufanie do w³adzy. Jakie to bêdzie mia³o konsekwencje dla ci¹g³oœci pracy, trudno oceniæ.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Telewizji Polskiej SA Andrzeja Urbañskiego

Panie Prezesie!
W imieniu wielu telewidzów chcia³bym wyraziæ oburzenie i protest przeciw swoistej manipulacji w me-

diach, jaka mia³a miejsce 2 kwietnia bie¿¹cego roku, podczas ósmego posiedzenia Senatu. Tego dnia
w Senacie odby³a siê jedna z najwa¿niejszych debat, poœwiêcona ratyfikacji traktatu lizboñskiego. Nie ro-
zumiem, dlaczego audycja sprawozdawcza w TVP Info zosta³a nagle przerwana po przemówieniu premie-
ra Donalda Tuska, wyst¹pieniu senatora PO Edmunda Wittbrodta oraz po kilku zdaniach wypowiedzia-
nych przez senatora PO Leona Kieresa i zast¹piona konferencj¹ prasow¹ w sprawie wypadku samoloto-
wego pod Miros³awcem. Na temat tego wypadku mówiono potem oko³o dwóch godzin, ci¹gle wracaj¹c do
tych samych w¹tków, co wygl¹da³o na jawne przeci¹ganie programu. Pokazywano dok³adn¹ symulacjê
lotu i drobiazgowo rozpatrywano mnóstwo aspektów wydarzenia. A jak wspomnia³em, w tym czasie w Se-
nacie trwa³a bodaj najwa¿niejsza debata obecnego czasu i, co wa¿ne, traktat lizboñski zosta³ poddany
mia¿d¿¹cej merytorycznej krytyce przez senatorów „Prawa i Sprawiedliwoœci”.

Dlaczego TVP Info, jedyna stacja, która relacjonuje obrady Sejmu i Senatu, nie dopuœci³a do tego, aby
Polacy poznali negatywne strony traktatu, który ma wkrótce obowi¹zywaæ w Polsce? Czy Polakom mia³y
wystarczyæ dwa panegiryki na czeœæ traktatu wyg³oszone przez premiera oraz przez senatora z Platformy
Obywatelskiej? Czy opozycji ju¿ ca³kowicie nale¿y zamkn¹æ usta? Œwiadczyæ o tym mo¿e fakt, ¿e w „Wia-
domoœciach” pojawi³y siê jedynie jakieœ drobne urywki naszych krytycznych przemówieñ, fragmenty wy-
rwane z kontekstu, z których wynika³o, jacy ci senatorowie z PiS s¹ antyeuropejscy!

Nie twierdzê, ¿e tragedia pod Miros³awcem nie zas³uguje na uwagê, ¿e obywatele nie powinni poznaæ jej
przyczyn, niemniej mo¿na by³o o tym powiedzieæ w innym czasie, a nie kosztem tak wa¿nej debaty o spra-
wach najistotniejszych dla Polaków. Uwa¿am, ¿e to by³a manipulacja, ¿e nie powinienem o tym milczeæ,
uwa¿am, ¿e pan prezes jest winien zaistnia³ej sytuacji. Proszê o wyjaœnienie, z powodu jakich przes³anek
kierownictwo programu przerwa³o transmisjê obrad Senatu.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
202 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 9. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Co prawda otrzyma³em od Pana odpowiedŸ w poni¿szej sprawie, ale jest ona wysoce niezadowalaj¹ca.

Przypomnê, o co chodzi.
Zwróci³ siê do mnie Henryk M. z Czêstochowy, prosz¹c o kontynuowanie jego interwencji w sprawie pa-

tologii w polskim s¹downictwie. Chodzi o sprawê o sygnaturze IC1803/02 S¹du Okrêgowego w Czêsto-
chowie. Jak uwa¿a mój rozmówca, istnieje podejrzenie, ¿e wyrok w jego sprawie zosta³ wczeœniej ustalo-
ny, a nawet ju¿ napisany na d³ugo przed zakoñczeniem rozprawy. Dowodem na to jest sentencja wyroku
wraz ze szczegó³owym uzasadnieniem, znana powodowi ju¿ w 2006 r., a potwierdzona notarialnie 26 lu-
tego 2007 r. i 19 marca 2007 r., czyli podczas trwania procesu. Wyrok zapad³ dopiero 20 czerwca 2007 r.

Wynika z tego, ¿e sêdzia przewodnicz¹ca od pocz¹tku zmierza³a do za³o¿onego z góry wyroku, nie ba-
cz¹c na dowody jednej ze stron w sprawie. Realizuj¹c ten cel, sêdzia pomija³a i oddala³a wnioski dowodo-
we strony powodowej, w tym niektóre kluczowe dla sprawy. Dowody te, pochodz¹ce miêdzy innymi z akt
sprawy karnej o sygnaturze IIK51/04 S¹du Okrêgowego w Czêstochowie, wskazywa³y, ¿e pozwany dom
maklerski BDM SA pos³u¿y³ siê sfa³szowanymi dokumentami. Dlaczego dowodów takich nie uwzglêdni³
s¹d pierwszej instancji?

Sêdzia nie powiadomi³a tak¿e organów œcigania – do czego, po otrzymaniu stosownej wiadomoœci, jest
zobligowana z urzêdu – o przestêpstwie ewidentnie udokumentowanym w aktach sprawy, miêdzy innymi
o sfa³szowaniu dokumentów dowodowych przez stronê pozwan¹.

Sprawê Henryka M. wstêpnie podj¹³ we wrzeœniu 2007 r. senator Jaros³aw Lasecki, którego mandat
wygas³ wraz z koñcem zesz³ej kadencji. Z odpowiedzi, jak¹ otrzyma³ z Departamentu S¹dów Powsze-
chnych Ministerstwa Sprawiedliwoœci – pismo o sygnaturze ASP-II-0700-34/07 z dnia 22 paŸdziernika
2007 r. – wynika, ¿e „sêdziowie, przygotowuj¹c siê do rozstrzygniêcia sprawy, sporz¹dzaj¹ notatki. Bywa,
¿e sporz¹dzaj¹ projekty orzeczeñ, co ma usprawniæ pracê”. Jak s¹dzê, jest to odpowiedŸ kuriozalna. Jak
to mo¿liwe, aby rok przed wydaniem wyroku istnia³ sêdziowski zapis zawieraj¹cy sentencjê wyroku wraz
z uzasadnieniem?

W tej sprawie zwróci³em siê do Pana Ministra w oœwiadczeniu senatorskim 20 grudnia 2007 r. W odpo-
wiedzi podsekretarz stanu, Jacek Czaja, podtrzyma³ twierdzenie, ¿e „projekt” uzasadnienia sporz¹dzony
rok przed zakoñczeniem procesu jest czymœ naturalnym. Tymczasem, moim zdaniem, ta gotowa senten-
cja wyroku wraz z uzasadnieniem jest sprzeczna z zasadami orzekania, miêdzy innymi z art. 328 k.p.c.,
przede wszystkim zaœ œwiadczy o tym, ¿e sêdzia przewodnicz¹ca od pocz¹tku zmierza³a do za³o¿onego
z góry wyroku. Nie ma tu znaczenia cecha dokumentu, lecz treœæ, a w treœci znajduje siê dos³owna senten-
cja wyroku i uzasadnienia, potwierdzona formalnie przez s¹d w dniu 20 czerwca 2007 r., a ustalona w ca-
³oœci na rok przed zakoñczeniem procesu.

Byæ mo¿e minister Jacek Czaja zosta³ wprowadzony przez kogoœ w b³¹d w kwestii zapoznania siê przez
s¹d cywilny z materia³ami sprawy karnej, sygnatura akt IIK51/04. Jak powiedzia³ mi Henryk M., pod-
czas jednej z rozpraw przewodnicz¹ca og³osi³a przerwê, uda³a siê do wydzia³u karnego, gdzie znajdowa³o
siê ponad sto dwadzieœcia tomów akt, i przynios³a stamt¹d protokó³ z rozprawy nieistotny dla sprawy
cywilnej, co strona powodowa podnios³a w piœmie procesowym.

Zakoñczenie postêpowania dowodowego mia³o miejsce 20 czerwca 2007 r., czyli w dniu wydania wyro-
ku. Nie jest prawd¹ stwierdzenie ministra Czai, ¿e pomimo trwaj¹cego jeszcze rok procesu, nie zosta³ prze-
prowadzony ¿aden dowód, gdy¿ po wskazanym terminie, czyli po 29 czerwca 2006 r., sk³adane by³y i rozpa-
trywane przez s¹d wnioski dowodowe zawarte miêdzy innymi w pismach z dnia 14 i 18 czerwca 2007 r.

Mylna jest równie¿ ocena co do zgromadzonego przez s¹d „bardzo bogatego materia³u dowodowego”.
W toku procesu pominiêto i oddalono wiêkszoœæ wniosków dowodowych zg³aszanych przez powoda,
w tym tak istotnych, jak potwierdzenie dowodów wp³at, wniosków bieg³ych, przeciwdowodów na kwestio-
nowanie twierdzenia strony pozwanej, dowodów ze sprawy karnej na fa³szowanie baz danych. Jak siê
okaza³o, powo³any póŸniej w sprawie karnej bieg³y s¹dowy potwierdzi³ w ca³oœci zarzuty fa³szerstw wska-
zywanych przez powoda, z kolei Pan Minister stwierdzi³, przed wydaniem opinii przez bieg³ego s¹dowego,
¿e by³a to subiektywna ocena Henryka M. i nie mo¿e byæ uznana za trafn¹. Dramaturgiê skrótowo opisa-
nych okolicznoœci odzwierciedlaj¹ tak¿e akta sprawy.

Henryk M. wyrazi³ wolê poddania siê przes³uchaniu na szczeblu centralnym, podczas którego móg³by
szczegó³owo przedstawiæ i wskazaæ wszystkie dowody na przestêpczy charakter tej sprawy. Henryk M.,
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po przechwyceniu takich nieprawid³owoœci, nie wierzy, ¿eby na szczeblu lokalnym mo¿na by³o dochodziæ
prawdy.

Panie Ministrze, proszê o przyjrzenie siê sprawie bardziej wnikliwie, ani¿eli uczyni³ to podsekretarz
stanu Jacek Czaja.

Za³¹czam wszystkie potrzebne dokumenty*.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Sepio³a

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Zwracam siê do Pana Ministra poruszony wynikami podzia³u œrodków na projekty zg³oszone do pro-
gramu „Promocja twórczoœci” (2008, nabór 1). Ze zdumieniem dowiedzia³em siê, ¿e krakowski V Festiwal
Misteria Paschalia otrzyma³ dotacjê w wysokoœci zaledwie 40 tysiêcy z³. Jest to wiadomoœæ podwójnie
szokuj¹ca. Po pierwsze, w ocenie wielu powa¿nych krytyków jest to najwybitniejsze wydarzenie muzycz-
ne w Polsce i jego marginalizacja jest niezrozumia³a. Po drugie, na tle innych wielusettysiêcznych dotacji,
siêgaj¹cych kwoty nawet 1,5 miliona z³, dotacja dla krakowskiego festiwalu, w którym uczestnicz¹ takie
gwiazdy jak Jordi Savall, Marc Minkowski czy zespo³y Europa Galante i Accademia Bizantina, rodzi pyta-
nie o obiektywnoœæ kryteriów i procedur oceny wniosków. Jako meloman i osoba swego czasu odpowie-
dzialna za politykê kulturaln¹ Krakowa nie mogê pogodziæ siê z lekcewa¿eniem wydarzeñ artystycznych
w moim mieœcie.

Bardzo proszê o wyjaœnienie powodów, jakimi kierowa³ siê Pan Minister, podejmuj¹c tê decyzjê, a tak-
¿e o rozwa¿enie udzielenia pomocy festiwalowi Misteria Paschalia w innym trybie.

Z powa¿aniem
Janusz Sepio³
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako mieszkaniec podhalañskiej wsi, a jednoczeœnie wieloletni rolnik, jestem zbulwersowany trybem

postêpowania organów administracji pañstwowej i samorz¹dowej wobec wiejskich spó³ek wodnych, któ-
rych na terenie po³udniowej Polski, z uwagi na sposób ukszta³towania terenu, jest ogromna liczba. Spó³ki
te nierzadko dzia³a³y bez statutów i rejestracji, a i teraz s¹ takie, które do dzisiaj nie przesz³y trybu reje-
stracyjnego.

Spó³ki te, skupiaj¹ce od kilkunastu do kilkuset nawet cz³onków (domów i zabudowañ gospodarczych)
w czynach spo³ecznych, bez odpowiednich zezwoleñ lub czasami z niedokoñczonymi dokumentacjami,
przystêpowa³y do zagospodarowania miejscowych Ÿróde³ i najtañszym sposobem, czyli w³asn¹ ciê¿k¹
prac¹ prowadzi³y instalacje wodoci¹gowe po swoich gruntach, zakupuj¹c ze sk³adek niezbêdne materia-
³y inwestycyjne. Nikt wtedy nie zastanawia³ siê nad konsekwencjami prawnymi wykonywanych robót,
bo, po pierwsze, prawo w tym zakresie by³o niespójne; po drugie, by³a przychylnoœæ miejscowych w³adz
samorz¹dowych dla dzia³alnoœci spo³ecznej de facto zastêpuj¹cej poszczególne organy w realizacji na³o-
¿onych na nie ustawami obowi¹zków; i wreszcie, po trzecie, ponad konsekwencjami prawnymi stawiano
wspólny interes rolników – mieszkañców Zarêbków, wsi, gromad czy so³ectw.

Zmieniaj¹ce siê w 2001 r. prawo wodne mog³o byæ okazj¹ i szans¹ dla funkcjonuj¹cych w dniu wejœcia
w ¿ycie tej ustawy niezarejestrowanych spó³ek wodnych nie tylko na uregulowanie ich bytu prawnego,
ale przede wszystkim na wprowadzenie pewnej abolicji i zalegalizowanie istniej¹cej infrastruktury wodo-
ci¹gowej, budowanej, jak ju¿ wspomnia³em, albo bez odpowiednich zezwoleñ, albo z niedope³nieniem
obowi¹zuj¹cych przepisów b¹dŸ z odstêpstwami od zatwierdzonego projektu itp. Tak siê niestety nie sta³o
i od kilku lat do dzisiaj spó³ki, dzia³aj¹ce przecie¿ nie dla osi¹gania zysku, borykaj¹ siê ju¿ nie tylko z bie-
¿¹c¹ dzia³alnoœci¹, lecz przede wszystkim z ogromnymi karami, jakie przepisy prawa budowlanego na-
k³adaj¹ na ka¿d¹ spó³kê maj¹c¹ zamiar zalegalizowaæ istniej¹cy stan linii wodoci¹gowej i dzia³aæ zgodnie
z prawem. Kary te zgodnie z ustaw¹ – Prawo budowlane siêgaj¹ nawet 500 tysiêcy i wiêcej z³otych.

Panie Ministrze! Nie widzê w takim dzia³aniu jakiegokolwiek sensu, albowiem spó³ki tak wielkich pie-
niêdzy po prostu nie maj¹. Egzekwowanie takich kar mo¿e ju¿ na pocz¹tku byæ nierealne. O wiele wa¿-
niejsze jest, wed³ug mnie, zalegalizowanie maj¹tku spó³ek, w tym istniej¹cych wodoci¹gów, i zobligowa-
nie spó³ek do wnoszenia na rzecz pañstwa regularnych i odpowiednich op³at, w tym za pozwolenie wo-
dnoprawne. Po trzecie wreszcie, o wiele wa¿niejsz¹ rzecz¹ jest tak¿e wykonanie przez Sanepid odpowied-
nich badañ wody, tak aby wodoci¹gi nie sta³y siê miejscem powszechnego zaka¿enia ludnoœci. Bo bezpie-
czeñstwo ludzi w tym wszystkim jest najwa¿niejsze.

Na razie zaœ mamy tak¹ sytuacjê, ¿e powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego w ca³ej Polsce praw-
dopodobnie prowadz¹ kilkaset spraw dotycz¹cych samowoli wodoci¹gowych, niezagra¿aj¹cych przecie¿
w jakimkolwiek stopniu ¿yciu ludnoœci, zamiast zajmowaæ siê o wiele powa¿niejszymi sprawami.

Dlatego apelujê i proszê Pana Ministra o rozwa¿enie zmiany przepisów, które mo¿ecie Panowie wspól-
nie z ministrem infrastruktury uzgodniæ. Jestem pewien, ¿e nie¿yciowe, by nie powiedzieæ nielogiczne
przepisy dotycz¹ce inwestycji wodoci¹gowych niestanowi¹cych jakiegokolwiek zagro¿enia dla ludzi,
Sejm i Senat na Wasz wniosek po prostu zmieni¹. Tym bardziej, ¿e byæ mo¿e ju¿ za parê miesiêcy prawo
budowlane nie bêdzie w ogóle przewidywaæ ubiegania siê o pozwolenia na budowê.

Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Moje oœwiadczenie dotyczy p³atnoœci zrealizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006 r.”

Zgodnie z informacj¹ z dnia 30 czerwca 2007 r. podan¹ na stronach internetowych Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa stan zrealizowanych w ramach tego programu p³atnoœci za wszystkie
dzia³ania wynosi 63%.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o podanie aktualnych informacji o stanie p³atnoœci
zrealizowanych w ramach wymienionego programu. Beneficjenci programu powinni zrealizowaæ projekt
w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2008 r. Czy istnieje ryzyko, ¿e w ramach tego programu nie
uda siê zrealizowaæ wszystkich p³atnoœci i czy w zwi¹zku z tym zak³adane jest przed³u¿anie realizacji
projektów przez beneficjentów po 30 czerwca 2008 r.?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do wyst¹pienia wójta gminy Radzanowo w powiecie p³ockim przedstawiam Panu Mini-

strowi problem tej¿e gminy dotycz¹cy pozyskania dotacji UE na budowê sieci kanalizacji dla œcieków ko-
munalnych. Zwracam siê te¿ z pytaniem, ilu gmin w naszym kraju mo¿e dotyczyæ podobny problem i czy
w zwi¹zku z tym nie by³yby zasadne zmiany w wytycznych i innych przepisach reguluj¹cych kryteria
przyznawania dofinansowania w ramach programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata
2007–2013.

Przedmiotowa gmina uzyska³a pozwolenie na budowê sieci kanalizacji dla jednej z miejscowoœci le-
¿¹cych na jej terenie, wraz z kolektorem, grawitacyjnym i t³ocznym, do koñcówki sieci kanalizacji dla po-
bliskiego miasta P³ocka. Kosztorys przedsiêwziêcia trzykrotnie przewy¿sza mo¿liw¹ do uzyskania dotacjê
w ramach PROW na lata 2007–2013. Innym proponowanym przez w³adze gminy rozwi¹zaniem jest pozy-
skanie dofinansowania w ramach programu RPO. Jednak warunkiem wyst¹pienia z wnioskiem do RPO
jest wpisanie tego terenu do Krajowego Programu Oczyszczania Œcieków Komunalnych jako aglomeracji,
z wy³¹czeniem obszarów wspieranych w ramach PROW. Z uwagi na zbyt wygórowane wskaŸniki, to jest
2 tysi¹ce RLM i stu dwudziestu mieszkañców na 1 km sieci, w tej chwili to rozwi¹zanie nie jest dla przed-
miotowej gminy mo¿liwe. Wymienione warunki znajduj¹ siê w rozporz¹dzeniu ministra œrodowiska
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, zamieszczonym
w „Dzienniku Ustaw” z dnia 30 grudnia 2004 r. Wed³ug przedstawicieli przedmiotowej gminy do przyjêcia
by³yby wskaŸniki w granicach 1,5 tysi¹ca RLM i od szeœædziesiêciu do osiemdziesiêciu mieszkañców na
1 km sieci.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka,
do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego oraz do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty
Fedak

Szanowni Ministrowie!
Rada Powiatu w P³ocku w swojej uchwale nr 17/XV/2008 z dnia 28 marca 2008 r. wnosi do w³adz

centralnych o uproszczenie procedur zwi¹zanych z produkcj¹ biopaliw na u¿ytek w³asny rolników.
W zwi¹zku z przyjêtymi przez Polskê zobowi¹zaniami unijnymi do 2020 r. 1/5 zu¿ywanej w Polsce ener-
gii powinna pochodziæ ze Ÿróde³ odnawialnych. Pomimo ¿e produkcja biopaliw na u¿ytek w³asny rolni-
ków wpisuje siê doskonale w ogólnoeuropejsk¹ strategiê rozwoju energetyki opartej na Ÿród³ach odna-
wialnych, brakuje odrêbnych przepisów reguluj¹cych przydomowe dzia³ania rolników w dziedzinie bio-
energetyki. W efekcie obowi¹zuj¹ ich te same ustawy i rozporz¹dzenia, które obowi¹zuj¹ wielkich pro-
ducentów, takich jak na przyk³ad rafinerie czy fabryki brykietów, co w przypadku rolnika zak³adaj¹ce-
go wytwórniê wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ pokonania wielu barier prawnych utrudniaj¹cych uruchomienie
przedsiêwziêcia.

W celu usuniêcia wspomnianych utrudnieñ, wed³ug w³adz wspomnianego powiatu, niezbêdne jest
wprowadzenie zmian w nastêpuj¹cych aktach prawnych.

– W ustawie z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (DzU nr 29 poz. 257):
1. Przyœpieszenie prac prowadzonych nad wprowadzeniem nowej ni¿szej stawki akcyzy – 10 z³ od 1 ty-

si¹ca l biopaliwa.
2. Okreœlenie uproszczonego sposobu naliczania wymiaru akcyzy wed³ug wagi i bez przeliczania do

temperatury odniesienia. W œwietle obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów wytwórnia biopaliw na u¿ytek
w³asny rolnika musi posiadaæ w³asne laboratorium do pomiaru gêstoœci i przeliczania tego na gêstoœæ
w temperaturze 15�C. Abstrahuj¹c od faktu, i¿ zakup wyposa¿enia niezbêdnego do przeprowadzenia po-
miarów jest kosztowny, samo ich przeprowadzenie wymaga odpowiednich kwalifikacji. Wprowadzenie
do ustawy alternatywnej stawki akcyzy obliczanej od 1 tysi¹ca kg zamiast od 1 tysi¹ca l biopaliwa oraz za-
pisu, ¿e na wniosek zainteresowanego rolnika mo¿e on tê stawkê stosowaæ, stanowi³oby znacz¹ce upro-
szczenie.

3. Zwolnienie rolników z obowi¹zku obliczania i zap³aty wstêpnych wp³at akcyzy za okresy dzienne.
W przypadku ma³ych nale¿noœci ustawa powinna dopuszczaæ mo¿liwoœæ wp³aty miesiêcznej zaliczki bez
deklaracji i rozliczenia deklaracji rocznej.

– W rozporz¹dzeniu ministra finansów z 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleñ na prowadzenie sk³adu
podatkowego, dzia³alnoœci jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a tak¿e
na wykonywanie czynnoœci w charakterze przedstawiciela podatkowego (DzU nr 35 poz. 312):

1. Zniesienie obowi¹zku zawiadamiania w³aœciwego naczelnika urzêdu celnego o zamiarze wyprowa-
dzenia ze sk³adu podatkowego wyrobów podlegaj¹cych akcyzie.

2. Wpisanie mo¿liwoœci objêcia takich sk³adów tylko doraŸnym nadzorem podatkowym.
3. Zniesienie obowi¹zku comiesiêcznego pisemnego uzgadniania ewidencji prowadzonej w sk³adzie

z urzêdem celnym. Powinna ona byæ sprawdzana w wypadku kontroli doraŸnej, wyczerpania siê kartek
ewidencji lub raz do roku.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (DzU 1998 r. nr 7 poz. 25)
wprowadza z kolei koniecznoœæ zarejestrowania pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej przez rolnika
wytwarzaj¹cego biopaliwa. Wi¹¿e siê to z obowi¹zkiem op³acania podatku dochodowego, a tak¿e sk³adek
na ubezpieczenie spo³eczne. W przypadku przekroczenia rocznej kwoty granicznej, która jest kwot¹ na-
le¿nego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej dzia³alnoœci
gospodarczej, rolnik traci prawo do ubezpieczenia w KRUS.

Ponadto brakuje rozporz¹dzenia reguluj¹cego wymagania, jakie powinny spe³niaæ przydomowe
wytwórnie biopaliw w œwietle przepisów sanitarnych, o ochronie œrodowiska i przeciwpo¿arowych.
Wydaje siê tak¿e konieczne wydanie rozporz¹dzenia, a byæ mo¿e i opracowania Polskich Norm odno-
sz¹cych siê do kwestii obliczania gêstoœci przeliczeniowej dla temperatury 15�C do wytwarzania
czystych olejów roœlinnych, u¿ywanych jako paliwa samoistne. Wprawdzie rozporz¹dzenia i normy
dotycz¹ce biodiesla zosta³y wydane w 2007 r., jednak zagadnienie czystego oleju jako paliwa zosta³o
pominiête.

Przy obecnym stanie prawnym prowadzenie przez rolników produkcji biopaliw na u¿ytek w³asny jest
czêsto niemo¿liwe, gdy¿ z przyczyn finansowych nie mog¹ oni sprostaæ nak³adanym przez prawo wymo-
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gom technologicznym oraz obowi¹zkom wynikaj¹cym z prowadzenia sk³adu podatkowego. Uwzglêdnie-
nie wspomnianych zmian w przepisach znios³oby dotychczasowe utrudnienia i uregulowa³oby zarazem
kwestie dotycz¹ce prowadzenia przez rolników przydomowej dzia³alnoœci w dziedzinie bioenergetyki,
która to dzia³alnoœæ wpisuje siê w przyjête przez Polskê zobowi¹zania wobec Unii Europejskiej.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o interwencjê w sprawie umo¿liwienia nabycia przez gminê

Z³ocieniec niektórych gruntów nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa – Nadleœnictwa Z³ocieniec.
Od wielu lat (od 1999 r.) trwa wymiana korespondencji miêdzy gmin¹ Z³ocieniec a Dyrekcj¹ Generaln¹

Lasów Pañstwowych* na temat mo¿liwoœci nabycia tych gruntów, na których zlokalizowane s¹ oœrodki
wypoczynkowe, wybudowane w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia na gruntach Skarbu Pañ-
stwa, bêd¹cych w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych.

Powodem odmowy sprzeda¿y gruntów w 2000 r. by³o miêdzy innymi to, ¿e sprzeda¿ nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa pozostaj¹cych w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych zosta³a ograniczona (do czasu uregulo-
wania kwestii reprywatyzacji) do przypadków szczególnych, w których mog³yby powstaæ straty dla bu-
d¿etu pañstwa (pismo Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych nr ZS-2126/14/99 z dnia 16 marca
2000 r. oraz pismo z dnia 29 maja 2000 r.)

W piœmie z dnia 16 stycznia 2002 r. do Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych ponownie zosta³ z³o-
¿ony wniosek w sprawie umo¿liwienia nabycia tych gruntów przez gminê Z³ocieniec. W piœmie z dnia
20 lutego 2002 r. Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych odmówi³a sprzeda¿y tych gruntów gminie
Z³ocieniec.

W dniu 21 wrzeœnia 2007 r. do Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych zosta³o skierowane kolejne
pismo w sprawie ponownego rozpatrzenia mo¿liwoœci sprzeda¿y gruntów pod oœrodkami wypoczynkowy-
mi. W piœmie z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. Dyrekcja Generalna podtrzyma³a swoje stanowisko zawarte
we wczeœniejszej korespondencji.

Nadmieniam, ¿e wspomniane oœrodki wymagaj¹ przeprowadzenia gruntownych remontów i moderni-
zacji. Obecna, patowa sytuacja nie pozwala na inwestowanie i rozwój bazy turystycznej.

Uwa¿am, ¿e stanowisko Lasów Pañstwowych jest sprzeczne z uchwalon¹ strategi¹ rozwoju wojewódz-
twa, powiatu i gminy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazane tereny prze-
znaczone by³y na zespo³y turystyczne i oœrodki wypoczynkowe.

W³adze samorz¹dowe od lat nie mog¹ siê przebiæ ze swoimi argumentami. Wskazuje na to chocia¿by
czêstotliwoœæ wyst¹pieñ gminy Z³ocieniec w powy¿szej sprawie. Wyborcy interweniuj¹ i apeluj¹ o podjê-
cie skutecznych dzia³añ. W³aœciciele oœrodków ponosz¹ nak³ady na ich utrzymanie, ale nie figuruj¹ jako
w³aœciciele w ksiêgach wieczystych, nie maj¹ wiêc mo¿liwoœci uzyskania kredytów zabezpieczonych
hipotek¹. Wszystko wskazuje na to, ¿e gmina Z³ocieniec wyczerpa³a swoje mo¿liwoœci.

Zwracam siê wiêc do pana ministra o podjêcie stosownych dzia³añ w celu zmiany dotychczasowego
stanowiska Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych.

Z powa¿aniem
Gra¿yna Sztark
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Uprzejmie informujê Pana Premiera, i¿ w nat³oku zajêæ minister gospodarki zapomnia³ udzieliæ odpo-
wiedzi na moje oœwiadczenie, z³o¿one na pi¹tym posiedzeniu Senatu w dniu 7 lutego 2008 r., w sprawie
sytuacji na rynku drobiarskim. W zwi¹zku z tym proszê Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na moje
oœwiadczenie nastêpuj¹cej treœci:

Zwrócili siê do mnie przedstawiciele Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu œrodkowej Polski
z proœb¹ o interwencjê w sprawie bardzo trudnej obecnie sytuacji na rynku drobiarskim. Od listopada
2007 r. nast¹pi³ gwa³towny spadek cen drobiu, znacznie poni¿ej kosztów produkcji. Sytuacja ta grozi
upadkiem tysiêcy gospodarstw drobiarskich w Polsce.

Gwa³towny spadek cen zdaniem przedstawicieli wspomnianej organizacji drobiarskiej nie jest spowo-
dowany spraw¹ ptasiej grypy, a w ka¿dym razie ptasia grypa nie jest g³ówn¹ przyczyn¹ tej sytuacji. Suge-
rowan¹ przez rolników drobiarzy przyczyn¹ s¹ patologiczne zjawiska maj¹ce miejsce na polskim rynku
drobiu.

Producenci drobiu wskazuj¹, ¿e jedn¹ z przyczyn z³ej sytuacji polskich drobiarzy mo¿e byæ nielegalny
import do Polski miêsa drobiowego z³ej jakoœci – byæ mo¿e nawet przeznaczonego do utylizacji – które
w Polsce jest przetwarzane i przeznaczane do konsumpcji. Podobna sytuacja mo¿e dotyczyæ importu ¿y-
wych kur, przywo¿onych do Polski z Holandii po zani¿onych cenach. Byæ mo¿e te¿ chodzi tu o ptaki chore,
które powinny byæ poddane utylizacji, a s¹ przeznaczane do konsumpcji.

Podnoszony jest równie¿ problem braku kontroli nad tranzytem przez Polskê miêsa drobiowego, które-
go znaczna czêœæ mo¿e pozostawaæ w Polsce. Ta sytuacja jest moim zdaniem ca³kowicie realna, mia³a ona
bowiem miejsce w przesz³oœci, co potwierdzi³ miêdzy innymi raport NIK sprzed kilku lat.

Producenci drobiu skar¿¹ siê, ¿e wielokrotnie przedstawiali swoje problemy ministrowi rolnictwa, któ-
ry jednak lekcewa¿y sygna³y od nich i ich postulaty i nie podejmuje praktycznie ¿adnych dzia³añ w celu
ochrony polskiego rynku drobiarskiego. S³u¿by weterynaryjne i sanitarne pañstwa nie podejmuj¹ dzia-
³añ, które mog³yby doprowadziæ do ukrócenia nielegalnych praktyk na tym rynku.

Zwracam siê do ministrów odpowiedzialnych za sprawy rolnictwa oraz gospodarki z zapytaniami, czy
znana jest im trudna sytuacja na rynku drobiu, gro¿¹ca upadkiem znacznej czêœci gospodarstw drobiar-
skich, i czy w tej sytuacji zamierzaj¹ podj¹æ jakieœ dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeliminowania patologicz-
nych zjawisk na rynku drobiarskim. Mam te¿ pytanie o to, jak rz¹d postrzega przysz³oœæ bran¿y drobiar-
skiej w Polsce.

Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do g³ównego inspektora ochrony œrodowiska Andrzeja Jagusiewicza

Na podstawie art. 49 Regulaminu Senatu sk³adam oœwiadczenie w sprawie koniecznoœci zbadania
sprawy nielegalnego sk³adowania odpadów niebezpiecznych w gminie Zawidz i natychmiastowej inter-
wencji w tej sprawie.

W dawnym ¿wirowisku gminnym w Zawidzu w powiecie sierpeckim prywatna firma nielegalnie sk³a-
dowa³a odpady. Gmina Zawidz, przez wielu uwa¿ana za najbardziej gospodarn¹ w powiecie, ma problemy
z odpadami i wysypiskami œmieci. Niezgodne z prawem sk³adowanie odpadów w³adzom gminy zarzucaj¹
ju¿ nie tylko mieszkañcy, ale wykaza³y to te¿ liczne kontrole WIOŒ, a potwierdza³y nie tylko s³u¿by woje-
wody, ale tak¿e NIK.

Pomimo licznych zaleceñ pokontrolnych podejrzane i niebezpieczne odpady nadal zalegaj¹ zakopane
na dzia³kach gminy Zawidz. Co wiêcej, pod has³em rekultywacji terenu s¹ wwo¿one i sk³adowane kolejne.

W zwi¹zku z t¹ trudn¹ sytuacj¹ chcia³bym skierowaæ kilka pytañ do g³ównego inspektora ochrony œro-
dowiska:

Dlaczego wydawane decyzje i zalecenia WIOŒ nie s¹ egzekwowane, a odpady nadal zalegaj¹ na terenie
gminy?

Dlaczego GIOŒ nie podejmuje ¿adnych dzia³añ wspieraj¹cych liczne interwencje mieszkañców gminy
w przedmiotowej sprawie, tylko zas³ania siê przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach i nie podejmuje ¿adnych dzia³añ, twierdz¹c, i¿ zagadnienia dotycz¹ce go-
spodarowania odpadami na terenie gminy nale¿¹ do kompetencji samorz¹du gminy, który w tej sprawie
jest stron¹ sporu i nie zamierza likwidowaæ nielegalnych wysypisk?

Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ GIOŒ, by zalegaj¹ce niebezpieczne odpady zosta³y usuniête?
Zwracam siê o podjêcie przez Pana urz¹d skutecznych czynnoœci zmierzaj¹cych do rozwi¹zania tej

trudnej, a wrêcz niebezpiecznej dla mieszkañców gminy Zawidz sytuacji, tak by mieszkañcy gminy mogli
¿yæ w czystym œrodowisku.

Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Na podstawie art. 49 Regulaminu Senatu sk³adam oœwiadczenie dotycz¹ce koniecznego zbadania i na-
tychmiastowej interwencji w sprawie nielegalnego sk³adowania odpadów niebezpiecznych w gminie Za-
widz.

W dawnym ¿wirowisku gminnym w Zawidzu, w powiecie sierpeckim, prywatna firma nielegalnie sk³a-
dowa³a odpady. Gmina Zawidz przez wielu uwa¿ana za najbardziej gospodarn¹ w powiecie ma problemy
z odpadami i wysypiskami œmieci. Niezgodne z prawem sk³adowanie odpadów w³adzom gminy zarzucaj¹
ju¿ nie tylko mieszkañcy, ale i liczne kontrole WIOŒ, a potwierdzaj¹ s³u¿by wojewody, a tak¿e NIK.

Mimo licznych zaleceñ pokontrolnych podejrzane i niebezpieczne odpady nadal zalegaj¹ zakopane na
dzia³kach gminy Zawidz. Co wiêcej pod has³em rekultywacji terenu s¹ wwo¿one i sk³adowane kolejne.

W zwi¹zku z t¹ trudn¹ i niebezpieczn¹ sytuacj¹ chcia³bym skierowaæ do ministra œrodowiska proœbê
o zbadanie sprawy, ze szczególnym uwzglêdnieniem niewystarczaj¹cych dzia³añ podjêtych przez G³ówny
Inspektorat Ochrony Œrodowiska, w którego kompetencjach le¿y miêdzy innymi kontrola przestrzegania
przepisów o ochronie œrodowiska, wspó³dzia³anie w zakresie ochrony œrodowiska z innymi organami
kontrolnymi, organami œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci oraz organami administracji publicznej,
obrony cywilnej, a tak¿e organizacjami spo³ecznymi oraz podejmowanie decyzji wstrzymuj¹cych dzia-
³alnoœæ prowadzon¹ z naruszeniem wymagañ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska lub naruszaniem
warunków korzystania ze œrodowiska.

Grzegorz Wojciechowski

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
214 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 9. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W minionym roku by³ obchodzony jubileusz 150-lecia oddania do eksploatacji znacznych odcinków li-

nii kolejowej, która ³¹czy³a Berlin z Królewcem. W kolejnych dekadach, po uzupe³nieniu po³¹czeñ, inwe-
stycja ta odegra³a ogromn¹ rolê w przyœpieszeniu rozwoju gospodarczego, w szczególnoœci Wschodniej
Brandenburgii, Pomorza Œrodkowego, Prus Wschodnich, a tak¿e Kujaw i Pomorza Gdañskiego, bowiem
dawniej odga³êzienia tej linii wi¹za³y z ni¹ Toruñ i Bydgoszcz oraz Gdañsk.

A¿ do koñca II wojny œwiatowej ta kolejowa magistrala odgrywa³a wyj¹tkowo istotn¹ rolê, bêd¹c wa¿-
nym szlakiem transportu gospodarczego i pasa¿erskiego. Wskutek zmian po 1945 r., przeciêta granic¹
pañstwow¹ na Odrze, pomimo dobrego stanu technicznego, ca³kowicie straci³a dotychczasowe znacze-
nie. Tak dalece, ¿e nie zosta³a na ca³ym swym przebiegu objêta programem elektryfikacji kolei.

Mo¿na wrêcz stwierdziæ, ¿e przez wiele lat, zw³aszcza w okresie zimnej wojny, w wiêkszym stopniu
s³u¿y³a jako szlak zaopatrzeniowy dla jednostek Armii Czerwonej rozlokowanych w by³ej NRD ni¿ celom
cywilnym.

W obecnej rzeczywistoœci, wraz z pog³êbianiem siê procesu integracji Polski z krajami UE, zw³aszcza po
przyst¹pieniu Polski do uk³adu z Schengen, nadszed³ czas na przywrócenie nale¿nej roli tej historycznej
linii kolejowej.

W³aœnie takie nadzieje i oczekiwania wyra¿ali zgodnie polscy i niemieccy uczestnicy jubileuszowej
konferencji zorganizowanej w ubieg³ym roku w Gorzowie. Konferencja ta wskazywa³a szanse na wykorzy-
stanie potencja³u technicznego tej¿e linii wynikaj¹ce z mo¿liwoœci uruchomienia pasa¿erskiego po³¹cze-
nia kolejowego Berlin – Warszawa przez Gorzów – Pi³ê – Toruñ – Bydgoszcz – W³oc³awek. Takie po³¹czenie
by³oby jednoczeœnie rozwi¹zaniem alternatywnym wobec funkcjonuj¹cych po³¹czeñ Warszawa – Berlin
na mocno przeci¹¿onej linii E-30.

Ni¿ej podpisani senatorowie zwracaj¹ siê do Ministra Infrastruktury o wsparcie tej idei – idei, która
wymaga œmielszego myœlenia kompetentnych s³u¿b kolejowych w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Henryk Maciej WoŸniak
Piotr G³owski
Mieczys³aw Augustyn
Jan Rulewski
Zbigniew Paw³owicz
Jan Wyrowiñski
Eryk Smulewicz
Andrzej Person
Micha³ Wojtczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy losów zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
Muzeum Polskie w Rapperswilu nale¿y do najwa¿niejszych instytucji kultury polskiej poza granicami kra-

ju. Pozycjê sw¹ zawdziêcza zarówno bogatej historii oraz gromadzonym zbiorom, jak i swojej dzia³alnoœci in-
stytucji kulturalno-spo³ecznej polskiej emigracji politycznej po II wojnie œwiatowej. Od czasów swojego po-
wstania by³o ono depozytariuszem cennych dzie³ sztuki i archiwaliów. Za³o¿one przed blisko stu czterdziestu
laty jako skarbiec pami¹tek narodowych, trofeów wojennych, dokumentów i relikwii narodowych oraz jako
kolekcja dzie³ sztuki, szczególnie obrazów, grafik, rysunków, rzemios³a artystycznego, militariów i osobliwo-
œci, cieszy siê s³aw¹ pierwszego polskiego muzeum narodowego. Polski Rapperswil promieniowa³ nie tylko
ide¹ muzealn¹. By³ tak¿e placówk¹ reprezentuj¹c¹ ideê wolnej i niepodleg³ej Polski, placówk¹, której zadania
by³y okreœlane w zale¿noœci od przemian zachodz¹cych w kraju i na wychodŸstwie.

Chlubi¹c siê tradycj¹ jednej z najstarszych placówek emigracji politycznej i najstarszego polskiego
muzeum narodowego w ogóle, Muzeum Polskie spe³nia³o w Szwajcarii wa¿ne funkcje wobec Polaków
w kraju, ale przede wszystkim na uchodŸstwie – reprezentuj¹c to œrodowisko, wspó³organizowa³o jego
aktywnoœæ kulturaln¹ i jednoczeœnie popularyzowa³o polsk¹ sztukê i kulturê na Zachodzie. To niestety
skoñczy³o siê u schy³ku lat dziewiêædziesi¹tych.

WwydawanymwWielkiejBrytanii „NowymCzasie” z28marca2008r. znalaz³em informacjê, ¿ew³adzekan-
tonu szwajcarskiego, na terenie którego le¿y Rapperswil, zdecydowa³y, ¿e zamek, w którym znajduje siê muze-
um, bêd¹cy w³asnoœci¹ miasta i tylko wydzier¿awiony muzeum z racji tradycji, powinien byæ atrakcj¹ turysty-
czn¹ miasta. U pod³o¿a tej decyzji le¿y fakt uznania Muzeum Polskiego za instytucjê martw¹. W zwi¹zku z tym
w maju w mieœcie ma siê odbyæ referendum, które zadecyduje o losach zamku i znajduj¹cego siê w nim muze-
um.Wydajesiê, ¿eskoropodjêtodecyzjêoreferendum, losmuzeumjestprzes¹dzony.Nale¿yzatembyæprzygo-
towanym na koniecznoœæ przewiezienia do Polski i zagospodarowania rapperswilskich zbiorów.

Na zbiory te sk³adaj¹ siê materia³y gromadzone przez ponad sto lat, darowizny wielu emigrantów. Wa¿-
niejsze kolekcje, miêdzy innymi Juliana Godlewskiego z Lugano, Artura hrabiego Tarnowskiego z Dziko-
wa, a potem Montrealu, Andrzeja hrabiego Ciechanowieckiego i pu³kownika Romana Umiastowskiego
z Londynu, Micha³a hrabiego Potulickiego, Izy de Landsberger-Poznañskiej i Tadeusza Szmitkowskiego
z Genewy, Haliny Hermidy z Lugano, wchodz¹ce w sk³ad zbiorów muzealnych, zawieraj¹ malarstwo,
miniatury, grafikê, ryciny, rzeŸbê, rzemios³o artystyczne, sztukê religijn¹, judaica polskie, militaria,
pami¹tki martyrologii i niewoli, numizmatykê i medalierstwo, folklor, sztukê ludow¹, kartografiê.
Najcenniejsze s¹: unikatowa na skalê œwiatow¹ kolekcja map i planów Romana Umiastowskiego oraz
dwudziestowieczne malarstwo polskie, grafika, rzeŸba itd., g³ównie autorstwa emigrantów. Do naj-
cenniejszych zbiorów nale¿¹: ksiêgozbiory Micha³a hrabiego Potulickiego, Konstantego Górskiego,
Zygmunta Rawity-Gawroñskiego, pu³kownika Aleksandra Dygnasa, Sary Poznañskiej, Lody i Edwarda
Ró¿añskich; archiwa Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej, profesor Krystyny Marek, pianisty,
profesora Czes³awa Marka, Andrzeja Romera, ojca Józefa Marii Bocheñskiego, Jana Nowaka-Jeziorañ-
skiego z Monachium.

Pozwalam sobie zapytaæ Pana Ministra, czy polski rz¹d jest przygotowany do przejêcia, przewiezienia
do kraju i rozdysponowania tych zbiorów.

Oœmielam siê przy okazji zauwa¿yæ, ¿e dzia³aj¹ce na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu Archi-
wum Emigracji posiada bogaty, profesjonalnie opracowany zasób archiwów i ksiêgozbiorów polskich emi-
grantów zas³u¿onych dla rodzimej nauki i kultury oraz ma bogate doœwiadczenie w opracowywaniu, konser-
wowaniu i gromadzeniu tego rodzaju pami¹tek. Pracownicy archiwum maj¹ ogromne zas³ugi dla aktywnego
pozyskiwania wartoœciowych archiwów i ratowania ich przed kradzie¿¹ b¹dŸ unicestwieniem. Warto równie¿
nadmieniæ, ¿e zbiory sk³adaj¹ce siê na toruñskie Archiwum Emigracji stanowi¹ unikatow¹, nieustannie
wzbogacan¹ i efektywnie wykorzystywan¹ ofertê badawcz¹ i naukow¹ dla historyków, historyków sztuki,
historyków prawa, konserwatorów, muzealników, etnografów, teologów, literaturoznawców, kartografów,
politologów itd.Dlategopokonsultacji zw³adzamiarchiwumpozwalamsobie zaproponowaæ, aby, gdy zajdzie
taka potrzeba, to w³aœnie Toruñ sta³ siê miejscem zdeponowania bezcennych zbiorów rapperswilskich.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Mienia Wojskowego Eryka Kosiñskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Moje oœwiadczenie dotyczy losu budynków przy ulicy Bydgoskiej 37–39 w Toruniu.
Od pewnego czasu w³adze Torunia bezskutecznie zabiegaj¹ o przekazanie na potrzeby dzia³aj¹cych

w mieœcie instytucji publicznych znajduj¹cej siê w zasobach kierowanej przez Pana agencji zabudowanej
nieruchomoœci po³o¿onej w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej 37–39 i ulicy ksiêdza Kujota 1. Z niezrozumia-
³ych wzglêdów argumenty przemawiaj¹ce za takim rozwi¹zaniem nie znajduj¹ pos³uchu. W³adze agencji
pozosta³y na nie g³uche i, zignorowawszy je, og³osi³y przetarg na sprzeda¿ rzeczonej nieruchomoœci.

Maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ poprawy sytuacji lokalowej funkcjonuj¹cych w Toruniu organów
wymiaru sprawiedliwoœci oraz administracji samorz¹dowej szczebla wojewódzkiego, proszê o cofniêcie
decyzji pañskiego poprzednika odnoœnie do przetargu i pozostawienie tej nieruchomoœci w zasobach
Skarbu Pañstwa.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zg³osi³ siê do mojego biura senatorskiego pan Maciej Sochal, niepe³nosprawny sportowiec, którego

znakomita kariera sportowa zosta³a przerwana na skutek b³êdnej decyzji miêdzynarodowej sportowej
komisji lekarskiej.

Pan Maciej Sochal uprawia lekkoatletykê. W 2004 r. przez Komisjê Kwalifikacyjn¹ Polskiego Zwi¹zku
Sportu Niepe³nosprawnych „Start” zakwalifikowany zosta³ do grupy CP – klasa F32 i dosta³ szansê udzia-
³u w paraolimpiadzie w Atenach. Nastêpnie na skutek orzeczenia miêdzynarodowej sportowej komisji le-
karskiej zakwalifikowano go do klasy F33/34. W ocenie zainteresowanego orzeczenie miêdzynarodowej
komisji jest krzywdz¹ce i b³êdne, gdy¿ sportowiec cierpi na czterokoñczynowe pora¿enie wiotkie, klasa zaœ,
do której na mocy decyzji komisji jest zakwalifikowany, obejmuje osoby z pora¿eniem trzykoñczynowym.

Wobec konkurencji sportowców o mniejszym stopniu niepe³nosprawnoœci wyniki sportowe Macieja
Sochala nie pozwalaj¹ na kontynuowanie kariery sportowej.

Maciej Sochal wielokrotnie podejmowa³ próby odwo³ania siê od decyzji komisji, jednak jego starania
pozostaj¹ bezskuteczne.

Maj¹c na uwadze to, ¿e decyzja komisji w ra¿¹cy sposób pokrzywdzi³a zainteresowanego, jak równie¿
wobec faktu, i¿ nie zosta³a ona w ¿aden sposób zweryfikowana przez inny organ, wnoszê o podjêcie wszel-
kich dzia³añ zmierzaj¹cych do przeprowadzenia na szczeblu miêdzynarodowym ponownej procedury
kwalifikacyjnej wobec Macieja Sochala.

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragnê uczyniæ sytuacjê zawodow¹, w jakiej znajduj¹ siê pra-

wnicy, którzy ukoñczyli aplikacje s¹dowe.
W najbli¿szych miesi¹cach trud trzyletniej aplikacji s¹dowej uwieñczony zostanie egzaminem sê-

dziowskim. Ten czas zmusza do przemyœleñ, jak równie¿ zadania pytañ o sytuacjê zawodow¹ osób koñ-
cz¹cych aplikacjê.

Z ukoñczeniem aplikacji m³odzi prawnicy wi¹¿¹ wielkie nadzieje zawodowe. Jednak w obecnym stanie
prawnym owe nadzieje pozostaj¹ jedynie w sferze nierealnych oczekiwañ, które przeradzaj¹ siê w rozgo-
ryczenie.

Osoby, które w³o¿y³y mnóstwo ciê¿kiej pracy najpierw w studia prawnicze, nastêpnie w trzyletni¹ apli-
kacjê s¹dow¹ oraz w wyj¹tkowo trudny egzamin, zostaj¹ pozostawione praktycznie same sobie. Nie ma
mo¿liwoœci, aby powierzyæ im stanowiska sêdziowskie, do objêcia których z tak ogromnym trudem siê
przygotowywa³y. Oczywiœcie prezesi s¹dów staraj¹ siê im pomóc, oferuj¹c pracê asystentów sêdziego,
jednak zarobki na tym stanowisku w porównaniu z zarobkami w sektorze przedsiêbiorstw s¹ zdecy-
dowanie za niskie, a nadto nie s¹ nawet w minimalnym stopniu konkurencyjne z zarobkami w innych
zawodach prawniczych.

Sytuacja musi ulec jak najszybciej poprawie. Konieczna jest zmiana ustaw korporacyjnych w taki spo-
sób, aby osobom, które ukoñczy³y aplikacje s¹dowe, umo¿liwiæ swobodny przep³yw pomiêdzy wszystkimi
zawodami prawniczymi.

Jest to zasadne zarówno z punktu widzenia dobrego przygotowania zawodowego prawników, którzy
ukoñczyli aplikacjê s¹dow¹, jak równie¿ znajduje uzasadnienie aksjologiczne: skoro pañstwo nie jest
w stanie zapewniæ zatrudnienia w zawodzie sêdziego, powinno stworzyæ instytucjê umo¿liwiaj¹c¹ mobil-
noœæ zawodow¹ osób, które ukoñczy³y aplikacjê s¹dow¹, co odnosi siê równie¿ do aplikacji prokuratorskiej.

Dlatego te¿ apelujê do Pana Ministra o nadanie pracom zmierzaj¹cym do stworzenia instytucjonalnych
ram umo¿liwiaj¹cych dostêp do zawodu sêdziego charakteru priorytetowego, jak równie¿ o jak najszybsze
otwarcie dla absolwentów aplikacji s¹dowej dostêpu do korporacji prawniczych.

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 9. posiedzenia Senatu 219



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z art. 200 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym uczestnicy stacjonarnych studiów

doktoranckich, którzy otrzymuj¹ stypendium doktoranckie, nie mog¹ podejmowaæ zatrudnienia
w pe³nym wymiarze czasu pracy.

Taka regulacja wydatnie zmniejsza mo¿liwoœci finansowe doktorantów, jak równie¿ ogranicza prze-
p³yw wiedzy do gospodarki. Doktorant pobieraj¹cy stypendium, które jest zdecydowanie za niskie, na
skutek oderwanej od rzeczywistoœci regulacji ustawowej zostaje wykluczony z grupy najbardziej poszu-
kiwanych pracowników. W rezultacie staje przed wyborem: albo pobieraæ stypendium doktoranckie, al-
bo podj¹æ atrakcyjn¹ pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy. Takie dylematy nie powinny istnieæ. Oczywi-
ste jest, ¿e mo¿liwoœæ pracy mo¿e zostaæ uzale¿niona od zgody promotora doktoratu lub innej osoby, lecz
na pewno nie powinno siê jej wykluczaæ bezwzglêdnie, jak to ma miejsce obecnie. Nie bez znaczenia pozo-
staje równie¿ fakt, ¿e okres studiów doktoranckich jest dla ZUS okresem bezsk³adkowym. W tym kontek-
œcie mo¿liwoœæ zatrudnienia by³aby niew¹tpliwie dla doktorantów niezwykle korzystna.

Doktoranci s¹ cenionymi i poszukiwanymi pracownikami, dlaczego wiêc w drodze administracyjnej,
poprzez odbieranie prawa do œwiadczenia stypendialnego, karaæ ich za podjêcie zatrudnienia w pe³nym
wymiarze czasu pracy?

Wobec tego stojê na stanowisku, ¿e przedmiotowe ograniczenie powinno zostaæ zlikwidowane. Dlatego
te¿ proszê o rozwa¿enie przygotowania regulacji uwzglêdniaj¹cych zg³oszone postulaty.

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 9. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Pañstwie Wspó³pracuj¹cym
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹,

podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 marca 2008 r. ustawy o raty-
fikacji Porozumienia o Europejskim Pañstwie Wspó³pracuj¹cym miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej pol-
skiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r., przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera
senatora Macieja Klimê na przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Paw³a Klimowicza z Komisji Spraw Zagranicznych oraz wybiera senatora Paw³a Klimowicza do Komisji
Zdrowia.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w § 11 po wyrazach „spó³ek kapita³owych” dodaje siê wyrazy „(Dz.Urz. UE L 310

z 25.11.2005, str. 1)”;
2) w art. 1 w pkt 5, w art. 5163 w pkt 12 i 14 wyrazy „przepisów ustawy o rachunkowoœci” zastêpuje siê

wyrazami „przepisów ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci”;
3) w art. 1 w pkt 5, w art. 51615 w § 2 wyraz „przepisu” zastêpuje siê wyrazem „przepisów”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 18 marca 2008 r. ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks spó³ek handlowych Senat uzna³ za stosowne wprowadzenie do niej 3 poprawek.

W art. 491 § 11 Kodeksu spó³ek handlowych, w brzmieniu dodanym przez art. 1 pkt 1 ustawy, nastêpu-
je odes³anie do art. 2 pkt 1 dyrektywy 2005/56/WE bez wskazania Dziennika Urzêdowego Unii Europej-
skiej, w którym zosta³a og³oszona ta dyrektywa. Maj¹c to na uwadze, Senat, w drodze poprawki nr 1, po-
stuluje odpowiedni¹ modyfikacjê tego przepisu.

Przepisy art. 5163 pkt 12 i 14 Kodeksu spó³ek handlowych, w brzmieniu dodanym przez art. 1 pkt 5 usta-
wy, pos³uguj¹ siê sformu³owaniem: „z uwzglêdnieniem przepisów ustawy o rachunkowoœci”, wbrew zasa-
dzie techniki prawodawczej, nakazuj¹cej przytaczaæ przy kolejnych odes³aniach rodzaj aktu normatywne-
go oraz jego datê i przedmiot, bez oznaczenia rocznika, numeru i pozycji dzienników urzêdowych, w których
og³oszono tekst pierwotny i jego kolejne zmiany. W tym stanie rzeczy Senat uchwali³ poprawkê nr 2.

Artyku³ 51615 § 2 Kodeksu spó³ek handlowych, w brzmieniu dodanym przez art. 1 pkt 5 ustawy, stano-
wi, co nastêpuje: „Wobec spó³ki przejmowanej nie stosuje siê przepisu art. 506.”. Maj¹c na uwadze, ¿e
art. 506 Kodeksu spó³ek handlowych sk³ada siê z piêciu jednostek redakcyjnych – paragrafów, w cytowa-
nym unormowaniu wyraz „przepisu” Senat proponuje zast¹piæ wyrazem „przepisów” (poprawka nr 3).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r. ustawy o zmianie
ustawyoradiofonii i telewizji orazniektórych innychustaw,wprowadzado jej tekstunastêpuj¹cepoprawki:
1) w art. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a) tytu³ rozdzia³u 2 otrzymuje brzmienie:
„Organy regulacyjne w dziedzinie rynku radiofonii i telewizji”; ”;

2) w art. 1 w pkt 2, art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art.5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zwana dalej „Krajow¹ Rad¹”, stoi na stra¿y wolnoœci s³o-

wa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.”;
3) w art. 1 w pkt 3 w lit. b w tiret czwartym w zdaniu wstêpnym po wyrazach „pkt 11”dodaje siê wyrazy

„i 12” oraz dodaje siê pkt 12 w brzmieniu:
„12) dba³oœæ o przestrzeganie przez nadawców autorskich praw maj¹tkowych i osobistych.”;

4) w art. 1 w pkt 3 w lit. b w tiret czwartym, w pkt 11 po wyrazie „telewizji” dodaje siê wyrazy „, z wy³¹cze-
niem przeprowadzania konkursów na stanowiska cz³onków zarz¹dów spó³ek radiofonii regionalnej”;

5) w art. 1 w pkt 4, w art. 6a w zdaniu wstêpnym po wyrazach „”Prezesem UKE”, „ dodaje siê wyrazy „ja-
ko organu regulacyjnego w dziedzinie rynku radiofonii i telewizji, ”;

6) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „co najmniej dwie rekomendacje udzielone przez uczelnie,
o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U.
Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.) lub ogólnokrajowe stowarzyszenia twórców lub dziennikarzy” zastê-
puje siê wyrazami „rekomendacjê udzielon¹ przez uczelniê, której jednostki organizacyjne posiadaj¹
uprawnienia okreœlone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym
(Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.), lub uczelniê artystyczn¹, której jednostki organizacyjne po-
siadaj¹ uprawnienia okreœlone w art. 3 ust. 5 tej ustawy, oraz ogólnokrajowe stowarzyszenie twór-
ców lub dziennikarzy”;

7) w art. 1 w pkt 7 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje rozporz¹dzenia, a w sprawach

indywidualnych podejmuje uchwa³y.”;
8) w art. 1 w pkt 8 w lit. b, w ust. 3a wyrazy „w terminie 30 dni od dnia” zastêpuje siê wyrazem „pomimo”;
9) w art. 1 w pkt 9, w ust. 6 w pkt 3 po wyrazach „programów telewizyjnych” dodaje siê wyrazy „, w miarê

mo¿liwoœci na ca³oœci w³aœciwych dla nich województw”;
10) w art. 1 w pkt 10, w art. 27:

a) w ust. 2 po wyrazie „uchwa³y” dodaje siê wyrazy „z wy³¹czeniem cz³onków zarz¹du, w tym prezesa
zarz¹du, spó³ek radiofonii regionalnej, których powo³uje i odwo³uje w³aœciwa rada nadzorcza”,

b) w ust. 5 wyrazy „, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 11” zastêpuje siê wyrazami „przeprowadzany
przez Krajow¹ Radê albo radê nadzorcz¹ w³aœciwej spó³ki radiofonii regionalnej”,

c) dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
„7. Regulamin konkursu dla cz³onków zarz¹du spó³ek radiofonii regionalnej ustanawia w³aœciwa
rada nadzorcza, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ posiadania przez cz³onków zarz¹du kompetencji
w zakresie zarz¹dzania oraz radiofonii i telewizji.”;

11) w art. 1 w pkt 10, w art. 27:
a) w ust. 2 na koñcu dodaje siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 8";
b) dodaje siê ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Walne zgromadzenie jest uprawnione do odwo³ania cz³onka zarz¹du w przypadku:
1) zaistnienia okolicznoœci trwale uniemo¿liwiaj¹cej sprawowanie funkcji;
2) dzia³ania na szkodê spó³ki potwierdzonego audytem zamówionym przez spó³kê;
3) naruszenia art. 4 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alno-

œci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584).
9. Cz³onek rady nadzorczej jest uprawniony do z³o¿enia wniosku o odwo³anie cz³onka zarz¹du do

Krajowej Rady lub walnego zgromadzenia w sytuacji zaistnienia okolicznoœci, o których mowa
w ust. 3 i 8.”;

12) w art. 1 w pkt 11 w lit. a, w ust. 1 w zdaniu trzecim skreœla siê wyrazy „nie wiêcej ni¿”;
13) w art. 1 w pkt 14, ust. 3 otrzymuje brzmienie:



„3. Prezes UKE podejmuje decyzjê w sprawie koncesji, w zakresie warunków programowych, w poro-
zumieniu z Krajow¹ Rad¹.”;

14) w art. 1 w pkt 16 w lit. c, w ust. 4:
a) w pkt 1 po wyrazie „wniosku” dodaje siê wyrazy „o udzielenie koncesji”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) skutki nieuzupe³nienia, w wyznaczonym terminie, brakuj¹cej dokumentacji; ”;
15) w art. 1 w pkt 18:

a) w lit. a, w pkt 2 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i skreœla siê zdanie drugie,
b) po lit. a dodaje siê lit. a1 w brzmieniu:

„a1) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2, koncesjê cofa siê w porozu-

mieniu z Krajow¹ Rad¹.”, ”;
16) w art. 1 w pkt 19, w ust. 4 wyrazy „mo¿e zasiêgn¹æ opinii Krajowej Rady” zastêpuje siê wyrazami „wy-

daje decyzjê w porozumieniu z Krajow¹ Rad¹”;
17) w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w ust. 1 skreœla siê wyrazy „art. 33 ust. 3, ”;
18) w art. 1 w pkt 28 w lit. c w tiret drugim, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokument uprawniaj¹cy do rozprowadzania programu w sposób zgodny z prawami nadawcy progra-
mu; ”;

19) w art. 1 w pkt 33 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „, w terminie 30 dni od dnia wezwania, o którym mowa w art.
10 ust. 3, nie zastosowa³a siê do tego wezwania” zastêpuje siê wyrazami „nie zastosowa³a siê do wez-
wania, o którym mowa w art. 10 ust. 3";

20) dodaje siê art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póŸn. zm.)

wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes UKE przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie, w terminie do dnia 15 maja, na pod-
stawie informacji, o których mowa w ust. 1–3, ocenê funkcjonowania rynku us³ug pocztowych
³¹cznie z wynikami kontroli dzia³alnoœci pocztowej.”;

2) w art. 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes UKE mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem do Rady Ministrów o ustalenie na podstawie art. 4

ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z póŸn. zm.), cen urzêdo-
wych powszechnych us³ug pocztowych.”.”;

21) w art. 2 w pkt 5 w lit. a, w ust. 4 po wyrazie „powo³uje” dodaje siê wyrazy „i odwo³uje”;
22) w art. 2 w pkt 5 w lit. a, w ust. 4 po wyrazie „Sejm” dodaje siê wyrazy „za zgod¹ Senatu”;
23) w art. 2 w pkt 5 w lit. a, w ust. 4 dodaje siê zdanie trzecie w brzmieniu: „Po up³ywie kadencji Prezes

UKE pe³ni swoj¹ funkcjê do czasu powo³ania nastêpcy.”;
24) w art. 2 w pkt 6, po wyrazach „art. 192” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako lit. a

i dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes UKE sk³ada Sejmowi i Senatowi coroczne, pisemne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci
za rok poprzedni, w terminie do dnia 30 kwietnia, oraz przekazuje informacje o swojej dzia³al-
noœci na ¿¹danie Sejmu lub Senatu.”.”;

25) w art. 2 w pkt 6 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 7 w brzmieniu:
„7) w art. 201 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je¿eli nieprawid³owoœci, o których mowa w ust. 1, wystêpowa³y w przesz³oœci i maj¹ powa¿ny
charakter, a podmiot kontrolowany nie zastosowa³ siê do decyzji, o której mowa w ust. 3, Prezes
UKE mo¿e, w drodze decyzji, zakazaæ podmiotowi kontrolowanemu wykonywania dzia³alnoœci
telekomunikacyjnej, zmieniæ lub cofn¹æ rezerwacjê czêstotliwoœci, zasobów orbitalnych lub
przydzia³ numeracji.”.”;

26) w art. 4 w lit. a, w pkt 2 skreœla siê wyrazy „, zastêpcy Szefa Kancelarii Senatu”;
27) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5.
1.Kadencja dotychczasowych cz³onków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powo³anych przez:

1) Sejm – wygasa z dniem powo³ania trzeciego cz³onka Rady przez Sejm;
2) Senat – wygasa z dniem powo³ania drugiego cz³onka Rady przez Senat;
3) Prezydenta – wygasa z dniem powo³ania drugiego cz³onka Rady przez Prezydenta

– na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz¹
ustaw¹.

2. Powo³anie, o którym mowa w ust. 1, nastêpuje niezw³ocznie po dniu wejœcia w ¿ycie ustawy.
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3. W przypadku niepowo³ania pe³nego sk³adu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w ci¹gu 30 dni
od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, kadencja nowo powo³anych cz³onków Rady liczy siê od dnia po-
wo³ania ostatniego cz³onka w tym terminie.”;

28) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „wed³ug przepisów ustawy” zastêpuje siê wyrazami „wed³ug przepisów
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹”;

29) w art. 6 w ust. 2 po wyrazach „S¹du Gospodarczego, ” dodaje siê wyrazy „w zakresie zadañ przejmo-
wanych przez Prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, ”;

30) w art. 10 po wyrazach „na podstawie” dodaje siê wyrazy „art. 37 ust. 4, ”;
31) w art. 12 w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „Radiofonii i Telewizji, ” dodaje siê wyrazy „w czêœci s³u¿¹cej re-

alizacji zadañ, które zostan¹ przekazane Prezesowi Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, ”;
32) w art. 15 wyrazy „, mo¿e dokonaæ” zastêpuje siê wyrazami „dokona”;
33) w art. 16 wyrazy „14 dni” zastêpuje siê wyrazami „30 dni”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1, Senat uzna³ za konieczne zapewnienie adekwatnoœci tytu³y rozdzia³u do je-
go zawartoœci, poniewa¿ w rozdziale tym uregulowano, obok zadañ i kompetencji Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji, zadania i kompetencje Prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej.

Poprawka nr 2 powoduje, i¿ w treœci ustawy bêdzie przytoczona treœæ odpowiedniego przepisu Konsty-
tucji. Zdaniem Senatu zbêdne jest, przy nowelizacji ustawy, powtarzanie przepisu kreuj¹cego Krajow¹
Radê oraz odwo³ywanie siê wy³¹cznie do ustawy o radiofonii i telewizji jako jedynej okreœlaj¹cej zadania
Krajowej Rady.

Poprawka nr 3 powoduje, i¿ wœród zadañ jakimi ma zajmowaæ siê w szczególnoœci Krajowa Rada bêdzie
dba³oœæ o przestrzeganie przez nadawców autorskich praw maj¹tkowych i osobistych.

Poprawki nr 4 i 10 zmierzaj¹ do wy³¹czenia kompetencji Krajowej Rady do powo³ywania cz³onków za-
rz¹dów spó³ek regionalnej radiofonii. Zdaniem Senatu ta kompetencja Krajowej Rady jest przejawem nad-
miernego centralizmu; regionalne rady nadzorcze lepiej zadbaj¹ o dostosowanie zarz¹dów spó³ek do potrzeb
lokalnychapowo³aniecz³onkówzarz¹dów i takodbêdzie siênapodstawieprzeprowadzonychkonkursów.

Poprawka nr 6 ma na celu ograniczenie liczby uczelni wydaj¹cych rekomendacje kandydatom na
cz³onków Krajowej Rady. Rekomendacje bêd¹ mia³y prawo wydawaæ jedynie uniwersytety oraz uczelnie
artystyczne posiadaj¹ce co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Zda-
niem Senatu zapewni to rekomendacje wy³¹cznie najlepszych szkó³ wy¿szych w Polsce. Ponadto Senat
uzna³ za konieczne zagwarantowanie wiêkszego wp³ywu na sk³ad Krajowej Rady stowarzyszeñ twórców
i dziennikarzy, poprzez obigatoryjnoœæ posiadania rekomendacji równie¿ tych œrodowisk.

Poprawka nr 7 ma na celu dok³adne przytoczenie odpowiedniego przepisu Konstytucji. Senat uzna³, i¿
przytaczanie przepisów zwiêksza walor komunikatywnoœci ustawy, ale nale¿y to czyniæ mo¿liwie jak naj-
dok³adniej, tak aby przepisy nie stanowi³y nieuzasadnionej interpretacji Konstytucji przez ustawê zwyk³¹.

Poprawki nr 8 i 19 maj¹ na celu zapewniæ niezw³oczn¹ egzekucjê wezwañ Krajowej Rady do zaniecha-
nia przez nadawców dzia³añ naruszaj¹cych przepisy ustawy lub warunki koncesji.

Poprawka nr 9 zmierza do zwiêkszenia starañ Prezesa UKE gwarantuj¹cych telewizjom regionalnym
zasiêg pokrywaj¹cy siê z obszarami w³aœciwych dla nich województw.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 11, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y zagwarantowaæ w³aœcicielowi ma-
j¹tku spó³ek tj. Skarbowi Pañstwa wp³yw na zarz¹dy, w przypadku gdy postêpowanie cz³onków tych za-
rz¹dów prowadzi do m.in. dzia³ania na szkodê spó³ki lub gdy zaistniej¹ okolicznoœci trwale uniemo¿liwia-
j¹ce sprawowanie funkcji w zarz¹dzie.

Poprawki nr 13, 15 oraz 16 zmierzaj¹ do zwiêkszenia wp³ywu Krajowej Rady na decyzje Prezesa UKE.
Zdaniem Senatu, Krajowa Rada nie mo¿e byæ pozbawiona skutecznego instrumentu realizacji swoich
konstytucyjnych kompetencji. Tym minimum zapewniaj¹cym funkcjonowanie tego instrumentu bê-
dzie obowi¹zek uzyskania porozumienia przez organ administracyjno-techniczny, jakim jest Prezes
UKE, z Krajow¹ Rad¹ w sprawach udzielenia i cofniêcia koncesji oraz wyra¿ania zgody na przekszta³ce-
nia nadawców.

W poprawce nr 22 Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ powo³anie i odwo³anie Prezesa UKE powinno byæ
przeprowadzane za zgod¹ drugiej Izby parlamentu. Wzrost kompetencji i znaczenie Prezesa UKE jako je-
dnego z organów regulacyjnych na rynku mediów musi poci¹gaæ za sob¹ jego niezale¿noœæ od organów
administracji rz¹dowej, a tak¹ niezale¿noœæ gwarantuje m.in. sposób powo³ywania przez obie Izby parla-
mentu. Poprawki nr 20 i 24 s¹ konsekwencj¹ nowego ustrojowego usytuowania Prezesa UKE.

Poprawka nr 27 ma na celu doprecyzowanie przepisu przejœciowego dotycz¹cego odwo³ania dotych-
czasowych cz³onków Krajowej Rady i powo³ania nowych, spe³niaj¹cych warunki zmienionej ustawy. Po-
prawka ta ma zapewniæ ci¹g³oœæ funkcjonowania Krajowej Rady przy jednoczesnym precyzyjnym okreœ-
leniu momentu wygaœniêcia dotychczasowych kadencji oraz sposobu liczenia kadencji cz³onków nowej
Rady.

Poprawka nr 32 obliguje Prezesa Rady Ministrów do dokonania przesuniêæ bud¿etowych w celu wyko-
nania ustawy.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 33 Senat uzna³, i¿ zagadnienia regulowane przez ustawê wymagaj¹ d³u¿szego
przygotowania i w zwi¹zku z tym wyd³u¿y³ vacatio legis do 30 dni.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter porz¹dkowy lub doprecyzowuj¹cy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników w spó³ce
powsta³ej w wyniku transgranicznego po³¹czenia siê spó³ek

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r. ustawy o ucze-
stnictwie pracowników w spó³ce powsta³ej w wyniku transgranicznego po³¹czenia siê spó³ek, wprowadza
do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w pkt 10 wyrazy „w³aœciwym organem” zastêpuje siê wyrazami „w³aœciwymi organami”;
2) w art. 10 w ust. 3 wyrazy „W³aœciwy organ spó³ki uczestnicz¹cej oraz zainteresowanej spó³ki zale¿-

nej” zastêpuje siê wyrazami „W³aœciwy organ spó³ki uczestnicz¹cej, zainteresowanej spó³ki zale¿nej
lub kierownictwo zak³adu”;

3) w art. 10 skreœla siê ust. 5–7;
4) w art. 11 w ust. 1 wyrazy „powiadamia pracowników, zak³adowe organizacje zwi¹zkowe oraz organi-

zacje zwi¹zkowe, o których mowa w art. 10 ust. 5” zastêpuje siê wyrazami ”„powiadamia pracowni-
ków i zak³adowe organizacje zwi¹zkowe”;

5) w art. 14 skreœla siê ust. 2;
6) w art. 28 w ust. 1 w pkt 1 i 2 wyrazy „33 1/3 %” zastêpuje siê wyrazami „jedn¹ trzeci¹”;
7) w art. 29 wyrazy „rozwi¹zañ dotycz¹cych uczestnictwa” zastêpuje siê wyrazami „form uczestnictwa”;
8) w art. 33 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „ust. 1–4 i 7”;
9) w art. 35 po wyrazach „zebranie organizacyjne” dodaje siê wyrazy „cz³onków zespo³u przedstawiciel-

skiego”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o uczestnictwie pracowników w spó³ce powsta³ej w wyniku transgra-
nicznego po³¹czenia siê spó³ek, postanowi³ wprowadziæ do niej 9 poprawek.

Wiêkszoœæ poprawek ma charakter doprecyzowuj¹cy lub zmierza do zapewnienia ustawie spójnoœci
terminologicznej.

Poprawki nr 3, 4, 5 i 8 zmierzaj¹ do uchylenia przepisów, na podstawie których cz³onkami specjalnego
zespo³u negocjacyjnego mog¹ zostaæ przedstawiciele organizacji zwi¹zkowej reprezentatywnej w rozu-
mieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu spo³ecznego, niebêd¹cy pracownikami spó³ki uczestnicz¹cej, zainteresowanej spó³ki zale¿nej
lub zak³adu.

W opinii Senatu cz³onkami specjalnego zespo³u negocjacyjnego powinni byæ tylko pracownicy spó³ek
lub zak³adów uczestnicz¹cych w procesie ³¹czenia. W przeciwnej sytuacji pracodawca zatrudniaj¹cy
cz³onka zespo³u negocjacyjnego funkcjonuj¹cego w innym zak³adzie pracy, musia³by ponosiæ koszty
zwi¹zane z takim uczestnictwem.

Ponadto istotnym argumentem przemawiaj¹cym za przyjêciem poprawek jest zdaniem Izby okolicz-
noœæ, ¿e przedstawiciele organizacji zwi¹zkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych bêd¹ mogli uczestniczyæ w posiedzeniach zespo³u negocja-
cyjnego jako eksperci.

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i op³a-
tach lokalnych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2, w ust. 3a wyrazy „o pomocy de minimis” zastêpuje siê wyrazami „, o którym mowa

w ust. 3”;
2) w art. 3 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20d ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2 zachowu-
j¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20d ust. 1
tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.”.
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz uchwali³
do niej 2 poprawki.

Poprawka nr 1 zmierza do uœciœlenia ust. 3a dodawanego do art. 5 ustawy o postêpowaniu w sprawach
dotycz¹cych pomocy publicznej. Wprowadzaj¹c tê poprawkê Senat uwzglêdni³ stanowisko Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wskazywa³ na mo¿liwe w¹tpliwoœci interpretacyjne zwi¹za-
ne z brzmieniem dodawanego przepisu.

W trakcie prac sejmowych dokonano nowelizacji przepisu upowa¿niaj¹cego zawartego w art. 20d ust.
1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych. Na podstawie dotychczas obowi¹zuj¹cej delegacji ustawowej
wydane zosta³o rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy
zwolnieñ od podatku nieruchomoœci, stanowi¹cych regionaln¹ pomoc inwestycyjn¹. Sejm dokonuj¹c no-
welizacji przepisu upowa¿niaj¹cego nie utrzyma³ czasowo w mocy przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie dotychczas obowi¹zuj¹cego upowa¿nienia ustawowego (§ 33 ust. 1 Zasad techniki prawo-
dawczej przewiduje mo¿liwoœæ czasowego utrzymania w mocy dotychczasowych przepisów wykonaw-
czych). Maj¹c na wzglêdzie regu³y walidacyjne rz¹dz¹ce obowi¹zywaniem rozporz¹dzeñ sformu³owane
w § 32 Zasad techniki prawodawczej oraz d¹¿¹c do zapewnienia kompletnoœci systemu prawa Senat pro-
ponuje dodanie do ustawy przepisu przejœciowego czasowo utrzymuj¹cego w mocy dotychczasowe roz-
porz¹dzenie – poprawka nr 2 (analogicznie, jak to uczyniono w art. 3 opiniowanej ustawy w zakresie
innych przepisów wykonawczych).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45
dotycz¹cej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemi¹ we wszelkiego rodzaju kopalniach,

przyjêtej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 marca 2008 r. ustawy o wy-
powiedzeniu Konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotycz¹cej zatrudniania kobiet przy
pracach pod ziemi¹ we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjêtej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 marca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 29
senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . . 29
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 30
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 30
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 30
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 30
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 31
senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . . 31
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 31
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 31
senator Marek Konopka . . . . . . . . 32
senator sprawozdawca mniejszoœci
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . 32
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 32
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 33
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 33
senator sprawozdawca
Tomasz Misiak . . . . . . . . . . . . 33
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 34
senator sprawozdawca
Tomasz Misiak . . . . . . . . . . . . 34
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 35
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . . 35
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 35
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 35
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 36
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 36
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 36
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 36
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 37
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 37
senator Mariusz Witczak . . . . . . . . 37
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senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . . 37
senator Piotr Gruszczyñski. . . . . . . 37
senator sprawozdawca mniejszoœci
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . 38
senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . . 38
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 39
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 39
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 39
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 40
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 40
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . . 40
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 40
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 40
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 41
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 41
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 41
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 41
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . . 41
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 42
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 42
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 42
senator Antoni Piechniczek . . . . . . 42
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 42
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 42
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 43
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 43
senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . . 43
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 43
senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . . 43
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 43
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 44
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 44
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 44
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 45
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 45
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 45
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 45
senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . . 45
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 45
senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . . 45
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . . 45

senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 46

Wyst¹pienie prezes Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej

prezes Anna Stre¿yñska . . . . . . . . 46
Wyst¹pienie przewodnicz¹cego Krajowej Ra-

dy Radiofonii i Telewizji
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 46

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr G³owski . . . . . . . . . 48
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 48
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 48
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 49
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 49
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 49
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 49
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 50
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 50
sekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 51
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 51
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 51
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 52
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 52
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 52
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 53
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 53
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 53
senator
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 53
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 54
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 54
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 54

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . . 55
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 57
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 58
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 60
senator Tomasz Misiak. . . . . . . . . 61
senator Gra¿yna Sztark . . . . . . . . 62
senator Mariusz Witczak . . . . . . . . 63
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 64
senator Gra¿yna Sztark . . . . . . . . 64
senator
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . . 65
senator
Maria Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . 65
senator Piotr G³owski . . . . . . . . . 67
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . . 68

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
240 Spis treœci



senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 68
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 70
senator Piotr Wach. . . . . . . . . . . 71
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 72
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 73
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 74
senator Ryszard Górecki . . . . . . . . 76
senator Antoni Piechniczek . . . . . . 77
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 77
senator Andrzej Person. . . . . . . . . 78
senator Gra¿yna Sztark . . . . . . . . 78
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 79
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 79
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 80
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . . 80
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . . 81
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . . 82
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 82

Zamkniêcie dyskusji

Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o uczestni-
ctwie pracowników w spó³ce powsta³ej
w wyniku transgranicznego po³¹czenia
siê spó³ek

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 83

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 84
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 84

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . . 84

Otwarcie dyskusji
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 86

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 11 kwietnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt siódmy porz¹dku obrad: sprawo-

zdanie Rady Jêzyka Polskiego o stanie
ochrony jêzyka polskiego w latach
2005–2006

przewodnicz¹cy
Rady Jêzyka Polskiego
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 88

Zapytania i odpowiedzi
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 91
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 91
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 91
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 92
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 93
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 93
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 93
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 93
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . . 94
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 95
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 95
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 95
senator Maria Pañczyk-Pozdziej . . . . 95
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 96
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 96
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 96

senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 98
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 98
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 99
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 99
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 100
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 100
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 101
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 101
senator S³awomir Sadowski. . . . . . 101
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 101
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 102
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 102
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 102
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 103
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . 103
przewodnicz¹cy
Andrzej Markowski . . . . . . . . . . 103

Otwarcie dyskusji
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 103
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 104
senator S³awomir Sadowski. . . . . . 104
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 106

Zamkniêcie dyskusji
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 108
przewodnicz¹cy Andrzej Markowski. . 108

9. posiedzenie Senatu w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.
Spis treœci 241



Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o postêpowaniu w sprawach doty-
cz¹cych pomocy publicznej oraz ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 109

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . . . . 110

Zapytania i odpowiedzi
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 110
wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel . . 110
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 111
wiceprezes
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel . . 111

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o wypowiedze-
niu Konwencji Miêdzynarodowej Organi-
zacji Pracy Nr 45 dotycz¹cej zatrudniania
kobiet przy pracach pod ziemi¹ we wszel-
kiego rodzaju kopalniach, przyjêtej w Ge-
newie dnia 21 czerwca 1935 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Norbert Krajczy . . . . . . . . . . . 112

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 112

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . 114
podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . 114
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 115
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . 115
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 115
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . 115
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 115
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . 116
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 116
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . 116
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 116
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . 116
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 117

podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . 117

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 117
senator Antoni Motyczka . . . . . . . 118

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu
Andrzej Kremer . . . . . . . . . . . 119

Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 120

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 121

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 122
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 122
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 122
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 123
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 123
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 123
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 123
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 124
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 124
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 124
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 124
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 124
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 124
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 125
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 125
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 125
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 125
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 125
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 126
senator Krzysztof Kwiatkowski . . . . 126
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 126
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 126
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 126

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 127
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senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 128
senator Krzysztof Kwiatkowski . . . . 129
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 130

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-

stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 131

Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: wybór

przewodnicz¹cego Komisji Obrony Naro-
dowej

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Ety-
ki i Spraw Senatorskich,

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 132
senator Henryk Górski . . . . . . . . 133

Tajne g³osowanie
Wznowienie obrad
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Og³oszenie wyników tajnego g³osowania
Podjêcie uchwa³y w sprawie wyboru prze-

wodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: zmiany

w sk³adzie komisji senackich
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,

Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 135
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 135

G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 135
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w sk³a-

dzie komisji senackich
Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 136
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych
Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu

senator sprawozdawca
Tomasz Misiak . . . . . . . . . . . . 136

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . 137

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . 137

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 138

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 138
senator Tomasz Misiak . . . . . . . . 139

G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 140
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 140
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 140
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 140
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 140
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 140
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 143
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 143
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 143
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 143
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 143
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 143
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 143
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 143
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 143
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 143
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