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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia
terminologii informatycznej.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o komercjalizacji pañstwowego przed-
siêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska”.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie ¿eglugi i portów morskich.

7.StanowiskoSenatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestro-
wym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku
z wejœciem w ¿ycie Protoko³u do Umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej
Pañstwami Cz³onkowskimi, z jednej strony, a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹,
z drugiej strony, w sprawie swobodnego przep³ywu osób.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdro-
wia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach dla
podatników uzyskuj¹cych niektóre przychody poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzo-
wym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Miêdzynarodowej Umo-
wy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporz¹dzonej w Genewie
dnia 27 stycznia 2006 r.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u z 2003 r. do
Miêdzynarodowej konwencji o utworzeniu Miêdzynarodowego Funduszu
Odszkodowañ za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami
z 1992 r., sporz¹dzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

15. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

16. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
karnego.

17. Informacja z dzia³alnoœci Krajowej Rady S¹downictwa w 2007 roku.

18. Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyra¿enia zgody na
powo³anie Rzecznika Praw Dziecka.

19. Wybór przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

20. Zmiana w sk³adzie komisji senackiej.

Porz¹dek obrad

16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.



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 S¹downictwa – wiceprzewodnicz¹cy Roman Kêska

Pañstwowa Komisja Wyborcza – sekretarz Kazimierz Czaplicki

Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak

Urz¹d Zamówieñ Publicznych – prezes Jacek Sadowy

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Jacek Kapica
– podsekretarz stanu Ludwik Kotecki

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Gra¿yna Henclewska

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Olgierd Dziekoñski
– podsekretarz stanu Andrzej Panasiuk
– podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – podsekretarz stanu Czes³awa Ostrowska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Kazimierz Plocke
– podsekretarz stanu Marian Zalewski

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu £ukasz Rêdziniak
– podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Witold Dro¿d¿

– podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Ro-
maszewski i Marek Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram szesnaste posiedzenie Senatu Rze-

czypospolitej Polskiej siódmej kadencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Witolda Idczaka oraz senatora Andrzeja Sze-
wiñskiego. Listê mówców prowadziæ bêdzie sena-
tor Andrzej Szewiñski.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie, 21 lipca na
Cmentarzu Pow¹zkowskim po¿egnaliœmy wiel-
kiego patriotê, Polaka i Europejczyka – Broni-
s³awa Geremka. Odszed³ od nas wybitny poli-
tyk, naukowiec, intelektualista, m¹¿ stanu,
który przyczyni³ siê do upadku komunizmu
w Polsce.

Proszê o uczczenie pamiêci profesora Geremka
minut¹ ciszy.

(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e Sejm na dziewiêtnastym posie-

dzeniu w dniu 10 lipca 2008 r. przyj¹³ wszystkie
poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o rachunkowoœci, do ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym, do ustawy o zmianie
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przyj¹³
te¿ wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi
sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agen-
cji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, a tak¿e do ustawy o odpadach wy-
dobywczych.

Informujê, ¿e protokó³ czternastego posiedze-
nia Senatu, zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu
Senatu, jest przygotowany do udostêpnienia se-
natorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie
zg³osi zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na kolej-
nym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu na salê projekt porz¹dku
obrad szesnastego posiedzenia, po zmianie kolej-
noœci punktów, obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
oraz niektórych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii
informatycznej.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ko-
mercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿y-
tecznoœci publicznej „Poczta Polska”.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ochronie ¿eglugi i portów morskich.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i reje-
strze zastawów oraz o zmianie innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wej-
œciem w ¿ycie Protoko³u do Umowy miêdzy
Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej Pañstwami Cz³on-
kowskimi, z jednej strony, a Konfederacj¹ Szwaj-
carsk¹, z drugiej strony, w sprawie swobodnego
przep³ywu osób.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Miêdzynarodowej Umowy w sprawie Dre-
wna Tropikalnego w 2006 r., sporz¹dzonej w Ge-
newie dnia 27 stycznia 2006 r.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u z 2003 r. do Miêdzynarodowej
konwencji o utworzeniu Miêdzynarodowego Fun-
duszu Odszkodowañ za Szkody Spowodowane
Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporz¹dzo-
nego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

12. Informacja z dzia³alnoœci Krajowej Rady
S¹downictwa w 2007 roku.

13. Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie wyra¿enia zgody na powo³anie Rzeczni-
ka Praw Dziecka.



14. Wybór przewodnicz¹cego Komisji Obrony
Narodowej.

Proponujê rozpatrzenie punktu pierwszego
projektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozda-
nie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw zosta³o dostarczone w terminie póŸ-
niejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulami-
nu Senatu. Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e
Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

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

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 zmianie
ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwal-
czaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz o zmianie
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako
punktu dziesi¹tego porz¹dku obrad; stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o szczególnych roz-
wi¹zaniach dla podatników uzyskuj¹cych nie-
które przychody poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej – i rozpatrzenie go jako punktu jede-
nastego porz¹dku obrad; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wy-
robów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i or-
ganizacji rynku wina – i rozpatrzenie go jako
punktu dwunastego porz¹dku obrad; drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych –
i rozpatrzenie go jako punktu piêtnastego po-
rz¹dku obrad; drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karne-
go – i rozpatrzenie go jako punktu szesnastego
porz¹dku obrad; zmiana w sk³adzie komisji se-
nackiej – i rozpatrzenie go jako punktu dwudzie-
stego porz¹dku obrad. Jeœli nie us³yszê sprzeci-
wu, uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedsta-
wione wnioski.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawione propozycje przyj¹³.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego projektu porz¹d-
ku obrad? Nie widzê zg³oszeñ.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad szesnastego posiedzenia Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e g³osowania w sprawie rozpatry-
wanych ustaw zostan¹ przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo za-

mówieñ publicznych oraz niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na osiemnastym posiedze-
niu w dniu 27 czerwca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 30 czerwca 2008 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 1 lipca 2008 r., zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz do Komisji Gospodarki Narodo-
wej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa-
³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 199, a sprawozdanie komisji
w druku nr 199A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, pana senatora Jana
Dobrzyñskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej
ustawy.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie,

w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, sprawozdanie z prac tych¿e
komisji na posiedzeniu w dniu wczorajszym,
22 lipca 2008 r., nad ustaw¹ – Prawo zamówieñ
publicznych oraz niektórych innych ustaw, za-
wart¹ w druku senackim nr 199.

W czerwcu ubieg³ego roku Komisja Europej-
ska zg³osi³a zastrze¿enia do ustawy – Prawo za-
mówieñ publicznych, wskaza³a na jej sprzecz-
noœæ z normami unijnymi, przede wszystkim
z dyrektywami, a tak¿e z traktatem ustanawia-
j¹cym Wspólnoty Europejskie. W sierpniu
2007 r. rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej pana Ja-
ros³awa Kaczyñskiego przyj¹³ zg³oszone przez
Komisjê Europejsk¹ zastrze¿enia, uznaj¹c je za
zasadne. W grudniu 2007 r. obecny ju¿ rz¹d, ma-
j¹c na celu wyeliminowanie wspomnianych
sprzecznoœci, opracowa³ projekt nowelizacji
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych. W dniu
27 czerwca 2008 r. Sejm uchwali³ ustawê o zmia-
nie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych, s³u-
¿¹c¹ dostosowaniu prawa polskiego do wymo-
gów prawa wspólnotowego.

Zarzuty Komisji Europejskiej dotycz¹ przede
wszystkim braku obowi¹zku wyd³u¿enia terminu
sk³adania wniosków czy ofert w przypadku istot-
nych modyfikacji treœci og³oszenia o zamówieniu
publicznym oraz treœci specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia, a tak¿e braku obowi¹zku
publikacji og³oszenia o zmianie warunków udzia³u
w postêpowaniu, je¿eli zamawiaj¹cy dokonuje
zmiany treœci specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia lub zmienia treœæ og³oszenia. Kolejny za-
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rzut Komisji wi¹¿e siê z niedopuszczalnoœci¹ mo¿-
liwoœci dokonywania przed podpisaniem kontrak-
tu zmian, które mog¹ dotyczyæ treœci sk³adanych
ofert i w sposób istotny wypaczyæ ca³¹ procedurê
udzielania zamówieñ publicznych. Poza tym Ko-
misja Europejska uzna³a mo¿liwoœæ zmiany umo-
wy o zamówienie publiczne na etapie wykonywa-
nia zamówienia publicznego za mog¹c¹ zaburzyæ
konkurencjê w postêpowaniu, a to jako takie jest
niedopuszczalne w œwietle prawa europejskiego.
Jako nieuwzglêdniaj¹ce norm i dyrektyw miêdzy-
narodowych wskazano tak¿e zbyt krótkie terminy
przewidziane na sk³adanie protestów lub odwo³añ
oraz brak w og³oszeniu o zamówieniu informacji
o przewidywanych zamówieniach uzupe³nia-
j¹cych. Jako bezzasadne uznano wy³¹czenie ¿¹da-
nia dokumentów zwi¹zanych z us³ugami banko-
wymi i ubezpieczeniowymi. Projekt nowelizacji
mia³ dodatkowo na celu usuniêcie sprzecznoœci
z ustawy dotycz¹cej EURO 2012. Art. 21 tej¿e
ustawy dopuszcza mo¿liwoœæ udzielenia zamó-
wieñ publicznych bez przeprowadzenia jakichkol-
wiek procedur konkurencyjnych, co godzi w prze-
pisy traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnoty Euro-
pejskie oraz w przepisy dyrektyw.

Oprócz zmian maj¹cych na celu usuniêcie
sprzecznoœci prawa polskiego z prawem wspólno-
towym – w tym zakresie oparto siê g³ównie na dy-
rektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamó-
wieñ publicznych na roboty budowlane, dostawy
i us³ugi, a tak¿e na dyrektywie 2004/17/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. koordynuj¹cej procedury udzielania zamó-
wieñ przez podmioty dzia³aj¹ce w sektorach gospo-
darki wodnej, energetyki, transportu i us³ug pocz-
towych – ustawa przewiduje, zgodnie z za³o¿enia-
mi, rozwi¹zania maj¹ce za zadanie uproszczenie
i usprawnienie postêpowañ o udzielanie zamówieñ
publicznych oraz poprawê efektywnoœci wydatko-
wania œrodków publicznych. W tym celu uznano
za konieczne zmiany ograniczaj¹ce mo¿liwoœæ
uniewa¿nienia postêpowañ o zamówienia publicz-
ne, wprowadzenie przepisów maj¹cych przyspie-
szyæ zawarcie umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, zmianê zasad prowadzenia kontroli
przez prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych,
wprowadzenie mo¿liwoœci szerszego korygowania
b³êdów pope³nionych równie¿ przez wykonawców
w treœci sk³adanych ofert oraz rozszerzenie zakre-
su stosowania licytacji elektronicznej.

Podczas prac komisji nad ustaw¹ zg³oszono
trzynaœcie poprawek, z których jedna zosta³a od-
rzucona – dotyczy to poprawki trzeciej. Nie uzys-
ka³a te¿ poparcia poprawka druga, dotycz¹ca
udzia³u jednostek samorz¹dowych w przetargu.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pani¹
senator Jadwigê Rotnick¹, o zabranie g³osu
i przedstawienie wniosków mniejszoœci komisji.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu obydwu wspomnianych tutaj komi-

sji chcê pañstwu przedstawiæ poprawkê mniej-
szoœci, która nie zosta³a zaakceptowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Gospodarki Narodowej. Dodam, ¿e w zasadzie
nie by³o rozstrzygniêcia, poniewa¿ by³a równa
liczba g³osów za przyjêciem i za odrzuceniem tej
poprawki. Rzecz dotyczy wy³¹czenia spod re¿imu
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych zamówieñ
udzielanych przez jednostkê samorz¹du teryto-
rialnego b¹dŸ jednostki samorz¹du terytorialnego
lub zwi¹zek tych jednostek w³asnej spó³ce kapita-
³owej, o której mowa w przepisach o gospodarce
komunalnej, je¿eli spe³nione by³yby œciœle okreœ-
lone warunki. I w tej poprawce te œciœle okreœlone
warunki s¹ wymienione w lit. a–c.

Pozwólcie pañstwo, ¿e przeczytam te warunki,
¿eby dla wszystkich by³o jasne, czego one dotycz¹.

Pierwszy warunek: zasadnicza czêœæ dzia³alno-
œci spó³ki dotyczy wykonywania na rzecz jedno-
stki samorz¹du terytorialnego b¹dŸ jednostek sa-
morz¹du terytorialnego b¹dŸ zwi¹zku takich je-
dnostek oraz jest prowadzona wy³¹cznie na ob-
szarze tych jednostek… mo¿e zacytujê: „tych je-
dnostek lub na obszarze, na którym jednostka sa-
morz¹du terytorialnego realizuje zadania publi-
czne przekazane jej w drodze porozumienia, o któ-
rym mowa w przepisach o samorz¹dzie gminnym,
samorz¹dzie powiatowym lub samorz¹dzie woje-
wództwa”. To jest pierwszy warunek.

Drugi warunek: spó³ka podlega kontroli jedno-
stki samorz¹du terytorialnego b¹dŸ jednostek,
b¹dŸ zwi¹zku tych jednostek odpowiadaj¹cej
kontroli sprawowanej nad w³asnymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadaj¹cymi osobowoœci
prawnej, w szczególnoœci polegaj¹cej na wp³ywie
na decyzje strategiczne i indywidualne dotycz¹ce
zarz¹dzania sprawami spó³ki.

I wreszcie trzeci warunek: wszystkie udzia³y
lub akcje spó³ki nale¿¹ do jednostki samorz¹du
terytorialnego b¹dŸ jednostek, b¹dŸ zwi¹zku tych
jednostek.

To, proszê pañstwa, by³oby mo¿e nie tak istot-
ne, gdyby ten zapis, o którym w tej chwili mówiê,
jednak nie znalaz³ siê w przed³o¿eniu rz¹dowym.
W przed³o¿eniu rz¹dowym taki zapis siê znalaz³
i by³o to skutkiem szerokiego porozumienia w Ko-
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misji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialne-
go co do umieszczenia w tym przed³o¿eniu takiego
zapisu. Tymczasem na posiedzeniu Sejmu
27 czerwca ten zapis zosta³ usuniêty z ustawy.
W zwi¹zku z tym jak gdyby podejmujemy starania
strony samorz¹dowej o jednoznaczne wprowa-
dzenie do ustawy o zamówieniach publicznych te-
go warunku, i¿ samorz¹d terytorialny nie musi
og³aszaæ przetargu na wykonanie zadania, gdy
ma do dyspozycji w³asn¹ spó³kê powo³an¹ do tego
celu, czyli do wykonywania zadañ w³asnych, po-
wiedzmy, dotycz¹cych transportu, dróg itd.

Tê opiniê podzieli³ tak¿e w swoim wyroku Na-
czelny S¹d Administracyjny, który stwierdzi³ – i po-
zwólcie pañstwo, ¿e uzasadniê to, cytuj¹c uzasa-
dnienie s¹du – ¿e „ustawa z 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych nie ma zastosowania
do przypadków powierzania przez gminê utworzo-
nej przez ni¹ jednostce organizacyjnej wykonywa-
nia zadañ u¿ytecznoœci publicznej drog¹ aktu
kreuj¹cego tê jednostkê”. Czyli gmina nie musi.
Dalej: „Wykonywanie przez gminê zadañ komu-
nalnych we w³asnym zakresie przez utworzon¹
w tym celu jednostkê organizacyjn¹ si³¹ rzeczy za-
warcia umowy nie wymaga. Podstaw¹ powierzenia
wykonywania tych zadañ jest bowiem sam akt or-
ganu gminy powo³uj¹cy do ¿ycia tê jednostkê
i okreœlaj¹cy przedmiot jej dzia³ania”. I wreszcie:
„W stosunkach zachodz¹cych pomiêdzy gmin¹ –
czyli jednostk¹ samorz¹du terytorialnego – i utwo-
rzon¹ przez ni¹ jednostk¹ organizacyjn¹ jest rów-
nie¿ miejsce na zawarcie umowy o realizacjê zamó-
wienia publicznego na rzecz gminy. Jednak¿e pod
warunkiem, ¿e mamy do czynienia ze zleceniem
zamówienia niemieszcz¹cego siê w zakresie zadañ,
dla których gmina powo³a³a tê jednostkê”.

Zatem z wyroku Naczelnego S¹du Administra-
cyjnego wynika, ¿e gmina nie musi stosowaæ siê
do re¿imu ustawy. Ale w orzecznictwie wojewódz-
kich s¹dów administracyjnych s¹ rozmaite roz-
bie¿ne wyroki. Zatem, ¿eby zapobiec temu – u¿yjê
takiego s³owa – ba³aganowi, by³oby wskazane,
a¿eby do ustawy o zamówieniach publicznych
wprowadziæ jednoznaczny zapis, ¿e powierzanie
zadañ w³asnej spó³ce jest wy³¹czone spod re¿imu
tej¿e ustawy. I to jest intencj¹ wniosku mniejszo-
œci. Dziêkujê pañstwu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie?

Pan marsza³ek Romaszewski, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Czy ktoœ z pañstwa sprawozdawców potrafi³by
mi wyjaœniæ kwestiê tego wniosku dotycz¹cego
spó³ek samorz¹dowych? Przecie¿ dosyæ podobna
sytuacja jest równie¿ w jednoosobowych spó-
³kach Skarbu Pañstwa czy w jednoosobowych
spó³kach komunalnych. Gdzie s¹ spó³ki córki?
I jak ta kwestia jest regulowana? Bo to jest dosyæ
podobna sprawa. Czy istnieje mo¿liwoœæ bezpo-
œredniego sk³adania zamówieñ do instytucji po-
wo³anych przez spó³kê?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze, w mojej

ocenie nie ma przeszkód, aby takich zamówieñ
udzielaæ. Przecie¿ funkcjonuj¹ takie zak³ady jak
wodoci¹gi czy te¿ MPC i te¿ w pe³ni korzystaj¹
z mo¿liwoœci wykonywania robót. Oczywiœcie
w spó³kach Skarbu Pañstwa te zak³ady mog¹ wy-
konywaæ pewne prace, jednak na niektóre z nich
s¹ og³aszane przetargi, ale tylko dlatego, i¿ dane
spó³ki Skarbu Pañstwa nie s¹ w stanie wykonaæ
tak du¿ych inwestycji. Moja opinia, aczkolwiek
nie jest to opinia Komisji Gospodarki Narodowej,
jest taka, ¿e powinniœmy – tutaj zgadzam siê z pa-
ni¹ senator – pozwoliæ na udzia³ w tych pracach
inwestycyjnych spó³kom komunalnym.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani Senator, chce pani uzupe³niæ?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie.)
Pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Mam pyta-

nie do senatora sprawozdawcy dotycz¹ce kwestii,
która mnie zaniepokoi³a. Otó¿ w pracach nad
ustaw¹ w trakcie posiedzenia Podkomisji „Przy-
jazne Pañstwo”, w zg³aszaniu wniosków, w dys-
kusji, bra³y udzia³ instytucje i firmy, takie jak
Konfederacja Pracodawców Polskich, Sygnity,
Apexnet, byli tak¿e przedstawiciele Naczelnej Ra-
dy Adwokackiej. Mam pytanie, czy nie naruszono
ustawy z dnia 7 lipca o dzia³alnoœci lobbingowej
w trakcie stanowienia prawa. To uczestnictwo i ta
aktywnoœæ by³y du¿e. To po pierwsze.

A po drugie, gdy siê sprawdzi wykaz firm i in-
stytucji, które s¹ firmami lobbingowymi – taki wy-
kaz jest w MSWiA – to siê okazuje, ¿e wymienio-
nych firm i ich przedstawicieli tam nie ma, tak ¿e
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te firmy nie zg³osi³y siê do Urzêdu Zamówieñ Pub-
licznych jako firmy, które chcia³y lobbowaæ w ra-
mach tej ustawy. Chcê powiedzieæ, ¿e ustawa
o zamówieniach publicznych zawsze powodowa³a
du¿o problemów w zakresie pewnej spekulacji,
pewnych nieprawid³owoœci mog¹cych siê poja-
wiaæ na rynku. St¹d mój niepokój. I mam pytanie:
czy nie naruszono ustawy, a je¿eli tak, to czy to nie
jest przeszkod¹ w dalszym procedowaniu i jakie
skutki takie naruszenie mo¿e wywo³aæ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Marsza³ku, trudno mi na ten temat siê
wypowiadaæ. Ja te¿ by³em zaproszony przez prze-
wodnicz¹cego na to posiedzenie Podkomisji
„Przyjazne Pañstwo”. Ale na pewno najbardziej
kompetentn¹ osob¹ mog¹c¹ udzieliæ odpowiedzi
na to pytanie by³by przewodnicz¹cy Podkomisji
„Przyjazne Pañstwo”, pan Kleina, bo to on organi-
zowa³ prace tej podkomisji i zaprasza³ goœci. Na
ten temat trudno mi...

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pytanie do obu sprawozdawców. Jak wygl¹da,
w razie uwzglêdnienia tej poprawki – zreszt¹
w przed³o¿eniu rz¹dowym by³ zapis podobny do
niej, je¿eli chodzi o komunalne osoby prawne –
kontrola maj¹ca zapobiec sytuacji celowej eska-
lacji zadañ, sztucznego ich wymyœlania po to, ¿e-
by zapewniæ przychody takiej spó³ce? To jest pier-
wsze pytanie. Bo znam takie przypadki, ¿e na
przyk³ad w zakresie robót drogowych mno¿y siê
zadania po to, ¿eby ta spó³ka komunalna mia³a
dochody. Jakie s¹ mechanizmy zabezpieczenia
siê przed takimi dzia³aniami?

I druga kwestia. Jak to siê ma do spó³ek, które
funkcjonuj¹ na zasadzie partnerstwa publiczno-
-prywatnego? Czy one ciesz¹ siê mniejszym zau-
faniem? I jakie s¹ mechanizmy zabezpieczania
przed eskalacj¹ zadañ, wykonywaniem niepo-
trzebnych zadañ po to, ¿eby mia³a co robiæ
spó³ka publiczno-prywatna, zatrudniana do wy-
konywania zadañ samorz¹dowych eskalowa-
nych bez potrzeby?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze, w spó³kach,

o których pan tutaj wspomnia³, s¹ przecie¿ za-
rz¹dy, s¹ rady nadzorcze, przedstawicielstwa
burmistrza czy prezydenta miasta, s¹ te¿ inne or-
gany, które kontroluj¹ te spó³ki, wiêc zabezpie-
czenie kontrolne oczywiœcie funkcjonuje. Je¿eli
jest jakaœ z³a wola osób, które sprawuj¹ zarz¹d
czy te¿ nadzór nad tymi spó³kami, to oczywiœcie
bez wzglêdu na osoby kontroluj¹ce mog¹ powstaæ
nieprawid³owoœci. Ale jeœli chodzi o zabezpiecze-
nia i poszczególne poziomy nadzoru to one oczy-
wiœcie funkcjonuj¹. Pamiêtajmy, ¿e te kwestie do-
tycz¹ przede wszystkim gmin i ¿e w gminach,
w miastach funkcjonuj¹ ró¿nego rodzaju dzia³y,
liczbowo dosyæ du¿e, które maj¹ za zadanie kon-
trolowaæ realizacjê takich inwestycji. Tak wiêc je-
œli chodzi o zabezpieczenie, to ono formalnopra-
wnie oczywiœcie jest i funkcjonuje.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê bar-
dzo.)

(Senator Piotr Andrzejewski: I jeszcze spó³ki
w ramach partnerstwa publiczno…)

Na ten temat mam mniejsz¹ wiedzê, Panie Se-
natorze, wiêc prosi³bym o odpowiedŸ pana preze-
sa Urzêdu Zamówieñ Publicznych. Je¿eliby chcia³
na ten temat siê wypowiedzieæ, to by³oby najlep-
sze rozwi¹zanie.

(Senator Ryszard Bender: Mo¿na, Panie Mar-
sza³ku?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Bender, proszê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Byæ mo¿e jeszcze

drugi referent to rozstrzygnie.)
To pytanie jest tak¿e do pani…
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest, chodzi

o to, ¿eby wyczerpuj¹co omówiæ to zagadnienie.)
Przepraszam, Panie Senatorze, za chwilê panu

oddam g³os.
Proszê bardzo, Pani Senator, bo to pytanie jest

tak¿e do pani.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Ta po-
prawka wyraŸnie wskazuje, ¿e dotyczy to spó³ki
w³asnej komunalnej. Tu siê nie mówi o partner-
stwie publiczno-prywatnym. Chodzi o tak¹ spó-
³kê, która wykonuje zadania w³asne gminy, a do
zadañ w³asnych gminy mo¿emy zaliczyæ, zgodnie
z ustaw¹ o samorz¹dzie terytorialnym, zabezpie-
czenie transportu, dba³oœæ o zieleñ, nie wiem,
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opiekê spo³eczn¹ itd., itd. – to, co jest wyszcze-
gólnione.

Zapis w ustawie nie bêdzie ogranicza³ mo¿liwo-
œci wyst¹pienia jednostki samorz¹du terytorial-
nego z zamówieniem, tylko daje mo¿liwoœæ, ¿eby
ona nie wystêpowa³a z tym¿e zamówieniem. A to
jest ró¿nica, prawda? Podam taki przyk³ad, na
którym bazowa³ Naczelny S¹d Administracyjny.
Podpoznañskie miasto Luboñ, które mia³o k³opo-
ty z transportem, zleci³o swojej spó³ce komunal-
nej dokonywanie przewozów pasa¿erskich dla
mieszkañców i postawiono zarzut, ¿e to powinno
byæ przeprowadzone drog¹ zamówieñ publicz-
nych. Ale proszê zwa¿yæ na nastêpuj¹c¹ sprawê.
Samorz¹d jest zobowi¹zany do zapewnienia prze-
wozów pasa¿erskich swoim mieszkañcom. Jeœli
przetarg na te przewozy wygra jakaœ spó³ka, prze-
woŸnik, który powie: ja ten transport zapewniê,
ale w którymœ momencie nie bêdzie to dla niego
op³acalne i powie: ja tego nie bêdê robi³, to gmina
pozostanie bez mo¿liwoœci zapewnienia transpor-
tu. A je¿eli ma spó³kê komunaln¹, która œwiadczy
te us³ugi, jest w³aœciwie pod kontrol¹, bo gdy jest
to spó³ka przewozowa, to oczywiœcie z regu³y jest
dofinansowywana z bud¿etu gminnego i bud¿etu
pilnuje cia³o kolegialne, jakim jest rada tej¿e gmi-
ny, RIO, która kontroluje bud¿et itd., itd. , to nie
ma mo¿liwoœci powstania monopolu czy czegoœ
takiego.

Zreszt¹ w tej¿e poprawce, któr¹ zg³aszam, jest
zapisane, i¿ zasadnicza czêœæ dzia³alnoœci spó³ki
dotyczy wykonywania na rzecz jednostki samo-
rz¹du terytorialnego zadañ w³asnych jednostki,
czyli na przyk³ad czêœæ tego transportu mo¿na
zleciæ innemu przewoŸnikowi, czy mo¿na zawrzeæ
umowê z przewoŸnikiem, któremu bêdzie siê
op³aca³o, powiedzmy, eksploatowaæ jedn¹ liniê
podmiejsk¹. Mo¿na to zrobiæ, ale generalnie ta
spó³ka komunalna zapewni gminie wype³nienie
zadañ w³asnych. Tak to rozumiem. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku, pragnê pog³êbiæ pytanie pa-
na senatora Ortyla. Mianowicie w pracach komi-
sji, która rozpatrywa³a sprawê zamówieñ publicz-
nych, uczestniczy³y osoby, które nie mia³y prawa
uczestniczenia w tych pracach. Czy to nie wp³ynê-
³o na decyzje cz³onków komisji i czy te decyzje –
nale¿a³oby to sprawdziæ u prawników, w Biurze
Legislacyjnym Senatu – te uchwa³y nie s¹ wadliwe
przez to, ¿e na posiedzeniu by³y niew³aœciwe oso-

by i wywiera³y swoje naciski lobbystyczne? To
pierwsze pytanie.

Drugie: czy nie trzeba zobowi¹zaæ panów prze-
wodnicz¹cych komisji, ¿eby sprawdzali, czy te
osoby z krêgów lobbystycznych s¹ osobami upra-
wnionymi, ¿eby nie by³o takich sytuacji, do jakiej
dosz³o w czasie posiedzenia komisji, o którym mó-
wimy?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, ju¿ na ten

temat mówi³em. To jest pytanie do przewodni-
cz¹cego podkomisji, pana senatora Kleiny. Na pe-
wno by³ jakiœ wp³yw tych opinii czy wypowiedzi
tych osób, które na tym posiedzeniu by³y obecne
i bra³y w nim udzia³. Tylko ¿e w jakim to by³o za-
kresie, trudno mi siê wypowiadaæ. By³em zapro-
szony z tej racji, ¿e jestem sprawozdawc¹ tego
projektu, ale jak ju¿ mówi³em wczeœniej, na ten
temat musi siê wypowiedzieæ organizator tego
spotkania, przewodnicz¹cy komisji „Przyjazne
Pañstwo”.

(Senator Ryszard Bender: Podkomisji.)
Tak, podkomisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Ja oczywiœcie za¿¹dam wyjaœnieñ.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy mo¿na?)
Proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Ja bym chcia³a dodaæ, Szanowny Panie Sena-

torze, ¿e nie mo¿emy tak na to patrzeæ, gdy¿ my
wszyscy uczymy siê od innych, lepszych specjali-
stów, czêsto czerpiemy z wiedzy wszystkich, pra-
wda?

(Senator Ryszard Bender: Ale czy wiemy, ¿e oni
s¹ lepszymi specjalistami?)

Ale s³uchamy wszystkich, bo je¿eli do nas mó-
wi¹ nasi wyborcy, to te¿ musimy ich s³uchaæ i roz-
wa¿aæ to. Ja bym siê tak nie obawia³a, ¿e to by³ ja-
kiœ lobbing.

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam bardzo…
(G³os z sali: Mieli prawo zg³aszaæ poprawki i to

jest…)
Dobrze, proszê pañstwa, ja tê sprawê bêdê wy-

jaœnia³, dowiadujê siê o tym w tej chwili i sprawê
bêdê wyjaœnia³.

Pan senator G³owski.
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Senator Piotr G³owski:

Pytanie do pani senator sprawozdawcy mniej-
szoœci. Pani Senator, czy mo¿na prosiæ…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak.)
Mam pytanie, bo chcia³bym uszczegó³owiæ tê

sprawê transportu. Wydaje mi siê, ¿e mniej nie-
bezpieczne jest faktyczne zaprzestanie dzia³alno-
œci przez firmê, która by przewozi³a tych miesz-
kañców, zaœ bardziej niebezpieczne jest to, ¿e zre-
zygnuje z czêœci linii, które dla niej bêd¹ nierento-
wne, a nadal bêdzie œwiadczy³a w ramach podpi-
sanego kontraktu te us³ugi. Rozumiem, ¿e to, co
pani proponuje, jest takim zabezpieczeniem; gmi-
na jest t¹ podstaw¹, która gwarantuje podró¿, na
przyk³ad w tym konkretnym przypadku na wszys-
tkich trasach, a nie powoduje zagro¿eñ zwi¹za-
nych z monopolizacj¹ rynku, bo oczywiœcie udzia³
spó³ki gminnej nie wyklucza udzia³u w tym pod-
miotów prywatnych, nawet na tych samych tra-
sach.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Oczywiœcie.)
Po prostu ma wygraæ lepszy.

Senator Jadwiga Rotnicka:
W³aœnie takie, jak pan senator G³owski mówi,

jest rozumienie tego zapisu, który chcemy przy-
wróciæ do ustawy – Prawo zamówieñ publicznych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Mam pytanie do pani senator sprawozdawcy

mniejszoœci. Poznaliœmy argumenty pani senator
sprawozdawcy mniejszoœci dotycz¹ce w³aœnie tej-
¿e poprawki, które w zasadzie popierane s¹ rów-
nie¿ przez pana sprawozdawcê ca³ej komisji,
a chcia³bym poznaæ argumenty przeciwne, które
pada³y na posiedzeniu komisji, dowiedzieæ siê,
dlaczego wiêkszoœæ zdecydowa³a, ¿eby nie po-
przeæ tej poprawki, i jakie by³y argumenty przed-
stawiciela Sejmu, bo Sejm uchyli³ ten zapis rz¹do-
wy. Chcia³bym poznaæ argumenty drugiej strony.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Jednym z takich zarzutów czy postulatów by³o,

¿eby jednostek samorz¹du terytorialnego nie
traktowaæ w sposób jakoœ szczególnie je wyró¿-
niaj¹cy, tylko daæ mo¿liwoœæ swobodnej konku-
rencji. To by³ pierwszy zarzut. A drugi – ¿e wów-

czas taka spó³ka bêdzie monopolist¹. To s¹ dwa
podstawowe zarzuty. Poza tym byæ mo¿e jeszcze
jakieœ inne doœwiadczenia w³asne osób, które
mia³y stycznoœæ z dzia³alnoœci¹ samorz¹dow¹ na
ró¿nych szczeblach, od ma³ej gminy do du¿ego
miasta, wp³ywaj¹ na to, ¿e maj¹ one nieco od-
mienne spojrzenie na tê sprawê. Chcia³abym
przytoczyæ tak¿e uzasadnienie wyroku S¹du Naj-
wy¿szego w tej materii: s¹d nie podziela obaw, ¿e
samodzielne wykonywanie zadañ w³asnych gmi-
ny przez utworzone przez ni¹ jednostki organiza-
cyjne, w tym spó³ki komunalne, poza re¿imem za-
mówieñ publicznych podwa¿a zasadê swobodnej
konkurencji i sprzyja praktykom monopolistycz-
nym czy te¿ zagra¿a interesom wspólnoty gmin-
nej, wspólnoty mieszkañców. Tak ¿e po rozpatrze-
niu skargi s¹d przeanalizowa³ wszystkie za i prze-
ciw i stwierdzi³, ¿e takich obaw nie ma. Ja, dzia³a-
j¹c w samorz¹dzie od roku 1990, maj¹c doœwiad-
czenia z doœæ du¿ego miasta, jakim jest Poznañ –
ono ju¿ pewno nie bêdzie metropoli¹ w œwietle
przewidywanych prac nad ustaw¹ – mam takie
przekonanie, i¿ to jest dobre, to porz¹dkuje nasze
prawo, zwalniaj¹c gminê od zamówieñ publicz-
nych. Je¿eli gmina bêdzie chcia³a, to sobie taki
przetarg zorganizuje. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Trzciñski.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku, Szanowni Pañstwo, myœlê, ¿e

wkrad³o siê pewne nieporozumienie. Chcia³bym
zwróciæ uwagê na orzeczenie s¹du, które wskazy-
wa³o, ¿e powierzenie zadañ, dla jakich stworzone
zosta³y spó³ki komunalne, odbywa siê w drodze
bezprzetargowej ju¿ dzisiaj. Takie powierzenie nie
jest zwi¹zane z zawarciem umowy, w zwi¹zku
z tym ju¿ dzisiaj, obojêtnie czy ten zapis bêdzie
w ustawie, czy te¿ nie, spó³ki bêd¹ mog³y wykony-
waæ bez przeprowadzenia przetargu zadania pole-
gaj¹ce na przyk³ad na przewozie osób, prowadze-
niu transportu miejskiego, wywozu œmieci czy te¿
inne zadania, dla których w³aœnie te spó³ki zosta-
³y powo³ane. Wprowadzenie tej poprawki do usta-
wy oznacza zaœ nic innego, jak tylko mo¿liwoœæ,
w dowolny sposób, w ka¿dym momencie, kiedy
samorz¹d bêdzie tego chcia³, omijania ustawy
o zamówieniach publicznych.

(Rozmowy na sali)
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e zadania, dla których

spó³ki s¹ powo³ane, mog¹ byæ realizowane dzisiaj
bez tej ustawy. Po wprowadzeniu tej poprawki,
gdyby samorz¹d na przyk³ad chcia³ przeprowa-
dziæ kontrakt polegaj¹cy na zakupie sprzêtu kom-
puterowego, bêdzie móg³ zleciæ przeprowadzenie
takiej transakcji swojej spó³ce miejskiej, która nie
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jest powo³ana do realizacji tego typu zadañ, i taka
transakcja bêdzie mog³a byæ przeprowadzona bez
stosowania zapisów wynikaj¹cych z ustawy o za-
mówieniach publicznych. Dlatego chcê powie-
dzieæ, ¿e zastosowanie tej poprawki jest niebez-
pieczne dla samorz¹du, jest niebezpieczne z pun-
ktu widzenia interesu publicznego.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Sena-
torze…)

Wiem, to nie jest pytanie, tylko wyst¹pienie.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jesteœmy…

Tak, a pytanie?)
Uzna³em, ¿e w tym momencie trzeba zwróciæ

uwagê na ten istotny fakt, o którym przed chwil¹
powiedzia³em.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Panie Marsza³ku,
czy mogê ustosunkowaæ siê do tego…)

Chcia³bym zapytaæ pani¹…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: No w³aœnie,

proszê bardzo.)
…senator sprawozdawcê, czy potwierdza te mo-

je obawy. Czy moja interpretacja, zdaniem pani se-
nator sprawozdawcy, jest w³aœciwa? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Szanowny Kolego, ja nie po-

twierdzam tych pañskich obaw, dlatego ¿e przy-
k³ad, który pan poda³, nie dotyczy zadañ w³as-
nych gminy. Zadaniem w³asnym gminy nie jest
zamawianie komputerów i elektronizacja. To nie
jest zadanie w³asne gminy w œwietle ustawy o sa-
morz¹dzie terytorialnym. Pewno, ¿e ró¿ne rzeczy
mog¹ siê zdarzyæ, ale to nie. To by³oby, wed³ug
mnie, wykroczenie przeciwko prawu. Wprowa-
dzenie zaœ do ustawy tego zapisu porz¹dkuje nam
wszystko, zwalnia jednostkê samorz¹du od ko-
niecznoœci og³aszania, a je¿eli bêdzie chcia³a, to
mo¿e to zrobiæ. Dlatego uwa¿am, ¿e nie ma w tym
jakiegoœ zagro¿enia. Koñcz¹c, bo w³aœciwie argu-
menty siê powtarzaj¹, proszê Wysok¹ Izbê, ¿eby
zechcia³a tê poprawkê przyj¹æ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Banaœ. Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mimo wszystko mam do pani senator pyta-

nie. Przywo³uj¹c podany przyk³ad transportu i sy-
tuacji, wcale nie fikcyjnej, wystêpuj¹cej w wielu

miastach, a na pewno w Lublinie, gdzie rynek ko-
munikacyjny jest podzielony pomiêdzy trzy firmy,
z czego jedna jest komunalna, a dwie pozosta³e to
spó³ki prywatne œwiadcz¹ce us³ugi przewozu
osób, chcê zapytaæ, czy w zwi¹zku z tym, zdaniem
pani senator, bêdzie równoœæ podmiotów?
W œwietle tych zapisów, które pani senator propo-
nuje, gmina bêdzie mog³a swojemu przewoŸniko-
wi zleciæ to bez przetargu, natomiast na pozosta³e
linie, które obs³uguj¹ przewoŸnicy prywatni, bê-
dzie musia³a rozpisaæ przetarg. Czy zatem jest tu
równoœæ podmiotów wobec prawa?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Powiem tak…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Powiem tak: je¿eli gmina stosuje takie roz-
wi¹zanie, to znaczy uzna³a, i¿ jest to model dla
niej najlepszy. A gminy s¹ rozmaite. Je¿eli cia³o
kolegialne, jakim jest Rada Miasta Lublin, uzna-
³o, ¿e takie rozwi¹zanie jest dla tego miasta dobre
– dlaczego nie. Jaka jest równoœæ podmiotów? Byæ
mo¿e w danym momencie samorz¹d nie ma ta-
kich mo¿liwoœci czy, ¿e tak powiem, mocy przero-
bowych, ¿eby zapewniæ transport ca³emu miastu,
wszystkim mieszkañcom. Musi korzystaæ z po-
mocy, ale wtedy oczywiœcie wybiera takiego kon-
trahenta, który bêdzie dla niego najlepszy. A co do
równoœci podmiotów…

(Senator Grzegorz Banaœ: Ja bym siê domaga³
od pani senator, Panie Marsza³ku, jednak precy-
zyjnej…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam, przepraszam, nie udzieli³em g³o-
su. Kto siê zg³asza?

(Senator Grzegorz Banaœ: Ja mam pytanie do-
datkowe.)

Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie.
Domagam siê od pani senator precyzyjnej od-

powiedzi, bo jest to pytanie doœæ fundamentalne.
Chodzi o równoœæ stron w procesie gospodar-
czym. Zdaje siê, ¿e to jest chronione przepisami
wielu ustaw, a pewnie i konstytucji. Wydaje mi
siê, ¿e w tym przypadku ta równoœæ bêdzie dra-
stycznie ograniczona. Proszê odpowiedzieæ „tak”
lub „nie”.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Ja nie jestem prawnikiem. Intuicyjnie powie-

dzia³abym, ¿e to nie jest równoœæ podmiotów, ale
z mocy ustawy samorz¹dowej dla zapewnienia
naszych najwa¿niejszych, powiedzmy, bytowych
spraw zwi¹zanych z jednostk¹ samorz¹dow¹ mu-
si byæ taka rzecz, która pozwala jakiœ podmiot na
przyk³ad wyró¿niæ. Takie jest moje zdanie.

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Najpierw pan senator Rulewski, potem pan se-

nator Cimoszewicz.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê.
Czy nie wydaje siê pani pos³ance sprawozdaw-

czyni…
(G³osy z sali: Senator. Pani senator.)
…pani senator sprawozdawczyni, ¿e pan sena-

tor Banaœ myli porz¹dek rzeczy? Mianowicie przy
porównywaniu samorz¹du, który jest w³odarzem,
w³adc¹, z innymi jednostkami, dla których on o-
g³asza przetarg, nie jest mo¿liwe stawianie ich na
równej p³aszczyŸnie.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Panie Senatorze…
Mo¿na?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Tak, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Senatorze, nie chcia³abym dywagowaæ,

co mi siê wydaje lub nie wydaje, bo ju¿ Grechuta
œpiewa³: co mi siê zdaje, to siê zdaje itd. Ja swoje
zdanie wypowiedzia³am. Tutaj jestem w³aœciwie
sprawozdawc¹, w³aœciwie tylko sprawozdawc¹
mniejszoœci, i taki wniosek stawiam. Moje osobi-
ste podejœcie do tej poprawki i do ca³ej ustawy wy-
ra¿ê w g³osowaniu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Cimoszewicz. Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Senator, w uzasadnieniu dla proponowa-

nych regulacji pos³u¿y³a siê pani i takim argu-
mentem, ¿e oto ta firma niekomunalna mo¿e
w jakimœ momencie odst¹piæ od wykonywania

zadañ, je¿eli one siê jej nie op³acaj¹. Nie bardzo
rozumiem, jak to jest mo¿liwe przy w³aœciwie
sformu³owanym kontrakcie miêdzy samo-
rz¹dem i tak¹ firm¹. Przecie¿ wystarczy wprowa-
dziæ chocia¿by zasadê organizowania zastêpcze-
go transportu na koszt firmy niewywi¹zuj¹cej siê
ze swoich zobowi¹zañ kontraktowych i nikomu
nie bêdzie siê to op³aca³o, wszyscy bêd¹ wykony-
wali swoje zadania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Pan senator oczywiœcie ma tutaj racjê, tylko ¿e

dla samorz¹du to jest dodatkowy k³opot, prawda?
Znamy przecie¿ takie podmioty, które nie realizu-
j¹ swoich zadañ, a wyegzekwowanie jest, powie-
dzmy, niemo¿liwe albo czasoch³onne, w ka¿dym
razie kosztowne dla samorz¹du, który nie przewi-
dzia³, i¿ spotka go taka sytuacja. Tak to rozu-
miem. Pewno, ¿e ka¿da umowa musi byæ skon-
struowana tak, ¿eby dawa³a stronom równe pra-
wa. Samorz¹d mo¿e dochodziæ swoich praw, ale
có¿ z tego, je¿eli p³atnik powie: nie, bo nie. To jest
tak, jak kredytobiorca mówi: nie p³acê i tyle, nie
mam pieniêdzy, nie zap³acê. Przepraszam, ale ja
tak to rozumiem. Ja tak to rozumiem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Dobkowski, proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Na posiedzeniu komisji pada³y argumenty, ¿e

spó³ki komunalne s¹ kontrolowane przez samo-
rz¹d, prezydenta, burmistrza albo radê miasta
czy radê gminy. Ale w praktyce jest tak, ¿e w zasa-
dzie to prezydent jest, powiedzmy, takim w³aœci-
cielem spó³ki, a prezes i rada nadzorcza nie maj¹
nic do powiedzenia. Tak ¿e w zasadzie to wygl¹da
tak, ¿e prezydent albo burmistrz sami sobie
udzielaj¹ zamówieñ publicznych. I teraz, je¿eli
mówi siê o kontrolowaniu, to kto go kontroluje?
W zasadzie kontroluj¹ go wyborcy. Raz na cztery
lata mog¹ skontrolowaæ, mog¹ go nie wybraæ. Ale
na co dzieñ takiej kontroli praktycznie nie ma.
Jak pani to widzi?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku, ja tutaj czujê siê jak osoba

przes³uchiwana w sprawie samorz¹du, dzia³alno-
œci burmistrza, organu stanowi¹cego i organu
wykonawczego. Jak to widzê? Nie, oczywiœcie,
przecie¿ burmistrz, prezydent czy nawet wójt nie
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dzia³aj¹ w pró¿ni. Ca³y czas s¹ kontrolowani przez
radê, przez komisjê rewizyjn¹. Kontrolowany jest
bud¿et, prawda? Wobec tego ¿aden z nich nie mo-
¿e samowolnie postêpowaæ tak, jak by zechcia³,
a je¿eli bêdzie, to w koñcu, ¿e tak powiem, stanie
przed organem, który orzeka, czy on jest winien,
czy te¿ nie… Proszê?

(Senator Jan Dobrzyñski: Mo¿e ja pomogê kole-
¿ance senator.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W samo-

rz¹dach jest bardzo du¿o ró¿nego rodzaju instan-
cji kontroluj¹cych i nawet, jak mi siê wydaje, nie
by³oby potrzeby, aby by³o ich tak du¿o, gdyby tyl-
ko wszyscy wykonywali swoje zadania sumien-
nie. Przecie¿ s¹ izby obrachunkowe, jest rada
miejska, s¹ poszczególne komisje rad miejskich,
komisja rewizyjna…

(G³os z sali: Rada nadzorcza…)
Oczywiœcie, s¹ rady nadzorcze, s¹ zgromadzenia

wspólników, a wiêc tych instytucji i poziomów kon-
troluj¹cych jest bardzo, bardzo du¿o. Ja myœlê, ¿e
tutaj niebezpieczeñstwa nie ma. Wiem, ¿e to jest
bardzo trudnyproblem; jest iwielu zwolenników ta-
kiego zapisu, i wielu przeciwników. Oczywiœcie
mo¿na za³o¿yæ, ¿e du¿a czêœæ osób bior¹cych w tym
udzia³ to bêd¹ osoby nieuczciwe, ale tak naprawdê
to moglibyœmy w zasadzie zastanawiaæ siê te¿, czy
warto by³o w naszym kraju wprowadzaæ bezpoœre-
dnie wybory burmistrzów i prezydentów. Je¿eli oso-
ba jest sumienna, rzetelna, je¿eli jestdobrymsamo-
rz¹dowcem, to dobrze, a je¿eli ktoœ jest nienajlep-
szym prezydentem lub burmistrzem, to oczywiœcie
o wiele, wiele gorzej. Pamiêtajmy równie¿, ¿e s¹ pro-
kuratury, s¹ te¿ s¹dy, a wiêc tych kontroluj¹cych
jest bardzo du¿o i ja bym tutaj nie upatrywa³ jakie-
goœ niebezpieczeñstwa.

Na pewno jest problem, o którym wczoraj wy-
powiada³ siê jeden z senatorów, problem, ¿eby nie
powsta³a taka sytuacja, w której prezydent lub
burmistrz bêdzie jednym, wielkim prezesem ja-
kichœ potê¿nych firm czy spó³ek budowlanych.
Takie niebezpieczeñstwo oczywiœcie istnieje, ale
te¿ i du¿o jest kontroluj¹cych. Dziêkujê za uwagê,
Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy ktoœ jeszcze chce zadaæ pytanie?
Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
W³aœciwie to chcia³em zadaæ pytanie, które

w swojej intencji by³oby podobne do tego, jakie za-
da³ pan senator Rulewski, czyli takie bardzo ad
personam, a nie ustosunkowuj¹ce siê do istoty
rzeczy, ale z racji tego, ¿e nie chcia³bym konty-
nuowaæ tego typu pytañ, które nie s¹ zbyt elegan-
ckie, zaniecham go i porzucê mo¿liwoœæ zadania
pytania, któr¹ pan marsza³ek mi da³. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Widzê, ¿e ju¿ nie ma wiêcej pytañ.
(Rozmowy na sali)
Ju¿ zakoñczyliœmy.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony prezes Rady Ministrów.
Prezes Rady Ministrów upowa¿ni³ prezesa Urzêdu
Zamówieñ Publicznych, pana Jacka Sadowego.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du. Czy przedstawiciel rz¹du chce za-
braæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych Jacek
Sadowy: Tak, Panie Marsza³ku, jeœli mo¿na.)

To proszê bardzo tutaj, na mównicê.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym zabraæ g³os w zakresie tego, co by³o

przedmiotem dyskusji przeprowadzonej przed
chwil¹, i odnieœæ siê do pewnych twierdzeñ, w¹t-
pliwoœci oraz wyjaœniæ, dlaczego przepis doty-
cz¹cy wy³¹czenia udzielania zamówieñ przez sa-
morz¹d terytorialny swoim w³asnym spó³kom ko-
munalnym znalaz³ siê w przed³o¿eniu rz¹dowym
i dlaczego w ocenie rz¹du wniosek mniejszoœci za-
s³uguje na poparcie. Jeœli pan marsza³ek pozwoli,
w³aœnie do tego chcia³bym siê odnieœæ.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo,
Panie Prezesie.)

Wydaje siê, ¿e jest to rzecz najistotniejsza czy
te¿ budz¹ca najwiêksze w¹tpliwoœci w procesie le-
gislacyjnym dotycz¹cym ustawy – Prawo zamó-
wieñ publicznych. Po pierwsze, chcia³bym wska-
zaæ, ¿e przepis, który umo¿liwia³by udzielanie za-
mówieñ publicznych spó³kom komunalnym przez
samorz¹d terytorialny, jest wiernym odzwiercied-
leniem orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci. Gdybyœmy siêgnêli do dyrektyw
unijnych, w³aœciwie nie znajdziemy takiego wy-

16. posiedzenie Senatu w dniu 23 lipca 2008 r.
14 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Rotnicka)



³¹czenia, natomiast orzecznictwo Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci wskazuje, ¿e jeœli da-
ny samorz¹d terytorialny powo³uje spó³kê, nad
któr¹ sprawuje pe³n¹ kontrolê, spó³kê, która zo-
sta³a powo³ana do realizacji zadañ w³asnych sa-
morz¹du terytorialnego, spó³kê, która ogranicza
sw¹ dzia³alnoœæ tylko do realizacji tych zadañ sa-
morz¹du terytorialnego, to nie ma zagro¿enia dla
konkurencyjnoœci rynku w sytuacji, gdy gmina,
czy te¿ samorz¹d terytorialny, chce samodzielnie
realizowaæ zadania w³asne.

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e szereg wy³¹czeñ, któ-
re zosta³y przewidziane w propozycji rz¹dowej,
zgodnej z propozycj¹ z³o¿on¹ w toku prac Senatu,
w toku prac komisji senackiej, jest wiernym od-
zwierciedleniem orzecznictwa ETS i zawiera sze-
reg przes³anek koniecznych do spe³nienia, aby
odst¹piæ od stosowania procedur udzielania za-
mówieñ publicznych. Te przes³anki to w³aœnie
ograniczenie przez spó³kê swojej dzia³alnoœci do
terenu samorz¹du, na rzecz którego realizuje za-
dania w³asne, to pe³na kontrola nad spó³k¹ i, pro-
szê pañstwa, posiadanie stu procent w³asnoœci
tej spó³ki przez gminê, powiat czy te¿ samorz¹d
województwa. W takich okolicznoœci to jest tak
daleko id¹ca kontrola, ¿e Europejski Trybuna³
Sprawiedliwoœci uzna³, i¿ tak¹ spó³kê, mimo po-
siadania odrêbnej osobowoœci prawnej, nale¿y
traktowaæ w rzeczywistoœci tak samo, jak w³asn¹
jednostkê organizacyjn¹. St¹d te¿ takie wy³¹cze-
nie jest stosowane praktycznie we wszystkich
pañstwach cz³onkowskich, nie jest natomiast
przewidziane w naszej ustawie – Prawo zamówieñ
publicznych. Dlatego te¿ propozycja jest ukierun-
kowana na to, aby takie wy³¹czenie siê tam zna-
laz³o i aby rzeczywiœcie nie budzi³o w¹tpliwoœci, ¿e
jeœli gmina chce na podstawie umowy zleciæ reali-
zacjê zadania w³asnego czy udzieliæ zamówienia
publicznego, to tak¹ mo¿liwoœæ ma. Dzisiaj nie
jest to do koñca pewne i samorz¹d terytorialny
porusza siê tutaj w warunkach du¿ej niepewnoœci
prawnej.

Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e inne przepisy da-
j¹ równie¿ pewn¹ gwarancjê w³aœciwego udziela-
nia zamówieñ publicznych przez samorz¹d tery-
torialny spó³kom komunalnym. Jak¹? Jest mia-
nowicie gwarancja przewidziana w ustawie o go-
spodarce komunalnej. Ustawa o gospodarce ko-
munalnej wskazuje, ¿e tak¹ spó³kê mo¿na powo-
³aæ w³aœciwie tylko i wy³¹cznie do realizacji zadañ
w³asnych gminy o charakterze u¿ytecznoœci pub-
licznej. W pewnych wyj¹tkowych sytuacjach mo¿-
na wykroczyæ poza ten zakres u¿ytecznoœci publi-
cznej, ale te sytuacje równie¿ s¹ wskazane i okreœ-
lone przepisami. A wiêc zgodnie z zasadami nie
mo¿na powo³aæ spó³ki do realizacji zadañ komer-
cyjnych, a póŸniej udzieliæ takiej spó³ce zamówie-
nia, bo nie tylko jest to zabronione tym przepisem,

ale jest to w ogóle niedopuszczalne i wykracza po-
za zakres zadañ w³asnych gminy, które powinna
realizowaæ. W zwi¹zku z tym ten przyk³ad, jeœli
chodzi o zakup komputerów… Trudno sobie wy-
obraziæ, by zosta³a powo³ana na przyk³ad spó³ka
gminy sk³adaj¹ca czy produkuj¹ca komputery,
bo to wykracza³oby poza zakres dzia³añ samo-
rz¹du terytorialnego. Takie sytuacje w ogóle nie
mog³yby mieæ miejsca. A gdyby ta spó³ka chcia³a
jeszcze podzleciæ to zamówienie, to i tak musia³a-
by stosowaæ ustawê – Prawo zamówieñ publicz-
nych, bo spó³ki komunalne równie¿ musz¹ stoso-
waæ prawo zamówieñ publicznych. W zwi¹zku
z tym wszystkim chcia³em rozwiaæ w¹tpliwoœci
i wskazaæ, dlaczego w³aœciwie taki zapis znalaz³
siê w projekcie rz¹dowym.

Chcia³bym równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e trudno
mówiæ o nierównoœci podmiotów gospodarczych
w momencie, gdy gmina mo¿e powo³aæ swoj¹
spó³kê, decyduj¹c siê tak naprawdê na samo-
dzieln¹ realizacjê zadañ w³asnych – a jeœli na to
siê decyduje, to jest to swobodny wybór samo-
rz¹du terytorialnego – jeœli zaœ takiej spó³ki czy
zak³adu bud¿etowego nie powo³a, to oczywiœcie
powinna zleciæ realizacjê tych zadañ podmiotom
komercyjnym dzia³aj¹cym na rynku. A wiêc trud-
no tu mówiæ o nierównoœci. Ta nierównoœæ jest ra-
czej wpisana w fakt, ¿e 100% udzia³ów w spó³ce
posiada gmina, powiat b¹dŸ samorz¹d wojewódz-
ki. Tak ¿e w ten sposób chcia³em odnieœæ siê do
tych w¹tpliwoœci i chcia³em, by by³a pe³na jasnoœæ
co do stanowiska rz¹du w tym zakresie.

Generalnie, jeœli mogê powiedzieæ jeszcze jedno
zdanie, projekt nowelizacji ustawy rzeczywiœcie
jest bardzo wa¿ny, bardzo wa¿ne jest jak najszyb-
sze jego przyjêcie, albowiem im szybciej zostanie
uchwalona ta ustawa, tym szybciej zamawiaj¹cy
bêd¹ mieli pewnoœæ co do wydatkowania œrodków
unijnych zgodnie z prawem unijnym. Ma to na-
prawdê bardzo istotne znaczenie dla efektywno-
œci wydatkowania œrodków unijnych. I w³aœnie
bardzo istotny pod tym wzglêdem jest projekt no-
welizacji ustawy – Prawo zamówieñ publicznych,
gdy¿ pozwoli szybciej zawieraæ umowy dotycz¹ce
zamówieñ publicznych. W projekcie nowelizacji
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych s¹ bo-
wiem przewidziane pewne mechanizmy doty-
cz¹ce tej kwestii.

Mo¿e na tym poprzestanê. Oczywiœcie gdyby
by³y jakiekolwiek pytania, w¹tpliwoœci, s³u¿ê
swoj¹ osob¹. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê. Proszê o pozostanie, bo zapewne bê-
d¹ 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-
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siedzeniu przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z oma-
wianym punktem porz¹dku obrad.

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Prezesie, pierwsza sprawa. Jak wygl¹da

mo¿liwoœæ zabezpieczenia siê przed tym, ¿e taka
spó³ka by³aby tylko poœrednikiem dla innych pod-
wykonawców, którzy korzystaliby z niej jak z ta-
kiego kana³u, to znaczy dziêki niej czerpaliby eko-
nomiczne korzyœci, realizuj¹c zamówienia doty-
cz¹ce zadañ w³asnych jednostek samorz¹du tery-
torialnego? To jest pierwsze pytanie. Pytam o to,
bo z takimi przypadkami mamy do czynienia i ma-
my o nich sygna³y.

I drugie pytanie. Jak wygl¹da pomoc publiczna
dla takich spó³ek? Czy zgodnie z zasadami obo-
wi¹zuj¹cymi w Unii Europejskiej, mówi¹cymi, ¿e
ta pomoc nie powinna byæ udzielana ze wzglêdu
na kwestie dotycz¹ce konkurencyjnoœci, jest ona
tutaj ograniczana? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, jeœli chodzi o kontrolê, to jest ona

obwarowana pewnymi przepisami, przewidziany-
mi oczywiœcie równie¿ w tej propozycji. Tam jest
szereg warunków do spe³nienia. To po pierwsze.
Po drugie, jest te¿ obwarowana przepisami ustaw
o samorz¹dzie terytorialnym oraz ustaw o gospo-
darce komunalnej. W zwi¹zku z tym…

(Senator Piotr Andrzejewski: Szczególnych
nie ma.)

Szczególnych nie ma, nie ma takich regulacji,
które w jakiœ szczególny sposób regulowa³yby te
kwestie. Jednak oczywiœcie z ogólnych zasad do-
tycz¹cych prowadzenia gospodarki komunalnej
mo¿na tu wywodziæ, ¿e nie mo¿na ot tak sobie
ka¿dego zamówienia publicznego wyprowadzaæ
poza gminê i udzielaæ swojej w³asnej spó³ce ko-
munalnej…

(Senator Piotr Andrzejewski: Podwykonaw-
com.)

…bo jednak s¹ pewne ograniczenia prawne. Ale
oczywiste jest, ¿e jeœli ktoœ ma z³¹ wolê, to ¿adne
ograniczenia prawne nie bêd¹ wystarczaj¹ce, co-
kolwiek by siê wpisa³o do ustawy. W zwi¹zku
z tym wa¿ne jest egzekwowanie w³aœciwego prze-
strzegania norm przewidzianych w prawie zamó-
wieñ publicznych oraz w innych aktach praw-

nych, wa¿na jest te¿ rola kontrolna, po pierwsze,
prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych, po dru-
gie – ze wzglêdu na to, ¿e mamy do czynienia z wy-
³¹czeniem dotycz¹cym tylko gospodarki komu-
nalnej – regionalnych izb obrachunkowych, a nie-
zale¿nie od tych równie¿ Najwy¿szej Izby Kontroli,
¿e nie bêdê tu ju¿ mówi³ o innych organach prze-
znaczonych do œcigania przestêpstw. A wiêc te za-
bezpieczenia s¹ przewidziane w przepisach pra-
wa, nie tylko prawa zamówieñ publicznych, ale
równie¿ w aktach dotycz¹cych samorz¹du teryto-
rialnego.

Jeœli chodzi o pomoc publiczn¹, to wydaje siê –
choæ nie czujê siê szczególnym ekspertem, jeœli
chodzi o pomoc publiczn¹ – ¿e ta regulacja ma
w³aœciwie wskazanie, i¿ jeœli to jest zamówienie
publiczne i jest ono traktowane jako zamówienie
wewnêtrzne zgodnie z orzeczeniem Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci, to w ogóle nie mamy
do czynienia z pomoc¹ publiczn¹, bo jest to tak
naprawdê œwiadczenie wewnêtrzne w ramach…

(Senator Piotr Andrzejewski: Samofinansowa-
nie.)

.…tak, samorz¹du terytorialnego. Dlatego to
te¿ jest takie wa¿ne. Jeœli mamy do czynienia
z umow¹ wewnêtrzn¹ miêdzy samorz¹dem
a spó³k¹ – oczywiœcie wewnêtrzn¹ w cudzys³owie –
to takie œwiadczenie nie jest kwalifikowane do
udzielenia pomocy publicznej. Dlatego te¿ jedno-
znaczne uregulowanie mo¿liwoœci zawierania
umów w tym zakresie te¿ bêdzie pomocne, rów-
nie¿ dla samorz¹dów i spó³ek komunalnych,
w kwestii pomocy publicznej, uznawania danych
œrodków za pomoc publiczn¹ b¹dŸ za zwykle wy-
konywanie realizacji zadañ w³asnych. Tak ¿e wy-
daje siê – nie chcia³bym wypowiadaæ siê kategory-
cznie, ale powiem to z du¿ym przekonaniem – i¿ ta
propozycja mo¿e tylko pomóc samorz¹dom oraz
spó³kom komunalnym. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Ortyl, a póŸniej pan senator An-

drzejewski. Przepraszam, nie, pomyli³em… Zg³o-
si³ siê pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, bêdê kontynuowa³ jeszcze przez

chwilkê w¹tek transportowy. Chcia³bym pana
prezesa poprosiæ o wyjaœnienie takiej oto sytuacji.
Otó¿ gmina, realizuj¹c zadania w³asne, które s¹
enumeratywnie wymienione w odnoœnych usta-
wach, równie¿ tych dotycz¹cych transportu na te-
renie gminy, powo³uje spó³kê transportow¹ lub
ju¿ tak¹ spó³kê ma. I ta spó³ka mo¿e wykonywaæ
tylko i wy³¹cznie zadania zwi¹zane z tym¿e zada-
niem w³asnym gminy, czyli mo¿e tylko przewoziæ
ludzi, tak? Czy taka firma transportowa – jak
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dawne MPK czy te¿ aktualne MPK, czyli miejskie
zak³ady komunikacyjne, ró¿nie siê one nazywaj¹
– mo¿e jednoczeœnie œwiadczyæ na zewn¹trz us³u-
gi typu diagnostyka na stacjach, sprzeda¿ paliwa,
et cetera, et cetera, czy te¿ musi siê skupiæ tylko
i wy³¹cznie na wykonaniu zadania w³asnego gmi-
ny, jakim jest transport, bez œwiadczenia us³ug,
które poprawiaj¹ kondycjê finansow¹ firmy, po-
zwalaj¹ zatrudniaæ ludzi et cetera, et cetera? Pro-
szê o odpowiedŸ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Oczywiœcie realizacja powierzonych zadañ

musi siê mieœciæ w zakresie okreœlonym przepi-
sami, a wiêc w zakresie realizacji zadañ przewi-
dzianych we w³aœciwych ustawach dotycz¹cych
samorz¹dów. Podstawowym celem powo³ania
spó³ki musi byæ realizacja zadañ w³asnych sa-
morz¹du terytorialnego. Ale oczywiœcie nie wy-
klucza to – taka te¿ jest praktyka – by ta powo³a-
na spó³ka w sposób jakby uboczny realizowa³a
równie¿ jakieœ inne zadania czy œwiadczy³a inne
us³ugi na rzecz spo³eczeñstwa, takie jak te, o któ-
rych wspomnia³ pan senator, czyli diagnostyka,
ewentualnie prowadzenie stacji paliw. Jeœli to
jest tylko dzia³alnoœæ uboczna, wynikaj¹ca
z dzia³alnoœci zasadniczej, do której zosta³a po-
wo³ana spó³ka, to w mojej ocenie jest to ju¿ obec-
nie dopuszczalne. Ale oczywiœcie nie mo¿e byæ
tak, ¿e ta dzia³alnoœæ uboczna staje siê dzia³alno-
œci¹ podstaw¹ i komercyjn¹, bo w takim przy-
padku podwa¿a³oby to cel powo³ania spó³ki.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na proponowany
przepis, który wskazuje, ¿e mo¿na bêdzie powie-
rzyæ spó³ce komunalnej realizacjê zamówienia
publicznego tylko wtedy, gdy zasadnicza czêœæ
dzia³alnoœci tej spó³ki dotyczy realizacji zadañ
gminy, zadañ samorz¹du terytorialnego. A wiêc
jest wyraŸne wskazanie, ¿e jeœli spó³ka komunal-
na wykonuje jakieœ dzia³ania komercyjne i to jest
jej podstawowa dzia³alnoœæ czy te¿ tego dotyczy
du¿y zakres jej aktywnoœci, to w takim przypadku
to wy³¹czenie po prostu nie bêdzie mia³o zastoso-
wania. Jest te¿ wyraŸnie wskazane, ¿e spó³ka ko-
munalna w zasadniczej czêœci – nie w wiêkszej
czêœci, czyli nie w 51%, ale w zasadniczej czêœci –
powinna realizowaæ zadania w³asne samorz¹du
terytorialnego. To wskazuje, ¿e w jakimœ stopniu,
niewielkim, ta dzia³alnoœæ wykraczaj¹ca poza za-
kres realizacji zadañ gminy mog³aby jednak byæ
prowadzona, ale mo¿e to byæ tylko dzia³alnoœæ
uboczna.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Ortyl. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Prezesie, mam nastêpuj¹ce pytanie: czy

do pana, to znaczy do Urzêdu Zamówieñ Publicz-
nych zg³osi³y siê firmy lub instytucje lobbystycz-
ne, które wyra¿a³y wolê lobbowania podczas prac
nad t¹ ustaw¹ i które lobbowa³y przy okazji tej
ustawy? Ja oczywiœcie sprawdza³em wykaz, tam
niczego nie ma, ale byæ mo¿e on jest w jakimœ
stopniu nieaktualny, tak ¿e bardzo proszê o pre-
cyzyjn¹ odpowiedŸ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie, ¿adna taka firma nie zg³osi³a

siê na etapie rz¹dowych prac legislacyjnych, prac
dotycz¹cych tego wy³¹czenia odnosz¹cego siê do
samorz¹du terytorialnego.

Na etapie prac w Senacie wp³yn¹³ taki postulat,
bodaj¿e z Izby Gospodarczej Komunikacji Miej-
skiej, by jednak przywróciæ ten przepis dotycz¹cy
wy³¹czeñ spó³ek komunalnych, przy czym to by³o
chyba tylko podane do mojej wiadomoœci, a pismo
jako takie by³o skierowane, o ile siê nie mylê, albo
do marsza³ka, albo do przewodnicz¹cego Podko-
misji „Przyjazne Pañstwo”, i to w zasadzie by³a ta-
ka informacja, ¿e izba stoi na stanowisku, i¿ ta
propozycja rz¹dowa w tym zakresie jest jak naj-
bardziej s³uszna, a wiêc izba popiera stanowisko
rz¹du. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Gruszka. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Prezesie, mam pytanie zwi¹zane z termi-

nami, które zosta³y w tej ustawie zmienione.
Czym by³o podyktowane wyd³u¿enie terminów na
z³o¿enie protestu zwi¹zanego z treœci¹ og³oszenia
z siedmiu do dziesiêciu dni oraz na z³o¿enie odwo-
³ania z piêciu do dziesiêciu dni? To w sumie wy-
d³u¿a drogê proceduraln¹ o osiem dni. Mówimy,
¿e trzeba za³atwiaæ, rozstrzygaæ te sprawy jak naj-
szybciej, a tu ustawowo dok³adamy osiem dni na
sk³adanie odwo³añ i protestów. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Zmiana w tym zakresie – oczywiœcie, nie ma co
ukrywaæ, niekorzystna dla zamawiaj¹cych, bo
wyd³u¿aj¹ca o te osiem dni procedurê – wynika
z zastrze¿eñ Komisji Europejskiej zg³oszonych
jeszcze w czerwcu ubieg³ego roku. Komisja Euro-
pejska wskaza³a, ¿e terminy na sk³adanie prote-
stów czy odwo³añ s¹ zbyt krótkie, krótsze ni¿
przewiduje to prawo unijne oraz stosowne umo-
wy o charakterze miêdzynarodowym, bo one
przewiduj¹ w³aœnie termin dziesiêciodniowy ja-
ko termin minimalny. Jeszcze poprzedni rz¹d,
rz¹d premiera Jaros³awa Kaczyñskiego, uzna³ te
zastrze¿enia zg³oszone przez Komisjê Europej-
sk¹ za zasadne, a rz¹d premiera Donalda Tuska
podtrzyma³ to stanowisko, przedk³adaj¹c stoso-
wny projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamó-
wieñ publicznych, wyd³u¿aj¹cy te terminy w³aœ-
nie do dziesiêciu dni.

Jeœli chcemy zachowaæ zgodnoœæ prawa zamó-
wieñ publicznych z wymaganiami unijnymi, to
uzasadnione jest, by tej zmiany dokonaæ, tym sa-
mym gwarantuj¹c zamawiaj¹cym zgodnoœæ pra-
wa dotycz¹cego wydatkowania œrodków z pra-
wem unijnym, co ma zasadnicze znaczenie
w przypadku oceny prawid³owoœci wydatkowa-
nia œrodków unijnych. Jeœli podczas wydatko-
wania œrodków unijnych to prawo unijne nie bê-
dzie przestrzegane, to bêd¹ nam groziæ korekty
finansowe, a wiêc zatrzymanie finansowania za-
mówieñ publicznych z udzia³em œrodków unij-
nych.

Dlatego te¿ jestem przekonany o s³usznoœci tej
zmiany, mimo ¿e, tak jak mówiê, jest ona nieko-
rzystna dla zamawiaj¹cych. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(G³os z sali: Senator Misio³ek…)
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, mam dwa py-
tania. Pierwsze. Czy przepis zezwalaj¹cy spó-
³kom komunalnym na wykonywanie zamówieñ
bez procedury przetargowej nie bêdzie prowadzi³
do tego, ¿e przetarg zostanie jakby podzielony na
kilka czêœci, to znaczy spó³ka komunalna wyko-
na czêœæ zadañ z tego przetargu, a pozosta³e czê-

œci, nie wiem, dwie, jedna, trzy, zostan¹ przydzie-
lone innym firmom na zasadzie przetargu
cz¹stkowego?

I druga sprawa. Pan tutaj mówi³ o zasadniczej
czêœci. Co to znaczy: zasadnicza czêœæ? Bo to jest
sprawa oceny. Czyli teraz ktoœ móg³by oceniæ, ¿e
dana dzia³alnoœæ to jest czêœæ zasadnicza, a ktoœ
inny by oceni³, ¿e to nie jest czêœæ zasadnicza.
A wiêc kto bêdzie rozstrzyga³, kiedy ta czêœæ jest
zasadnicza, a kiedy nie jest zasadnicza? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Oczywiœcie ustawa – Prawo zamówieñ publicz-

nych wskazuje, ¿e nie mo¿na dzieliæ zamówienia
na czêœci w celu ominiêcia jej przepisów. A wiêc je-
œli mamy do czynienia z tak¹ praktyk¹, to oczywi-
œcie jest to sprzeczne z prawem, ponadto nie mo¿-
na zmierzaæ do obejœcia prawa. Gdyby ewentual-
nie umowa miêdzy gmin¹ a spó³k¹ rzeczywiœcie
zmierza³a do obejœcia prawa, to na podstawie
art. 58 kodeksu cywilnego przewidziana jest san-
kcja niewa¿noœci takiej umowy, czyli odpowied-
nie przepisy przewiduj¹ tu odpowiednie sankcje.
A wiêc jest niedopuszczalne, ¿eby celem zama-
wiaj¹cego rzeczywiœcie by³o obejœcie procedur
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych.

Chcia³bym tu zwróciæ uwagê, ¿e jeœli spó³ka ko-
munalna, której udzielono zamówienia publicz-
nego, bêdzie chcia³a udzieliæ zamówienia, ¿e tak
powiem, na zewn¹trz, to równie¿ bêdzie zobo-
wi¹zana do stosowania procedur udzielania za-
mówieñ publicznych. Czyli spó³ki komunalne ró-
wnie¿ s¹ zamawiaj¹cym w rozumieniu ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych. S¹ wiêc pewne za-
bezpieczenia prawne przed takimi praktykami jak
te wspomniane.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, dotycz¹ce pojêcia
zasadniczej czêœci dzia³alnoœci, to oczywiœcie jest
to pojêcie nieostre, ale jest ono zapisane w taki
sposób celowo, poniewa¿ pos³ugiwano siê nim ró-
wnie¿ w orzecznictwie ETS, a my chcieliœmy bar-
dzo wiernie odzwierciedliæ w tym zakresie orzecz-
nictwo ETS, Europejskiego Trybuna³u Sprawied-
liwoœci. W ka¿dym razie organem ostatecznie oce-
niaj¹cym to, czy dana dzia³alnoœæ jest w zasadni-
czej czêœci prowadzona przez spó³kê i czy by³y
podstawy do odst¹pienia, jest zawsze s¹d i to on
ewentualnie bêdzie rozpatrywa³ na przyk³ad po-
zew prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych
o stwierdzenie niewa¿noœci takiej umowy – bo ta-
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kie te¿ kompetencje posiada prezes urzêdu.
A wiêc ostatecznie zawsze najw³aœciwszymi orga-
nami do wydawania takiej oceny s¹ s¹dy powsze-
chne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan marsza³ek Zió³kowski. Proszê bardzo.

Senator Marek Zió³kowski:

Ja jeszcze na chwilê chcia³bym wróciæ do spra-
wy tych spó³ek transportowych. Z wyjaœnienia
pana prezesa wynika, ¿e jeœli chodzi³oby o zada-
nie w³asne gminy, którego realizacja nie by³aby
zlecana w drodze przetargu, to w istocie ³atwo by-
³oby dofinansowywaæ coœ, co jest deficytowe,
a przecie¿ wiadomo, ¿e transport zwykle jest defi-
cytowy. A gdyby to zadanie by³o zlecone jakiejœ fir-
mie zewnêtrznej w drodze przetargu, to wtedy
trzeba by jakoœ tak ustaliæ warunki finansowe, ¿e-
by ta firma na tym zarabia³a, a wtedy pomoc pub-
liczna dla takich firm by³aby niemo¿liwa. Czyli to
rozwi¹zanie polegaj¹ce na traktowaniu zadania
transportowego jako zadania w³asnego i na nieor-
ganizowaniu przetargu w istocie u³atwia dofinan-
sowanie tego transportu, tego dzia³ania na rzecz
spo³ecznoœci lokalnej. Czy tak jest?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Dziêkujê.
Tak, w mojej ocenie w istocie tak jest, bo w ta-

kim przypadku by³oby to wprawdzie traktowane
jako œwiadczenie us³ugi na podstawie umowy, ale
nie by³oby tu pomocy publicznej. Przekazywanie
œrodków w zamian za œwiadczenie pewnych us³ug
na rzecz gminy jest traktowane w kategoriach wy-
konywania zadañ w³asnych tej gminy i w istocie
nie jest traktowane jako pomoc publiczna. Dlate-
go to jest tak…

(Senator Marek Zió³kowski: Czyli to jest jak gdy-
by lepiej dopasowane do dyrektyw Unii… to zna-
czy, ETS.)

W³aœnie tak.
Ja jeszcze – jeœli mogê – dopowiem, ¿e te roz-

wi¹zania s¹ zawarte w poszczególnych rozpo-
rz¹dzeniach Komisji Europejskiej, które reguluj¹
zasady udzielania pomocy publicznej. I tam znaj-

duj¹ siê wy³¹czenia, co nie jest traktowane jako
pomoc publiczna. Dlatego to wy³¹czenie jest tak
istotne dla samorz¹dów gmin.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Misio³ek.

Senator Andrzej Misio³ek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, mam dwa pytania.
Pierwsze pytanie: czy proponowane zmiany

i regulacje bêd¹ mia³y wp³yw na rynek pracy? A je-
œli tak, czy urz¹d przewiduje, jaki to bêdzie
wp³yw?

I drugie pytanie: czy te zmiany bêd¹ mia³y
wp³yw na sektor finansów publicznych, szczegól-
nie na bud¿ety jednostek samorz¹du terytorial-
nego?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Oczywiœcie trudno mi jednoznacznie odpowie-
dzieæ na to pytanie. W mojej ocenie, skoro s¹ dziœ
powo³ane spó³ki komunalne, to i tak realizuj¹ one
zadania w³asne samorz¹du terytorialnego, wiêc
tam, gdzie te spó³ki istniej¹, w³aœciwie wp³ywu na
konkurencyjnoœæ raczej nie bêdzie, czy te¿ nie
spodziewam siê znacznego wp³ywu tej regulacji
na konkurencyjnoœæ.

Nie s¹dzê równie¿, by gmina czy generalnie sa-
morz¹dy terytorialne, które zrezygnowa³y z prowa-
dzenia dzia³alnoœci w formie spó³ki, nagle chcia³y
powróciæ do tej dzia³alnoœci. Bo trzeba wyposa¿yæ
tê spó³kê w odpowiedni maj¹tek, i nie s¹dzê byœmy
mieli do czynienia z powrotem do takiej sytuacji.
Niemniej jednak, jeœli rzeczywiœcie na danym ryn-
ku nie istnieje spó³ka komunalna, ale w wyniku
wejœcia w ¿ycie przepisu taka spó³ka zosta³aby po-
wo³ana, to – jeœli chcieæ rzetelnie odpowiedzieæ na
to pytanie – mog³oby to mieæ te¿ jakieœ wp³yw na
rynek lokalny.

Co do bud¿etu gminy, w mojej ocenie, tam,
gdzie spó³ki komunalne s¹ powo³ane, nie bêdzie
mia³o to ¿adnego prze³o¿enia na bud¿et gminy.
Bo, jak zak³adam, te same œrodki nadal bêd¹
przekazywane na realizacjê zadañ w³asnych gmi-
ny. Tu oczywiœcie zak³adam – a nie mam podstaw,
by s¹dziæ inaczej – rzetelnoœæ postêpowania orga-
nów samorz¹du terytorialnego.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Trzciñski, proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Wyob-

raŸmy sobie sytuacjê, ¿e w samorz¹dzie s¹ powo-
³ane spó³ki, które maj¹ za zadanie zapewniæ
transport publiczny, dostarczyæ wodê, s¹ powo³a-
ne po to, ¿eby realizowaæ zadania w³asne samo-
rz¹du.

I pytanie do pana prezesa: czy w obecnym sta-
nie prawnym czy te¿ w stanie prawnym po przyjê-
ciu ustawy bez tej poprawki istnieje czy te¿ zaist-
nieje jakakolwiek przeszkoda w powierzaniu za-
dañ tym spó³kom bez przeprowadzenia przetar-
gu? A jeœli nie ma ¿adnej przeszkody, proszê po-
wiedzieæ, w jakich sytuacjach mia³aby zastoso-
wanie ta poprawka, do jakich zadañ zleconych
tym spó³kom, skoro zadania w³asne bez zastoso-
wania ustawy o zamówieniach publicznych ju¿
dzisiaj mo¿na powierzaæ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, w obecnym stanie prawnym nie

ma przeszkód do powierzania realizacji zadañ
w³asnych gminy, jak pani senator ju¿ wskazywa-
³a, na podstawie aktu kreuj¹cego powo³anie spó-
³ki. A wiêc w trybie administracyjnym powo³anie
spó³ki i okreœlenie zadañ, zgodnie z orzeczeniem
Naczelnego S¹du Administracyjnego, rzeczywi-
œcie umo¿liwia podjêcie realizacji zadañ w³asnych
gminy w³aœnie przez tê spó³kê.

Dzisiaj zaœ jest pytanie, co w sytuacji, gdy reali-
zacja zadañ bêdzie nastêpowa³a na podstawie
umowy. I tutaj ju¿ jest pewien problem, poniewa¿
przepisy obecnie nie zawieraj¹ wy³¹czeñ co do sto-
sowania procedur konkurencyjnych, w przypad-
ku gdy chcielibyœmy zleciæ realizacjê jakiegoœ za-
dania na podstawie umowy o charakterze cywil-
noprawnym.

Ta regulacja umo¿liwi powierzenie i realizacjê
zadañ w³asnych samorz¹du terytorialnego na
podstawie umowy – to po pierwsze. Po drugie, na
tej podstawie oczywiœcie bêd¹ mog³y byæ nie tylko
powierzane realizacje zadañ gminy, samorz¹du
terytorialnego, bo tutaj mamy jednak wyra¿enie
„udzielanie zamówieñ publicznych”. A wiêc nie
mo¿na tej propozycji sprowadzaæ tylko do powie-
rzania realizacji zadañ samorz¹du terytorialnego,
bo powierzenie realizacji zadañ samorz¹du to jest

pewne przekazanie zadañ na rzecz tej spó³ki.
Gmina oczywiœcie nadal jest odpowiedzialna za
realizacjê zadañ i organizacjê, na przyk³ad, trans-
portu miejskiego, ale faktycznie przekazuje wyci-
nek swoich kompetencji spó³ce komunalnej.
Udzielenie zamówienia zaœ to jest zamówienie
pewnej us³ugi w tej spó³ce.

W zwi¹zku z tym propozycja zmierza zarówno
do umo¿liwienia zlecenia zadania, jak i do udzie-
lenia takiego klasycznego zamówienia publiczne-
go, polegaj¹cego na przyk³ad na tym, ¿e w tej¿e
spó³ce, która œwiadczy us³ugê transportu miej-
skiego, gmina zamówi bilety na rzecz swoich pra-
cowników bez stosowania prawa zamówieñ publi-
cznych. A wiêc generalnie chodzi o tego typu za-
mówienia publiczne. I ja widzê tu jednak istotn¹
zmianê w tej kwestii.

Ponadto – odnoszê siê do pomocy publicznej –
w mojej ocenie, by wykazaæ, ¿e pomocy publicz-
nej nie ma i nie by³a ona przyznawana czy udzie-
lana, to jednak powinna byæ umowa dotycz¹ca
powierzenia realizacji zadañ w³asnych gminy.
Wydaje siê, ¿e zawarcie takiej umowy powinno
byæ dopuszczalne pod k¹tem w³aœnie kwalifika-
cji danego œwiadczenia jako pomocy publicznej
b¹dŸ jako niemaj¹cego takiego charakteru. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, proszê rozwiaæ jeszcze moje

w¹tpliwoœci dotycz¹ce art. 87, gdzie rozszerzamy
mo¿liwoœæ dokonywania poprawek. Na pewno s¹
oczywiste omy³ki pisarskie i omy³ki rachunkowe,
i wtedy zamawiaj¹cy mo¿e tego dokonaæ, ale do³o-
¿ono pkt 3: „inne omy³ki polegaj¹ce na niezgodno-
œci oferty ze specyfikacj¹ istotnych warunków za-
mówienia, niepowoduj¹ce istotnych zmian w tre-
œci oferty”… Tym bardziej ¿e nie wskazujemy, i¿
nale¿y powiadomiæ wszystkich wnosz¹cych swoje
oferty. Chodzi mi o przejrzystoœæ przetargu, który
mia³by zostaæ przeprowadzony, je¿eli te zmiany
mia³yby miejsce. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, obecny stan prawny jest taki, ¿e

gdy z³o¿one oferty, czêsto najkorzystniejsze pod
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wzglêdem ekonomicznym, zawieraj¹ pewne b³êdy
i uchybienia tak naprawdê o charakterze formal-
nym i niemaj¹ce wp³ywu na sposób spe³nienia
œwiadczenia, a wiêc sposób wykonania zamówie-
nia publicznego, zamawiaj¹cy niekiedy jest zmu-
szony do ich odrzucenia, co nie le¿y w interesie
Skarbu Pañstwa i w interesie wszystkich zama-
wiaj¹cych.

Procedura udzielania zamówieñ publicznych
ma zmierzaæ do efektywnego wydatkowania œrod-
ków. I celem nowelizacji jest nadanie ustawie w³a-
œnie takiego charakteru, w ogóle powrócenie do
celu prawa zamówieñ publicznych, a wiêc do tego,
by by³ to rzeczywiœcie instrument pozwalaj¹cy ra-
cjonalnie wydatkowaæ œrodki publiczne. A z nie-
racjonalnym wydatkowaniem œrodków publicz-
nych mamy do czynienia wtedy, gdy musimy za-
wrzeæ kontrakt o wartoœci wiêkszej ni¿ propono-
wana w ofertach, które trzeba odrzuciæ z jakiœ po-
wodów formalnych.

Mo¿na tu podaæ przyk³ady. Ostatnim takim
przyk³adem jest autostradowa obwodnica Wroc-
³awia, gdzie wybrano ofertê o 125 milionów dro¿-
sz¹ od oferty najkorzystniejszej.

Przepisy dzisiaj nie daj¹ mo¿liwoœci poprawia-
nia b³êdów o charakterze formalnym czy b³êdów
nieistotnych. Przepis, którego dotyczy pytanie, za-
k³ada rozszerzenie mo¿liwoœci poprawiania w³aœ-
nie takich omy³ek w sk³adanych ofertach. Chodzi
o oczywiste omy³ki pisarskie, oczywiste omy³ki ra-
chunkowe, ale równie¿ inne omy³ki, niekoniecznie
maj¹ce charakter oczywisty, które co do zasady nie
wp³ywaj¹ na sposób spe³nienia œwiadczenia, spo-
sób wykonywania zamówienia publicznego.

W uzasadnieniu do projektu ustawy chcieliœ-
my w przejrzysty sposób pokazaæ œcie¿kê do inter-
pretacji tego przepisu, wskazuj¹c, ¿e chodzi w³aœ-
nie o b³êdy nieistotne, o b³êdy w kosztorysach
ofertowych, które czêsto zawieraj¹ tysi¹ce pozy-
cji, wiêc trudno, by wykonawca w takiej sytuacji
nie pope³nia³ b³êdów. I chodzi o to, ¿eby te b³êdy
zosta³y poprawione.

Ale oczywiste jest to, ¿e gdy oferta znacz¹co i is-
totnie odbiega od warunków udzielanego zamó-
wienia, to znaczy, ¿e ta oferta jest bezwzglêdnie
sprzeczna z wymaganiami. I ten przepis ma na ce-
lu wskazanie, ¿e oczywiœcie b³êdy nieistotne, nie-
ingeruj¹ce istotnie w sposób spe³nienia œwiadcze-
nia przez wykonawcê i w wymagania zamawia-
j¹cego mog¹ zostaæ poprawione, natomiast inne
odmiennoœci oferty, polegaj¹ce na tym, ¿e zamó-
wienie bêdzie wykonywane na zupe³nie innych
zasadach czy na innych zasadach ni¿ przewidzia-
ne w specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia, oczywiœcie spowoduj¹, ¿e taka oferta absolut-
nie nie bêdzie mog³a byæ poprawiana.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e jest to pojêcie nieo-
stre, ale ono jest celowo nieostre, dlatego ¿e ¿ycie

przynosi ró¿ne niespodzianki, wiêc nie chcieliœmy
siê zamykaæ do kazuistycznego wymieniania
w ustawie jakichœ konkretnych przyk³adów, bo
nie ma to wiêkszego sensu. Dlatego te¿ przewi-
dzieliœmy w ustawie, ale i w uzasadnieniu szcze-
gólnie wskazaliœmy, ¿e sam zamawiaj¹cy bêdzie
móg³ okreœlaæ w specyfikacji przyk³adowe b³êdy,
jakie bêdzie uznawa³ za mo¿liwe do poprawienia,
tak by wprowadziæ przejrzystoœæ na etapie postê-
powania, ¿eby wszyscy wykonawcy mieli wiedzê,
jakie b³êdy ewentualnie bêd¹ poprawiane, a jakie
nie, by nie by³o tu pewnej uznaniowoœci czy do-
wolnoœci w tym wzglêdzie. Dlatego te¿ w³aœnie ta-
ka propozycja znalaz³a siê w przed³o¿eniu rz¹do-
wym.

Jeœli zaœ chodzi o informowanie krêgu adresa-
tów o poprawieniu treœci konkretnej oferty, to
w ocenie rz¹du zasadne jest informowanie tylko
tego, którego oferta jest poprawiana. Nie ma sen-
su wysy³aæ takiej informacji do trzydziestu in-
nych wykonawców, którzy równie¿ bior¹ udzia³
w postêpowaniu. Gdy wykonawca bêdzie chcia³
powzi¹æ wiadomoœæ o tym fakcie, to protokó³ jest
jawny, za³¹cznikiem do protoko³u jest miêdzy in-
nymi korespondencja zamawiaj¹cego z wykonaw-
cami, i w tym zakresie wykonawca mo¿e uzyskaæ
informacje dziêki dostêpowi do materia³ów prze-
targowych, które s¹ jawne i w sposób nieograni-
czony dostêpne od momentu wyboru najkorzy-
stniejszej oferty.

Chcieliœmy te¿ trochê odci¹¿yæ zamawiaj¹cego
od tego nadmiernego rygoryzmu, by on jednak
kierowa³ informacje o poprawieniu oferty tylko do
tego, którego oferta jest poprawiana. Inny wyko-
nawca mo¿e uzyskaæ tak¹ wiadomoœæ, poniewa¿
protoko³y s¹ jawne i w ka¿dej chwili ma do nich
dostêp. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Trzciñski.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Prezesie, wracam do poprawki drugiej.
Jak pan powiedzia³, w³aœciwie wszystkie zada-

nia, do których powo³ywane jest przedsiêbiorstwo
komunalne, mog¹ byæ realizowane bez zastoso-
wania ustawy o zamówieniach publicznych ju¿
dzisiaj, dlatego ¿e zgodnie z wyrokiem Naczelnego
S¹du Administracyjnego, który by³ ju¿ przywo³y-
wany, jest to powierzenie, nie ma obowi¹zku za-
warcia umowy, wiêc ustawa o zamówieniach pub-
licznych w tym przypadku nie obowi¹zuje.

Zatem proszê pana o konkretn¹ odpowiedŸ na
pytanie: czy w zwi¹zku z tym wprowadzenie po-
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prawki drugiej oznacza, ¿e stwarzamy mo¿liwoœæ
przekazywania jednostkom samorz¹dowym reali-
zacji zadañ, dla których te jednostki nie zosta³y
utworzone? Bo pozosta³e zadania mog¹ ju¿ dzisiaj
realizowaæ bez zastosowania ustawy o zamówie-
niach publicznych. Czyli pytanie jest dok³adnie
takie: czy wprowadzenie tej poprawki oznacza, ¿e
stwarzamy furtkê umo¿liwiaj¹c¹ kierowanie za-
dañ innych ni¿ te, dla których te jednostki zosta³y
utworzone? Czy tak naprawdê nie jest to sposób
na ominiêcie ustawy o zamówieniach publicz-
nych w ka¿dym przypadku, kiedy tego samorz¹d
bêdzie sobie ¿yczy³?

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Nie obawia³bym siê, ¿e jest to ominiêcie przepi-

sów, procedur. Po prostu dopuszczamy mo¿li-
woœæ powierzenia realizacji zadañ spó³ce komu-
nalnej bez stosowania procedur, na podstawie
umowy – i to jest zasadnicza zmiana – co dzisiaj
jest niedopuszczalne, a co najmniej w¹tpliwe. Jak
powiedzia³em, orzeczenie Naczelnego S¹du Admi-
nistracyjnego wskazuje tylko na tê administracyj-
n¹ œcie¿kê. A wiêc bêdzie mo¿liwoœæ powierzenia
realizacji zadañ na podstawie umowy, bez stoso-
wania odpowiednich procedur w przypadku
spe³nienia tych warunków ustawowych. To po
pierwsze.

Po drugie, nie chcia³bym, aby to wy³¹czenie zo-
sta³o sprowadzone tylko do realizacji zadañ, bo
jak wczeœniej mówi³em, to wy³¹czenie dotyczy ró-
wnie¿ udzielania zamówieñ publicznych. Ale
oczywiœcie zamówienia publiczne powinny byæ
udzielane w zakresie zadañ, do jakich ta spó³ka
zosta³a powo³ana. Nie wyobra¿am sobie sytuacji,
by wykraczaæ z udzielaniem zamówieñ publicz-
nych poza zakres zadañ, do których wykonywa-
nia spó³ka zosta³a powo³ana.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Borys-Damiêcka, proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Uœmiecham siê, poniewa¿ mieliœmy z panem

prezesem wiele spotkañ zwi¹zanych z instytucja-
mi kultury… Co do ustawy, do której wniesiono
dosyæ du¿o poprawek, mam pewne obawy, dlate-
go chcia³abym prosiæ o rozwianie tych obaw. Sko-
ro dla instytucji kultury w procedowaniu nad ró¿-
nymi sprawami z Urzêdem Zamówieñ Publicz-

nych wyprostowaliœmy pewne kwestie dotycz¹ce
specyfiki instytucji kultury – mam na myœli tea-
try, teatry muzyczne, filharmonie – chcia³abym
zapytaæ, czy nie widzi pan prezes tutaj naruszenia
lub zagro¿enia tego wszystkiego, co uzyska³y te
instytucje, w zwi¹zku z du¿¹ iloœci¹ poprawek,
które zosta³y naniesione. Mam na myœli sprawê
sumy dozwolonej bez zamówieñ publicznych, co
jest szalenie wa¿ne, i tak zwane rozdzielanie
cz¹stkowe ustawy. Dziêkujê.

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

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Te¿ siê uœmiecham, gdy¿ mam okazjê ponow-

nie widzieæ pani¹ senator. A jeœli chodzi o zamó-
wienia udzielane przez instytucje kultury, nie
ma zagro¿enia ze strony projektu nowelizacji
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych. Powie-
dzia³bym, ¿e ten projekt niesie za sob¹ pewne ko-
rzystne rozwi¹zanie, nie tylko dla tego krêgu za-
mawiaj¹cych, ale te¿ dla wszystkich zamawia-
j¹cych. To jest generalnie odformalizowanie
udzielania zamówieñ publicznych w procedu-
rach otwartych. Trzeba upowszechniaæ procedu-
ry otwarte, zachêcaæ zamawiaj¹cych do ich sto-
sowania, przyk³ad licytacji elektronicznej, który
bêdzie móg³ byæ stosowany w szerszym zakre-
sie… Jeœli zaœ chodzi o próg, to ten próg 14 tysiê-
cy euro pozostaje niezmieniony. Dlatego nie wi-
dzê takich zagro¿eñ ze strony nowelizacji ustawy
– Prawo zamówieñ publicznych.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:

Ja wracam do w¹tpliwoœci podniesionych
przez pana senatora Trzciñskiego. Zreszt¹ bêdê
mówi³ o nich w moim wyst¹pieniu.

Panie Prezesie, czy nie widzi pan pewnej roz-
bie¿noœci, a mo¿e zbie¿noœci, poprawki zg³oszonej
przez mniejszoœæ reprezentowan¹ przez pani¹ se-
nator Jadwigê Rotnick¹ i propozycji, która te¿ wy-
sz³a od komisji, nowelizacji art. 22, a zw³aszcza
przed³o¿enia sejmowego w nastêpuj¹cy sposób.
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Mianowicie w Sejmie wskazano w art. 22 ust. 1
pkt 2, ¿e o udzielenie zamówienia mog¹ siê ubie-
gaæ wykonawcy, którzy albo posiadaj¹ tê niezbêd-
n¹ wiedzê, doœwiadczenie i dysponuj¹ potencja-
³em technicznym – tak by³o do tej pory, a w Sejmie
dodano jeszcze – albo przedstawiaj¹ pisemne zo-
bowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnienia
potencja³u technicznego i osób zdolnych do wyko-
nania zamówienia. To jest ten problem, o którym
mówi³ pan senator Andrzejewski, problem pod-
zlecania. Wygrywam przetarg czy inne formy
udzielenia zamówienia, bo przedstawi³em pisem-
ne zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêp-
nienia potencja³u technicznego. Rozumiem to, ¿e
chodzi o sytuacje, w których wykonawca nie bê-
dzie w stanie samodzielnie wykonaæ wszystkich
dostaw, us³ug czy zw³aszcza robót budowlanych.

Czy jednak nie widzi pan tu innego niebezpie-
czeñstwa, w tym, ¿e jednostka samorz¹du teryto-
rialnego zleca swojej spó³ce komunalnej jakieœ
zadanie, a ona nastêpnie podzleca wykonanie
okreœlonego zadania, przedstawiaj¹c pisemne zo-
bowi¹zanie innych podmiotów? To jest nawi¹za-
nie do tego, o czym mówi³ pan senator Andrzejew-
ski. OdpowiedŸ na jego pytanie nie by³a mo¿e pre-
cyzyjna – zreszt¹ nie jest to zarzut pod pana adre-
sem – dlatego ja moim pytaniem doprecyzowujê tê
w¹tpliwoœæ i nawi¹zujê jednoczeœnie do tego,
o czym mówi³ pan senator Trzciñski.

Innymi s³owy, gdybyœmy poparli poprawkê Se-
natu, Panie Prezesie, to nie by³oby niebezpie-
czeñstw, o których wielokrotnie tu mówiono.
Gdyby uniemo¿liwiono podzlecanie, to w ten spo-
sób zabezpieczylibyœmy siê przed sytuacj¹, w któ-
rej gmina fikcyjnie zleca swojej jednostce samo-
rz¹du terytorialnego zadanie, bo wiemy, wójt,
burmistrz wie, ¿e póŸniej, maj¹c pisemn¹ gwa-
rancjê innego podmiotu, zleci wykonanie tego za-
dania innemu podmiotowi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Udzielaj¹c odpowiedzi, mo¿e na pocz¹tku po-

wiem, ¿e rz¹d negatywnie odnosi siê do propozy-
cji komisji wykreœlenia zmiany dotycz¹cej art. 22
ust. 1 pkt 2. Dlaczego? Przepis zaproponowany
przez rz¹d i przyjêty przez Sejm wskazuje, dopu-
szcza mo¿liwoœæ, ¿e wykonawca, który obecnie,
w momencie przyst¹pienia do przetargu nie dys-

ponuje potencja³em technicznym b¹dŸ nie dys-
ponuje osobami zdolnymi do wykonania zamó-
wienia publicznego, w celu wykazania siê
spe³nieniem warunków przedstawia pisemne zo-
bowi¹zanie osób trzecich o tym, ¿e takim poten-
cja³em bêdzie dysponowa³ w momencie przy-
st¹pienia do wykonywania, do realizacji zamó-
wienia publicznego. To nie jest nawet kwestia
podwykonawstwa, lecz ewentualnie udostêpnie-
nia przez osoby trzecie potencja³u, czyli sprzêtu
b¹dŸ osób, osób, które bêd¹ uczestniczy³y w pro-
cesie udzielania zamówieñ publicznych. To jest
kwestia niejako troszeczkê inna od podwyko-
nawstwa.

Dlaczego taki przepis znalaz³ siê w propozycji
rz¹dowej? Dlatego ¿e, w mojej ocenie, mamy pro-
blem, du¿y problem z zapewnieniem konkuren-
cyjnoœci w postêpowaniach o zamówienia publi-
czne. Obecnie w przetargach wp³ywa niewiele
ofert, przeciêtnie niewiele ponad dwie oferty
w jednym przetargu. Jest to niekorzystne zjawis-
ko z punktu widzenia zabezpieczenia interesów
zamawiaj¹cych. Im mniej ofert, tym gorsze wa-
runki, na jakich zamówienie bêdzie realizowane.

W zwi¹zku z tym projekt nowelizacji przewiduje
pewne rozwi¹zania, które maj¹ na celu rzeczywi-
ste zwiêkszenie konkurencyjnoœci w postêpowa-
niu, spowodowanie, by tych ofert by³o troszeczkê
wiêcej. To jest jeden z przepisów, który dopuszcza
mo¿liwoœæ ubiegania siê wykonawcy o realizacjê
zamówienia publicznego, choæ w momencie przy-
st¹pienia do przetargu nie dysponuje on poten-
cja³em technicznym b¹dŸ osobami. On bêdzie
móg³ z³o¿yæ swoj¹ ofertê, a dzisiaj co do zasady ta-
kiej oferty z³o¿yæ nie mo¿e.

Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e niezale¿nie od te-
go wykonawca bêdzie musia³ posiadaæ odpowied-
nie doœwiadczenie, wiedzê, potencja³ finansowy,
ekonomiczny, odpowiednie uprawnienia. Owo
posi³kowanie siê dotyczy tylko potencja³u techni-
cznego. Jeœli zatem dany wykonawca w momen-
cie przyst¹pienia do przetargu nie ma koparki, ale
bêdzie j¹ mia³, bo ma od kogoœ innego gwarancjê
jej udostêpnienia na etapie wykonywania zamó-
wienia publicznego, to nie bêdzie z tego powodu
wykluczony. Dzisiaj takie sytuacje siê zdarzaj¹.
Warunki przetargowe zmuszaj¹ wykonawców do
dokonywania pewnych zakupów, zakupów sprzê-
tu wymaganego do realizacji zamówienia publicz-
nego, choæ nie maj¹ oni pewnoœci, czy wygraj¹
przetarg. Mo¿na ju¿ dzisiaj us³yszeæ g³osy o tym,
¿e firmy budowlane zainwestowa³y w sprzêt, a nie
ma zleceñ. A¿eby unikn¹æ tego typu sytuacji, do-
puszczamy tak¹ mo¿liwoœæ. W mojej ocenie pro-
pozycja przyjêta przez Sejm w tym zakresie jest
w³aœciwa.

Jeœli chodzi o kwestiê podwykonawstwa, to jest
ona regulowana w art. 36. Jest tu wprowadzona
zasada dopuszczalnoœci podwykonawstwa
w przetargach. Zamawiaj¹cy w specyfikacji mo¿e
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ograniczyæ podwykonawstwo do pewnej czêœci
b¹dŸ nawet do ca³oœci zamówienia, ale co do zasa-
dy podwykonawstwo jest dopuszczalne. Nie zmie-
nia to faktu, ¿e jeœli chodzi o roboty budowlane, to
zamawiaj¹cy na etapie wykonywania zamówienia
publicznego mo¿e odmówiæ czy nie wyraziæ zgody
na zatrudnienie danego podwykonawcy, propo-
nowanego przez wykonawcê.

W zwi¹zku z tym w mojej ocenie, w ocenie rz¹du
przepis art. 22 ust. 1 pkt 2 mo¿e sprawiæ – oczywi-
œcie nie ma pewnoœci, ja nie spodziewam siê tu
znacz¹cego wzrostu liczby ofert, ale mo¿e tak byæ
– ¿e konkurencyjnoœæ zamówieñ publicznych
w pewnym zakresie siê zwiêkszy, z korzyœci¹ dla
interesu Skarbu Pañstwa, samorz¹dów teryto-
rialnych i wszystkich zamawiaj¹cych.

(Senator Leon Kieres: Czy ja mogê uzupe³niæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Panie Prezesie, przyj¹³em do wiadomoœci to wy-
jaœnienie, ale chcê powiedzieæ, ¿e nie widzi pan
pewnej niezrêcznoœci redakcyjnej w brzmieniu
obecnego przepisu, chyba ¿e taka by³a intencja
rz¹du i Sejmu. Mianowicie jest tu napisane: „do
udostêpnienia potencja³u technicznego i osób
zdolnych”. Tu jest koniunkcja. Ju¿ widzê spory,
nie tylko naukowe, ale i w orzecznictwie, doty-
cz¹ce tego, ¿e jednoczeœnie musi byæ i potencja³
techniczny, i osoby, nie potencja³ techniczny lub
osoby. Gdyby by³a to alternatywa zwyk³a, czyli
„lub”, mog³yby byæ spe³nione dwie przes³anki lub
jedna z nich. Dzisiaj w œwietle brzmienia tego
przepisu, nie mam w¹tpliwoœci, bêd¹ musia³y byæ
spe³nione obydwie przes³anki jednoczeœnie, be-
dzie musia³ byæ i potencja³ techniczny, i osoby.
Byæ mo¿e taka by³a wasza intencja.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Rotnicka chcia³a zadaæ pytanie?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie, nie, Panie

Marsza³ku, to by³o tylko ad vocem, ale tutaj pan
odpowiada³, wiêc…)

Dziêkujê bardzo.
I ostatnie pytanie. Pan senator Banaœ.
(G³os z sali: Jeszcze odpowiedŸ na to pytanie…)
Tak, proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, nie, nie by³o to intencj¹, wiêc

rzeczywiœcie, jeœli to budzi w¹tpliwoœci, jeœli to bê-
dzie budzi³o w¹tpliwoœci, to w mojej ocenie propo-
zycja ewentualnej poprawki w tym zakresie, czyli
zast¹pienia „i” przez „lub”, jest jak najbardziej
w³aœciwa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, jeszcze raz na chwilkê wrócê do

tej poprawki, która – wœród senatorów pojawi³o
siê takie potoczne okreœlenie, tak siê utar³o – do-
tyczy firm z teczk¹. Mianowicie raczy³ pan zauwa-
¿yæ, ¿e niew¹tpliwie nast¹pi wzrost konkurencyj-
noœci, je¿eli bêd¹ mog³y braæ w tym udzia³ firmy
poœrednicz¹ce, bez odpowiedniego wyposa¿enia
sprzêtowego, a tak¿e zaplecza ludzi, jak siê teraz
okazuje, kiedy przys³uchujemy siê pytaniom sta-
wianym przez pana profesora Kieresa.

Mam takie pytanie. W moim odczuciu to jest
mieszanie wody w tej samej szklance, bo to, ¿e
zwiêkszy siê liczba poœredników, nie oznacza, ¿e
liczba koparek, o których pan mówi³, bêdzie wiêk-
sza. Ona bêdzie constans, tylko liczba tych firm
z teczek siê zwiêkszy. Mo¿e siê ich pojawiæ zdecy-
dowanie wiêcej, a przecie¿ chyba nie o to chodzi.
Mam takie pytanie. Czy osoba trzecia, która ma
poœwiadczyæ, ¿e dysponuje sprzêtem i ludŸmi,
mo¿e to poœwiadczenie wydaæ dowolnej liczbie
firm, które startuj¹ w okreœlonym przetargu,
w okreœlonym postêpowaniu przetargowym?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Dziêkujê.
Tak, tu nie ma przeszkód.
(Senator Piotr Zientarski: To jest s³uszne.)
Ograniczaj¹c siê tylko do potwierdzenia b¹dŸ

zaprzeczenia, powiem: tak, nie ma przeszkód.
Ustawa oczywiœcie nie ingeruje w stosunki wyko-
nawcy z osobami trzecimi. Jeœli, za³ó¿my, jeden
podmiot dysponuje jakimœ specjalistycznym
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sprzêtem i wskazuje, ¿e udostêpni ten sprzêt
wszystkim wykonawcom, niezale¿nie od tego,
który wygra, to powiem szczerze, ¿e nie widzê tu
zagro¿enia. Tak jest w moim odczuciu, jeœli mam
próbowaæ udzieliæ odpowiedzi na to pytanie. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Andrzejewski i pani sena-

tor Fetliñska.
Proszê bardzo.
(Senator Janina Fetliñska: Dziêkujê bardzo,

Panie Marsza³ku.)
Pan senator Andrzejewski by³ pierwszy.
(Senator Janina Fetliñska: Przepraszam, prze-

praszam.)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Czy nie uwa¿a pan, Panie Prezesie, ¿e w przy-

padku porozumieñ by³aby wskazana troszkê inna
zasada ni¿ zawarta w art. 36, dotycz¹ca warun-
ków zamówienia w przypadku przetargów, ponie-
wa¿ mamy tu jednak do czynienia z zasadnicz¹
czêœci¹ dzia³alnoœci spó³ki komunalnej na rzecz
wykonywania w³aœnie takich zadañ. Tutaj rygory
dotycz¹ce podwykonawców powinny byæ trochê
inne. Nowelizacja mówi o tym, ¿e wykonawca mo-
¿e powierzyæ wykonanie zamówienia podwyko-
nawcom z wyj¹tkiem przypadku, gdy ze wzglêdu
na specyfikê przedmiotu zamówienia zamawia-
j¹cy w specyfikacji istotnych warunków zastrze-
¿e, ¿e czêœæ lub ca³oœæ nie mo¿e byæ powierzona.

Czy tu nie nale¿a³oby odwróciæ tej proporcji,
poniewa¿ jest to wyspecjalizowana do zadañ w³a-
snych spó³ka, i wskazaæ, ¿e nie mo¿e powierzaæ,
a powierza tylko w zakresie, w którym uzgodni¹ to
w porozumieniu? Czy nie nale¿a³oby jednak
wprowadziæ pewnej dyferencji miêdzy przetarga-
mi a porozumieniem co do mo¿liwoœci pos³u¿enia
siê podwykonawcami?

(Senator Piotr Zientarski: Czyli przyj¹æ inn¹ za-
sadê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Dziêkujê bardzo.
To jest kwestia ocenna, trudno mi tak na go-

r¹co ustosunkowywaæ siê do pytania, a w³aœciwie

pewnej propozycji. Niemniej jednak chcia³bym
zwróciæ uwagê na to, ¿e w momencie gdy gmina
bêdzie udziela³a zamówienia, które w³aœciwie nie
bêdzie wykonywane przez spó³kê komunaln¹,
lecz przez podwykonawców, to w zasadzie ewiden-
tne jest to, ¿e celem gminy i spó³ki tak naprawdê
nie jest realizacja tego zamówienia publicznego,
tylko w jakimœ stopniu ominiêcie procedur udzie-
lania zamówieñ publicznych. Tu oczywiœcie nie
ma takiej regulacji, ale temu to s³u¿y, taki jest cel,
taka jest intencja.

Niemo¿liwe czy te¿ niedopuszczalne, sprzeczne
z ustaw¹ by³oby udzielanie zamówieñ publicz-
nych spó³ce poza zadaniami, które ma wykonaæ,
a w³aœciwie udzielanie zamówieñ spó³ce, która
w jakimœ stopniu czy absolutnie nie jest przygoto-
wana do realizacji zamówienia publicznego. Op-
rócz obejœcia prawa mo¿e siê nam pojawiæ zarzut
nieracjonalnoœci dokonywanych czynnoœci, nie-
gospodarnoœci. Jeœli realizacjê zadania powierza
siê podmiotowi nieprzygotowanemu, który musi
siê opieraæ na podwykonawcach, to pojawia siê
pytanie, czy rzeczywiœcie jest to… W mojej ocenie
by³oby to nie tyle niezgodne z prawem o zamówie-
niach publicznych i s³u¿¹ce jego ominiêciu, ile by-
³oby zaprzeczeniem innych zasad bud¿etowych:
gospodarnoœci, racjonalnoœci wydatkowania
œrodków publicznych.

Pozostaje pytanie, czy w jakiœ sposób jedno-
znacznie, czy bardziej jednoznacznie regulowaæ te
kwestie w przepisie. W ocenie rz¹du regulacje,
które przewidziane s¹ obecnie przepisami prawa
zamówieñ publicznych oraz w innych aktach pra-
wnych, takich jak ustawa o gospodarce komunal-
nej, s¹ wystarczaj¹ce.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Janina Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ o tak¹

sprawê. Po wczytaniu siê w zapisy nowelizowanej
ustawy, nowelizacji, tak¿e na podstawie tej dys-
kusji mam wra¿enie, ¿e zmiany prowadz¹ do tego,
¿e œmietankê bêd¹ spija³y du¿e firmy albo firmy
komunalne, zaœ mniejsze w zasadzie nie bêd¹
mia³y szansy rozwoju, poniewa¿ bêd¹ wykonywa-
³y tylko tê zasadnicz¹ czêœæ pracy i ich dochody
bêd¹ siê ogranicza³y w³aœciwie do pensji praco-
wników, a nie bêdzie pieniêdzy na rozwój, co jest
zwi¹zane z kosztami poœrednimi, z zyskami, które
z tego tytu³u maj¹ firmy.

Czy jest pan przekonany, ¿e tego rodzaju nowe-
lizacja na pewno zabezpiecza przed takim spija-
niem œmietanki? Czy nie zahamuje to rozwoju
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ma³ych firm? G³ównie o to mi chodzi. Pytam o to,
bo jednak wiêkszoœæ polskich firm to s¹ firmy ma-
³e. W pañstwach bogatych k³adzie siê bardzo du¿y
nacisk na to, ¿eby ma³e firmy, small business
móg³ siê rozwijaæ. W tym wypadku widzê niejako
odwrotny kierunek dzia³añ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Chc¹c rozwiaæ w¹tpliwoœci pani

senator, powiem, ¿e projekt nowelizacji przyj¹³ in-
ne za³o¿enie. By³a poruszana kwestia art. 22
ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do sytuacji, w której da-
ny wykonawca nie dysponuje odpowiednim po-
tencja³em w chwili z³o¿enia oferty, ale zadeklaruje
czy przedstawi pisemne zobowi¹zanie osób trze-
cich, ¿e takim potencja³em bêdzie dysponowa³
w momencie wykonywania zamówienia publicz-
nego. Jest to w³aœnie przepis, który ma na celu
umo¿liwienie szerszemu krêgowi wykonawców
ubiegania siê o realizacjê zamówieñ publicznych.
To jest pierwszy przepis. Drugi przepis, który jest
przewidziany w nowelizacji, dotyczy podwyko-
nawstwa w zamówieniach publicznych. Jest tu
jednoznacznie wskazane, ¿e dopuszczalnoœæ pod-
wykonawstwa jest zasad¹. W sytuacji gdy zama-
wiaj¹cy zastrze¿e dan¹ czêœæ zamówienia do oso-
bistego wykonania przez wykonawcê, zasada ta
bêdzie ograniczona. Dotyczy to tylko takiego przy-
padku. Te dwa przepisy s³u¿¹ w³asnie temu, by
dany wykonawca móg³ posi³kowaæ siê potencja-
³em osób trzecich, posi³kowaæ siê podwykonaw-
cami w celu zwiêkszenia konkurencyjnoœci i zwiê-
kszenia dostêpu wykonawców, ma³ych i œrednich
wykonawców do zamówieñ publicznych. Chodzi
o to, ¿eby konkurencyjnoœæ w zamówieniach pub-
licznych rzeczywiœcie ros³a.

W zwi¹zku z tym nie podziela³bym obaw co do
tego, ¿e nowelizacja spowoduje, ¿e mali i œredni
przedsiêbiorcy bêd¹ mieli jeszcze bardziej ograni-
czony dostêp do zamówieñ publicznych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator WoŸniak, proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, dyskusja, która wczoraj na po-

siedzeniu po³¹czonych komisji wywo³a³a tyle
emocji, przenios³a siê na dzisiejsze posiedzenie
plenarne. W wielu opiniach wyra¿ano obawê o to,
¿e przyjêcie tej poprawki bêdzie oznaczaæ krok
wstecz, ¿e rynek us³ug komunalnych, który uleg³
w ostatnich latach deregulacji i sta³ siê czêœci¹
powszechnego rynku gospodarczego, na którym
swobodnie dzia³aj¹ prawa ekonomiczne, bêdzie
wy³¹czony spod dzia³ania tych praw ekonomicz-
nych. Oczywiœcie nie bêdzie to s³u¿y³o racjonali-
zacji dzia³alnoœci gospodarczej. Zdaje siê, ¿e nie
bêdzie to równie¿ s³u¿y³o efektywnoœci wydatko-
wania grosza publicznego, bo jeœli nie rynek, nie
prawa ekonomiczne bêd¹ ustalaæ cenê us³ug ko-
munalnych, to cenê tê bêdzie ustala³ prezes spó-
³ki komunalnej z burmistrzem czy z jak¹œ high so-
ciety w ratuszu. Oczywiœcie mo¿e zdarzyæ siê, ¿e
ktoœ powie: no to dorzuæ do tej ceny 10%, bo i tak
przecie¿ rynek tej ceny nie zweryfikuje, a my póŸ-
niej pomyœlimy, co z tym zrobiæ.

Jako cz³owiek o pogl¹dach gospodarczych je-
dnoznacznie liberalnych mam obawê, czy ta po-
prawka nie narusza zasady swobody dzia³alnoœci
gospodarczej. Chcia³bym zakoñczyæ ten wywód
pytaniem do pana prezesa: czy jest jakakolwiek
ekspertyza prawna odnosz¹ca siê do tego, czy ta
poprawka nie narusza zasady swobody dzia³alno-
œci gospodarczej, dla mnie zasady œwiêtej, decy-
duj¹cej o tym, ¿e pieni¹dze wydatkujemy m¹drze,
najbardziej efektywnie i najbardziej uczciwie? I je-
szcze jedno, zdobywamy w ten sposób przewagê
na rynkach zewnêtrznych, przewagê konkuren-
cyjn¹, bo oczywiœcie rynek wewnêtrzny jest czê-
œci¹ rynku globalnego. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Odpowiadam na pytanie dotycz¹ce naruszenia
zasady swobody dzia³alnoœci gospodarczej: nie,
nie by³o takiej ekspertyzy. Zak³adam, ¿e zarówno
Rz¹dowe Centrum Legislacji, Biuro Legislacyjne
Sejmu, jak i Biuro Legislacyjne Senatu te¿ anali-
zuj¹ tê ustawê pod k¹tem zgodnoœci z innymi ak-
tami prawa. Tak wiêc wydaje siê, ¿e skoro opinia
co do ca³oœci projektu by³a pozytywna, to nale¿y
za³o¿yæ, ¿e tak¿e i w tym zakresie nie ma tutaj
sprzecznoœci. Ale jakaœ szczegó³owa opinia w tej
sprawie nie zosta³a przedstawiona.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak jest. Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy g³os zabierze pan senator Kleina.
Proszê bardzo.
(Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych Jacek

Sadowy: Dziêkujê bardzo.)

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moja wypowiedŸ zosta³a sprowokowana wy-

st¹pieniami panów senatorów Ortyla i Bendera
w zwi¹zku ze sposobem rozpatrywania ustawy
o zamówieniach publicznych na posiedzeniu Pod-
komisji „Przyjazne Pañstwo”. Niestety, w tej chwili
panów senatorów nie ma.

Pan senator Ortyl uczestniczy³ w ca³ym posie-
dzeniu podkomisji, a póŸniej posiedzeniu po-
³¹czonych Komisji Gospodarki Narodowej i komi-
sji samorz¹du, wiêc doskonale siê orientuje, kto
i z jakiego tytu³u w tych posiedzeniach uczestni-
czy³. I chcê powiedzieæ, ¿e ani podczas posiedze-
nia podkomisji, ani po³¹czonych komisji nie by³o
w¹tpliwoœci co do sposobu prowadzenia obrad.
Tak ¿e postawiony przez panów senatorów zarzut,
¿e prowadzona jest jakaœ nieuczciwa praktyka
lobbystyczna w obu tych komisjach, jest co naj-
mniej nie na miejscu.

W posiedzeniach Podkomisji „Przyjazne Pañ-
stwo” i Komisji Gospodarki Narodowej uczestni-
czy³y osoby, które mia³y stosowne zaproszenia.
By³y osoby, które zwróci³y siê z proœb¹ o to, aby
mog³y uczestniczyæ w tych posiedzeniach. Co wiê-
cej, ja nawet mogê wymieniæ, jakie instytucje, czy
osoby je reprezentuj¹ce, uczestniczy³y w tych w³a-
œnie posiedzeniach: Konfederacja Pracodawców
Polskich, Centrum Szkoleñ Administracji Publicz-
nej, nastêpnie Naczelna Rada Adwokacka oraz
pan dyrektor Œwi¹tecki, pracownik Kancelarii Se-
natu, który za zgod¹ pani minister – szefa Kancela-
rii Senatu, doradza³ Komisji Gospodarki Narodo-
wej w sprawach zwi¹zanych z ustaw¹ o zamówie-
niach publicznych. ¯adna z wymienionych firm
nie jest firm¹ lobbystyczn¹ w rozumieniu ustawy
o lobbingu i w zwi¹zku z tym nie s¹ one zarejestro-
wane jako firmy prowadz¹ce tego typu dzia³alnoœæ.

Jako podkomisja zwróciliœmy siê do wszyst-
kich senatorów, aby uczestniczyli w pracach nad
t¹ ustaw¹, bo uznaliœmy, ¿e ona jest bardzo wa¿-
na. Bez wzglêdu na to, czy ktoœ jest cz³onkiem
podkomisji czy cz³onkiem komisji gospodarki…
Po prostu chcieliœmy, ¿eby mo¿na by³o nad tym
dyskutowaæ jak najszerzej i prosiæ o uwagi, pro-
pozycje zmian do tej ustawy. Zwróciliœmy siê te¿
do wszystkich o wczeœniejsze przygotowanie pro-
pozycji pewnych poprawek, które ewentualnie
mog³yby byæ podjête przez senatorów podczas

prac w podkomisji. I niektóre instytucje, nawet
mo¿e inne ni¿ te, które wymieni³em, przys³a³y
swoje uwagi w sprawie takich czy innych zapisów,
jakie mog³yby siê znaleŸæ w tej ustawie. Wczeœ-
niej, zanim dosz³o do prac w podkomisji, wszyst-
kie te sugestie i propozycje by³y opracowane,
przygotowane, przedyskutowane, tak¿e w na-
szym Biurze Legislacyjnym. Skierowaliœmy te¿
wszystkie uwagi i propozycje do Urzêdu Zamó-
wieñ Publicznych z proœb¹ o opiniê. I do wszyst-
kich uwag czy propozycji, które by³y skierowane
do naszej podkomisji, prezes Urzêdu Zamówieñ
Publicznych siê ustosunkowa³.

Na podstawie wszystkich sugestii czy uwag
przedstawionych przez ró¿ne instytucje i poszcze-
gólne osoby przygotowaliœmy propozycje trzydzie-
stu oœmiu, nie, trzydziestu siedmiu poprawek,
które mog³y byæ rozpatrzone przez podkomisjê.
Tylko dwanaœcie spoœród tych poprawek zosta³o
podjêtych przez senatorów jako te, które uznano za
godne rozpatrzenia na posiedzeniu podkomisji,
a póŸniej skierowano je pod obrady Komisji Gospo-
darki Narodowej i komisji samorz¹du.

W pisemnych proœbach kierowanych do Komisji
Gospodarki Narodowej – bo formalnie to Komisja
Gospodarki Narodowej zaprasza³a poszczególne
osoby na posiedzenie naszej podkomisji – niektóre
instytucje wprost zaznacza³y, ¿e nie s¹ instytucjami
lobbystycznymi, nic wiêc nie wskazywa³o na to, ¿e
te firmy mog³yby prowadziæ tego rodzaju dzia³al-
noœæ. My w czasie prac nad t¹ ustaw¹ nie mieliœmy
¿adnych podejrzeñ, ¿e którakolwiek z reprezento-
wanych na posiedzeniu Komisji Gospodarki Naro-
dowej instytucji mog³a nie dope³niæ procedury
zwi¹zanej z rejestracj¹ jako firma lobbystyczna.
W zwi¹zku z tym takiego zastrze¿enia nie zg³aszaliœ-
my, nie zg³osi³ go te¿ ¿aden z obecnych na posiedze-
niu senatorów. Dlatego ta sprawa nie zosta³a zg³o-
szona. Przecie¿ ustawa mówi wyraŸnie, ¿e tylko
i wy³¹cznie wtedy, gdy ktokolwiek z senatorów lub
przewodnicz¹cy komisji ma obawy, ¿e któraœ z firm
dzia³a w sposób, ¿e tak powiem, lobbystyczny, po-
winien natychmiast to zg³osiæ. Przecie¿ tê sprawê
mo¿na by³oby zg³osiæ do marsza³ka Senatu, ale, jak
mówiê, podczas prac nad t¹ ustaw¹ takiego zagro-
¿enia…wogóle takaw¹tpliwoœæsiêniepojawi³a,nie
pad³a w tej sprawie ¿adna uwaga ze strony kogokol-
wiek spoœród uczestników debaty nad tym projek-
tem. Myœlê, ¿e po prostu nie by³o takiej sprawy. Wy-
daje mi siê, ¿e te zastrze¿enia by³y niepotrzebnie ar-
tyku³owane w tak dramatyczny sposób, jakby siê
sta³o coœ nadzwyczajnego. Ja jeszcze raz spróbujê
to wyjaœniæ z panami senatorami, którzy sprawê
podnieœli. A ju¿ szczególnie zadziwiaj¹cy by³ dla
mnie g³os pana senatora Bendera, który tak mocno
podnosi³ te w¹tpliwoœci chyba tylko po to, ¿eby za-
ogniæ sytuacjê. Tak ¿e mam nadziejê, ¿e wyjaœnimy
sobie tê sprawê bez ¿adnego problemu.

Wracaj¹c jeszcze do ustawy, chcia³bym bardzo
prosiæ pañstwa senatorów, w zwi¹zku z tym, ¿e
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mia³em okazjê przez kilka godzin wspólnie z pa-
niami i panami senatorami pracowaæ nad ni¹,
o poparcie tej ustawy i propozycji naszej podko-
misji. Uwa¿amy, ¿e s¹ racjonalne i dobre.

Równoczeœnie chcia³bym te¿ prosiæ o poparcie
wniosku mniejszoœci, bo uwa¿am, ¿e to jest bardzo
wa¿ny wniosek. On nie jest zagro¿eniem ani dla
ustawy o zamówieniach publicznych, ani dla sa-
morz¹dnoœci. Wrêcz przeciwnie, to jest propozycja,
która daje samorz¹dowi pewne mo¿liwoœci. Samo-
rz¹d mo¿e z nich korzystaæ, ale nie musi. I to ju¿ od
m¹droœci ludzi, którzy mieszkaj¹ w poszczegól-
nych gminach, pracuj¹ w samorz¹dach, bêdzie za-
le¿a³o, na ile samorz¹dy bêd¹ z ustawy korzysta³y,
aby lepiej zorganizowaæ rynek lokalny. To nie ma
s³u¿yæ dezorganizacji lokalnego rynku pracy czy
te¿, ¿e tak powiem, wy³¹cznie wspieraniu w³as-
nych komunalnych firm, tylko ma wspieraæ tak¿e
przedsiêbiorczoœæ prywatn¹. I wbrew pozorom, za-
le¿y tak¿e od tego, co ludzie uwa¿aj¹ za lepsze
w poszczególnych œrodowiskach lokalnych. Jeœli
w skrajnym przypadku jakaœ lokalna spo³ecznoœæ
uzna, ¿e wiêkszoœæ zadañ komunalnych czy du¿a
ich czêœæ ma byæ organizowana przez spó³ki komu-
nalne, to nie ma w tym zagro¿enia. Po prostu ta
spo³ecznoœæ lokalna takiego wyboru dokona³a,
i ju¿. Ja bym nie robi³ wielkiego dramatu, je¿eli –
przepraszam za takie sformu³owanie – w którejœ
z dwóch i pó³ tysi¹ca gmin w Polsce bêdzie trochê
wiêcej socjalizmu ni¿ w pozosta³ych dwóch ty-
si¹cach czterystu dziewiêædziesiêciu dziewiêciu, to
nie stanowi ¿adnego problemu. Takiego zagro¿e-
nia w ogóle nie ma, ale pewne obawy siê pojawiaj¹,
¿e oto teraz te samorz¹dy, którym my tak bardzo
ufamy, wierzymy, ¿e s¹ rzeczywiœcie dobre, bêd¹
chcia³y zrobiæ tu jakiœ nawrót do socjalizmu. Prze-
cie¿ to jest kompletny absurd, takie zarzuty s¹ bez-
podstawne. Wprost przeciwnie, myœlê, ¿e spó³ki
komunalne wchodz¹ tylko tam, gdzie z jakichœ po-
wodów w danym momencie, na danym etapie, nie
jest w stanie sobie poradziæ prywatny przedsiê-
biorca. I tylko z tego powodu. A wiêc raz jeszcze
proszê o poparcie tej poprawki mniejszoœci oraz
ustawy wraz z poprawkami przyjêtymi przez po-
³¹czone komisje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Kieres.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Pozwol¹ pañstwo, ¿e najpierw poczyniê kilka

uwag ogólnych. Ja oczywiœcie popieram noweli-
zacjê ustawy o zamówieniach publicznych. Jest

ona niezbêdna, o jej przyczynach mówili ju¿ pañ-
stwo sprawozdawcy i pan prezes Urzêdu Zamó-
wieñ Publicznych. Powiedziano ju¿, ¿e dotyczy
ona nie tylko dostosowania przepisów ustawy do
obydwu dyrektyw unijnych, czyli do dyrektywy
2004/18/WE, która dotyczy tak zwanych klasy-
cznych zamówieñ publicznych, i do dyrektywy
2004/17/WE, odnosz¹cej siê do tak zwanych za-
mówieñ sektorowych, a wiêc w zakresie transpor-
tu, energetyki i gospodarki wodnej czy us³ug
pocztowych. Dyrektywa sektorowa liberalizuje,
ogólnie mówi¹c, warunki czy rygory w sferze za-
mówieñ publicznych w tych czterech dziedzi-
nach: transportu, energetyki, gospodarki wodnej
i us³ug pocztowych. Aczkolwiek jestem przekona-
ny, ¿e za kilka miesiêcy bêdziemy nowelizowaæ tê
ustawê, byæ mo¿e nawet tak¿e przepisy, które dzi-
siaj do niej wprowadzamy, bo jednak ta noweliza-
cja wprowadzana jest w pewnym poœpiechu. Po-
œpiech by³ spowodowany zw³aszcza bulwersu-
j¹cymi sytuacjami, które siê nieustannie pojawia-
j¹ na rynku zamówieñ publicznych tak¿e w zwi¹z-
ku z niejasnym stanowiskiem ustawodawcy…
Mo¿e jeszcze nie naszym, ja przynajmniej nie bra-
³em udzia³u w pracach nad obecnie obowi¹zuj¹c¹
ustaw¹. Jednak w zwi¹zku z nowelizacj¹, która
w tej chwili jest przedmiotem naszych obrad, i wy-
st¹pieniem pana prezesa, zg³aszam poprawkê,
o której tutaj zreszt¹ ju¿ mówi³em. Zg³aszam j¹
mo¿e nie tyle po to, ¿eby doprecyzowaæ przepis
art. 22 ust. 2 w proponowanym brzmieniu – cho-
dzi o tak zwane podzlecanie, czyli przedstawianie
pisemnego zobowi¹zania innych podmiotów do
udostêpniania potencja³u technicznego, a ja pro-
ponujê, ¿eby dodaæ jeszcze: „lub osób zdolnych do
wykonania zamówienia” – ile po to, ¿eby komisja
jeszcze raz zastanowi³a siê, czy, zgodnie z
w³asn¹ propozycj¹, rzeczywiœcie nale¿a³oby usu-
n¹æ tê drug¹ czêœæ ust. 1 w pkcie 2 ustawy o zamó-
wieniach publicznych. Tak¹ poprawkê, Panie
Marsza³ku, przedk³adam.

Chcia³bym te¿ oczywiœcie zabraæ g³os w spra-
wie, która jest dziœ g³ównym przedmiotem nasze-
go zainteresowania, a mianowicie w sprawie
wniosku mniejszoœci o wprowadzenie do przepi-
sów ustawy mo¿liwoœci odchodzenia od zamó-
wieñ publicznych w przypadku umownego zlece-
nia zadañ do wykonania tak zwanym spó³kom ko-
munalnym, czyli w³asnym jednostkom organiza-
cyjnym. I tutaj, znowu, kilka uwag wstêpnych.
Przypominam pañstwu, ¿e problematyka zleca-
nia zadañ – chocia¿by z zakresu us³ug, dostaw czy
robót budowlanych, bo te trzy dziedziny objête s¹
zamówieniami publicznymi, pomijam ju¿ tak
zwane zamówienia sektorowe – jest obecna w na-
szej praktyce i w orzecznictwie s¹dowym. To orze-
cznictwo, jak dot¹d, wbrew temu, co tu dziœ mó-
wiono, nie jest jednoznaczne, jest chwiejne i nie
od razu pojawi³o siê w nim stanowisko, ¿e zlecenie
zadañ administracyjnych, czyli okreœlonych
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w statucie spó³ki, nie wymaga stosowania w sto-
sunku do tej spó³ki ustawy o zamówieniach pub-
licznych. Innymi s³owy, jak mamy do czynienia ze
spó³k¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi w zakresie komunikacji
zbiorowej, publicznego transportu zbiorowego,
i w statucie spó³ki lub w umowie spó³ki, je¿eli jest
to spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, zapi-
sano, ¿e ona ma siê zajmowaæ publicznym trans-
portem zbiorowym, to wykonywanie przez ni¹ za-
dañ w zakresie publicznego transportu zbiorowe-
go nie wymaga przyst¹pienia przez ni¹ do jednej
z form zlecania przetargowego czy jakiegoœ inne-
go. To znaczy, ¿e gmina nie musi wówczas organi-
zowaæ przetargu, bo ma w³asn¹ spó³kê, a jej akt
erekcyjny, czyli statut lub umowa, okreœla wyraŸ-
nie, ¿e ona ma siê zajmowaæ publicznym trans-
portem zbiorowym. ¯eby s¹downictwo polskie do-
sz³o do takiego wniosku, musia³o up³yn¹æ kilka
lat. W tym czasie wydawano ró¿nego rodzaju
sprzeczne orzeczenia. I rzeczywiœcie ostatnio po-
twierdzano stanowisko, o czym mówi³ ju¿ pan
prezes, ¿e w³asnym spó³kom, których zadania
okreœlone zosta³y w umowie lub statucie, nie trze-
ba przekazywaæ zleceñ w trybach okreœlonych
w ustawie o zamówieniach publicznych. Chocia¿
oczywiœcie takie spó³ki musz¹ przystêpowaæ do
przetargu, do negocjacji, do dynamicznego syste-
mu zakupów, do aukcji elektronicznej czy do in-
nych form okreœlonych w ustawie, je¿eli chodzi
o zadanie nieokreœlone w ich statucie lub te¿
w umowie.

Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci, o którym tutaj wielokrotnie mówi³
pan prezes, jest jednak bardziej rygorystyczne ni¿
orzecznictwo naszych s¹dów, zw³aszcza s¹dów
wojewódzkich i Naczelnego S¹du Administracyj-
nego. Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci – dla przyk³adu weŸmy choæby
orzeczenie w sprawie Parking Brixen, tak to jest
okreœlane w literaturze, czy Teckal, to s¹ niemiec-
kie i austriackie firmy – stanowi, ¿e nie wystarczy,
by zlecane zadanie mieœci³o siê w przedmiocie
dzia³ania spó³ki. Nad spó³k¹ musi byæ jednoczeœ-
nie sta³a i bie¿¹ca kontrola. Bo w jednej z gmin,
o ile dobrze pamiêtam, w Brixen, dosz³o do takie-
go wypadku, kiedy najpierw gmina bezprzetargo-
wo zleci³a prowadzenie parkingu w³asnej spó³ce,
a nastêpnie sprzeda³a jej udzia³y b¹dŸ akcje, nie
pamiêtam, czy to by³a spó³ka akcyjna, czy z o.o.
I wówczas Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci
stwierdzi³, ¿e tego rodzaju sytuacja stanowi obe-
jœcie przepisów prawa. Mo¿emy dzisiaj utworzyæ
spó³kê, bezprzetargowo jej zleciæ zadanie, a jutro
sprzedaæ udzia³y lub akcje podmiotom prywat-
nym i w ten sposób rzeczywiœcie naruszamy zasa-
dy wolnoœci gospodarczej, swobód dzia³alnoœci
gospodarczej i konkurencji, czyli zasady bêd¹ce
filarami wolnego rynku w prawie unijnym.

I ja s¹dzê, ¿e poprawka, któr¹ proponujê,
i wniosek mniejszoœci, nie tylko nie narusz¹
tych regu³ konkurencji, ale bêd¹ im sprzyjaæ.
Bo tutaj wyraŸnie jest powiedziane, ¿e chodzi
nie o jakiekolwiek jednostki, tylko o komunal-
ne jednostki organizacyjne. A co do tego nie ma
ju¿ ¿adnych w¹tpliwoœci: w polskim orzeczni-
ctwie s¹dowym za komunaln¹ jednostkê orga-
nizacyjn¹ uznaje siê wy³¹cznie spó³kê ze stu-
procentowym udzia³em gminy, tak zwane je-
dnoosobowe spó³ki. Je¿eli w kapitale zak³ado-
wym takiej spó³ki ma udzia³ w wysokoœci cho-
cia¿by jednego promila inny podmiot, nieko-
munalny, to taka spó³ka ju¿ nie jest spó³k¹ ko-
munaln¹ i wówczas rzeczywiœcie bezprzetargo-
wo nie wolno powierzaæ jej ¿adnych zadañ. Dla-
tego te¿, mimo wielu wahañ i w¹tpliwoœci – cho-
cia¿ je podzielam, o nich mówi³ ju¿ pan senator
Trzciñski czy inni senatorowie, g³ównie z moje-
go klubu, ale nie tylko – nie ba³bym siê jednak
podjêcia tego ryzyka, by zlecaj¹c spó³ce prowa-
dzenie zadañ, wykonywanie œwiadczeñ z zakre-
su publicznego transportu zbiorowego, jedno-
czeœnie zleciæ jej przygotowanie systemu, na
przyk³ad, zakupu biletów czy innego sposobu
ewidencjonowania pasa¿erów. Jedno z drugim
siê wi¹¿e. Wiadomo bowiem, ¿e tak czy inaczej
to bezprzetargowe, ale umowne zlecenie zada-
nia musi siê mieœciæ w przedmiocie dzia³ania
tej spó³ki. Ono nie mo¿e wykraczaæ poza przed-
miot dzia³ania spó³ki, poza dziedziny, które ra-
da gminy, powiatu czy województwa okreœli³a
w uchwale o powo³aniu spó³ki czy przyst¹pie-
niu do niej.

I druga sprawa, to nie bêdzie dotyczy³o ka¿de-
go rodzaju dzia³alnoœci rynkowej. Proszê bo-
wiem pamiêtaæ, ¿e zarówno tak zwane ustawy
ustrojowe, czyli o samorz¹dzie gminnym, po-
wiatowym i wojewódzkim, jak i ustawa z 1996 r.
o gospodarce komunalnej, bardzo rygoryzuj¹
procedury i warunki tworzenia spó³ek. Powiaty
w ogóle nie mog¹ tworzyæ spó³ek prowadz¹cych
dzia³alnoœæ komercyjn¹, to jest wykluczone
ustawowo. Ale generalnie spó³ki – te w sferze go-
spodarki komunalnej – mog¹ byæ tworzone tylko
dla tak zwanej dzia³alnoœci w sferze u¿yteczno-
œci publicznej. U¿ytecznoœæ publiczna, jak mó-
wi ustawa, to jest œwiadczenie us³ug powsze-
chnie dostêpnych w sposób bie¿¹cy i nieprze-
rwany bez wzglêdu na ekonomiczne warunki
œwiadczenia tych us³ug. Innymi s³owy, u¿ytecz-
noœæ publiczna to nie jest dzia³alnoœæ budowla-
na, to nie s¹ dostawy, tylko us³ugi. Istnieje obo-
wi¹zek ich œwiadczenia, nawet kiedy one s¹ eko-
nomicznie nieefektywne, innymi s³owy, kiedy
trzeba do nich dop³acaæ. To jest obowi¹zek gmi-
ny. Nie mo¿na zwolniæ gminy od dostarczania
wody, ciep³a, od zabezpieczenia dostaw energii,
nawet je¿eli z uwagi na koszty dostarczania tego
nie bêdzie to op³acalne. Zysk nie jest tu podsta-
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wow¹ kategori¹ oceny efektywnoœci dzia³ania
gminy w tych dziedzinach.

W sferze gospodarki komercyjnej s¹ tylko,
o ile pamiêtam, trzy warunki tego, ¿eby gmina
mog³a tworzyæ zarobkowe, komercyjne instytu-
cje. Pierwszy jest spe³niony wtedy, gdy istniej¹
niezaspokojone potrzeby na rynku lokalnym,
chocia¿by brakuje hotelu, który jest potrzebny,
a ¿aden prywatny inwestor nie chce go za³o¿yæ.
Dodatkowo jeszcze musi byæ bezrobocie, kiedyœ
mówi³o siê, ¿e strukturalne, dzisiaj mówi siê, ¿e
istotne bezrobocie, które w znacz¹cy sposób
wp³ywa na poziom ¿ycia wspólnoty. I trzeci wa-
runek – gmina musi jeszcze wykazaæ, ¿e podej-
mowa³a dzia³ania w celu zainteresowania inwe-
storów prywatnych komercyjn¹ dzia³alnoœci¹
i to siê nie uda³o. Jest jeszcze problem gospoda-
rowania mieniem komunalnym; pomijam tu te¿
dzia³alnoœæ bankow¹ i ubezpieczeniow¹. Nie
chcê robiæ wyk³adu akademickiego, mówiê tutaj
tylko o tych determinantach, warunkach pode-
jmowania i prowadzenia przez gminy dzia³alno-
œci gospodarczej poprzez swoje spó³ki, po to w³a-
œnie, ¿eby pokazywaæ, ¿e oprócz niebezpie-
czeñstw, które tak¿e ja widzê… Bo nie mo¿na
wykluczyæ tego, ¿e wójt czy burmistrz bêdzie siê
z kimœ tam zmawia³, ale po to jest regionalna iz-
ba obrachunkowa, po to mamy NIK, po to mamy
prokuraturê. Rozumiem, ¿e kontrola spo³eczna
tych instytucji nie zawsze jest skuteczna, ale je-
¿eli chcemy poprawiaæ czy usuwaæ patologiê
z samorz¹du terytorialnego, to nie twórzmy do-
datkowych rygoryzmów, tylko zwracajmy uwa-
gê na skutecznoœæ dzia³ania tych, którzy powin-
ni kontrolowaæ samorz¹d terytorialny, by do ta-
kich patologii w³aœnie nie dosz³o. Ró¿nego ro-
dzaju prezesowie przychodz¹ tutaj, sk³adaj¹
sprawozdania, ale ta problematyka jakoœ s³abo
jest poruszana w naszych dyskusjach z tymi
podmiotami.

(Senator Henryk WoŸniak: Najlepiej w Olszty-
nie.)

(Senator Piotr Kaleta: Wewnêtrzna by³a…)
No w³aœnie, oczywiœcie. To jest przyk³ad na to,

¿e zabrak³o tam kontroli nie tylko wewnêtrznej,
ale i zewnêtrznej, Panie Senatorze.

St¹d te¿ mimo wszystko bêdê rekomendowa³
pañstwu przyjêcie poprawki, któr¹ proponuje
mniejszoœæ, do ustawy o zamówieniach publicz-
nych. To nie wyklucza, ¿e byæ mo¿e po pewnym
czasie stwierdzimy, i¿ wniosek nie by³ s³uszny.
Dzisiaj jednak uwa¿am, ¿e wiêcej czynników
przemawia za tym, ¿eby poprzeæ tê poprawkê, ni¿
za tym, ¿eby formu³owaæ obawy, i¿ wprowadzi
ona dodatkowe ujemne, negatywne konsekwen-
cje, patologiczne w³aœnie, w dzia³aniach jedno-
stek samorz¹du terytorialnego. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pozwolê sobie udzieliæ g³osu.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Wysoka Izbo!
Problem, który poruszamy, jest o tyle istotny

i o tyle jest to dla mnie buduj¹ce, ¿e to prze³amuje
pewn¹ doktrynê. Bardzo siê cieszê, ¿e zosta³ zg³o-
szony projekt rz¹dowy dotycz¹cy szczególnych
uprawnieñ instytucji komunalnych, poniewa¿
zmierza on w kierunku rozwi¹zywania realnych
problemów, a nie podporz¹dkowywania siê fun-
kcjonuj¹cym dotychczas doktrynom.

Proszê pañstwa, trudno uwa¿aæ, ¿e spó³ki ko-
munalne i spó³ki rynkowe s¹ to relewantne, ró-
wnoprawne podmioty na rynku gospodarczym.
Jest to oczywista nieprawda, bo jednak miasto
mo¿e nakazaæ spó³ce transportowej, a¿eby wozi³a
ludnoœæ w takich godzinach, aby musia³a dop³a-
caæ, bo… bo… bo… S¹ dziesi¹tki problemów, któ-
rych konsekwencje spó³ki komunalne musz¹ po
prostu ponosiæ, bo do tego s¹ stworzone. Ich ce-
lem nie jest zapewnianie miastu dochodów i zys-
ków, tylko realizacja potrzeb spo³ecznych miesz-
kañców miasta. W moim przekonaniu jest to tak
zasadnicza ró¿nica, ¿e niedostrzeganie jej prowa-
dzi w³aœciwie do patologizacji mechanizmów ryn-
kowych. Przecie¿ mo¿emy sobie przypomnieæ…
Nie wiem, proszê pañstwa, mo¿e ta sprawa zosta-
³a wreszcie rozwi¹zana, ale dziesiêæ lat temu, kie-
dy w Londynie nast¹pi³a prywatyzacja transpor-
tu, to po godzinie 19.00 po prostu nie da³o siê tam
jeŸdziæ na przedmieœcia, bo nie by³o nikogo, kto
mia³by ochotê zawieŸæ. By³em tam w tym czasie;
to by³a po prostu katastrofa. Tak funkcjonuje do-
ktryna, która nie uwzglêdnia realiów. I ja myœlê,
¿e tutaj w³aœnie próbujemy odejœæ od tego proble-
mu.

Czy pojawi¹ siê patologie? Proszê pañstwa, pa-
tologie by³y, s¹ i bêd¹. I jakiekolwiek by ustawy
nie zosta³y napisane, to do koñca tych patologii
nie usuniemy. Oczywiœcie, s¹ patologie w samo-
rz¹dach, to œwiêta prawda. Ale, proszê pañstwa,
s¹ równie¿ patologie rynkowe, o których tym ra-
zem nie wspomnieliœmy. Przecie¿ ostatnie dzieje
gospodarki komunalnej Warszawy pokazuj¹ jed-
n¹ rzecz, tak¹, ¿e w tej chwili g³ównym problemem
miasta nie s¹ nasze spó³ki, które s¹ ma³o zysko-
wne. Chodzi o to, ¿e jest to rynek, który podlega
kartelizacji. I gdybyœmy tak¹ ustawê wprowadzili
trzy czy cztery lata temu, to nie musielibyœmy
w tej chwili p³aciæ za Most Pó³nocny dwa razy tyle,
a za drug¹ nitkê metra p³aciæ tyle, ile w tej chwili
to kosztuje. Pewnie ona jest dwa razy dro¿sza od
norweskich linii, które s¹ prowadzone pod fiorda-
mi na g³êbokoœci kilkudziesiêciu metrów. Mamy
niedoskona³e ustawodawstwo antykartelowe. I to
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siê w tej chwili bardzo wyraŸnie odciska na gospo-
darce, przynajmniej na gospodarce miejskiej
Warszawy.

Kwestia zezwolenia na zawieranie takich
umów. Muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e mam pew-
ne w¹tpliwoœci, czy przy rozwijaj¹cej siê karteliza-
cji w ogóle nie rozszerzyæ obszaru dopuszczalnych
us³ug. Choæby sytuacja tego rodzaju – cztery lata
temu powsta³a spó³ka zajmuj¹ca siê rewitalizacj¹
miasta. Spó³ka powsta³a, jest statut, wszystko, co
trzeba. Ale, proszê pañstwa, okazuje siê jedno: te
mieszkania s¹ po prostu zamieszka³e, coœ z tymi
ludŸmi trzeba zrobiæ. Trzeba dostatecznie szybko
zbudowaæ dla nich mieszkania, ¿eby móc przy-
st¹piæ do rewitalizacji. I wtedy wkraczamy w zu-
pe³nie inny obszar. Proszê pañstwa, ta sprawa do
dzisiaj nie zosta³a rozwi¹zana. Po prostu tej rewi-
talizacji siê nie prowadzi. Jedyna substancja se-
cesyjna, która zosta³a w Warszawie po powstaniu,
czyli na Pradze, w tej chwili spokojnie sobie nisz-
czeje. Choæby piêkny Dom pod Sowami – za chwi-
lê ju¿ chyba w ogóle go nie bêdzie, zburzy siê go,
postawi jakiœ wysokoœciowiec. Takie s¹ w tej
chwili realia naszego kraju. I wydaje mi siê, ¿e ta
ustawa wychodzi naprzeciw tym w³aœnie realiom.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Pan senator Idczak.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przyznam, ¿e z ciekawoœci¹ ws³uchiwa³em siê

w g³osy swoich przedmówców. Tutaj akurat dys-
kusja przebiega zupe³nie poziomo, jeœli chodzi
o formacje polityczne zasiadaj¹ce w Senacie. Ja,
przyznam szczerze, mam nieco inne refleksje
ani¿eli moi przedmówcy. Mianowicie kiedyœ, kie-
dy zajmowa³em siê jeszcze poznawaniem zasad
ekonomii i czyta³em o rozmaitych rozwi¹za-
niach, wpad³a mi w rêce sztandarowa ksi¹¿ka
pana Savasa pod tytu³em „Prywatyzacja”, bardzo
ciekawa, liberalna w sensie gospodarczym lektu-
ra. Byæ mo¿e jest ona na skrajnym biegunie pew-
nych pogl¹dów, jeœli chodzi w³aœnie o funkcjono-
wanie samorz¹du, ale trzeba powiedzieæ sobie
wyraŸnie jedn¹ rzecz: samorz¹d w Polsce
okrzep³, pytanie tylko, czy na tyle, ¿eby rozwi¹za-
nia, które byæ mo¿e znakomicie sprawdzaj¹ siê
w krajach Unii Europejskiej, w krajach z wiêk-
szym, d³u¿ej zbieranym doœwiadczeniem samo-
rz¹dowym, s³u¿y³y sprawie.

Otó¿, proszê pañstwa, tak naprawdê jest jeden
zasadniczy powód tego, ¿e to rozwi¹zanie, o któ-
rym jest mowa w poprawce – bo tak naprawdê g³ó-
wnie o niej chcia³bym mówiæ – jest w³aœciwe dla
samorz¹du. A jest to prozaiczna kwestia, miano-
wicie podatek VAT. Okazuje siê, ¿e w wiêkszoœci
gmin… Chcia³bym tu wyjaœniæ jedn¹ rzecz: nie

oceniajmy polskiego samorz¹du czy nie budujmy
rozwi¹zañ dotycz¹cych polskiego samorz¹du tyl-
ko dla aglomeracji typu Warszawa czy Poznañ,
bardzo wa¿nych i du¿ych, mówiê to z ca³ym sza-
cunkiem, bo oprócz nich s¹ jeszcze gminy mniej-
szego szczebla, ponad dwa tysi¹ce, w których pro-
blemy s¹ w³aœciwie zupe³nie inne. A jakie? Otó¿
mo¿e siê okazaæ, ¿e jednak – z ca³ym szacunkiem
– nast¹pi destabilizacja rynku, jeœli chodzi
o œwiadczenie wa¿nych us³ug komunalnych i nie
tylko.

Proszê pañstwa, ca³y czas zachêcam do poczy-
tania o tym, czym zajmuj¹ siê gminy. Nie
chcia³bym mówiæ, ¿e katalog ich dzia³alnoœci jest
nieskoñczony, ale tak naprawdê on jest prawie
nieskoñczony, to znaczy, ¿e nasze gminy zajmuj¹
siê wszystkim. A muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e
w wielu krajach Unii Europejskiej te zadania s¹
zupe³nie inaczej podzielone. Na przyk³ad we Fran-
cji samorz¹d wojewódzki czy samorz¹d gminny
maj¹ zupe³nie inne kompetencje. I czasami, pa-
trz¹c na relacje pomiêdzy prawem wspólnotowym
czy tymi wskazaniami, które siê pojawiaj¹, a na-
szymi realiami, dostrzegam pewne sprzecznoœci.
Pamiêtam, jak w traktacie akcesyjnym próbowa-
no nas uczyæ ratowania bobrów, które u nas s¹
szkodnikami, a gdzie indziej s¹ okazami zoologi-
cznymi, czy te¿ prowadzenia gospodarki leœnej,
i tam te¿ by³y to akurat pomys³y zupe³nie nieadek-
watne do naszej sytuacji. Pewn¹ analogiê do tego
widzê tak¿e teraz w ³atwym przyjêciu rozwi¹zañ
unijnych na nasz grunt. Proszê pañstwa, gmina
w pewnym momencie bêdzie zainteresowana, ¿e-
by wiêkszoœæ jej zadañ przejê³a jedna firma komu-
nalna; wpisanie do katalogu tej firmy wiêkszoœci
zadañ, które ustawowo s¹ umieszczone w zada-
niach gminy, to ju¿ tylko kwestia czasu. Ale pyta-
nie jest takie: na ile to zaburzy rynek? Dziœ pewnie
nie znajdziemy na nie odpowiedzi, mimo ¿e dys-
kusja jest bardzo ciekawa, ja szanujê swoich
przedmówców za bardzo dobry opis rzeczywisto-
œci, za to „zdjêcie” rzeczywistoœci, tego, co jest dzi-
siaj. Ale mam w pamiêci przetargi, które mia³y
miejsce jeszcze piêæ lat temu, kiedy jednak usta-
wa o zamówieniach publicznych siê sprawdza³a,
bo pieniêdzy by³o mniej i inwestycji te¿ by³o mniej.
Dziœ jest zupe³nie odwrotnie. Pytanie, czy my mo-
¿emy tworzyæ prawo odnosz¹ce siê do „migawki”,
czy te¿ chcielibyœmy staraæ siê, a¿eby ono mia³o
charakter systemowy, ¿eby jednak by³o pewn¹
regulacj¹? Otó¿, proszê pañstwa, powiedzmy so-
bie prawdê w oczy: dlaczego firma komunalna
chcia³aby – bo taka jest intencja wielu samo-
rz¹dowców, prezydentów, którzy zarz¹dzaj¹ –
w³aœnie w ten sposób omin¹æ prawo o zamówie-
niach publicznych? Mianowicie z tego prostego
wzglêdu, ¿e przewa¿nie te firmy s¹ niestety za-
rz¹dzane w systemie nierynkowym, w systemie
mniej sprawnym, i po prostu w takim stanie nie
maj¹ szans… Mo¿na siê zastanawiaæ, czy po-
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prawki, które zosta³y zaproponowane, tak na-
prawdê usprawni¹ sposób podejmowania decyzji
przez komisje przetargowe, mo¿e to bêdzie wy-
starczaj¹ce. Ale myœlê, ¿e to jest dobra informacja
zwrotna, proszê pañstwa. Je¿eli firma w ramach
wolnego rynku, w ramach wolnej konkurencji
staje do przetargu i przegrywa – oczywiœcie jest je-
szcze pytanie, jak znacznie, mo¿e tutaj nale¿a³oby
szukaæ jakichœ rozwi¹zañ – to po prostu jest infor-
macja zwrotna, ¿e Ÿle siê dzieje. Mo¿na sformu³o-
waæ twierdzenie czy tak¹ bardzo pesymistyczn¹
hipotezê, ¿e zgodnie z prawami natury po wyciê-
ciu wszelkiej konkurencji bêdzie ju¿ tylko gorzej.

By³o wiele pytañ. Pytanie g³ówne to pytanie o fi-
lozofiê samorz¹du i mechanizmu regulacyjnego,
jakim dla tego systemu, o którym mówimy, jest
w³aœnie nowelizowana przez nas ustawa. Jestem
gor¹cym zwolennikiem ulepszeñ, wprowadzenia
usprawnieñ i przyspieszenia pracy, ale mam nie-
jasne wra¿enie, ¿e jednak gdzieœ jest ta granica,
której nie powinniœmy przekraczaæ. I chyba je-
dnak dobijamy do niej w sposób na tyle istotny, ¿e
bardzo zachêca³bym pañstwa do refleksji nad
wprowadzeniem wniosku mniejszoœci. Ja raczej
bêdê g³osowa³ przeciw, i to nie z racji pogl¹dów,
które mam, ale w³aœnie po to, by zadbaæ o pewn¹
równowagê, o pewn¹ stabilizacjê ca³ego systemu.
Myœlê, ¿e ten wniosek to jest ju¿ krok za daleko.
Serdecznie pañstwu dziêkujê za uwagê (Oklaski).

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Ortyl, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rzeczywiœcie trzeba potwierdziæ, ¿e mamy do

czynienia z wa¿nym dokumentem, z bardzo wa¿-
n¹ nowelizacj¹, która w znakomitej wiêkszoœci
odpowiada na drobne uwagi, drobne korekty
i sprostowania, jakie nap³ynê³y z Komisji Euro-
pejskiej. I myœlê, ¿e ta nowelizacja oczywiœcie bê-
dzie mia³a wp³yw na wykorzystanie funduszy eu-
ropejskich, ale nie bêdzie to wp³yw decyduj¹cy.
Nie zgodzi³bym siê z panem prezesem, który po-
wiedzia³, ¿e te œrodki europejskie czekaj¹ na tê
nowelizacjê, ¿e to bêdzie dla nich jakiœ zbawczy
deszcz itd. Myœlê, ¿e polemika jest potrzebna, dla-
tego ¿e poziom zwi¹zania kontraktami przysz³ych
beneficjentów wynosi dziœ 0,1% ca³oœci œrodków.
I tego trzeba siê obawiaæ. Nie ma podpisanych
umów, a wiêc nowelizacja czy te¿ nienowelizowa-
nie ustawy nie ma obecnie znacz¹cego wp³ywu na
wydatkowanie tych funduszy. Ale myœlê, ¿e ci,
którzy dzisiaj pos³uguj¹ siê argumentem, ¿e z³a

albo jeszcze nieznowelizowana ustawa o zamó-
wieniach publicznych blokuje wydatkowanie
tych œrodków, utrac¹ swój argument i przejd¹ do
realnych problemów, które w tym momencie wy-
stêpuj¹. Myœlê, ¿e ta przeszkoda, oczywiœcie ilu-
zoryczna, zostanie usuniêta.

Moje du¿e obawy i zaniepokojenie w takich
przypadkach, kiedy mamy nowelizacjê zasugero-
wan¹ przez Komisjê Europejsk¹, budzi pos³ugi-
wanie siê nadmiern¹ interpretacj¹, zgodnie z któ-
r¹ Komisja Europejska coœ zaleca, coœ wymusza,
coœ sugeruje. Tutaj, przy pracach nad t¹ ustaw¹,
pojawi³y siê takie argumenty. Dotyczy³o to miêdzy
innymi sprawy zwi¹zanej z mo¿liwoœci¹ udziela-
nia przez samorz¹dy swoim spó³kom komunal-
nym zamówieñ bez stosowania tej ustawy czy te¿
z mo¿liwoœci¹ sk³adania ofert przez firmy, które
nie dysponuj¹ potencja³em technicznym czy po-
tencja³em ludzkim. To oczywiœcie nie jest ¿aden
przymus, jest tylko pewna mo¿liwoœæ, która ist-
nieje. Komentuj¹c to, bior¹c udzia³ w dyskusji,
zastanawia³em siê, jakie racje przemawiaj¹ za
tym, i czy daæ samorz¹dom tak¹ mo¿liwoœæ, czy
nie daæ. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ten przepis, który po-
jawi³ siê w przed³o¿eniu rz¹dowym, w g³osowaniu
w toku prac komisji sejmowej zosta³ jednomyœ-
lnie usuniêty z nowelizacji. Podkreœlam, ¿e wszys-
tkie kluby jednomyœlnie zadecydowa³y o usuniê-
ciu przepisu, a dzisiaj próbujemy do tego wróciæ.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e samorz¹dy, które maj¹
dzisiaj w swoich planach i zamierzeniach per-
spektywê d³u¿sz¹ ni¿ pó³ roku, mog¹ przewidzieæ
to, i¿ pewn¹ czêœæ zadañ bêd¹ chcia³y realizowaæ
bez przetargu, bez stosowania ustawy o zamówie-
niach publicznych, zlecaj¹c zadania swoim spó-
³kom komunalnym. I w toku kreacji tych spó³ek
samorz¹dy bêd¹ chcia³y wpisaæ im to zadanie, bo
taka jest oczywiœcie interpretacja Naczelnego
S¹du Administracyjnego. Dziœ takie spó³ki zada-
niowe, z takim zadaniem zapisanym w momencie
ich powo³ywania, funkcjonuj¹ i dobrze sobie ra-
dz¹. Myœlê, ¿e to oczywiœcie jest trochê trudniej-
sze, ale nie jest niemo¿liwe. Zbyt du¿a swoboda
w tym zakresie, moim zdaniem, nie bêdzie s³u¿y³a
ani rynkowi, ani konkurencyjnoœci, która zawsze
powinna byæ trosk¹ ka¿dego ustawodawcy i ka¿-
dej osoby, która bierze udzia³ w tworzeniu prawa
i jego naprawianiu.

W zwi¹zku z tym, co powiedzia³em, ¿e idziemy
trochê dalej, ni¿ Komisja Europejska nam naka-
zuje, pewne zaniepokojenie budzi, i¿ w przypadku
sposobu i zakresu kontroli wracamy do takiego
przepisu, który zaczyna rozró¿niaæ, czy projekty
s¹ finansowane ze œrodków europejskich, czy ze
œrodków bud¿etowych. W poprzedniej noweliza-
cji, w poprzednich pracach nad ustaw¹ konsek-
wentnie zmierzano do tego, ¿eby takiego rozró¿-
nienia nie by³o, by tylko progowe wartoœci danych
projektów by³y powodem do takiej czy innej kon-
troli, by tylko one mia³y wp³yw na zakres i sposób
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kontroli sprawowanej przez prezesa Urzêdu Za-
mówieñ Publicznych. Moim zdaniem jest to tro-
chê niebezpieczne. W pewnym momencie mo¿e siê
zdarzyæ tak, ¿e jakaœ czêœæ bêdzie finansowana ze
œrodków europejskich, a potem dojdzie do uzu-
pe³niania œrodkami samorz¹dowymi czy z bud¿etu
pañstwa, i bêdzie to rodzi³o pewne problemy, bê-
dzie to budzi³o sprzeciw i komplikowa³o przepro-
wadzanie kontroli przez prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych.

W przed³o¿eniu rz¹dowym jest tak¿e zapis, któ-
ry – wracam oczywiœcie do tych spó³ek w tecz-
kach, jak mówimy – umo¿liwia takie sk³adanie
ofert. Jest to bardzo niepokoj¹ca propozycja, bo
takie rozwi¹zanie nie multiplikuje iloœciowo po-
tencja³u na rynku us³ug i robót budowlanych,
a jedynie multiplikuje liczbê spekulacyjnych
ofert. Pan prezes powiedzia³, ¿e nie widzi proble-
mu w tym, ¿eby jakiœ sprzêt sprzedaæ kilkakrotnie
w ofertach, które by³y z³o¿one do jednego przetar-
gu. Mo¿e faktycznie to nie jest problem, bo wygra
jeden, a nie dwóch. Ale kiedy ten sprzêt bêdzie
sprzedany w innych przetargach, to ju¿ jest bar-
dzo du¿y problem, bo jego po prostu na rynku nie
pojawi siê wiêcej.

Pamiêtajmy o tym, ¿e forma konsorcjów, które
mog¹ funkcjonowaæ, to rozwi¹zanie, ¿e tak po-
wiem, bardzo cywilizowane, dlatego ¿e ten, kto do
konsorcjum wchodzi, negocjuje swoje warunki,
ma z góry okreœlone, na jakich warunkach bêdzie
funkcjonowa³. A w pewnym momencie, je¿eli doj-
dzie do pos³ugiwania siê sprzêtem czy kapita³em
ludzkim, zasobem ludzkim, tak brzydko mówi¹c,
na zasadzie oœwiadczenia, je¿eli bêdzie dochodziæ
do takiego pobrania od tej firmy, to ju¿ naprawdê
nie na warunkach prostych negocjacji, a pewnego
przymusu. Firma mo¿e zostaæ w pewnym mo-
mencie przymuszona do takiego udostêpnienia –
oczywiœcie za odp³atnoœci¹, nie myœlimy o tym, ¿e
to siê odbêdzie bez odp³atnoœci – tylko ¿e, moim
zdaniem, rzuci to na kolana tego przysz³ego pod-
wykonawcê czy udostêpniaj¹cego sprzêt.

Pos³ugiwanie siê argumentem, ¿e dzisiaj mamy
niedobór ofert, ¿e mamy pewne szaleñstwo na
rynku przetargów, wzrost cen materia³ów i us³ug,
i robót… To siê ju¿, jak wiemy, normalizuje. Pol-
ska nie mo¿e byæ krajem, w którym bêd¹ najwy¿-
sze ceny materia³ów budowlanych, najwy¿sze ce-
ny za wykonany kilometr drogi. By³ taki incydent,
by³ taki impuls, rynek oczywiœcie na to reaguje,
nie bardzo szybko, ale sukcesywnie, i to siê ju¿
dzieje. Myœlê, ¿e nie powinniœmy tworzyæ prawa ze
wzglêdu na pewien incydent czy zak³ócenie go-
spodarcze, które za chwilê samo siê ureguluje.

W¹tpliwoœci budzi tak¿e zmiana dotycz¹ca
art. 36 ust. 5. Zgodnie z obecnym brzmieniem
przepisu zamawiaj¹cy mo¿e okreœliæ w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, która czêœæ

nie mo¿e byæ powierzona podwykonawcom. No-
welizowany przepis powoduje, ¿e wiêksz¹ swobo-
dê w tym zakresie bêd¹ mieli wykonawcy. To oni
w wiêkszym wymiarze bêd¹ decydowali o tym, co
bêdzie podwykonywane, ¿e tak powiem, a co wy-
konywane przez podstawowego wykonawcê. Tu-
taj ewidentnie nie dzia³amy na korzyœæ na przy-
k³ad samorz¹dów, tak samo jak w przypadku tych
spó³ek w teczkach, jak umownie je nazwaliœmy.
Dzia³amy tu na rzecz kogo innego, komplikujemy
samorz¹dom sytuacjê. A ca³y czas pos³ugujemy
siê argumentem, ¿e daj¹c im mo¿liwoœæ zlecania
bez przetargu, bez pewnej procedury, trochê u-
praszczamy sprawê i dzia³amy na rzecz samo-
rz¹dów. W ca³ej tej ustawie zachowujemy siê nie-
konsekwentnie wzglêdem samorz¹dów. Jak im
u³atwiamy, to róbmy to w ka¿dym zakresie. Pan
prezes powiedzia³, ¿e s¹ pewne za³o¿enia. Ale te
za³o¿enia do ustawy s¹ niekonsekwentne. Widaæ
to w zmianach, które zosta³y tutaj zg³oszone.
Uwa¿am, ¿e tê niekonsekwencjê widaæ w tych ob-
szarach.

Wrócê teraz do tego nadmiernego uwzglêdnia-
nia albo do nadmiernie pozytywnego interpreto-
wania tego, co Komisja Europejska sugeruje, czy-
li na co zwraca uwagê. Jeszcze raz przestrzegam,
¿ebyœmy sami sobie nie komplikowali sytuacji.
Mamy pewn¹ mo¿liwoœæ, musimy wszystko do-
stosowywaæ do naszych warunków gospodar-
czych i spo³ecznych. I tak¹ refleksj¹ chcia³bym siê
z pañstwem podzieliæ. To bêdzie potrzebne tak¿e
w przysz³oœci, bo wiemy, ¿e ustawa z ró¿nych
wzglêdów na pewno w nied³ugim czasie bêdzie no-
welizowana.

Teraz co do historii zwi¹zanej z lobbowaniem.
Nie ma pana senatora Kleiny… Myœlê, ¿e po pro-
stu nie ma siê co obra¿aæ. Sytuacja jest taka, ¿e
tryb pracy podkomisji wywo³ywa³ du¿e w¹tpliwo-
œci. Bo je¿eli to, co siê sta³o po tych wyjaœnie-
niach… Chocia¿ s¹ jeszcze w¹tpliwoœci, ale myœ-
lê, ¿e to nie powinno byæ przedmiotem dalszych
rozwa¿añ. Pokazujemy…

(Senator Kazimierz Kleina: Jestem.)
Bardzo dobrze, ¿e pan senator wróci³.
Pokazujemy, ¿e robiliœmy pewien tryb konsul-

tacji spo³ecznych, a Senat takich konsultacji spo-
³ecznych nie robi. Konsultacje spo³eczne robi ten,
kto nowelizuje ustawê. Urz¹d Zamówieñ Publicz-
nych przeprowadzi³ konsultacje spo³eczne. Byæ
mo¿e nie by³y one pe³ne, ale byæ mo¿e tamci w tym
czasie siê jeszcze nie obudzili. Tak ¿e by³o to
w moim odczuciu trochê nienaturalne. Podkomi-
sja „Przyjazne Pañstwo”, która w za³o¿eniach ma
pomóc, uproœciæ, trochê to wszystko wyd³u¿y³a.
Przyznam szczerze, Panie Senatorze – mówiê do
pana przewodnicz¹cego – myœlê, ¿e nie by³o to
najszczêœliwsze rozwi¹zanie, je¿eli chodzi o ca³y
tryb pracy i o ten wypadek z lobbowaniem czy nie.
S¹dzê, ¿e je¿eli pan przewodnicz¹cy komisji albo
pan przewodnicz¹cy podkomisji posiadaj¹ pisem-
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ne oœwiadczenia, ¿e te firmy nie zajmuj¹ siê lob-
bingiem, to wszystko jest w porz¹dku, ale zawsze,
gdy komisja rozpoczyna pracê, trzeba powiedzieæ:
mamy goœci, którzy s¹ tutaj w takim i w takim try-
bie, w takim i takim zamiarze. Tego zabrak³o i pe-
wnie st¹d wziê³y siê w¹tpliwoœci, pytania i proœba
o wyjaœnienie. I ono by³o. Myœlê, ¿e nie ma powo-
dów, by siê denerwowaæ. Na przysz³oœæ bêdzie to
lepiej s³u¿y³o sprawie i chcia³bym, aby tak by³o to
odebrane. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.
(Senator Kazimierz Kleina: Ad vocem…)
Proszê bardzo.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie ma ad vocem.)
(G³osy z sali: Jest, jest.)
Jest, jest. Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku, jeszcze raz chcê to powie-

dzieæ. Poniewa¿ pan przewodnicz¹cy, pan senator
Ortyl stwierdzi³, ¿e by³o lobbowanie na posiedze-
niu podkomisji – w domyœle: w z³ym tego s³owa
znaczeniu – jeszcze raz chcê oœwiadczyæ z ca³¹
moc¹, ¿e czegoœ takiego nie by³o. Na ka¿dym eta-
pie wszyscy senatorowie, którzy uczestniczyli
w posiedzeniu podkomisji, mogli, je¿eli jakakol-
wiek w¹tpliwoœæ siê pojawi³a, zg³osiæ j¹, zwróciæ
uwagê. Nie by³o takiej sytuacji. Wiêcej, ca³a praca
podkomisji polega³a w³aœnie na tym, ¿eby zebraæ
mo¿liwie najwiêcej informacji, po to, ¿eby nie
przyjmowaæ ustawy pochopnie, szybko i nawet
bez konsultacji spo³ecznych, o których tutaj pan
senator mówi³. Myœlê wiêc, ¿e tutaj by³o dzia³anie
wrêcz odwrotne, w takim kierunku, aby praca ko-
misji i efekt jej dzia³añ by³y jak najlepsze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e bez wzglêdu na w¹tpliwoœci, które

dzisiaj mamy i które, jak s¹dzê, w bardzo dobry
sposób próbujemy wyjaœniæ, bo sprawa jest istot-
na… To bardzo d³ugo oczekiwana ustawa. Mimo
¿e 2004 r. tak naprawdê, jeœli chodzi o przepisy,
by³ niedaleko, niemniej jednak ustawa siê zesta-
rza³a ze wzglêdu na zmianê sytuacji, ze wzglêdu

na mo¿liwoœci i kondycjê gospodarki, a w konsek-
wencji tak¿e mo¿liwoœci gmin.

Postaram siê krótko, w in¿ynierskim ujêciu
przedstawiæ, jakich bardzo wa¿nych zakresów
i zmian wed³ug mnie to dotyczy.

Pierwszy zakres dotyczy uproszczeñ pewnych
terminów, pojêæ, ¿eby nie by³o póŸniej w¹tpliwo-
œci interpretacyjnych – na tyle, na ile uda³o siê
w tej ustawie to uczyniæ – a zarazem spowalniania
przyst¹pienia do procesu inwestycyjnego. Przy-
wo³am chocia¿by dla mnie osobiœcie bardzo wa¿-
ne doprecyzowanie zwi¹zane z us³ugami w zakre-
sie badañ naukowych.

Nastêpna sprawa to p³aszczyzna finansowa do-
tycz¹ca zmian, przyjêcie zasady, ¿e zamawiaj¹cy,
który przewiduje udzielenie zamówieñ publicz-
nych, okreœla wadium dla wartoœci zamówienia,
zmniejszenie z siedmiu do piêciu liczby wykonaw-
ców ze wzglêdu na wartoœæ zamówienia itd., czas
realizacji inwestycji… Przede wszystkim dzia³a-
nia, które s¹ zwi¹zane z rozpoczêciem zamówie-
nia publicznego, to jest w konsekwencji skróce-
nie, w wyniku tej ustawy, czasu realizacji inwe-
stycji. A co to oznacza? Mamy i mieliœmy dowody –
inflacja, sprawy zwi¹zane z kursem euro, rozpo-
czêcie projektów. Myœlê, ¿e w znaczny sposób po-
zwoli to na zdecydowanie wiêksz¹ efektywnoœæ
wykorzystania pieniêdzy z Unii czy te¿ z konkret-
nych bud¿etów.

Jeszcze jeden element, na który chcê zwróciæ
uwagê – kontrola. Ten temat zosta³ w ustawie
podjêty i myœlê, ¿e ryzyko zwi¹zane z niektórymi
rozwi¹zaniami, o których tu mowa by³a… Mnie
tak¿e nurtuj¹ pewne propozycje zmian. Niemniej
wydaje siê – przynajmniej wed³ug mnie, o tym mó-
wi³ tak¿e pan profesor Kieres – ¿e ma³o mówimy
o egzekwowaniu mo¿liwoœci, które s¹. W tej usta-
wie, chocia¿by w art. 162, pojawiaj¹ siê takie mo¿-
liwoœci. Ale pojawia siê tak¿e, i myœlê, ¿e to jest
bardzo wa¿ne, uœciœlenie, ¿e – i tu zacytujê – „wy-
konawców, którzy wyrz¹dzili szkodê, nie wykonu-
j¹c zamówienia lub wykonuj¹c je nienale¿ycie”,
wykluczaæ siê bêdzie z postêpowania o udzielenie
zamówieñ, je¿eli szkoda zostanie stwierdzona. To
bardzo wa¿ne, aby nie dochodzi³o do niewykona-
nia b¹dŸ, w cudzys³owie, blokowania rozpoczêcia
inwestycji, co w konsekwencji skutkuje przed³u-
¿eniem czasu trwania inwestycji, a na jej zakoñ-
czenie du¿o wiêkszym wydatkowaniem œrodków.

W mojej ocenie omawiana ustawa ma trzy pod-
stawowe – myœlê, ¿e dla nas te¿ powinno to byæ
wskazanie – wa¿ne konsekwencje. Bêdzie zwiêk-
szenie efektywnoœci wykorzystania œrodków,
w tym unijnych. I tu tak¿e mam pewn¹ obawê, czy
po¿¹dane jest rozró¿nianie œrodków unijnych
i bud¿etowych, poniewa¿ w trakcie realizacji za-
dañ, na przyk³ad ze wzglêdu na zmianê kursu lub
inne zdarzenia, podwy¿ki cen, ta relacja mo¿e byæ
zachwiana. Nastêpnie chodzi o czas realizacji in-
westycji, gdy¿ wiemy, ¿e przystêpujemy do wyko-
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rzystywania pieniêdzy na tak d³ugo oczekiwane
lata 2007–2013, i mam nadziejê, ¿e uda siê je wy-
korzystaæ w 100%. Ostatnia sprawa jest zwi¹zana
z w¹tpliwoœciami, które budzi mo¿liwoœæ dania
szerszych uprawnieñ samorz¹dowi. Uwa¿am, na
podstawie swojego doœwiadczenia, i¿ nale¿y da-
waæ te mo¿liwoœci, ale bardzo uwa¿nie je kontro-
lowaæ i wyci¹gaæ wnioski. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa nowelizuj¹ca w art. 1 pkt 12 zmienia

art. 36 ustawy nowelizowanej w ten sposób, i¿
stwierdza: „Wykonawca mo¿e powierzyæ wykona-
nie zamówienia podwykonawcom, z wyj¹tkiem
przypadku gdy ze wzglêdu na specyfikê przedmio-
tu zamówienia zamawiaj¹cy zastrze¿e w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, ¿e czêœæ
lub ca³oœæ zamówienia nie mo¿e byæ powierzona
podwykonawcom”. Czyli przepis ten wprowadza
à discretion zasadê pos³ugiwania siê podwyko-
nawcami i od tej zasady przewiduje wyj¹tki. To
mo¿e byæ uzasadnione, je¿eli chodzi o warunki,
jakim powinna odpowiadaæ specyfikacja istot-
nych warunków zamówienia, mam jednak w¹tpli-
woœci, czy przy aprobowanej przeze mnie popraw-
ce mniejszoœci, mówi¹cej o uproszczeniu proce-
dur w przypadku spó³ek komunalnych i zawiera-
nia umów w drodze porozumienia, ta zasada rów-
nie¿ powinna obowi¹zywaæ. Podzielam tutaj
w pe³ni zastrze¿enia kolegi senatora Leona Kiere-
sa i jego ocenê sytuacji.

W zwi¹zku z tym, ¿e niew¹tpliwie mamy tutaj
do czynienia z odstêpstwem od zasady konkuren-
cyjnoœci, ¿e nie ma pe³nego spektrum ofert korzy-
stniejszych od tych, które oferuje spó³ka komu-
nalna, trzeba otoczyæ to szczególn¹ kontrol¹
i przyj¹æ chyba odmienn¹ zasadê, któr¹ proponu-
jê w poprawce do tej poprawki. Poprawka jest
przeze mnie aprobowana, ale z³o¿ê jeszcze tak¹
poprawkê, i¿ dodaje siê tutaj punkt mówi¹cy, ¿e
spó³ka wykona zamówienie bez udzia³u podwyko-
nawców – odwrotnie ni¿ w tej zasadzie, która obo-
wi¹zuje przy ofercie przetargowej – ale z wyj¹t-
kiem przypadku, gdy ze wzglêdu na specyfikê
przedmiotu zamówienia w umowie w wyniku po-
rozumienia zastrze¿e siê, ¿e czêœæ lub ca³oœæ za-
mówienia mo¿e byæ powierzona podwykonaw-
com. Wtedy sytuacja jest czytelna od razu na po-

cz¹tku, aprobowana w samym porozumieniu i za-
kres kontroli, o której tutaj by³a mowa, o której
mówi³ pan prezes, jest ju¿ od pocz¹tku pe³ny.

Wydaje mi siê, ¿e odwrócenie zasady, je¿eli
chodzi o drogê porozumienia i uprzywilejowany,
uproszczony sposób powierzania zadañ w³as-
nych jednostek samorz¹du terytorialnego spó-
³ce, której zasadnicza czêœæ dzia³alnoœci dotyczy
wykonywania tych czynnoœci czy dzia³alnoœci go-
spodarczej na rzecz jednostki samorz¹du teryto-
rialnego, jest uzasadnione. Wnosi³bym o ewen-
tualne zaaprobowanie tej poprawki, oczywiœcie
je¿eli nie zostanie zaaprobowana dalej id¹ca po-
prawka z³o¿ona przez pana senatora Leona Kie-
resa.

Sk³adam tê poprawkê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Cichonia. Proszê

bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proponowane propozycje s¹, generalnie rzecz

bior¹c, do zaakceptowania, aczkolwiek mam parê
uwag natury technicznej, zwi¹zanych zw³aszcza
ze zmian¹ art. 22 ust. 1 pkt 2. W³aœciwie przychy-
lam siê do tego, co zauwa¿y³ tutaj pan senator
Kieres, ¿e sformu³owanie zezwalaj¹ce na zaanga-
¿owanie do przetargu podmiotu, który posiada
niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie oraz dysponuje
potencja³em technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne
zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnie-
nia potencja³u technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia, powinno byæ w tym osta-
tnim passusie, gdzie chodzi o udostêpnienie po-
tencja³u technicznego i osób zdolnych do wyko-
nania zamówienia, zmienione poprzez u¿ycie al-
ternatywy, czyli „lub”. Mo¿e siê przecie¿ zdarzyæ,
¿e ktoœ nie bêdzie dysponowa³ potencja³em te-
chnicznym, a bêdzie dysponowa³ osobami zdolny-
mi do wykonania zamówienia, albo na odwrót.
Ustawodawcy chyba chodzi³o o to, ¿eby ten pod-
miot kumulatywnie posiada³ œrodki techniczne
i osoby zdolne do wykonania zamówienia. Tak
wiêc, je¿eli któregoœ z elementów nie posiada, to
wystarczy, ¿eby przedstawi³ umowê, z której bê-
dzie wynika³o, ¿e bêdzie spe³nia³ te warunki,
i w zale¿noœci od tego, czego mu brakuje, czy tylko
potencja³u technicznego, czy osób, powinna byæ
umowa dotycz¹ca zapewnienia w³aœnie tych¿e
œrodków do wykonania zamówienia. St¹d wynika
potrzeba u¿ycia tutaj alternatywy, a nie spójnika
„i”, który wprowadza³by zupe³nie niepotrzebn¹
koniunkcjê. To jest jedna kwestia.
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Dalej, mam propozycjê poprawki do procedu-
ry zwi¹zanej ze sk³adaniem protestu i odwo³a-
nia. Chodzi mi o art. 180 ust. 2 i art. 184 ust. 2.
Uwa¿am, ¿e zupe³nie niepotrzebnie znowu
wprowadza siê zró¿nicowane terminy w zale¿-
noœci od tego, jaka jest wartoœæ przedmiotu za-
mówienia. Zdajê sobie sprawê, ¿e byæ mo¿e
ustawodawca zak³ada³, ¿e je¿eli jest wiêksza
wartoœæ przedmiotu zamówienia, to wiêcej cza-
su wymaga sformu³owanie protestu czy odwo³a-
nia. Ale trzeba zauwa¿yæ, ¿e nie zawsze to idzie
ze sob¹ w parze. Proszê pañstwa, czasami spra-
wa, która ma du¿¹ wartoœæ w wymiarze ekono-
micznym, z punktu widzenia wymogów formal-
noprawnych, jeœli chodzi o kwestionowanie, jest
bardzo prosta i na odwrót – sprawa, która w wy-
miarze czysto materialnym ma ma³¹ wartoœæ, od
strony prawnej, jeœli chodzi o jej kwestionowa-
nie, mo¿e byæ bardzo skomplikowana. Znamy to
przecie¿ z praktyki, wiemy, ¿e s¹ takie sytuacje.
Dlatego uwa¿am, ¿e wprowadzanie zró¿nicowa-
nych terminów co do protestu i odwo³ania jest
raczej niecelowe i prowadzi do pewnego rodzaju
ba³aganu prawnego. Mamy ju¿ tyle ró¿nych ter-
minów w ró¿nych procedurach, ¿e chyba nie ma
potrzeby ich mno¿enia – poza sytuacjami, kiedy
wystêpuj¹ jakieœ niezbêdne uwarunkowania,
które by rzeczywiœcie musia³y byæ udowodnio-
ne. Dlatego proponowa³bym, ¿eby ustanowiæ je-
den termin, najlepiej dziesiêciodniowy, na z³o-
¿enie i protestu, i odwo³ania. Nie wprowadzajmy
zró¿nicowañ, które nie s¹ niezbêdne, a tylko po-
woduj¹ du¿o zamieszania. Znowu pojawi siê
kwestia przeliczania, czy ma byæ termin sied-
miodniowy, czy dziesiêciodniowy, w zale¿noœci
od tego, jaka jest wartoœæ przedmiotu umowy.
Uwa¿am, ¿e jest to zupe³nie niecelowe. Zdajemy
sobie sprawê, jaki ba³agan wprowadzono w na-
szych procedurach, gdzie raz ustawodawca mó-
wi o terminie jednomiesiêcznym, a raz mówi
o terminie trzydziestodniowym – tak jest na
przyk³ad w przypadku sk³adania skargi do Na-
czelnego S¹du Administracyjnego. W przypad-
ku sk³adania skargi kasacyjnej do S¹du Najwy-
¿szego liczy siê to nie w dniach, tylko znowu
w miesi¹cach. Wiemy, jakie to potem powoduje
ró¿nego rodzaju perturbacje w wymiarze spra-
wiedliwoœci. Powinno siê wprowadzaæ jednolite
rozwi¹zania, a nie swego rodzaju ³amig³ówki,
sprawiaj¹ce, ¿e ka¿dorazowo trzeba szperaæ
w ustawach, które siê zmieniaj¹ w ogromnym
tempie, i badaæ, czy ma byæ termin siedmiodnio-
wy czy dziesiêciodniowy. Trzeba ustaliæ jedn¹
zasadê. Taka jest moja propozycja i tak¹ przed-
k³adam poprawkê w formie pisemnej. Proszê
bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli To-

masz Misiak, Leon Kieres, Piotr Andrzejewski
i Zbigniew Cichoñ.

W zwi¹zku z tym, ¿e z³o¿ono poprawki, pytam
pana prezesa Sadowego, czy chcia³by siê usto-
sunkowaæ do tych poprawek.

(Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych Jacek
Sadowy: Tak, Panie Przewodnicz¹cy.)

To zapraszam tutaj, do siebie.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Panie Przewodnicz¹cy! Wysoka Izbo!
W³aœciwie chcia³bym siê ustosunkowaæ do

poprawki pana senatora Cichonia, jeœli chodzi
o ten dziesiêciodniowy termin. Oczywiœcie,
mo¿na w dba³oœci o przejrzystoœæ ustawy uje-
dnoliciæ terminy. Ale chcia³bym zwróciæ uwa-
gê, ¿e w przypadku zamówieñ o mniejszej war-
toœci spowoduje to przed³u¿enie procedury
udzielania zamówienia publicznego. W tej
chwili w przypadku zamówieñ o mniejszej war-
toœci, ju¿ od 14 tysiêcy euro, bo od tego progu
ma zastosowanie ustawa, przewidywane s¹ na-
stêpuj¹ce terminy: na z³o¿enie protestu – sie-
dem dni, a na z³o¿enie odwo³ania – piêæ dni.
Wyd³u¿enie tego terminu na ka¿dym etapie do
dziesiêciu dni przed³u¿y proces udzielania za-
mówienia publicznego. Tylko do tej propozycji
poprawki chcia³bym siê ustosunkowaæ. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
W trakcie dyskusji zosta³y z³o¿one wnioski

o charakterze legislacyjnym. Proszê zatem Ko-
misjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz Komisjê Gospodarki Narodo-
wej o ustosunkowanie siê do tych propozycji
i przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej
sprawie.

G³osowanie w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo zamówieñ publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Zakoñczyliœmy omawianie tego punktu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samo-
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rz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

Sejm rozpatrzy³ tê ustawê 27 czerwca 2008 r.
Do Senatu przekazano j¹ 30 czerwca. Marsza³ek
Senatu, zgodnie z regulaminem, skierowa³ j¹ do
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej. Komisja przygotowa³a sprawo-
zdanie. Tekst ustawy – druk nr 196, sprawozda-
nie – druk nr 196A.

Pan senator Ireneusz Niewiarowski proszony
jest o przedstawienie sprawozdania komisji.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Ireneusz Niewiarowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie dotycz¹ce uchwalonej
przez Sejm w dniu 27 czerwca ustawy o zmianie
ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest dokonanie zmian w usta-
wach samorz¹dowych i przepisach prawa wybor-
czego, zgodnych z wyrokami Trybuna³u Konsty-
tucyjnego. Sejm uchwali³ wspomnian¹ ustawê na
podstawie dwóch projektów senackich, wykonu-
j¹cych wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego
z 2007 r. Poniewa¿ oba projekty dotyczy³y tej sa-
mej materii, Sejm postanowi³ po³¹czyæ to w jedn¹
ustawê. W przeciwieñstwie do Senatu w Izbie ni¿-
szej postanowiono rozszerzyæ legislacjê nie tylko
na zalecenia Trybuna³u Konstytucyjnego, posta-
nowiono te¿ zmieniæ inne przepisy – jak nas prze-
konywa³ pose³ sprawozdawca Witold Gintowt-
-Dziewa³towski z duchem trybuna³u i z intencja-
mi projektodawców.

Sejm podtrzyma³ uchwalony przez Senat me-
chanizm prawny umo¿liwiaj¹cy zaskar¿anie do
s¹du administracyjnego zarz¹dzeñ zastêpczych
wojewodów ka¿dej osobie, której interesu praw-
nego dotyczy owo zarz¹dzenie.

Inne rozwi¹zanie Sejm przyj¹³ wobec roz-
strzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego doty-
cz¹cego uchylenia art. 24j ust. 3 ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym. Przepis ten wskazywa³ termi-
ny sk³adania przez osoby do tego zobowi¹zane
oœwiadczeñ o dzia³alnoœci gospodarczej ma³¿on-
ka, informacji o zatrudnieniu ma³¿onka i tym po-
dobne. Terminy sk³adania oœwiadczeñ by³y zró¿-
nicowane, na przyk³ad dla jednych liczone od
dnia œlubowania, dla drugich – od dnia wyborów,
co te¿ zreszt¹ nie jest precyzyjnym okreœleniem.
Senat ujednolici³ te terminy, pozostawiaj¹c inne
zapisy niekwestionowane przez trybuna³. Sejm
skreœli³ ca³y art. 24j, czyli zlikwidowa³ obowi¹zek
sk³adania wymienionych oœwiadczeñ. Bezprzed-

miotowe sta³o siê uregulowanie terminów sk³a-
dania oœwiadczeñ. Kwestia ta wywo³a³a dyskusjê
na posiedzeniu komisji. Zg³oszona przez senato-
ra W³adys³awa Dajczaka poprawka o wykreœle-
nie art. 24j przepad³a niewielk¹ liczb¹ g³osów.
Myœlê, ¿e du¿y wp³yw na przyjêcie rozwi¹zania
sejmowego mia³y argumenty o praktycznych
trudnoœciach w egzekwowaniu przepisu o sk³a-
daniu oœwiadczeñ dotycz¹cych wspó³ma³¿on-
ków. W prawie mamy instytucjê separacji for-
malnej, mo¿e istnieæ nieformalna, mo¿e nie byæ
zgody wspó³ma³¿onka – tak miêdzy innymi argu-
mentowano. Oddzieln¹ kwesti¹ jest oczywiœcie
to, czy te argumenty s¹ rzeczywiste, czy sztucz-
ne. Trybuna³ zakwestionowa³ zró¿nicowane ter-
miny, zakwestionowa³ sk³adanie oœwiadczeñ do-
tycz¹cych osób wstêpnych, zstêpnych oraz ro-
dzeñstwa funkcjonariuszy samorz¹dowych. Nie
zakwestionowa³ – i trzeba to wyraŸnie powiedzieæ
– ograniczeñ antykorupcyjnych wobec ma³¿on-
ków. Stanowisko krytykuj¹ce zmiany dokonane
przez Sejm w tym zakresie zosta³o te¿ zawarte
w piœmie Transparency International Polska.
Wykroczê teraz nieco poza obowi¹zki sprawo-
zdawcy. Nie zdradzê tajemnicy, jeœli zapowiem,
¿e poprawki w tej kwestii pojawi¹ siê podczas
dyskusji.

Warto zwróciæ uwagê na zmiany pierwsz¹,
czwart¹, siódm¹, które wprowadzi³a Komisja Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, dotycz¹ce zasiadania w organach zarz¹dza-
j¹cych kontrolnych spó³ek z udzia³em gminnych
osób prawnych. Zmiany dotycz¹ odpowiednio
ustaw o samorz¹dzie gminnym, powiatowym i wo-
jewódzkim. Sejm w zakazie zasiadania w tych or-
ganach nie uj¹³ ma³¿onków. Komisja wnosi
o skreœlenie tych zmian, czyli proponuje powrót do
starego zapisu, w którym zakaz obejmuje nie tylko
radnych, wójtów, zastêpców, skarbników, sekre-
tarza, kierowników jednostek organizacyjnych, ale
te¿ ma³¿onków.

Druga wyraŸna ró¿nica w stanowiskach Sej-
mu i Senatu widoczna jest w przepisach o zasto-
sowaniu sankcji za niedope³nienie z³o¿enia oœ-
wiadczenia maj¹tkowego przez wójta, radnych
i inne osoby do tego zobowi¹zane. Trybuna³
orzek³, ¿e wprowadzenie wygaœniêcia mandatu
jako sankcji za uchybienie powinnoœci z³o¿enia
oœwiadczenia maj¹tkowego jest wkroczeniem
ustawodawcy w materiê chronion¹ konstytucyj-
nie jako czynne i bierne prawo wyborcze. Okreœli³
tê sankcjê – szczególnie, ¿e nie zosta³ okreœlony
drugi termin na z³o¿enie lub uzupe³nienie
oœwiadczenia maj¹tkowego – za zbyt rygorysty-
czn¹. Senat wobec takiego stanowiska wprowa-
dzi³ drugi termin, a gdyby nadal nie z³o¿ono oœ-
wiadczenia zaproponowa³ jako sankcjê utratê
diety lub p³acy do czasu uzupe³nienia. Sejm po-
par³ drugi termin, ale zamiast utraty diety wpro-
wadzi³, a w³aœciwie przywróci³, utratê mandatu.
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To rozstrzygniêcie wywo³a³o dyskusjê i w¹tpliwo-
œci, czy rozwi¹zanie jest konstytucyjne. Ostate-
cznie komisja uzna³a rozwi¹zania za dobre i je-
dnog³oœnie przyjê³a ten zapis.

Wysoki Senacie, warto zauwa¿yæ zmianê dzie-
si¹t¹, do art. 4 pkt 2, czyli do art. 191 ustawy – Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmi-
ków wojewódzkich, mówi¹c¹, ¿e instytucj¹ upra-
wnion¹ do rozpatrywania skarg w sprawie wygaœ-
niêcia mandatu jest s¹d administracyjny. Do-
tychczas by³ to w³aœciwy s¹d okrêgowy. Wskaza-
no te¿ termin rozpatrzenia: czternaœcie dni.

W zmianie dwunastej, do art. 4 pkt 5, czyli do
art. 194a ustala siê tryb zarz¹dzenia wyborów
uzupe³niaj¹cych po uprawomocnieniu siê wyroku
s¹du administracyjnego oddalaj¹cego skargê.
Praktyka by³a ró¿na. Bywa³o i tak, ¿e przed upra-
womocnieniem og³aszano wybory. W efekcie ma-
my takie sytuacje w kraju, ¿e jest dwóch wójtów
w jednej gminie.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej zrezygnowa³a z propozycji ju¿
wprowadzania w ¿ycie niektórych przepisów
omawianej ustawy, z ró¿nych powodów, ale tak¿e
z tego, ¿e s¹ niedokoñczone sprawy i tocz¹ce siê
procesy. Ustawa zatem bêdzie obowi¹zywaæ od
nastêpnej kadencji samorz¹dów.

Pozosta³e poprawki s¹ powtórzeniami przyjê-
tych rozwi¹zañ w odpowiednich ustawach, uœciœ-
laj¹ lub poprawiaj¹ redakcjê.

W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej wnoszê o przyjêcie
wszystkich trzynastu poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów… Ju¿ widzê, ¿e

pan senator Andrzejewski chce zadaæ pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Do kolegi sprawozdawcy. Pierwsze pytanie. Na
jaki dzieñ bêd¹ sk³adane oœwiadczenia – czy na
dzieñ kandydowania, czy na dzieñ wyboru, czy
na dzieñ z³o¿enia oœwiadczenia? Maj¹tek w miê-
dzyczasie mo¿na rozdysponowaæ b¹dŸ ukryæ,
w trakcie samej kampanii wyborczej. To podlega
kontroli.

Drugie pytanie. Czy mamy rozumieæ, ¿e w usta-
wie nast¹pi³a – zreszt¹ s³usznie postulowana
przez wiele osób – zmiana charakteru terminu,
w którym trzeba z³o¿yæ oœwiadczenie, z terminu
zawitego na termin przywracalny, choæby formal-
nie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Terminy zosta³y ujednolicone, przyjmuje siê

dzieñ œlubowania jako dzieñ, od którego liczy siê
owe terminy. Jeœli dobrze pamiêtam, jest zapisa-
ne, ¿e najpóŸniej po up³ywie trzydziestu dni od
dnia, w którym up³yn¹³ termin na z³o¿enie oœ-
wiadczenia.

(Senator Piotr Andrzejewski: Na przedstawicie-
la Pañstwowej Komisji Wyborczej cedujê te pyta-
nia, bo byæ mo¿e odpowiedŸ bêdzie bardziej kom-
petentna.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Za chwilê ten czas nast¹pi, jak najbardziej.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest, tak jest,

dziêkujê.)
Pan senator W³odzimierz Cimoszewicz, proszê

bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Mamy w tej sprawie bardzo dobr¹, w moim

przekonaniu, opiniê Biura Legislacyjnego – wyj¹t-
kowo precyzyjn¹, profesjonaln¹ prawniczo. Za-
wiera ona wiele propozycji rozmaitych poprawek,
zawiera tak¿e uwagi szczegó³owe. Chcia³bym
zwróciæ uwagê na pierwsz¹ z nich, odnieœæ siê do
pierwszej z nich, nawi¹zuj¹cej zreszt¹ do czegoœ,
o czym senator sprawozdawca ju¿ wspomnia³.
Chodzi o problem, czy sankcja w postaci pozba-
wienia mandatu nie jest sankcj¹ zbyt daleko
id¹c¹. Pan senator wspomnia³, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny mia³ w¹tpliwoœci, czy nie jest to
rozwi¹zanie ingeruj¹ce w konstytucyjn¹ sferê
prawa wyborczego. Ale tutaj jest jeszcze jeden
problem, równie¿ dotycz¹cy oceny z konstytucyj-
nego punktu widzenia, mianowicie proporcjonal-
noœci sankcji do przyczyny jej zastosowania.
Sk¹d takie stanowisko komisji, o którym pan
wspomnia³, dlaczego jednomyœlnie opowiedziano
siê za takim rozwi¹zaniem? Ja wiem, ¿e bardzo
czêsto w rozmaitych dyskusjach publicznych
przewa¿a taki dziarski rygoryzm przy stosowaniu
sankcji karania. Ale czy nie by³oby rzecz¹ roz-
s¹dn¹ unikn¹æ po raz kolejny sparzenia siê w wy-
niku tego, ¿e byæ mo¿e ustawa zostanie zaskar¿o-
na do Trybuna³u Konstytucyjnego, a trybuna³
przypomni o swoim stanowisku w tego typu przy-
padkach? Czy nie by³oby rzecz¹ rozs¹dn¹ stoso-
wanie pewnego stopniowania sankcji? Na przy-
k³ad mogê sobie wyobraziæ, ¿e w przypadku upor-
czywego powstrzymywania siê przed z³o¿eniem
oœwiadczenia mo¿na by³oby zacz¹æ tak¿e ograni-
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czaæ prawa wykonywania publicznego mandatu,
chocia¿by uczestniczenia w podejmowaniu de-
cyzji, poza oczywiœcie sankcjami natury finanso-
wej. Dlaczego wiêc komisja zajê³a takie stanowis-
ko, które ju¿ by³o kwestionowane przez Trybuna³
Konstytucyjny?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Tak, to rzeczywiœcie wywo³a³o dyskusjê na po-

siedzeniu komisji, wzbudzi³o w¹tpliwoœci. Zwró-
cono uwagê, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny szczegól-
nie podkreœli³, ¿e sankcja jest nieproporcjonalna,
zbyt dotkliwa w sytuacji, kiedy nie ma drugiego
terminu. W obecnym rozwi¹zaniu pojawia siê
drugi termin i dopiero w sytuacji, kiedy po zwró-
ceniu uwagi panu wójtowi przez przewodnicz¹ce-
go, na przyk³ad rady, nadal nie jest wype³nione
oœwiadczenie, ta sankcja dzia³a. Tak rozstrzyg-
niêto. Potwierdzam, ¿e by³y w¹tpliwoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Jeœli mo¿na jeszcze, kontynuuj¹c ten w¹tek.

Ale dlaczego komisja opowiada siê za takim rygo-
ryzmem? Dlaczego stosowaæ tak daleko id¹c¹ ka-
rê? Czemu to ma s³u¿yæ?

Senator Ireneusz Niewiarowski:
By³y tu podawane przyk³ady, mo¿e nie samych

wójtów, bo akurat taka sytuacja nie jest znana,
ale znane s¹ sytuacje zachowañ radnych, którzy
nawet w sposób publiczny oœwiadczali, ¿e bez
wzglêdu na rozwi¹zania oni takiego oœwiadczenia
nie z³o¿¹. I wówczas byœmy mieli sytuacjê, ¿e san-
kcja pozbawienia diety jest niedostateczna, jest
za ma³o dotkliwa. To by³ jeden z wa¿nych argu-
mentów, ¿eby przyj¹æ sankcjê bardziej dotkliw¹ –
pozbawienia mandatu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a

wniesiona jako projekt senacki. Do reprezento-
wania stanowiska rz¹du upowa¿niony jest mini-
ster spraw wewnêtrznych i administracji.

Witam podsekretarza stanu, pana ministra
Zbigniewa Sosnowskiego i sekretarza Pañstwo-

wej Komisji Wyborczej, pana Kazimierza Czaplic-
kiego.

Czy któryœ z panów ministrów chcia³by zabraæ
g³os?

Zapraszam, proszê bardzo. Oczywiœcie w spra-
wie rozpatrywanej ustawy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Resort spraw wewnêtrznych i administracji po-

zytywnie odnosi siê do poprawek zg³oszonych
przez Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej do uchwalonej przez Sejm
w dniu 27 czerwca 2008 r. ustawy o zmianie usta-
wy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

Chcia³bym z tego miejsca wszystkim paniom
i panom senatorom podziêkowaæ za pracê nad t¹
ustaw¹. Wierzymy, ¿e nowe rozwi¹zania, które zo-
sta³y zaproponowane w ustawie, pozytywnie
wp³yn¹ na stabilizacjê samorz¹dnoœci w Polsce.
Dziêkujê serdecznie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e pytanie pana senatora Andrze-

jewskiego by³o skierowane do pana Kazimierza
Czaplickiego. Czy móg³bym prosiæ pana mini-
stra o odpowiedŸ na to pytanie? Chyba ¿e pan
chce powiedzieæ coœ wczeœniej, ale je¿eli nie, to
poproszê o od razu odpowiedŸ.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: A mo¿na mieæ py-
tanie do tego pana ministra?)

Oczywiœcie, jak najbardziej. Pan prezes siê zbli-
¿a, a pan senator Bisztyga pyta pana ministra.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Chcia³bym, Panie Ministrze, o coœ zapytaæ, bo

kiedyœ ten problem mo¿e dotkn¹æ ka¿dego z nas.
Podzielam pogl¹d pana senatora Cimoszewicza
i chcia³bym, ¿ebyœcie pañstwo siê zastanowili, czy
nie z³agodziæ tych sankcji, bo to w którymœ mo-
mencie do was trafi i bêdziecie musieli póŸniej
rozstrzygn¹æ du¿y problem. Uwa¿am, ¿e…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to jest
dezyderat, a nie pytanie, Panie Senatorze.)

Czy pan minister nie uwa¿a, ¿e nale¿y te san-
kcje z³agodziæ, przynajmniej w tej czêœci? I czy jeœ-
li tak zostanie, to nie spodziewacie siê pañstwo
póŸniej z tego tytu³u kolejnych problemów, odwo-
³añ itd.?
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Trudno mi w tej chwili jednoznacznie odpowie-

dzieæ na to pytanie. Z uwag¹ przys³uchiwa³em siê
dyskusji w czasie posiedzenia komisji i pan pose³
sprawozdawca ju¿ podnosi³ argumenty ze wzglê-
du na które, ¿e tak powiem, obostrzono te san-
kcje. Podawano jako przyk³ad radnych, którzy nie
tyle zapomnieli o z³o¿eniu oœwiadczenia, ale czê-
sto jednoznacznie oœwiadczali, ¿e w ¿adnym wy-
padku go nie z³o¿¹. Zastanawialiœmy siê nad tym
i dzisiaj trudno zdecydowaæ jednoznacznie i pod-
j¹æ jakieœ inne decyzje, choæ mamy œwiadomoœæ,
¿e sankcja jest bardzo dotkliwa. Ale mo¿na by za-
daæ pytanie, jak inaczej przymusiæ radnego do
z³o¿enia takiego oœwiadczenia. Dziêkujê serdecz-
nie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e do pana ministra nie ma wiêcej

pytañ.
Zapraszam w takim razie pana prezesa… prze-

praszam, pana sekretarza PKW.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pañstwowa Komisja Wyborcza pozytywnie od-

nosi siê do propozycji zmian w ordynacji wybor-
czej do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz ustawie o wyborze bezpoœrednim
wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Pañstwowa Komisja Wyborcza od d³u¿szego
czasu wskazuje, i¿ dotychczasowe tryby wygasza-
nia mandatu radnego czy mandatu wójta i termi-
ny ustawowe zarz¹dzania tych wyborów, nieuw-
zglêdniaj¹ce tego, czy toczy siê jeszcze proces od-
wo³awczy od uchwa³ rad gmin, prowadzi³y do sy-
tuacji, o której mówi³ pan minister, ¿e oto czasami
by³o dwóch wójtów, ¿e w wyborach uzupe³nia-
j¹cych by³ wybierany radny, a s¹d administracyj-
ny przywraca³, w drodze stwierdzenia niewa¿no-
œci uchwa³y rady gminy o wygaœniêciu mandatu,
radnego do pe³nienia jego funkcji spo³ecznej.
A zatem ci¹gle powstawa³ dylemat, co z takim pro-
blemem zrobiæ. Zapisy, które s¹ zawarte w usta-

wie uchwalonej przez Sejm i w poprawkach Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej Senatu, zmierzaj¹ w tym w³aœnie kie-
runku, by problem rozwi¹zaæ.

Chcia³bym równie¿, jeœli wolno, podkreœliæ, ¿e
mielibyœmy tylko jedn¹ jednolit¹ œcie¿kê odwo-
³awcz¹ w sprawach wygaœniêcia mandatu radne-
go. Otó¿ do tej pory ordynacja wyborcza przewi-
duje niejako dwutorowoœæ. W przypadku, gdy ra-
da wygasi³a mandat radnego z powodu braku pra-
wa wyboru w dniu wyborów lub utraty prawa wy-
bieralnoœci, przys³ugiwa³a skarga do s¹du okrê-
gowego, czyli s¹downictwo powszechne zajmowa-
³o siê t¹ spraw¹. We wszystkich pozosta³ych przy-
padkach wygaœniêcia mandatu przys³ugiwa³a
skarga do s¹du administracyjnego. Obecne pro-
pozycje zmierzaj¹ do tego, ¿e w przypadku skargi
wszystkie sprawy bêd¹ rozpatrywane przez s¹d
administracyjny.

Jeœli chodzi zaœ o kwestie zwi¹zane ze sk³ada-
niem oœwiadczeñ maj¹tkowych przez radnych,
wójtów i burmistrzów, to Pañstwowa Komisja Wy-
borcza siê nie wypowiada, uznaj¹c, ¿e jest to poza
sfer¹ jej kompetencji. Mogê jedynie panu senato-
rowi Andrzejewskiemu, odpowiadaj¹c na pytanie,
na jaki dzieñ ma byæ z³o¿one przez niego oœwiad-
czenie, powiedzieæ, ¿e Pañstwowa Komisja Wy-
borcza prowadzi rejestr korzyœci i na przyk³ad uz-
naje, ¿e z³o¿ony rejestr korzyœci musi dotyczyæ da-
ty powo³ania czy objêcia stanowiska, wiêc w tej
sytuacji mo¿na by przyj¹æ, ¿e jest to dzieñ wybo-
rów. Ale wydaje siê, ¿e lepiej by by³o, gdyby by³o to
ustawowo uregulowane, zw³aszcza ¿e ustawa
o ograniczeniu dzia³alnoœci gospodarczej przez
osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne w tej materii po
prostu milczy. Przyjêta by³a praktyka, ¿e sk³ada
siê oœwiadczenia na dzieñ powo³ania na dane sta-
nowisko. Ale z ca³¹ pewnoœci¹ warto by by³o
w ustawie samorz¹dowej, w tych zmianach œciœle
okreœliæ ten termin. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy do dyskusji zapisany jest sena-

tor Mariusz Witczak.
Zapraszam, Panie Senatorze.
Wszyscy pañstwo senatorowie znaj¹ wymogi

regulaminowe dotycz¹ce dyskusji.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiœcie w Sejmie zasz³y dosyæ istotne

zmiany w tej inicjatywie senackiej, bo przypomnê,
¿e to by³a inicjatywa senacka wykonuj¹ca wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego. My w pierwszym od-
ruchu preferowaliœmy to, aby sankcja za niesk³a-
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danie oœwiadczenia by³a porównywalna z san-
kcjami z ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora, aby to by³ pewien wyznacznik standar-
dów, je¿eli chodzi o tego typu dzia³anie. W jakimœ
sensie ograniczyliœmy siê w wykonaniu wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego do tego aspektu
i oczywiœcie do tego, aby nie by³o w tej ustawie pe-
wnego zamieszania co do terminów sk³adania
ró¿nych oœwiadczeñ. Bo tak naprawdê najwiêk-
szy problem polega³ na tym, ¿e nie by³o wiado-
mo… to znaczy by³o wiadomo, tylko zapis powo-
dowa³ wielki problem, je¿eli chodzi o to, od kiedy
liczyæ termin na z³o¿enie oœwiadczenia: od daty
œlubowania, wyboru, a przy tym oœwiadczenie do-
tycz¹ce samorz¹dowca by³o sk³adane w jednym
terminie, dotycz¹ce wspó³ma³¿onka w innym. To
by³ podstawowy ba³agan i na tym siê koncentro-
waliœmy.

W Sejmie rzeczywiœcie zasz³y dosyæ istotne
zmiany i powrócono do sankcji utraty mandatu,
tyle ¿e zosta³a stworzona swego rodzaju procedu-
ra, dosyæ przejrzysta, polegaj¹ca na takim dwue-
tapowym dzia³aniu i na – o tym jeszcze nie by³o
mowy, a warto to podkreœliæ – skutecznym zawia-
domieniu samorz¹dowca. Terminy zosta³y uje-
dnolicone w ten sposób, ¿e oczywiœcie termin z³o-
¿enia oœwiadczenia liczy siê od daty œlubowania
czy zatrudnienia, powo³ania w zale¿noœci od cha-
rakteru pe³nionej funkcji czy pozycji w samo-
rz¹dzie. W sytuacji, gdy w ci¹gu tych trzydziestu
dni nie zostanie z³o¿one oœwiadczenie maj¹tkowe,
organ, który jest upowa¿niony do przyjêcia oœ-
wiadczenia, musi skutecznie zawiadomiæ samo-
rz¹dowca, ¿e takie oœwiadczenie musi z³o¿yæ. To
skuteczne zawiadomienie jest oczywiœcie bardzo
istotnym elementem, bo w jakimœ sensie niepro-
porcjonalnoœæ tej sankcji, czyli pozbawienia man-
datu samorz¹dowca, by³a œciœle powi¹zana z ter-
minami. Móg³ zapomnieæ, móg³ z jakichœ powo-
dów o jeden dzieñ spóŸniæ siê z oœwiadczeniem
i sankcja za to by³a bardzo rygorystyczna. Tu jest
stworzona procedura, która zapewnia to, ¿e kara
nie bêdzie tak rygorystyczna i nie nast¹pi tak
szybko, z zaskoczenia albo nie bêdzie dotyczy³a
nieumyœlnego postêpowania samorz¹dowca. Tak
wiêc musi byæ skuteczne zawiadomienie, a potem
jest jeszcze czternaœcie dni.

Chcê zwróciæ uwagê, ¿e w porównaniu z kon-
cepcj¹ sejmow¹ dodaliœmy jeszcze precyzji usta-
wie w ten sposób, ¿e uœciœliliœmy, i¿ w ogóle podej-
mowanie uchwa³ przez rady bêdzie musia³o na-
st¹piæ po terminie trzydziestu dni. Bo tak na-
prawdê z Sejmu przysz³a propozycja, co do której
mo¿na by³o mieæ w¹tpliwoœci, ¿e owszem, jest
trzydzieœci dni na z³o¿enie oœwiadczenia, ale jak
nie z³o¿y³, to zgodnie z t¹ pierwsz¹ wersj¹ sejmo-
w¹, mo¿na by by³o interpretowaæ to tak, ¿e
w ci¹gu trzydziestu dni rada ju¿ mo¿e spróbowaæ,

gdyby by³a nadgorliwa albo z³oœliwa, rozpocz¹æ
procedurê wygaszania mandatu. Zatem tutaj te¿
uœciœliliœmy, ¿e oczywiœcie liczenie tego terminu
musi nast¹piæ po drugim skutecznym zawiado-
mieniu, co jest logiczne. Taka by³a oczywiœcie in-
tencja ustawodawcy, ¿e liczy siê to po drugim ter-
minie, czyli po czternastu dniach, i dopiero wtedy
mo¿e rozpocz¹æ siê procedura wygaszenia man-
datu. To tylko gwoli uzupe³nienia.

Szanowni Pañstwo, rzeczywiœcie pan senator
Dajczak, jak pamiêtam, zg³asza³ wniosek o skreœ-
lenie wprowadzonego przez Sejm przepisu uchy-
laj¹cego art. 24j, tak aby przywróciæ rozszerzenie
sk³adanego przez samorz¹dowca oœwiadczenia
na wspó³ma³¿onka. My g³osowaliœmy przeciwko
temu rozwi¹zaniu, bo ten wprost, literalnie przy-
wrócony artyku³ by³by niekompletny, poniewa¿
zosta³ wczeœniej oczyszczony przez Trybuna³ Kon-
stytucyjny, to znaczy zniknê³y z niego terminy
i sankcja. Przywrócenie tego artyku³u skutkowa-
³oby stanem, ¿e nie by³oby wiadomo, w jakim ter-
minie nale¿a³oby rozszerzyæ oœwiadczenie w za-
kresie, które dotyczy wspó³ma³¿onków, i sankcji
w ogóle by nie by³o.

Poniewa¿ du¿o dyskutowaliœmy na ten temat
i pojawia³y siê rozmaite wnioski ró¿nych organi-
zacji, ¿e to jest po¿yteczne rozwi¹zanie, ¿eby je-
dnak samorz¹dowcy w tych specyficznych sytua-
cjach, kiedy ma³¿onek prowadzi na terenie gminy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ albo zawiera umowê cy-
wilnoprawn¹ – oczywiœcie tak¹, która nie dotyczy
podstawowych stosunków prawnych wynika-
j¹cych z korzystania z powszechnie dostêpnych
us³ug samorz¹du czy jakichœ tam innego typu –
byli zobowi¹zani takie oœwiadczenie sk³adaæ, ja
tak¹ poprawkê przygotowa³em. W pewnym sensie
ona jest w duchu tego, co proponowa³ pan sena-
tor, czy odpowiada na problem podnoszony przez
niego, tyle ¿e jest, jak s¹dzê, bardziej dopracowa-
na. Przede wszystkim jest sankcja adekwatna do
tej, która dotyczy samorz¹dowca, jest ten dwu-
stopniowy termin, to znaczy jest trzydzieœci dni od
z³o¿enia œlubowania, potem jest skuteczne zawia-
domienie i jeszcze jest czternaœcie dni.

Chcê od razu powiedzieæ, ¿e to nie jest taki ry-
gorystyczny zapis i nie wprowadza on takiego ba-
³aganu jak ten, który by³ w poprzedniej ustawie,
poniewa¿ tu mówimy tylko o ma³¿onkach, nie mó-
wimy o wstêpnych, nie mówimy o rodzeñstwie,
o wszystkim tym, o czym negatywnie wypowiada³
siê Trybuna³ Konstytucyjny. Tu jest procedura ta-
kiej swego rodzaju kooperacji organu, który wy-
maga, czyli na przyk³ad przewodnicz¹cego rady,
który wymaga od radnego tego typu oœwiadcze-
nia. Jest swego rodzaju instytucja kooperacji,
dlatego ¿e nawet je¿eli samorz¹dowiec nie rozsze-
rzy tego zakresu oœwiadczenia o wspó³ma³¿onka,
to organ bêdzie musia³ go o tym zawiadomiæ, to
znaczy bêdzie musia³a nast¹piæ jakaœ wspó³pra-
ca. Tak wiêc jest to nieszczególnie, powie-
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dzia³bym, w sensie praktycznym, rygorystyczne
rozwi¹zanie dla samorz¹dowca. On musi byæ za-
wiadomiony, musi siê do tego ustosunkowaæ. Nie
bêdzie zaskoczony, nawet je¿eli nie rozumie, czy
to jest dzia³alnoœæ prowadzona na terenie gminy,
czy umowa cywilnoprawna siê kwalifikuje, czy siê
nie kwalifikuje, tego typu sytuacj¹ i pozbawiony
mandatu, tylko bêdzie uczestniczy³ w pewnej pro-
cedurze, któr¹ móg³bym roboczo nazwaæ proce-
dur¹ kooperacji.

Proponujê Wysokiej Izbie rozwi¹zanie, które
w jakimœ sensie jest, jak s¹dzê, kompromisem, bo
spe³ni te postulaty, ¿eby jednak w gminach, w sa-
morz¹dzie – i nie tylko, bo oczywiœcie ta ustawa
dotyczy wszystkich szczebli, czyli adekwatnie
szczebla powiatowego, to znaczy starostów i wa¿-
niejszych urzêdników samorz¹dowych, radnych
powiatowych, oraz szczebla wojewódzkiego, to
znaczy marsza³ków, cz³onków zarz¹du, radnych
sejmiku itd., itd. – w sytuacji tego typu w oœwiad-
czeniu te kwestie pokazywaæ.

Od razu chcê powiedzieæ, ¿e nie ma tutaj pro-
blemu konkubinatu, nie ma takich zagro¿eñ, ¿e
ktoœ bêdzie ze wzglêdu na jakichœ bliskich cz³on-
ków rodziny zobowi¹zany do sk³adania tego oœ-
wiadczenia. To jest dosyæ klarowna sprawa. Na-
wet gdyby zachodzi³a sytuacja, w której relacje
miêdzy wspó³ma³¿onkami, mówi¹c najdelikat-
niej, nie s¹ szczególnie ciep³e, to i tak oczywiœcie
jest to tylko oœwiadczenie ze strony samorz¹dow-
ca, a wiêc nie ma tutaj jakiegoœ szczególnego za-
gro¿enia nierealizowalnoœci¹ tego zapisu. Pod
tym k¹tem równie¿ zastanawialiœmy siê i z pra-
wnikami, i z samorz¹dowcami, jak skonstruowaæ
tego typu poprawkê do tej ustawy. Sk³adam j¹
Wysokiej Izbie. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora W³adys³awa Dajczaka,

który ju¿ siê zbli¿a, o zabranie g³osu.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na pocz¹tek wyra¿ê swoje zadowolenie z tego,

co us³yszeliœmy od pana przewodnicz¹cego Wit-
czaka, poniewa¿ faktycznie wykreœlenie art. 24j
w tej propozycji zmiany ustawy jest dla nas nie
do przyjêcia i bardzo siê cieszê, ¿e kole¿anki i ko-
ledzy z Klubu Senatorów Platformy Obywatel-
skiej do tego tematu powrócili. Tak jak pan sena-
tor Witczak wspomnia³, ja zasygnalizowa³em te-
mat na posiedzeniu komisji, ale jak najbardziej
to wymaga³o doprecyzowania, i w zakresie termi-
nu, i w zakresie sankcji, i równie¿ my nad tym

problemem pracowaliœmy. Nasz klub tak¿e zg³o-
si propozycje poprawek w tym wzglêdzie. Ale
chcia³bym tak¿e w imieniu senatorów z Klubu
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwoœæ zg³osiæ
kilka uwag co do samego trybu pracy nad t¹ dzi-
siejsz¹ zmian¹, która ma dotyczyæ w³aœnie ustaw
samorz¹dowych.

Zmiany, nad którymi dzisiaj pracujemy, wyni-
kaj¹ z trzech orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjne-
go. Przypomnê je króciutko. Pierwsze orzeczenie,
z lipca 2004 r., dotyczy³o w³aœnie ograniczeñ an-
tykorupcyjnych, domagania siê sk³adania oœ-
wiadczeñ maj¹tkowych przez wstêpnych, zstêp-
nych oraz rodzeñstwo funkcjonariuszy samo-
rz¹dowych. Drugi wyrok, z marca 2007 r. – wszys-
cy pamiêtamy tê sprawê – to orzeczenie dotycz¹ce
szeregu przepisów mog¹cych doprowadziæ do po-
zbawienia mandatu prezydenta Warszawy za
spóŸnienie siê ze z³o¿eniem oœwiadczenia doty-
cz¹cego prowadzonej przez mê¿a dzia³alnoœci go-
spodarczej. I trzecie orzeczenie Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, z lipca 2007 r., dotyczy³o sytuacji,
gdy zarz¹dzenia zastêpczego wojewody o utracie
mandatu nie móg³ zaskar¿yæ bezpoœrednio sam
zainteresowany. W³aœnie przytoczone wyroki
Trybuna³u Konstytucyjnego by³y powodem
przygotowania przez Komisjê Ustawodawcz¹ Se-
natu dwóch projektów ustaw maj¹cych czyniæ za-
doœæ uwagom, które w swoich orzeczeniach pod-
nosi³ Trybuna³ Konstytucyjny. Pierwszy z tych
projektów dotyczy³ wprowadzenia procedury
umo¿liwiaj¹cej podmiotom, o których mówi siê
w art. 98a ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminy,
sk³adanie skargi do s¹du na zastêpcze zarz¹dze-
nie wojewody, a drugi regulowa³ sprawê sankcji
za niez³o¿enie w terminie oœwiadczenia oraz uje-
dnolica³ terminy sk³adania tych oœwiadczeñ.

W imieniu naszego klubu chcê powiedzieæ, ¿e
dla nas pewnym zaskoczeniem, niema³ym zasko-
czeniem, jest to, ¿e w odpowiedzi na propozycjê
Senatu uporz¹dkowania prawa po wyrokach Try-
buna³u Konstytucyjnego Sejm odsy³a Senatowi
ustawê os³abiaj¹c¹ system prawnej ochrony
przed korupcj¹ w samorz¹dach. Wróci³a bowiem
do nas ustawa, która zawiera zmiany porz¹dku-
j¹ce zwi¹zane ze sk³adaniem oœwiadczeñ funkcjo-
nariuszy samorz¹dowych, zgodne z wyrokami
Trybuna³u Konstytucyjnego, ale te¿ pozbawiona
przepisu o obowi¹zku sk³adania oœwiadczeñ
o dzia³alnoœci gospodarczej ma³¿onków funkcjo-
nariuszy samorz¹dowych i umowach cywilnopra-
wnych zawartych przez ma³¿onków, je¿eli zosta³y
zawarte z organami gminy czy jednostkami orga-
nizacyjnymi gminy.

Pan senator sprawozdawca wspomnia³, ¿e
Sejm postanowi³ po³¹czyæ dwa projekty senackie,
poniewa¿ w zasadzie dotyczy³y one jednego zakre-
su spraw. Ale myœlê, ¿e nie do koñca mo¿emy po-
wiedzieæ, ¿e Sejm je po³¹czy³, poniewa¿ Sejm po-
traktowa³ – tak mi siê wydaje – oba projekty se-
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nackie wy³¹cznie jako sygna³, ¿e jest potrzeba
zmian w tej ustawie. Nie pracowa³ nad senackimi
projektami ustaw, ale powróci³ do projektu usta-
wy, który zosta³ zg³oszony przez grupê pos³ów So-
juszu Lewicy Demokratycznej w marcu 2007 r.
i który, z uwagi na zasadê dyskontynuacji prac
parlamentarnych, do tej pory znajdowa³ siê w ar-
chiwum. Jest to dla nas dziwna sytuacja, ze zdzi-
wieniem przyjmujemy takie potraktowanie pro-
pozycji senackich.

Z niema³ym zdziwieniem przyjmujemy te¿ po-
stawê przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Kwiatkowskiego, przewodnicz¹ce-
go komisji, która jest przecie¿ bardzo zaanga¿o-
wana w poprawianie prawa po wyrokach Trybu-
na³u Konstytucyjnego. Chodzi o jakby zgodê na
to, ¿e projekty senackie traktuje siê tylko i wy³¹cz-
nie jako sygna³, a wprowadza siê swój projekt,
który ma niewiele wspólnego z propozycjami
przed³o¿onymi przez Senat, a dotycz¹cymi tylko
wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego. I z tym
zwi¹zana jest nasza reakcja na art. 21. Nie mo¿e
byæ zgody na to, aby powsta³o takie wra¿enie, ¿e to
Senat jest inicjatorem zmian w prawie samo-
rz¹dowym, zmian, które s¹ wyraŸnym krokiem
wstecz w walce z korupcj¹ w Polsce. Jest to po
prostu niedopuszczalna sytuacja z punktu widze-
nia zwyk³ych standardów, jakie powinny obo-
wi¹zywaæ w ¿yciu publicznym.

I tutaj mo¿e warto przypomnieæ, ¿e kiedy Try-
buna³ w swoim pierwszym orzeczeniu w lipcu
2004 r. wskazywa³, ¿e ograniczenia nie mog¹ byæ
zastosowane do wstêpnych, zstêpnych i rodzeñ-
stwa, stwierdzi³ jednoczeœnie, ¿e ta ocena nie mo-
¿e byæ odnoszona do ma³¿onków funkcjonariuszy
samorz¹dowych. Czyli wyraŸnie wskaza³, ¿e nie
ma ¿adnego powodu, aby w tym zakresie noweli-
zowaæ przepisy ustaw samorz¹dowych, co w³aœ-
nie nam zaproponowa³ Sejm. Myœlê, ¿e tak jak
wspomnia³em, przejrzystoœæ ¿ycia publicznego
w samorz¹dzie terytorialnym przek³ada siê na
prawid³owoœæ gospodarowania mieniem publicz-
nym. Za nietrafny nale¿y uznaæ argument, który
siê pojawia³, o prawie do prywatnoœci osób za-
rz¹dzaj¹cym tym maj¹tkiem; uznano go za argu-
ment przemawiaj¹cy przeciwko ujawnieniu da-
nych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ osoby publicznej
oraz jej ma³¿onka. Jest dla nas oczywiste, ¿e ka¿-
da osoba podejmuj¹ca siê sprawowania funkcji
publicznej w organach samorz¹du musi siê liczyæ
z tym, i¿ konsekwencj¹ piastowania urzêdu bê-
dzie wiêksze zainteresowanie jej ¿yciem prywat-
nym; takie konsekwencje bêd¹ te¿ dotyczy³y oso-
by jej najbli¿szej, czyli wspó³ma³¿onka. W zwi¹z-
ku z tym nie mo¿e byæ naszej zgody na propono-
wane zmiany. Traktujemy je jako niezrozumia³e
w œwietle orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego.
Nie mo¿emy wyraziæ zgody tak¿e na to, aby przepi-

sy antykorupcyjne w ustawie samorz¹dowej czy-
niæ martwymi, a otwieraæ drogê patologiom.

W zwi¹zku z tym, Panie Marsza³ku, pozwolê so-
bie równie¿ z³o¿yæ poprawkê w tym zakresie, któ-
ra okreœla œciœle terminy i sankcje dotycz¹ce nie-
z ³ o ¿en ia s tosownych oœwiadczeñ przez
wspó³ma³¿onka osoby funkcyjnej w samorz¹dzie
terytorialnym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski, zapra-

szam na mównicê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zasadne jest pytanie o to, czy przywrócenie

sankcji wygaœniêcia mandatu radnego, wójta
z powodu niez³o¿enia oœwiadczenia maj¹tkowego
nie narusza zasady proporcjonalnoœci, ze wzglê-
du na koniecznoœæ stosowania œrodków adekwat-
nych do stopnia uchylania siê, do zakresu i cha-
rakteru tego uchylania siê od z³o¿enia stosowne-
go oœwiadczenia maj¹tkowego. Poprzednio ordy-
nacja wyborcza niew¹tpliwie zbyt formalizowa³a
to zagadnienie, zakreœlaj¹c termin zawity. To zna-
czy, niezale¿nie od przyczyn i od podmiotowych
cech tego uchylenia siê, zawinionego b¹dŸ nieza-
winionego, samo uchybienie terminowi powodo-
wa³o utratê mandatu. Reprezentowa³em pogl¹d,
¿e jest to niew³aœciwe rozwi¹zanie, naruszaj¹ce
zasadê proporcjonalnoœci, ju¿ wówczas, kiedy
uchwalono tê ordynacjê, co znalaz³o potwierdze-
nie w orzeczeniach Trybuna³u Konstytucyjnego.

Czy dzisiaj mo¿emy mówiæ o podobnym za-
strze¿eniu? Moim zdaniem nie, dlatego ¿e zmieni³
siê charakter tego wymogu. Po pierwsze, termin
przesta³ byæ terminem zawitym, terminem for-
malnym, jest terminem proceduralnie przywra-
calnym. Po drugie, z procedury wynika koniecz-
noœæ upewnienia siê, ¿e odmowa z³o¿enia takiego
oœwiadczenia nie wyp³ywa z przyczyn niezale¿-
nych od osoby zobowi¹zanej, tylko jest rezultatem
celowego zaniechania. Je¿eli ktoœ celowo uchyla
siê od kontroli antykorupcyjnej, obejmuj¹c sta-
nowisko, z którym wi¹¿¹ siê miêdzy innymi decyz-
je o charakterze maj¹tkowym, to nie zas³uguje na
to, ¿eby pe³niæ ten mandat, i wtedy rozwi¹zanie
jest s³uszne. By³o ono nies³uszne przy poprzed-
nim charakterze rygorów ordynacji wyborczej,
przy niezachowaniu terminu, jest zaœ s³uszne
przy dzisiejszych kryteriach. A one, po pierwsze,
przywracaj¹ ten termin, po drugie, powoduj¹ ko-
niecznoœæ zwrócenia uwagi i wezwania ponownie
do z³o¿enia oœwiadczenia, przy jednoczesnym
upewnieniu siê, ¿e osoba, która ma z³o¿yæ oœwiad-
czenie, która jest obci¹¿ona tym obowi¹zkiem, ce-
lowo uchyla siê od tego. Problem tkwi w celu,
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w wype³nieniu celu, jakim jest uchronienie wszy-
stkich osób, których dotyczy zakres imperium
i w³adztwa, które reprezentuje osoba korzysta-
j¹ca z mandatu, przed nieczytelnym, nietranspa-
rentnym sposobem uzale¿nienia tej osoby od jej
sytuacji maj¹tkowej, stronniczoœci, zaanga¿owa-
nia, interesu w³asnego b¹dŸ interesu cudzego –
jednym s³owem, od tego, co nazywamy korupcj¹,
zarówno w sensie potocznym, jak i w sensie poli-
tycznym. Byæ mo¿e w tym zakresie ustawa nie jest
rygorystyczna,  tak jak i ordynacja wyborcza.

Nastêpnym zagadnieniem, s³usznie postawio-
nym przez Biuro Legislacyjne, jest problem rele-
wantnoœci, to znaczy równoœci wobec prawa zaró-
wno co do wymogów, jak i co do sankcji. Wydaje
mi siê, ¿e poprawki, które proponuje komisja, wy-
równuj¹ zakres odpowiedzialnoœci. Te same wa-
runki relewantne – po pierwsze, zmiany charakte-
ru terminu, po drugie, przywrócenia tego termi-
nu, po trzecie, upewnienia siê, ¿e osoba zobo-
wi¹zana do oœwiadczenia celowo siê od niego
uchyla – powinny powodowaæ ten sam skutek.

Ostatnie zagadnienie dotyczy w³aœciwej weryfi-
kacji przez Naczelny S¹d Administracyjny popra-
wnoœci postêpowania organów stosuj¹cych to
prawo. Zarówno ustawa, jak i poprawki czyni¹
rozstrzygniêcia, które nast¹pi¹ w wyniku zreali-
zowania tych trzech orzeczeñ Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, moim zdaniem zgodnymi z zasad¹ re-
lewantnoœci, zgodnymi z zasad¹ proporcjonalno-
œci. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e zas³uguj¹ one na
poparcie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator W³odzimierz Cimoszewicz, proszê

bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
To pewnie bêdzie g³os wo³aj¹cego na puszczy,

co mo¿e w moim przypadku nie jest a¿ tak bardzo
zaskakuj¹ce, ale…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Rozumiem,
¿e pan senator mówi o Puszczy Bia³owieskiej.)

Tak w ogóle.
…ale nigdy doœæ apelowania o zdrowy roz-

s¹dek. Zasada proporcjonalnoœci – i tu chcia³bym
nawi¹zaæ do wyst¹pienia mojego poprzednika,
senatora Andrzejewskiego – musi oczywiœcie
uwzglêdniaæ nie tylko okolicznoœci naruszenia
prawa czy niewype³nienia obowi¹zku prawnego,
ale tak¿e znaczenie takiego naruszenia, takiego
nieprawid³owego zachowania, w tym tak¿e jego

spo³eczn¹ szkodliwoœæ. Proszê pañstwa, jest rze-
cz¹ oczywist¹, ¿e je¿eli jakieœ prawo obowi¹zuje,
to powinno byæ wykonywane. Na jego stra¿y, na
stra¿y tej powinnoœci musz¹ staæ odpowiednie
s³u¿by zaopatrzone w œrodki przymusu, w tym
tak¿e sankcje prawne. Ale wydaje siê, ¿e przy-
zwoite prawo w przyzwoitym pañstwie to prawo,
które nie jest brutalne. To prawo, które stara siê
osi¹gn¹æ swój cel przy wykorzystaniu mo¿liwie
najl¿ejszych instrumentów. Czyli nie wsadzamy
na dziesiêæ lat do wiêzienia kogoœ za przechodze-
nie ulicy na czerwonym œwietle, chocia¿ zapewne,
gdybyœmy tak postêpowali, to taka osoba przez
dziesiêæ lat nie przechodzi³aby ulicy na czerwo-
nym œwietle. I wtedy te¿ moglibyœmy mówiæ o sku-
tecznym zachowaniu i o skutecznej sankcji.

Nale¿a³em do ludzi, którzy tworzyli prawo
o tych oœwiadczeniach, o tych ograniczeniach
prowadzenia dzia³alnoœci publicznej. Pracowa-
liœmy nad tym w 1992 r. Wtedy towarzyszy³y nam
nadzieje, ¿e zwiêkszenie transparentnoœci, owe
oœwiadczenia, owe ograniczenia przyczyni¹ siê
do ograniczenia korupcji albo bêd¹ dzia³a³y pre-
wencyjnie. I z tych piêtnastu, szesnastu lat oczy-
wiœcie mogê sobie przypomnieæ kilka, czasami
nawet g³oœnych, przypadków rozmaitych pomy-
³ek przy wype³nianiu oœwiadczeñ maj¹tkowych,
ale nie potrafiê sobie przypomnieæ ani jednego
przypadku wykrycia korupcji w zwi¹zku z oœ-
wiadczeniami maj¹tkowymi, z³o¿onymi b¹dŸ
niez³o¿onymi oœwiadczeniami maj¹tkowymi.
A w tym czasie, jak przypuszczam, pewnie ze sto
albo dwieœcie tysiêcy ludzi – uwzglêdniaj¹c, ¿e
minê³o kilka kadencji, tak¿e samorz¹du – wy-
pe³ni³o takie oœwiadczenia. Z jednej wiêc strony
nie mam w¹tpliwoœci, ¿e te oœwiadczenia powin-
ny byæ wype³niane, skoro zachowujemy to w na-
szym systemie prawnym, ale z drugiej strony
apelowa³bym , ¿ebyœmy nie wmawiali sobie, ¿e to
jest jakiœ naczelny instrument, najbardziej sku-
teczny instrument walki z korupcj¹ wœród fun-
kcjonariuszy publicznych, bo tej korupcji by³o
i jest sporo; ci¹gle s³yszymy o nowych przyk³a-
dach pokazuj¹cych, ¿e prawie nikt nie jest na ni¹
odporny, w ka¿dym razie ¿adne œrodowisko poli-
tyczne nie jest na ni¹ odporne. I okazuje siê, ¿e
sk³adanie b¹dŸ niesk³adanie oœwiadczeñ maj¹t-
kowych wielkiego znaczenia tutaj nie ma.

Wspominam o tym po to, ¿eby nasza dysku-
sja, rozmowa o tym by³a po prostu racjonalna.
Wydaje mi siê, ¿e tworz¹c prawo powinniœmy
oczywiœcie zachowywaæ siê pragmatycznie,
choæby w tym sensie, ¿eby nie lekcewa¿yæ znane-
go orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego.
Naprawdê nie wiem, po co wk³adaæ wiele wysi³ku
w tworzenie ustaw, które z du¿ym prawdopodo-
bieñstwem mog¹ byæ uniewa¿nione. W moim ro-
zumieniu orzeczenie Trybuna³u, który mówi³
o naruszeniu zasady proporcjonalnoœci, nie do-
tyczy³o wy³¹cznie braku drugiego terminu. I tu-
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taj ów problem nie zosta³ rozwi¹zany w istotny
sposób czy uchylony przez dodanie owego dru-
giego terminu czy mo¿liwoœci zaskar¿ania, od-
wo³ywania siê. To jest oczywiœcie konieczne, ale
istota sprawy nie uleg³a zmianie. Powinniœmy za-
tem przestrzegaæ zasad pragmatyzmu. Ale cho-
cia¿ to jest bardzo wa¿ne, wydaje mi siê, ¿e nie
jest najwa¿niejsze. My po prostu powinniœmy
staraæ siê respektowaæ standardy przyzwoitego
prawa. Prawo nie powinno byæ nadmiernie bru-
talne, a w³adza nie powinna byæ egzekwowana
czy wykonywana w taki sposób, jakbyœmy byli
przekonani, ¿e oto wolno nam prawie wszystko.
To, ¿e przywracana zostaje sankcja pozbawienia
mandatu w przypadku niez³o¿enia oœwiadczenia
maj¹tkowego, jest w gruncie rzeczy wyrazem
bezradnoœci. To dlatego dopytywa³em siê, co
przekona³o komisjê, ¿eby poprzeæ to rozwi¹za-
nie, tê sankcjê, po to, ¿eby us³yszeæ to, co us³y-
sza³em. Bo jak go zmusiæ, ¿eby z³o¿y³ to oœwiad-
czenie? Mamy prawdopodobnie do czynienia
z problemem dotycz¹cym, byæ mo¿e, kilku, byæ
mo¿e kilkunastu ludzi w skali kilkudziesiêciu ty-
siêcy na pocz¹tku kadencji.

Czy rzeczywiœcie musimy siêgaæ po pa³ê base-
ballow¹, ¿eby rozwi¹zaæ ten problem? Dlaczego
nie próbujemy innych metod? Dlaczego poza
owym pozbawieniem korzyœci materialnych nie
zrobiæ czegoœ, co ju¿ sygnalizowa³em? Mo¿na do-
prowadziæ do tego, ¿eby taka osoba nie mia³a nic
do powiedzenia. Mo¿na ograniczaæ jej prawa, na
przyk³ad do zabierania g³osu albo uczestniczenia
w podejmowaniu decyzji, g³osowania czy podej-
mowania decyzji. Gdyby to trafi³o na organ wyko-
nawczy, który zosta³by w ten sposób pozbawiony
mo¿liwoœci wykonywania swojej funkcji, to za
chwilê siêgniemy do innych przepisów i powo³a-
my komisarza, dlatego ¿e w³adza samorz¹dowa
utraci³a zdolnoœæ do wykonywania swoich fun-
kcji. Dzia³aj¹c w ten sposób, mo¿na jednak bar-
dziej respektowaæ prawo obywateli do oceny sy-
tuacjê i wyci¹gniêcia wniosków przy okazji kolej-
nych wyborów.

Dlaczego my tu, w Warszawie, na Wiejskiej,
uwa¿amy, ¿e musimy za mieszkañców jakiejœ tam
gminy rozstrzygn¹æ problem radnego N, który siê
upar³, ¿e nie z³o¿y oœwiadczenia maj¹tkowego?
Mój g³os dotyczy bardziej pewnej filozofii tworze-
nia prawa, sprawowania w³adzy, ni¿ konkretnej
sprawy. W moim przekonaniu ta konkretna spra-
wa nie jest warta kruszenia kopii, bo pañstwo siê
nie trzêsie od tego, ¿e paru anarchizuj¹cych ludzi
albo takich, którzy kandydowali, bo nie wiedzieli,
¿e musz¹ ujawniæ swój maj¹tek, a potem siê do-
wiedzieli i postanowili nie ujawniaæ. Pañstwo siê
od tego nie wali i nie zawali. Wydaje mi siê wiêc, ¿e
strzelamy tutaj z rusznicy kalibru ileœ tam do ma-
³ego ptaszka. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli se-

natorowie Witczak i Dajczak.
Chcê zapytaæ panów ministrów: czy któryœ

z panów chcia³by siê wypowiedzieæ o tych wnios-
kach, które w skrócie przedstawiono z mównicy?
Panie Ministrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Dziêkujemy serdecznie.)

Rozumiem.
W takim razie, poniewa¿ zosta³y z³o¿one owe

wnioski, zgodnie z regulaminem proszê Komisjê
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania
w tej sprawie.

G³osowanie w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie nie-
których innych ustaw zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê panom za udzia³.
Zamykam punkt drugi.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu ujedno-
licenia terminologii informatycznej.

26 czerwca Sejm przyj¹³ tê ustawê. Do Senatu
przekazana zosta³a w tym samym dniu. Marsza³ek
skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki Narodowej i Ko-
misjiSamorz¹duTerytorialnego iAdministracji Pañ-
stwowej.Komisjeprzygotowa³yswojesprawozdania.

Tekst jest zawarty w druku nr 186, a sprawo-
zdania w drukach nr 186A i nr 186B.

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz… Ach, tutaj
pan jest! Proszê bardzo, przedstawia pan sprawo-
zdanie Komisji Gospodarki Narodowej.

Panie Senatorze, Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Gospodarki Narodowej sprawozdanie o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawie
o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii
informatycznej. Marsza³ek Senatu dnia 1 lipca
skierowa³ ustawê do komisji, której posiedzenie
odby³o siê w dniu 9 lipca 2008 r.

Zasadniczym celem ustawy jest wyra¿ona po-
trzeba ujednolicenia terminologii informatycz-
nej, która obecna jest w szeregu ustaw obo-
wi¹zuj¹cych w polskim systemie prawa. Zmiany
zawarte w przed³o¿onej nowelizacji obejmuj¹
trzydzieœci trzy ustawy. Polegaj¹ na wprowadze-
niu w miejsce dotychczasowych nowych okreœ-
leñ: „informatyczny noœnik danych”, „dokument
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elektroniczny”, „system teleinformatyczny” oraz
„œrodki komunikacji elektronicznej”, zdefinio-
wanych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji podmiotów realizuj¹cych zadania
publiczne.

Komisja na swoim posiedzeniu w sprawie tej¿e
ustawy zdecydowa³a siê zaproponowaæ przyjêcie
trzech poprawek. S¹ krótkie, wiêc szybko je
przedstawiê.

Poprawka pierwsza. W art. 9 w pkcie 2 ust. 1
otrzymuje brzmienie: „Minister w³aœciwy do
spraw administracji publicznej przeka¿e bankowi
na informatycznym noœniku danych bazê danych
adresowych uprawnionych, o których mowa
w art. 3”.

Poprawka druga. W art. 16 ust. 1 otrzymuje
brzmienie: „Oœwiadczenia woli sk³adane w zwi¹z-
ku z dokonywaniem czynnoœci w zakresie obrotu
towarami gie³dowymi mog¹ byæ sk³adane w po-
staci elektronicznej”.

I poprawka trzecia: w art. 34 w pkcie 1 wyrazy
„system informatyczny” zastêpuje siê wyrazami
„system teleinformatyczny”. Proponowane po-
prawki s¹ praktycznie poprawkami redakcyjny-
mi, wprowadzaj¹ jasnoœæ, czytelnoœæ i jednoli-
toœæ zapisów, dlatego te¿ w imieniu komisji pro-
szê o przyjêcie uchwa³y z za³¹czonymi poprawka-
mi dotycz¹cej ustawy o zmianie ustaw w celu
ujednolicenia terminologii informatycznej. Dziê-
kujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Dajczaka o przedstawie-

nie sprawozdania Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przed-
stawiæ sprawozdanie o rz¹dowym projekcie usta-
wy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia termino-
logii informatycznej. Pan senator, mój przedmów-
ca, przedstawi³ genezê tej ustawy. Projekt fakty-
cznie ma charakter wybitnie techniczny. Jak us-
³yszeliœmy, jej celem, co wyra¿a zreszt¹ sam tytu³,
jest ujednolicenie terminologii. Zmiany zawarte
w przed³o¿onej nowelizacji obejmuj¹ a¿ trzydzie-
œci trzy ustawy i polegaj¹ w³aœnie na wprowadze-
niu terminologii, o której wspomnia³ pan senator.

Króciutko o dyskusji i pracach w komisji. Pod-
czas pracy komisji zg³oszono trzy poprawki. Jeœli
pan marsza³ek pozwoli, to ja ich nie bêdê przyta-

cza³, poniewa¿ s¹ to te same poprawki, jakie zg³o-
si³a komisja, o której obradach pan senator spra-
wozdawca mówi³ wczeœniej, dodam tylko w dwóch
zdaniach, ¿e w dyskusji na posiedzeniu komisji
samorz¹du pojawia³y siê równie¿ poprawki ma-
j¹ce charakter merytoryczny. Jedn¹ z takich po-
prawek zg³osi³ pan senator Paszkowski, dotyczy³a
ona art. 27 i w opiniach Biura Legislacyjnego oraz
przedstawiciela ministerstwa by³a to poprawka
merytoryczna. Nie uzyska³a poparcia, ale przy tej
okazji dostaliœmy od pana ministra informacjê, ¿e
w tej chwili w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
i Administracji trwaj¹ prace nad nowelizacj¹
ustawy o informatyzacji i ¿e bêdzie to dobra okaz-
ja do uwzglêdnienia wszystkich kwestii merytory-
cznych. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie jednemu z dwóch senatorów sprawo-
zdawców?

Pan senator, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja nie wiem, czy to pytanie do panów sprawo-

zdawców, czy mo¿e do pana ministra. Chcia³bym
prosiæ o wyjaœnienie, co leg³o u podstaw tak wy-
j¹tkowego potraktowania partii politycznych,
chodzi o zapis art. 11, w dodanym art. 34 ust. 4a
i 38 ust. 3a. Art. 34, dotycz¹cy przepisu, który
mówi, ¿e partie polityczne sporz¹dzaj¹ coroczn¹
informacjê finansow¹ o otrzymanej subwencji
oraz o poniesionych kosztach, a ust. 4a – tego, ¿e
informacjê sk³ada siê na piœmie oraz na informa-
tycznym noœniku danych. I podobnie jest
w art. 38. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Który z panów senatorów bêdzie odpowiada³
senatorowi Meresowi?

Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Jeœli mo¿na, ja bardzo krótko, Panie Mar-
sza³ku.

Faktycznie, jak pan senator wspomnia³, jest to
pytanie do pana ministra, nie do sprawozdaw-
ców. Ten temat by³ poruszony na posiedzeniu
komisji, w³aœnie pan minister stwierdzi³, o czym
wspomnia³em wczeœniej, ¿e to bêdzie omawiane
na etapie prac nad nowelizacj¹ tej ustawy o infor-
matyzacji.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e by³ to rz¹dowy projekt usta-

wy. Rz¹d reprezentuje minister spraw wewnêtrz-
nych i administracji. Witam podsekretarza stanu,
pana ministra Witolda Dro¿d¿a.

Panie Ministrze, chcia³ pan zabraæ g³os, jak ro-
zumiem. Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie powtarzaj¹c ju¿ mo¿e zakresu tematyczne-

go samej ustawy, chcia³bym odnieœæ siê do trzech
poprawek, które zosta³y zg³oszone przez panów
senatorów z dwóch komisji. W stosunku do wszy-
stkich trzech poprawek minister spraw wewnê-
trznych i administracji nie zg³asza ¿adnych za-
strze¿eñ, one maj¹ jak najbardziej zasadny cha-
rakter, czêœciowo maj¹ zakres taki czysto porz¹d-
kuj¹cy, czêœciowo – merytoryczny. Ka¿da z tych
poprawek jest w ocenie ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji jak najbardziej uzasadniona.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Mere-
sa i zarazem ewentualnie uprzedzaj¹c inne pyta-
nia tego typu – pan senator dotkn¹³ szerszego pro-
blemu – powiem, ¿e pracuj¹c nad t¹ ustaw¹ przy-
jêliœmy za³o¿enie, i¿ kierujemy siê tylko i wy³¹cz-
nie realizacj¹ jednego celu, zreszt¹ wskazanego
w ustawie o informatyzacji z 2005 r., a mianowicie
ujednolicenia samej terminologii. Wszêdzie tam,
gdzie w naszej ocenie wchodzilibyœmy w zakres
ju¿ de facto merytoryczny, odstêpowaliœmy od
kontynuowania prac, jednoczeœnie odnotowuj¹c,
¿e tego typu sytuacje siê zdarza³y.

Potwierdzam s³owa pana senatora, ¿e w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji
trwaj¹ prace nad nowelizacj¹ ustawy o informaty-
zacji i to w³aœnie w tym¿e projekcie, ju¿ takim co
do zasady bardzo merytorycznym, znajd¹ siê
wszystkie uwagi, które zosta³y zg³oszone w toku
prac legislacyjnych, a które wykracza³y poza cel
samej ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zadaæ pytanie panu

ministrowi?
Dziêkujê bardzo, dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Witold Dro¿d¿:
Dziêkujê.)

Otwieram dyskusjê.
Pan senator Stanis³aw Bisztyga jest na razie je-

dynym mówc¹. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Szanowny Panie Marsza³ku Marku! Wysoka Izbo!
Ujednolicenie terminologii informatycznej jest
koniecznoœci¹ na³o¿on¹ przez uchwalon¹ 17 lute-
go 2005 r. ustawê o informatyzacji i dzia³alnoœci
podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne. Na-
k³ada ona obowi¹zek dostosowania terminologii
w przepisach poszczególnych ustaw dotycz¹cych
informatyzacji.

Obecnie zg³aszany projekt ustawy nie ma cha-
rakteru merytorycznego, ale techniczny, co za tym
idzie jego rozwi¹zania nie maj¹ wp³ywu na rynek
pracy, na funkcjonowanie przedsiêbiorstw, na bu-
d¿et pañstwa i bud¿ety jednostek samorz¹du tery-
torialnego, co jest niezwykle istotne. Projekt przy-
czynia siê natomiast wydatnie do poprawy sytuacji
gospodarczej oraz do rozwoju regionalnego.

W zwi¹zku z bezspornoœci¹ niniejszego projek-
tu – tak jak mówi³ senator Jurcewicz, trzeba bê-
dzie zmieniæ a¿ trzydzieœci trzy ustawy – jak i ko-
niecznoœci¹ wprowadzenia zmian po odbytych
konsultacjach spo³ecznych, a te konsultacje pro-
wadzono w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomu-
nikacji, Polskim Towarzystwie Informatycznym,
Krajowej Izbie Gospodarki Elektroniki i Teleko-
munikacji, nie zg³oszono powa¿nych zmian,
uchwalenie omawianej tu ustawy wraz z popraw-
kami zg³oszonymi przez komisje wydaje siê rzecz¹
ze wszech miar konieczn¹. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii
informatycznej zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê panu ministrowi za obecnoœæ w czasie
rozpatrywania tego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o komercjalizacji pañstwowego
przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej „Poczta
Polska”.

Ustawa rozpatrzona przez Sejm 26 czerwca
2008 r., w tym samym dniu przekazana do Sena-
tu. Marsza³ek zgodnie z regulaminem skierowa³ j¹
do Komisji Gospodarki Narodowej. Komisja przy-
gotowa³a sprawozdanie, to jest druk nr 184A,
a tekst ustawy to druk nr 184.

Pana senatora Andrzeja Owczarka zapraszam
na mównicê jako sprawozdawcê komisji.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ stanowisko Komisji

Gospodarki Narodowej o ustawie o komercjaliza-
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cji pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci
publicznej „Poczta Polska”. Przedmiotem ustawy,
jak sama nazwa wskazuje, jest przekszta³cenie
formy prawnej obecnego przedsiêbiorstwa w je-
dnoosobow¹ spó³kê akcyjn¹ Skarbu Pañstwa
i okreœlenie zasad dzia³ania przysz³ej spó³ki.

W chwili obecnej na rynku pocztowym dzia³a
oko³o stu piêædziesiêciu firm, wœród których oczy-
wiœcie dominuj¹c¹ rolê odgrywa przedsiêbiorstwo
„Poczta Polska”, zatrudniaj¹ce oko³o stu tysiêcy
pracowników i spe³niaj¹ce tak¿e funkcjê publicz-
n¹ w zakresie powszechnych us³ug pocztowych.

Rynek pocztowy staje siê coraz bardziej kon-
kurencyjny, w 2011 r. zostanie ca³kowicie otwar-
ty. Co prawda Unia Europejska stwarza mo¿li-
woœæ przed³u¿enia tego okresu jeszcze o dwa la-
ta, z drugiej strony jednak pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e
Unia chce ten okres skróciæ, a wiêc trzeba siê
przystosowaæ. Forma, w której do tej pory to
przedsiêbiorstwo dzia³a, jest form¹ skostnia³¹,
utrudnia szereg dzia³añ, w zwi¹zku z tym po-
wsta³ projekt ustawy. Dziêki przekszta³ceniu
w spó³kê akcyjn¹ przedsiêbiorstwo „Poczta Pol-
ska” bêdzie mia³o lepsze mo¿liwoœci pozyskiwa-
nia œrodków ze Ÿróde³ zewnêtrznych, czy to z kre-
dytów, czy z obligacji. Oczywiœcie przekszta³ce-
nie to nie zmienia samej sytuacji, jeœli chodzi
o dzia³alnoœæ spó³ki „Poczta Polska”, gdy¿ wstê-
puje ona we wszystkie stosunki prawne, w któ-
rych podmiotem by³o przedsiêbiorstwo pañstwo-
we „Poczta Polska”. Zostanie zachowany poten-
cja³ maj¹tkowy spó³ki, w zwi¹zku z czym nie
przewiduje siê ani dokapitalizowania spó³ki, ani
te¿ uszczuplenia jej maj¹tku. Co prawda gdyby
spó³ka uzna³a, i¿ ma tego maj¹tku za du¿o, mo¿e
przekazaæ go albo Skarbowi Pañstwa, albo samo-
rz¹dom.

Ustawa przyznaje spó³ce wy³¹cznoœæ na u¿y-
wanie w nazwie wyrazu „poczta”, jest to uszano-
wanie tradycji, która ma ju¿ ponad czterysta piêæ-
dziesi¹t lat – to w czasach króla Stanis³awa Augu-
sta zosta³a formalnie powo³ana pierwsza polska
poczta. Spó³ka ta ma tak¿e prawo u¿ywaæ god³a
Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownicy Poczty Pol-
skiej automatycznie staj¹ siê pracownikami Po-
czty Polskiej SA. W czasie pracy w Sejmie wprowa-
dzono zapis gwarantuj¹cy pracownikom spó³ki
uprawnienia do nieodp³atnego nabycia akcji spó-
³ki w przypadku prywatyzacji, z tym ¿e sama usta-
wa o przysz³ej prywatyzacji nic nie mówi, jak ju¿
sama nazwa wskazuje, zajmuje siê tylko i wy³¹cz-
nie komercjalizacj¹. Oczywiœcie wprowadzenie te-
go zapisu na pewno mia³o zwi¹zek z doœæ gor¹c¹
sytuacj¹ w owym czasie w obliczu aktywnoœci
zwi¹zków zawodowych w Poczcie Polskiej. Poza
tym ustawa zapewnia pracownikom spó³ki ochro-
nê prawn¹ przewidzian¹ w przepisach prawa kar-
nego dla funkcjonariuszy publicznych. Komer-

cjalizacji ma dokonaæ minister w³aœciwy do spraw
³¹cznoœci w terminie dwunastu miesiêcy.

W czasie prac wprowadzono jeszcze jedn¹
zmianê w stosunku do przed³o¿enia rz¹dowego:
otó¿ nadzór w³aœcicielski nad Poczt¹ Polsk¹ SA
wed³ug przed³o¿enia rz¹dowego mia³ mieæ mini-
ster w³aœciwy do spraw ³¹cznoœci. Pos³owie to
zmienili i dali nadzór ministrowi skarbu, t³uma-
cz¹c to konfliktem interesu. Sprawa jest doœæ
trudna, s¹ g³osy, ¿e w³aœciwie to minister ³¹czno-
œci, ze wzglêdu na fakt, ¿e do tej pory zajmowa³ siê
poczt¹ i w dalszym ci¹gu bêdzie zajmowa³ siê re-
gulacj¹ rynku pocztowego, powinien pe³niæ ten
nadzór w³aœcicielski.

Ustawa zosta³a przyjêta jednog³oœnie. W dys-
kusji senatorowie zwracali uwagê, na przyk³ad,
na problemy w³asnoœciowe w Banku Pocztowym.
Bank Pocztowy jest jedn¹ z tych instytucji, które
daj¹ wiêksze mo¿liwoœci rozwiniêcia innych dzia-
³alnoœci ni¿ czysto pocztowe. W tej chwili
wspó³w³aœcicielem banku jest PKO BP, w zwi¹zku
z czym ze zrozumia³ych powodów nie jest zainte-
resowany w tym, aby konkurencja siê rozwija³a.
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej proszê
pañstwa senatorów o przyjêcie tej ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
A ja proszê o pozostanie, bo mog¹ byæ pytania

do pana senatora.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pyta-

nie senatorowi sprawozdawcy?
Pan senator Zbigniew Meres. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zadaæ takie krótkie pytanie. Czy wo-

bec jednoznacznego usankcjonowania ustawo-
wego, i¿ Poczta Polska jest spó³k¹, w której Skarb
Pañstwa jest jedynym akcjonariuszem, mo¿e ona
prowadziæ inn¹ pozastatutow¹ dzia³alnoœæ, na
przyk³ad gospodarcz¹, us³ugow¹, wspieraj¹c
w ten sposób swe wyniki finansowe?

Senator Andrzej Owczarek:
Tak, proszê pañstwa, w ustawie jest zaznaczo-

ne, jak¹ form¹ dzia³alnoœci mo¿e siê zajmowaæ –
wspomnia³em o Banku Pocztowym, a tak¿e o fun-
duszu emerytalnym „Pocztylion”. Tego typu form
dzia³alnoœci, które Poczta Polska mo¿e prowadziæ,
jest wiêcej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Szewiñski: Czy mo¿na jesz-

cze…)
Proszê bardzo, pan senator Andrzej Szewiñski.

Proszê bardzo.
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Senator Andrzej Szewiñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Chcia³bym
spytaæ senatora sprawozdawcê, jakie zyski osi¹g-
nê³a Poczta Polska z tytu³u prowadzenia dzia³al-
noœci bankowej w 2007 r.

Senator Andrzej Owczarek:

Niestety, nie jestem w stanie odpowiedzieæ na
to pytanie. Myœlê, ¿e pan minister bêdzie móg³
udzieliæ odpowiedniej informacji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d reprezen-

tuje minister infrastruktury.
Witam pana ministra Andrzeja Panasiuka,

podsekretarza stanu.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ

g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Andrzej Panasiuk: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku. Na to ostatnie pytanie postaramy
siê odpowiedzieæ pisemnie. Jest na tyle szczegó-
³owe, ¿e niestety nie posiadam takich danych.)

Ale wiem, ¿e pani senator Barbara Borys-Da-
miêcka chce zadaæ pytanie. To ja zapraszam tu-
taj, wtedy bêdzie siê panu ³atwiej odpowiada³o,
patrz¹c w oczy pani senator.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Mogê, Pa-
nie Marsza³ku?)

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Na temat obecnie funkcjonuj¹cej Poczty Pol-

skiej wszyscy mamy wyrobione zdanie, tysi¹ce
pretensji, uwag, wiemy o co chodzi, wiêc nie bê-
dê wylicza³a. Mam pewne obawy i prosi³abym
o ich rozwianie. Jak to bêdzie w przysz³ej dzia-
³alnoœci Poczty Polskiej jako spó³ki? Skoro w tej
chwili Poczta Polska jest pañstwowa, a zostanie
przekszta³cona w jednoosobow¹ spó³kê Skarbu
Pañstwa, to czy coœ siê zmieni w dzia³aniu Po-
czty Polskiej po tym przekszta³ceniu, skoro ma-
my prawie zagwarantowany udzia³ w pracach
poczty tych samych pracowników, lepszych,
gorszych, z rzadka dobrych, którzy bêd¹ mogli
nabyæ nieodp³atnie akcje? A wiêc wygl¹da na to,
¿e wszystko pozostanie bez zmian. Czy nowe
prawo przekszta³ceniowe, któremu bêdzie pod-
lega³a ta spó³ka, zagwarantuje nam, a jeœli tak,
to jakimi instrumentami, lepsze, sprawniejsze,
prawid³owe dzia³anie Poczty Polskiej?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Panasiuk:
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Szanowni Pañ-

stwo! Oczywiœcie gdyby nie by³o tak, ¿e coœ uleg-
nie zmianie, to rz¹d, podejrzewam, nie podj¹³by
jakichkolwiek kroków legislacyjnych zmierza-
j¹cych do zmiany statusu prawnego Poczty Pol-
skiej. Otó¿ w chwili obecnej Poczta Polska jest ta-
kim kolosem na glinianych nogach z tego wzglê-
du, ¿e jest ma³o konkurencyjna. Firmy, które
wchodz¹ na rynek us³ug pocztowych, coraz bar-
dziej go zajmuj¹, w coraz wiêkszym zakresie ten
rynek zdobywaj¹, ró¿nymi metodami, niekoniecz-
nie prawnie w³aœciwymi. Jak ju¿ wskazywa³ sena-
tor sprawozdawca, lada moment nast¹pi otwarcie
rynku us³ug pocztowych dla krajów starej Piêtna-
stki w 2011 r. My, rz¹d polski, wyst¹piliœmy
o przesuniêcie terminu otwarcia rynku us³ug
pocztowych do 2013 r. Mam nadziejê, ¿e taka de-
cyzja zostanie przez Komisjê Europejsk¹ podjêta.
W zwi¹zku z tym trzeba przygotowaæ przedsiê-
biorstwo, w chwili obecnej pañstwowe, do zdrowej
walki konkurencyjnej. I wydaje mi siê, ¿e jest to
dopiero pierwszy krok, projekt ustawy przewiduje
jedynie komercjalizacjê poczty, zmianê jej
kszta³tu prawnego, w³asnoœciowego. W przysz³o-
œci oczywiœcie przewidujemy jak najbardziej pry-
watyzacjê ca³ego przedsiêbiorstwa.

Wydaje mi siê, ¿e zakres dzia³alnoœci ulega
wrêcz poszerzeniu, o czym by³a ju¿ mowa wczeœ-
niej: poczta ma realizowaæ nie tylko powszechn¹
us³ugê pocztow¹, lecz równie¿ pe³ny katalog us-
³ug dodatkowych, z których bêdzie kumulowany
przychód tej spó³ki akcyjnej. Wydaje mi siê, ¿e to
jak najbardziej ma sens i ¿e jest to dzia³anie
w pe³ni celowe. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ja te¿ dziê-

kujê bardzo, dziêkujê. Nie czujê siê przekonana,
mam szereg innych w¹tpliwoœci. A czy jeszcze mo-
gê zadaæ dodatkowe pytanie?)

Tak. Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Czy by³by pan uprzejmy powiedzieæ, kiedy zo-

stanie osi¹gniêty ten w³aœciwy kszta³t Poczty Pol-
skiej zgodnie z ¿yczeniem konsumentów, kiedy
tego kszta³tu mo¿emy siê spodziewaæ, kiedy bê-
dziemy z dzia³alnoœci Poczty Polskiej zadowoleni?
Z przedstawionych nam mo¿liwoœci dzia³ania
skomercjalizowanej spó³ki nic nowego, czego nie
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by³o do tej pory, nie wynika. S¹ to w zasadzie te sa-
me us³ugi, jakie by³y dotychczas, one s¹ tylko
usystematyzowane w szeœciu punktach. I to jest
troszeczkê niepokoj¹ce.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Panasiuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Otó¿ na

pewno przekszta³cenia musz¹ znaleŸæ swój fina³
przed pe³nym otwarciem rynku us³ug poczto-
wych, czyli najpóŸniej do 2013 r.

Jakie s¹ zmiany? Przede wszystkim w chwili obe-
cnej stosujemy pewn¹ pragmatykê odnosz¹c¹ siê
do dzia³ania, funkcjonowania przedsiêbiorstwa
pañstwowego. Po komercjalizacji bêdziemy mogli
korzystaæ z, w cudzys³owie, dobrodziejstw kodeksu
handlowego, bo takie przedsiêbiorstwo bêdzie fun-
kcjonowa³o i konkurowa³o z innymi na zasadach
rynkowych. Celem zasadniczym przygotowania te-
go projektu jest przede wszystkim zwiêkszenie kon-
kurencyjnoœci tego¿ podmiotu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Janusz Rachoñ. Proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze, pamiêtam

dok³adnie, ¿e równie¿ ze dwa miesi¹ce temu by³
pan, stoj¹c na tej trybunie, indagowany na temat
dzia³alnoœci Poczty Polskiej, w zwi¹zku z tym
mam konkretne pytanie: czy prawd¹ jest, ¿e
istnieje konstytucyjna gwarancja us³ug powsze-
chnych, na stra¿y której stoi polski rz¹d? To jest
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie – te¿ dok³adnie sprawê pamiê-
tam i znam odpowiedŸ, ale… Czy prawd¹ jest, ¿e
wynik finansowy przedsiêbiorstwa „Poczta Pol-
ska”, z uwzglêdnieniem Banku Pocztowego, za
rok 2007 wyniós³ 50 milionów z³?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, a wiêc: czy prawd¹ jest?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Panasiuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo, na pier-

wsze pytanie pana senatora odpowiem: prawd¹
jest.

(Senator Janusz Rachoñ: Dziêkujê.)

Na drugie pytanie pana senatora nie potrafiê
odpowiedzieæ, bo nie mam w tej chwili takich da-
nych.

(Senator Janusz Rachoñ: Prawd¹ jest.)
Ale skoro pan senator mówi, ¿e prawd¹ jest, to

musi tak byæ. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem.
PansenatorWies³awDobkowski. Proszêbardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze, chcia³bym

zapytaæ, jaka jest relacja miêdzy t¹ ustaw¹ o ko-
mercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa
u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska” a usta-
w¹ o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiê-
biorstw pañstwowych, na podstawie której sko-
mercjalizowano do tej pory wiele du¿ych przed-
siêbiorstw pañstwowych. Czy w sprawie Poczty
Polskiej musi byæ przyjêta specustawa? Czy nie
wystarczy tamta ustawa, która ju¿ siê czêœciowo
sprawdzi³a?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Panasiuk:

Tak, oczywiœcie.
Panie Marsza³ku, Szanowni Pañstwo, jest to

jak najbardziej zasadne pytanie. Rz¹d nie bez ko-
zery przygotowa³ projekt specjalnej ustawy doty-
cz¹cej komercjalizacji tego w³aœnie jedynego
przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej, jakim
jest Poczta Polska – otó¿ do niego nie wszystkie za-
sady zawarte w ustawie o komercjalizacji i prywa-
tyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych i nie wszys-
tkie jej przepisy bêd¹ mia³y zastosowanie. Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e obecnie dzia³alnoœæ Poczty Pol-
skiej równie¿ reguluje ustawa o przedsiêbiorstwie
pañstwowym u¿ytecznoœci publicznej „Poczta
Polska”. Niemniej jednak w projekcie ustawy
oczywiœcie odwo³ujemy siê do ustawy o komercja-
lizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwo-
wych i proponujemy zastosowanie konkretnych
przepisów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Kolejne pytanie zada pan senator Andrzej Sze-

wiñski. Proszê bardzo.
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Senator Andrzej Szewiñski:

Panie Ministrze, korzystaj¹c z okazji, chcia³bym
zadaæ pytanie, jak pan ocenia monopolistyczne
praktyki Poczty Polskiej. Chodzi mi tu o dwudzie-
stoprocentowe podwy¿ki, które wprowadzono
w lipcu. W ocenie fachowców operator Poczta Pol-
ska bêdzie jednym z najdro¿szych w Unii Europej-
skiej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Panasiuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Pytanie

jest bardzo zasadne, ale zasadny jest te¿ w tej
chwili projekt, dlatego ¿e sytuacja w Poczcie Pol-
skiej jest bardzo skomplikowana, zaogniona, ta-
ka, z jak¹ mieliœmy do czynienia nie tak dawno…
Nie bez kozery rz¹d tak szybko przygotowa³ pro-
jekt dotycz¹cy komercjalizacji przedsiêbiorstwa:
jest to panaceum w³aœnie na tego typu problemy
w Poczcie Polskiej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Stanis³aw Jurcewicz. Zapraszam.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy prawd¹ jest, ¿e w struktu-

rach Poczty Polskiej funkcjonuje firma zajmuj¹ca
siê wydawaniem jakiegoœ wewnêtrznego pisma
i ¿e to trwa ju¿ ponoæ bardzo d³ugo? Czy to praw-
da, ¿e tak jest? Czy prawd¹ jest, ¿e to kosztuje kil-
ka milionów z³otych? Bo takie s¹ informacje pra-
sowe. Czy prawd¹ jest, ¿e ¿¹dania p³acowe mog¹
spowodowaæ, jeœli chodzi o wynik finansowy, za-
burzenia oscyluj¹ce wokó³ kwoty kilkuset milio-
nów z³otych? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Panasiuk:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Tyle
„prawd” w jednym pytaniu… Naprawdê nie jes-
tem w stanie w chwili obecnej na to odpowiedzieæ,
bo nie mam takich informacji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

W takim razie prosimy o napisanie listu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Andrzej Panasiuk: Oczywiœcie, oczywi-
œcie.)

I o wys³anie go poczt¹. (Weso³oœæ na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Andrzej Panasiuk: Oczywiœcie. Jak pan
marsza³ek sobie ¿yczy.)

Pan senator Jan Dobrzyñski. Proszê bardzo,
kolejne pytanie.

Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze, przed trze-
ma laty Poczta Polska wstrzyma³a inwestycje
zwi¹zane z centrami ekspedycyjno-rozdzielczymi
i w zasadzie do chwili obecnej realizacja tych in-
westycji nie postêpuje. Moje pytanie jest zwi¹zane
z ewentualn¹ komercjalizacj¹. Czy tego typu in-
westycje bêd¹ realizowane przed ewentualn¹ ko-
mercjalizacj¹, czy te¿ Poczta Polska zaniecha³a
budowy tych centrów ekspedycyjno-rozdziel-
czych?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Panasiuk:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Proces
komercjalizacji Poczty Polskiej nie wstrzymuje jej
normalnej dzia³alnoœci, tak ¿e wszelkie inwesty-
cje, które by³y planowane, bêd¹ realizowane. Ale
z tego, co mi wiadomo, nie wszystkie wczeœniej
planowane inwestycje, czyli budowy centrów eks-
pedycyjno-rozdzielczych, bêd¹ realizowane. Obe-
cnie trwa analiza zasadnoœci budowania w nie-
których rejonach kraju du¿ych centrów ekspedy-
cyjno-rozdzielczych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e pan senator ma kolejne pytanie,
tak? Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Tak, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy mo¿e pan wskazaæ te woje-

wództwa, w których bêd¹ te centra budowane, czy
te¿ jest jeszcze za wczeœnie, by o tym mówiæ?
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Panasiuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! W chwili

obecnej planowana jest inwestycja w Lublinie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Grzegorz Banaœ. Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Troszeczkê mnie pan minister zmartwi³, bo

w województwie œwiêtokrzyskim, w podkieleckich
Chêcinach, ju¿ 2 miliony z³ wydano na to, ¿eby…

(G³os z sali: W podlaskim te¿.)
…przygotowaæ siê do tej inwestycji. Ale akurat

nie tego dotyczy moje pytanie.
Chcia³bym, ¿eby pan minister przedstawi³,

oczywiœcie niekoniecznie precyzyjnie, ale w spo-
sób doœæ wierny, obraz przychodów uzyskiwa-
nych przez Pocztê Polsk¹ w g³ównych segmen-
tach, z zaznaczeniem ich op³acalnoœci. Czy to s¹
przychody, które wystarczaj¹ na prowadzenie ta-
kiej dzia³alnoœci, jak¹ prowadzi Poczta Polska, czy
te¿ nie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Panasiuk:
Panie Marsza³ku, Szanowni Pañstwo, jeœli cho-

dzi o odpowiedŸ na pytania rachunkowe, powiem
tylko tyle, ¿e tak¿e odpowiedŸ dotycz¹c¹ poszcze-
gólnych wartoœci przeœlê Wysokiej Izbie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem.
Kolejne podanie pan senator Stanis³aw Go-

gacz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Ministrze, mam nastêpuj¹ce pytanie: czy
obecnie w Unii Europejskiej powszechna us³uga
pocztowa wykonywana jest przede wszystkim
przez przedsiêbiorstwa pañstwowe, czy te¿ przez
przedsiêbiorstwa prywatne? I czy Unia w momen-

cie zliberalizowania tego¿ rynku bêdzie wymagaæ
od nas konwersji, je¿eli chodzi o status firmy za-
jmuj¹cej siê us³ug¹ powszechn¹? To jest pierwsze
pytanie.

I drugie pytanie. Zazwyczaj w³aœnie przy okazji
tego typu zmian, kiedy mówiliœmy o przekszta³ce-
niu przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Kole-
je Pañstwowe” czy innych przedsiêbiorstw pañ-
stwowych, zaznaczaliœmy, ¿e przedsiêbiorstwo
pañstwowe nie mo¿e upaœæ, nie mo¿e byæ podda-
ne w³aœnie tym procesom upad³oœciowym. Po-
nadto dwa miesi¹ce temu podjêliœmy tu uchwa³ê
o zmianie ustawy o upad³oœci, zgodnie z któr¹
przedsiêbiorstwo pañstwowe nie mo¿e upaœæ. Czy
to nie by³ wystarczaj¹cy asumpt do tego, ¿eby wy-
musiæ na przedsiêbiorstwach pañstwowych takie
zachowania, takie mechanizmy, a¿eby ich fun-
kcjonowanie by³o porównywalne z funkcjonowa-
niem spó³ki „Poczta Polska”? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Panasiuk:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Formy
prawne, w jakich realizowana jest us³uga powsze-
chna w innych krajach europejskich, w Unii Eu-
ropejskiej, s¹ ró¿ne. Najczêœciej jednak, z tego, co
mi wiadomo, wystêpuj¹ w³aœnie formy prawne
z prawa handlowego.

Jeœli zaœ chodzi o drugie pytanie, to wydaje mi
siê, ¿e stworzylibyœmy taki twór jak quasi-przed-
siêbiorstwo pañstwowe. Skoro mamy jasno
okreœlone ramy, w których spó³ka prawa handlo-
wego mo¿e funkcjonowaæ, skoro s¹ jasne zasady
okreœlone w przepisach kodeksu handlowego, to
nie wydaje mi siê tutaj zasadne tworzenie dodat-
kowych regulacji w ustawie o Poczcie Polskiej.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Czelej.

Senator Grzegorz Czelej:

Panie Ministrze, z moich informacji – a jestem
senatorem z Lublina – wynika, ¿e jest du¿e praw-
dopodobieñstwo wstrzymania inwestycji Poczty
Polskiej w Lublinie. Czy jest pan pewien, ¿e ta in-
westycja bêdzie realizowana?
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Panasiuk:
Panie Marsza³ku, Szanowni Pañstwo, jak pañ-

stwo s³yszycie, moje s³u¿by donosz¹, ¿e ta inwe-
stycja jest ju¿ zatwierdzona do realizacji.

(Senator Grzegorz Czelej: Dziêkujê za dobr¹
wiadomoœæ.)

Proszê bardzo, cieszê siê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, mam pyta-

nie: jakie inwestycje, a mam tu na myœli du¿e in-
westycje, zosta³y uruchomione w latach
2005–2007, do koñca roku 2007? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Panasiuk:

Panie Marsza³ku, Szanowni Pañstwo, nie po-
siadam takich danych, zatem w tej sprawie te¿ po-
staram siê przygotowaæ odpowiedŸ na piœmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nie ma wiêcej pytañ, otwieram dys-

kusjê.
Do dyskusji jako pierwszy zapisany jest pan se-

nator Stanis³aw Bisztyga. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ka¿dy z nas przynajmniej raz w ¿yciu wys³a³ list

albo dosta³ list czy telegram, wiêc na Poczcie Pol-
skiej, podobnie jak na sporcie, zna siê ka¿dy.
Wszyscy s¹ równie¿ g³êboko zatroskani o to, jaka

ta Poczta Polska bêdzie. W pamiêci mamy te¿ s³o-
wa piosenki Skaldów: „Ludzie zejdŸcie z drogi, bo
listonosz idzie”.

(G³os z sali): Jedzie!)
Tak ¿e ja s¹dzê, ¿e… A, czy jedzie, czy idzie, to

i tak trzeba zejœæ z drogi.
Z wielkim szacunkiem i pokor¹ muszê powie-

dzieæ, ¿e strasznie siê bojê Poczty Polskiej, zw³asz-
cza ¿e zbli¿am siê do wieku emerytalnego i ju¿ nie-
d³ugo bêdzie mi trzeba staæ siê petentem i czekaæ
co jakiœ czas na to, co maj¹ z poczty przynieœæ.

S¹dzê, ¿e nie zwróciliœmy uwagi na jedn¹ spra-
wê. Za chwilê powiem formu³kê, któr¹ sobie przy-
gotowa³em, i zdecydowanie bêdê za tym, ¿eby tê
ustawê przyj¹æ, ale gdy s³ucha³em dyskusji na
posiedzeniu komisji i póŸniejszej wymiany po-
gl¹dów, to napawa³a mnie lêkiem myœl o ponad
stu tysi¹cach ludzi i najwy¿szym w Polsce stopniu
uzwi¹zkowienia – bo wed³ug mojej wiedzy 50%
osób pracuj¹cych w Poczcie Polskiej nale¿y do
zwi¹zków zawodowych, zatem komercjalizacja
napotka tutaj na pewne opory i bêdzie mia³a… Po-
nadto dzia³anie w warunkach prawa handlowego
wymaga wielkiej dojrza³oœci zarówno zwi¹zków
zawodowych, jak i kadry mened¿erskiej. Mam
wiêc nadziejê, ¿e taka dojrza³oœæ i zwi¹zków, i pra-
cowników, i kadry mened¿erskiej bêdzie mia³a
miejsce, zreszt¹ wymusi j¹ sto piêædziesi¹t firm
dzia³aj¹cych na tym rynku i potrzeba dostosowa-
nia siê do panuj¹cych na nim warunków.

Uchwalaj¹c ustawê o komercjalizacji Poczty
Polskiej, ustawodawca wprowadzi rozwi¹zania,
które pomog¹ temu ogromnemu przedsiêbior-
stwu przejœæ do sytuacji wolnej konkurencji, w ja-
kiej znajdzie siê zapewne po roku 2013. Jak wia-
domo, Poczta Polska jest jedynym podmiotem po-
siadaj¹cym infrastrukturê techniczn¹ potrzebn¹
do œwiadczenia us³ug o charakterze powsze-
chnym. Wynika to poniek¹d z tego, i¿ dzia³a w ob-
szarze zastrze¿onym dla operatora publicznego.
Nale¿y wszelako zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z regula-
cjami prawa wspólnotowego obszar ten jest stale
zmniejszany, a najpóŸniej do 2013 r., jak ju¿ mó-
wi³em, Poczta Polska bêdzie musia³a zacz¹æ dzia-
³anie bez jakichkolwiek ulg, w warunkach komer-
cyjnych, w warunkach pe³nej konkurencji,
w zwi¹zku z czym ma byæ przekszta³cona w spó³kê
prawa handlowego, co pozwoli jej pe³niej dostoso-
waæ siê do warunków wolnokonkurencyjnych.
Nowo powsta³a spó³ka ma przej¹æ prawa i obo-
wi¹zki obecnie istniej¹cego przedsiêbiorstwa. Ko-
mercjalizacja ma byæ przeprowadzona w terminie
dwunastu miesiêcy. Proponowane rozwi¹zanie
ustawowe zak³ada, ¿e w przypadku prywatyzacji
pracownikom spó³ki gwarantuje siê uprawnienia
do nabycia nieodp³atnych akcji, a Skarb Pañstwa
w odniesieniu do spó³ki reprezentowaæ ma mini-
ster skarbu.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, niniejsze roz-
wi¹zanie jest niew¹tpliwie koniecznoœci¹. Wpro-
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wadzenie go u³atwi Poczcie Polskiej p³ynniejsze
przejœcie do warunków wolnej konkurencji. Z te-
go powodu przyjêcie omawianej tu ustawy jawi siê
jako koniecznoœæ. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zientarski, proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
S³yszymy, ¿e komercjalizacja Poczty Polskiej

polega na jej przekszta³ceniu w spó³kê akcyjn¹
o nazwie „Poczta Polska Spó³ka Akcyjna”. Usza-
nowano wiêc prawie piêciowiekow¹ tradycjê.
Skarb Pañstwa ma byæ jedynym akcjonariuszem
spó³ki, a wiêc zachowuje ona mo¿liwoœæ u¿ywania
oznak z god³em pañstwowym. To bardzo wa¿na
kwestia.

W uzasadnieniu projektu widzimy, ¿e zmiana
formy prawnej, przekszta³cenie w jednoosobow¹
spó³kê Skarbu Pañstwa, umo¿liwi Poczcie Pol-
skiej skuteczne konkurowanie z krajowymi i za-
granicznymi operatorami pocztowymi. W wyniku
komercjalizacji przedmiotem jej dzia³alnoœci bê-
dzie: prowadzenie dzia³alnoœci polegaj¹cej na
œwiadczeniu us³ug pocztowych, w tym us³ug
o charakterze powszechnym; emisja, wprowadza-
nie i wycofywanie z obiegu znaczków pocztowych,
kartek oraz kopert z nadrukowanym znakiem o-
p³aty pocztowej; wykonywanie innych us³ug z wy-
korzystaniem potencja³u technicznego i kadrowe-
go spó³ki, w tym prenumerata prasy, kolporta¿
wydawnictw, filatelistyka; œwiadczenie us³ug fi-
nansowych; poœrednictwo w wykonywaniu us³ug
finansowych, w tym czynnoœci bankowych;
œwiadczenie us³ug logistycznych, a w szczególno-
œci przewóz przesy³ek towarowych oraz ich kon-
fekcjonowanie i magazynowanie.

Ja w³aœciwie podzielam w¹tpliwoœci pani sena-
tor Borys-Damiêckiej dotycz¹ce tego, jakie nowe
mo¿liwoœci maj¹ stan¹æ przed Poczt¹ Polsk¹. Za-
znaczam z góry – sk³adam tu, ¿e tak powiem, oœ-
wiadczenie – ¿e nie jestem przeciwnikiem tej usta-
wy, ale chcê podzieliæ siê z pañstwem wieloma
w¹tpliwoœciami. Zw³aszcza ¿e znam problematy-
kê dotycz¹c¹ Poczty Polskiej, nawet by³em ni¹ za-
interesowany zawodowo.

Poczta Polska mniej wiêcej dziesiêæ lat temu za-
kupywa³a nowoczesny sprzêt, który zreszt¹ pracu-
je do tej pory, podnios³a na wy¿szy poziom œwiad-
czenie us³ug, wprowadzi³a automaty, itd., itd.,
a wszystko to w³aœnie po to, ¿eby siê do tej konku-
rencji zachodniej, ale i wewnêtrznej, jakoœ, ¿e tak
powiem, przymierzyæ. Ale my musimy siê zastano-

wiæ nad jedn¹ kwesti¹: czy dla Poczty Polskiej, jako
przedsiêbiorstwa – do tej pory – u¿ytecznoœci pub-
licznej, jedynym kryterium dzia³alnoœci ma byæ
wynik finansowy, a wiêc konkurencyjnoœæ na ryn-
ku komercyjnym? Proszê pañstwa, ja ju¿ od d³u¿-
szego czasu wiem – i mówiono o tym powszechnie –
¿e inne firmy, operatorzy innych firm zbierali
i zbieraj¹ do tej pory tak zwan¹ œmietankê. Wynika
to z faktu, ¿e dzia³aj¹ w miastach, w aglomera-
cjach, gdzie zysk z dostarczania ró¿nych przesy³ek
– wyka¿ê to, Panie Senatorze – jest, ogólnie rzecz
bior¹c, oczywisty. Ale gdy gdzie indziej, nawet
w ró¿nych sprawach, tak¿e w pewnych procesach,
starano siê ustaliæ wynik finansowy, wynik w sen-
sie wartoœci, dotycz¹cy nadawanych przesy³ek
itd., okazywa³o siê to niemo¿liwe. A to dlatego, ¿e
olbrzymie koszty by³y i s¹ generowane przede
wszystkim przez utrzymywanie urzêdów poczto-
wych w ma³ych wioseczkach. Bo gdzieœ tam, na
koloniê, listonosz ma jeden czy dwa listy do
dostarczenia i on niesie ten list czy paczkê przez
las, kilometrami… Inne firmy nie podejmuj¹ siê
prowadzenia tego rodzaju dzia³alnoœci.

Proszê pañstwa, musimy siê zastanowiæ nad
tym. W momencie, kiedy nast¹pi komercjalizacja,
to niestety w tej wiosce… Ja nie mówiê ju¿ o utrzy-
maniu struktury urzêdów pocztowych. A czêsto
tam jest tylko sklep i urz¹d pocztowy, który umo¿-
liwia dostêp do telefonu, zrobienie jakichkolwiek
op³at, wys³anie przesy³ek i jest baz¹ do tego, ¿eby
listonosz z tej poczty jeszcze gdzieœ dalej do jakichœ
cha³up doniós³ przesy³ki. Wiem, ¿e firmy po pro-
stu, tak jak powiedzia³em, nie podejmuj¹ siê tego.
Musimy sobie zdaæ sprawê, ¿e niestety przy tego
rodzaju konkurencji te ma³e poczcinki bêd¹ mu-
sia³y upaœæ. Ludzie mieszkaj¹cy na takich tere-
nach bêd¹ odciêci od mo¿liwoœci korzystania z po-
czty, bo ¿adna prywatna firma komercyjna tam siê
nie zainstaluje, a Poczta Polska absolutnie nie bê-
dzie mog³a konkurowaæ. Dlatego by³a to firma,
i jest do tej pory, u¿ytecznoœci publicznej, czyli po
prostu nie czysto komercyjna.

St¹d te¿, tak jak powiedzia³em, mam pewne
w¹tpliwoœci, bo nie mo¿na zobowi¹zaæ danej fir-
my prywatnej, przynajmniej do tej pory nie ma ta-
kiej mo¿liwoœci, ¿eby na przyk³ad za okreœlon¹
stawkê dostarczy³a przesy³kê gdzieœ tam do wios-
ki. Takiej mo¿liwoœci nie ma. I ja wiem, ¿e w mia-
stach po prostu siê korzysta z operatorów prywat-
nych, a na wieœ to siê wysy³a paczki przez Pocztê
Polsk¹. Tak to wygl¹da, tak to wygl¹da dzisiaj.
Jak mówiê, nie wyobra¿am sobie, ¿eby w momen-
cie, kiedy bêdzie czysta komercjalizacja, Poczta
Polska mia³a mo¿liwoœæ utrzymania tej sieci, ol-
brzymiej sieci placówek wiejskich. Absolutnie bê-
dzie to niemo¿liwe i ta spo³ecznoœæ bêdzie niestety
pozbawiona mo¿liwoœci korzystania z tych us³ug.
Oczywiœcie to jest równie¿ kwestia emerytur.

Jest to na pewno problem, z którego powinniœ-
my sobie zdawaæ sprawê. To nie jest tak, ¿e Poczta
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Polska nie szuka mo¿liwoœci konkurencji, ¿e nie
szuka innych mo¿liwoœci, ¿e nie tylko nie podnosi
poziomu, ale te¿ nie szuka innych mo¿liwoœci,
o których tutaj w uzasadnieniu jest mowa. Tak
jak powiedzia³em, nie widzê innej jeszcze niszy,
która dziêki komercjalizacji pozwoli³aby posze-
rzyæ dzia³alnoœæ w stosunku do tej, która jest pro-
wadzona dotychczas. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rachoñ, proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie zamierza³em zabieraæ g³osu, ale chcia³bym

rozwiaæ obawy pana senatora Zientarskiego.
W tym celu zadawa³em pytania panu dyrektorowi
o gwarancje konstytucyjne dotycz¹ce us³ug po-
wszechnych. Nie jest tak, ¿e do tych ma³ych przy-
sió³ków itd. nikt nie bêdzie dociera³. Pañstwo ma
konstytucyjny obowi¹zek zabezpieczenia us³ug
powszechnych. Je¿eli nie bêd¹ zapewnione, bê-
dzie mo¿na og³osiæ na nie przetarg.

Druga sprawa. Czy komercjalizacja i czy tylko
ona mo¿e siê op³acaæ? Niestety my niczego lepsze-
go ni¿ konkurencja nie wymyœliliœmy, aby popra-
wiaæ jakoœæ, miêdzy innymi jakoœæ us³ug itd. Siêg-
nê do bardzo prostego przyk³adu. Gdy ostatnim
razem tu, w tej Izbie dyskutowaliœmy o Poczcie
Polskiej, podnosi³em problem monopolu Poczty
Polskiej na przesy³ki do 50 g. Efektem tego mono-
polu, który, zdaje siê, ma byæ do 2010 czy 2013 r.,
s¹ w³aœnie te przesy³ki z blach¹. Firmom siê op³a-
ca kupowaæ blachê, doklejaæ j¹ i przesy³aæ te prze-
sy³ki.

Trzecia sprawa. Mówi³em równie¿ ostatnim ra-
zem, ¿e w Europie, i nie tylko w Europie, s¹ takie
rozwi¹zania, ¿e w oœrodkach, które maj¹ bardzo
ma³¹ liczbê mieszkañców, listonosz nie jeŸdzi od
domu do domu, tylko przy koœciele, przy jakimœ
urzêdzie albo przy drodze stoj¹ skrzynki pocztowe
i odbiorca raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu
idzie i otwiera sobie tê skrzynkê.

I kolejna sprawa. Proszê pañstwa, my przyj-
mujemy za³o¿enie, ¿e nie idziemy do przodu. Ale
przecie¿ lada moment bêdziemy mieli e-admini-
stracjê, a tak zwany e-banking, elektroniczna
bankowoœæ, jest ju¿ bardzo powszechny. Ja ro-
zumiem, ¿e ró¿nimy siê w tym wzglêdzie od Esto-
nii, gdzie prawie 80% emerytów odbiera emery-
tury drog¹ internetow¹, bo w Polsce 80% emery-
tów nie ma w ogóle rachunku bankowego, ale to
musi siê zmieniæ. Nie mo¿emy staæ na takim sta-

nowisku i przyk³adaæ przysz³ych rozwi¹zañ do te-
go stanu, jaki jest dzisiaj.

A w zwi¹zku z tym ja nie widzê innego wyjœcia.
Je¿eli Poczta Polska zostanie przekszta³cona w je-
dnoosobow¹ spó³kê Skarbu Pañstwa, to bêdzie
musia³a podlegaæ tym samym regu³om, jakim
podlegaj¹ inne przedsiêbiorstwa, zysk bêdzie mu-
sia³ byæ istotny. Bo jakie jest inne rozwi¹zanie? ¯e
bêdziemy siê godzili na finansowanie, nie wiem,
w jakiej wysokoœci, nie wiem, jak d³ugo, nieudol-
nego przedsiêbiorstwa? Ja innego rozwi¹zania po
prostu nie widzê.

Jeszcze raz bardzo mocno chcê podkreœliæ z te-
go miejsca, ¿e nie ma zagro¿enia odciêciem spo³e-
czeñstwa od us³ug powszechnych. To gwarantuje
nam konstytucja. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotr Wach, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcê króciutko wyst¹piæ, ¿eby rozwiaæ w¹t-

pliwoœci pana senatora Zientarskiego.
Ustawa, któr¹ mamy przed sob¹, w³aœciwie

zmienia szereg ustaw. W wiêkszoœci ustaw chodzi
o zmiany nazwy „Poczta Polska” na „Poczta Pol-
ska SA”. Zasadnicze zmiany s¹ g³ównie w ustawie
o prawie pocztowym. Tu s¹ zasadnicze zmiany.
I w³aœciwie, je¿eli spojrzymy na tekst ustawy,
w art. 46 jest napisane, ¿e operator publiczny jest
zobowi¹zany do œwiadczenia powszechnych us-
³ug pocztowych. W tym¿e samym artykule
w pkcie 2 pisze siê, ¿e powierza siê Poczcie Pol-
skiej obowi¹zek wykonywania zadañ operatora
publicznego. Tak wiêc w³aœciwie tak ta sprawa
wygl¹da.

Ca³kowicie nowy artyku³, art. 52a mówi o tym,
¿e operator publiczny obowi¹zany do œwiadczenia
powszechnych us³ug pocztowych otrzymuje z bu-
d¿etu pañstwa dotacjê podmiotow¹ na dzia³alno-
œæ polegaj¹c¹ na œwiadczeniu powszechnych us-
³ug pocztowych, je¿eli ich œwiadczenie przynosi
straty. Dalej jest to szczegó³owo rozwiniête, jest
okreœlone, w jaki sposób to siê odbywa. Ma³o tego,
tutaj nie widaæ, ¿eby na tej dzia³alnoœci mo¿na by-
³o straciæ. Ja bym powiedzia³, ¿e ta ustawa jest
jakby za ma³o otwarta na konkurencjê i na czeka-
j¹ce nas zmiany.

Tak ¿e nie widzê w tej ustawie ani zagro¿enia
dla œwiadczenia us³ug publicznych, ani specjal-
nego zagro¿enia dla obecnie jednoosobowej spó-
³ki Skarbu Pañstwa „Poczta Polska”, a raczej wi-
dzê takie zagro¿enie, ¿e ten proces dostosowaw-
czy nie jest do koñca zapewniony, dlatego ¿e w³a-
œciwie, moim zdaniem, powinno siê zmierzaæ do

16. posiedzenie Senatu w dniu 23 lipca 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o komercjalizacji

pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska” 55

(senator P. Zientarski)



tego, aby wybieraæ operatora publicznego w za-
kresie us³ug pocztowych albo ¿eby móg³ byæ wiê-
cej ni¿ jeden operator publiczny. W tej chwili sy-
tuacja jest w³aœciwie taka, ¿e zagro¿eñ, o których
mówi pan senator, nie ma, ale w dalszym ci¹gu
wystêpuje, moim zdaniem, problem konkuren-
cyjnoœci. Byæ mo¿e ustawa i mo¿liwoœæ upad³oœci
tego przedsiêbiorstwa – w³aœciwie upad³oœci nie
ma – te elementy komercjalizacji wymusz¹ korzy-
stne zmiany i stopniowe przystosowanie siê do
rynku konkurencyjnego. Ale raczej w tym jest
problem, a nie w tym, ¿e strata mia³aby po³o¿yæ
Pocztê Polsk¹, poniewa¿ bud¿et pañstwa co roku
dzielnie odbiera zweryfikowane sprawozdania
i wyp³aca ró¿nicê. Tak ¿e nie widzê tych zagro¿eñ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
W dyskusji wniosek legislacyjny na piœmie

z³o¿y³ pan senator Tomasz Misiak.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-

mykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o komercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa
u¿ytecznoœci publicznej…

(G³os z sali: Jeszcze skierowanie do komisji.)
Tak. W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone

wnioski o charakterze legislacyjnym, wiêc zgod-
nie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Ko-
misjê Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie
siê do przedstawionych w toku debaty nad tym
punktem wniosków i przygotowanie sprawozda-
nia w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o komercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa
u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska” zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bu-
dowlane.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na osiemnastym posiedze-
niu w dniu 26 czerwca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 26 czerwca 2008 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 1 lipca 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 183, a sprawozdanie komisji
w druku nr 183A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, senatora Marka Trzciñskiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-

rowie! Zaproszeni Goœcie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu Ko-

misji Gospodarki Narodowej sprawozdanie o po-
selskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo budowlane, druk nr 183.

Projekt ustawy przewiduje jedn¹, choæ bardzo
wa¿n¹, zmianê w ustawie, dotycz¹c¹ okresu wa¿-
noœci pozwolenia na budowê. Projekt zak³ada wy-
d³u¿enie tego okresu do trzech lat, licz¹c od dnia,
w którym decyzja o pozwoleniu na budowê sta³a
siê ostateczna. Trzy lata bêdzie mog³a równie¿
trwaæ przerwa w budowie ju¿ rozpoczêtej. W obec-
nym stanie prawnym w obydwu przypadkach
okres ten to dwa lata.

Zgodnie z intencj¹ projektodawców, popiera-
n¹ równie¿ przez Komisjê Gospodarki Narodo-
wej, zmiana ta wi¹¿e siê w sposób szczególny
z inwestycjami o charakterze liniowym, a zw³a-
szcza z inwestycjami, które s¹ realizowane
w du¿ej czêœci z udzia³em œrodków Unii Euro-
pejskiej. Pozytywne skutki tej zmiany odczuj¹
równie¿ inwestorzy, w tym administracje rz¹do-
wa i samorz¹dowa, a tak¿e przedstawiciele œro-
dowiska zawodowego w budownictwie. Trudno-
œci w realizacji inwestycji wynikaj¹ce z prawa
o zamówieniach publicznych powoduj¹ doœæ
czêsto ryzyko, ¿e nast¹pi utrata wa¿noœci po-
zwolenia na budowê przed wy³onieniem wyko-
nawcy inwestycji.

Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczy³ przy-
j¹æ projekt ustawy w przed³o¿onej wersji, czyli bez
poprawek. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
wniesiona jako poselski projekt ustawy. Do repre-
zentowania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zosta³ upowa¿niony minister infra-
struktury.
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Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Dzie-
koñski, chcia³by zabraæ g³os?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Stanowisko rz¹du w tej kwestii jest pozytywne,

tak ¿e nie s¹dzê, abyœmy musieli specjalnie prze-
d³u¿aæ moje wyst¹pienie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Ale zgodnie z art. 44 ust. 6, gdyby ktoœ z pañ-

stwa senatorów chcia³ panu ministrowi zadaæ ja-
kieœ pytanie, to w tej chwili ma okazjê.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie, nie ma chêtnych.

Wobec tego otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
W zwi¹zku z tym dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e nie zosta³y równie¿ zg³oszone ¿a-

dne wnioski legislacyjne.
Wobec tego informujê, ¿e g³osowanie w sprawie

ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane zosta-
nieprzeprowadzonepodkoniecposiedzeniaSenatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ochronie ¿eglugi i portów
morskich.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na osiemnastym posiedze-
niu w dniu 27 czerwca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 30 czerwca 2008 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 1 lipca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Re-
gulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Gospo-
darki Narodowej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 197, a sprawozdanie komisji
w druku nr 197A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej senatora Kazimierza Kleinê o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedstawiê sprawozdanie Komisji Gospodarki

Narodowej w sprawie ustawy o ochronie ¿eglugi
i portów morskich.

Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm w dniu
27 czerwca 2008 r. Marsza³ek Senatu dnia 1 lipca
2008 r. skierowa³ j¹ do naszej komisji. Po rozpa-
trzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 9 lipca
2008 r. komisja wnosi o przyjêcie ustawy wraz
z za³¹czonymi do druku poprawkami. Sprawo-
zdanie naszej komisji zosta³o zawarte w druku
nr 197A.

Ustawa o ochronie ¿eglugi i portów morskich
okreœla zasady ochrony ¿eglugi morskiej i portów
morskich, w tym ochrony ¿ycia i zdrowia osób
znajduj¹cych siê na terenie portów morskich,
obiektów portowych lub na statkach na wypadek
zagro¿eñ, które wymagaj¹ podjêcia szczególnych
dzia³añ ze strony organów administracji rz¹dowej
i organów samorz¹du terytorialnego. W zwi¹zku
z rosn¹cym zagro¿eniem atakami terrorystyczny-
mi Miêdzynarodowa Organizacja Morska przyjê³a
Miêdzynarodowy kodeks ochrony dla statków
i obiektów portowych i zobowi¹za³a do wdro¿enia
go do dnia 1 lipca 2004 r.

W œlad za Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Mor-
sk¹ Unia Europejska podjê³a w³asne inicjatywy
l e g i s l a c y j n e . P r z y j ê ³ a r o z p o r z ¹ d z e n i e
nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wzmocnienia
ochrony statków i obiektów portowych oraz dy-
rektywê 2005/65 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 paŸdziernika 2005 r. w sprawie
wzmocnienia ochrony portów.

Ustawa transponuje do krajowego porz¹dku
prawnego dyrektywê, o której wspomnia³em
wy¿ej, oraz reguluje sprawy nieobjête rozpo-
rz¹dzeniem nr 725/2004, a ponadto ma zapewniæ
zgodnoœæ prawa polskiego z wymogami Kodeksu
ochrony dla statków i obiektów portowych.

Przepisy ustawy znajduj¹ zastosowanie do
statków odbywaj¹cych podró¿e miêdzynarodowe,
czyli statków pasa¿erskich i statków towarowych
oraz ruchomych platform wiertniczych, statków
pasa¿erskich klasy A odbywaj¹cych podró¿e kra-
jowe oraz portów morskich i obiektów portowych.
Oczywiœcie ustawa, jeœli chodzi o ka¿dy z tych
punktów, podaje definicje i statków odpowied-
nich klas, i wszystkich innych pojêæ zawartych
w ustawie. Ustawa nie bêdzie jednak dotyczy³a je-
dnostek p³ywaj¹cych Marynarki Wojennej, Stra¿y
Granicznej, Policji, S³u¿by Celnej i innych stat-
ków pe³ni¹cych specjaln¹ s³u¿bê pañstwow¹ oraz
portów wojennych i instalacji wojskowych w por-
tach morskich.

W ustawie przyjêto system ochrony ¿eglugi
i portów dzia³aj¹cy w oparciu o organy admini-
stracji morskiej. Podmiotem koordynuj¹cym
i nadzoruj¹cym na szczeblu centralnym bêdzie
minister w³aœciwy dla spraw gospodarki mor-
skiej, to tak zwany centralny punkt kontaktowy,
a na szczeblach regionalnych za sprawê ochrony
odpowiedzialni bêd¹ przede wszystkim dyrekto-
rzy urzêdów morskich.
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Poza organami administracji rz¹dowej obo-
wi¹zani do podejmowania dzia³añ w zakresie
ochrony bêd¹ zarz¹dzaj¹cy portami i obiektami
portowymi, armatorzy statków oraz oficerowie
ochrony portu, obiektu portowego, statku i arma-
tora. Dla ka¿dego obiektu chronionego w trybie
ustawy zostanie sporz¹dzony plan ochrony, a dla
ka¿dego statku morskiego, do którego stosuj¹ siê
te przepisy, dodatkowo zapis historii statku i lista
portów zawiniêæ. Statki, obiekty portowe i porty
podlegaæ bêd¹ weryfikacji i próbom efektywnoœci
w zakresie ochrony, polegaj¹cym na symulacji
ataku na obiekty.

W œlad za obowi¹zuj¹cym prawodawstwem
miêdzynarodowym i europejskim w ustawie
przyjmuje siê koncepcjê trzech poziomów ochro-
ny w odniesieniu do statków, obiektów porto-
wych i portów. Pierwszy poziom ochrony oznacza
poziom, dla którego w ka¿dym czasie bêd¹ utrzy-
mywane minimalne œrodki ochrony. Drugi po-
ziom ochrony to poziom, dla którego w wyniku
zwiêkszonego ryzyka zajœcia zdarzenia narusza-
j¹cego ochronê przez pewien czas bêd¹ utrzymy-
wane odpowiednie dodatkowe œrodki ochrony.
Na poziomie trzecim przez ograniczony czas bêd¹
utrzymywane dodatkowe œrodki ochrony,
zwi¹zane z prawdopodobieñstwem lub groŸb¹
zajœcia zdarzenia naruszaj¹cego ochronê, choæ
identyfikacja konkretnego celu ataku mo¿e nie
byæ mo¿liwa.

Po wyczerpaniu innych œrodków w celu zapo-
bie¿enia niebezpieczeñstwu gro¿¹cemu statkom,
portom lub obiektom infrastruktury minister ob-
rony narodowej na podstawie art. 27 ustawy bê-
dzie móg³ wydaæ decyzjê o zatopieniu statku lub
obiektu bêd¹cego Ÿród³em zagro¿enia.

Nasza komisja, jak ju¿ mówi³em na wstêpie,
przyjê³a poprawki, które rekomenduje Wysokiej
Izbie. Poprawka pierwsza zmierza do wskazania
formy, w jakiej dyrektor urzêdu morskiego bê-
dzie wydawa³ sta³y i tymczasowy miêdzynarodo-
wy certyfikat ochrony statku. Poprawka druga
stanowi, ¿e w przypadku dorêczenia decyzji przy
u¿yciu telefaksu lub poczty elektronicznej do-
wodem dorêczenia bêdzie potwierdzenie trans-
misji danych. Poprawka trzecia usuwa przepis,
który wy³¹cza karalnoœæ za dokonanie czynno-
œci zabronionych przepisami prawa przez in-
spektorów i ekspertów podczas przeprowadza-
nia weryfikacji lub prób efektywnoœci. Poprawki
pi¹ta i ósma usuwaj¹ z treœci ustawy upowa¿-
nienia dla ministra do spraw gospodarki mor-
skiej do okreœlenia w rozporz¹dzeniu wysokoœci
op³at za wydanie œwiadectw przeszkolenia
i okreœlaj¹ wysokoœæ tych op³at w za³¹czniku
nr 3 do ustawy. Poprawki czwarta, szósta i siód-
ma maj¹ charakter redakcyjny. Dziêkujê bardzo
za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam pytanie dotycz¹ce po-

prawki czwartej. Senat, w³aœciwie komisje pro-
ponuj¹, ¿eby w art. 41 ust. 3 wyrazy „stra¿y po-
¿arnej” zast¹piæ wyrazami „Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej”, kiedy wiadomo, ¿e w portach dzia³a
Portowa Stra¿ Po¿arna. Taka zmiana mo¿e spo-
wodowaæ, ¿e ta stra¿, która w tej chwili dzia³a, nie
bêdzie mia³a prawa wejœcia i u¿ycia ca³ego wypo-
sa¿enia, toporków itd., które u¿ywane s¹ pod-
czas akcji przeciwpo¿arowej. Sk¹d ta zmiana?
Dlaczego tam siê pojawi³a Pañstwowa Stra¿ Po-
¿arna, w sytuacji gdy w porcie dzia³a Portowa
Stra¿ Po¿arna? Dlaczego wyklucza siê tych ludzi
z dzia³ania?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

To jestprywatna,apañstwowato jestpañstwowa.
(Senator Kazimierz Kleina: Mo¿na, Panie Mar-

sza³ku?)
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Rzeczywiœcie
ten zapis, nasza propozycja mo¿e budziæ w¹tpli-
woœci. Myœlê, ¿e na to pytanie dok³adnie odpowie
pani minister. W portach morskich rzeczywiœcie
pracuje i Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, i stra¿e za-
k³adowe, które s¹ w³asnoœci¹ zarz¹dów portu.
Wydaje mi siê, ¿e nasza poprawka rzeczywiœcie
mo¿e nie byæ najlepsza, ale s¹dzê, ¿e to jeszcze
przeanalizujemy, zastanowimy siê. Myœlê, ¿e
ostatecznie decyzjê w tej sprawie powinna nam
zasugerowaæ pani minister czy minister w³aœciwy
do spraw morskich, który doskonale zna tê specy-
fikê. My dyskutowaliœmy na ten temat. By³ on tak-
¿e podejmowany w Sejmie, dyskutowano nad nim
i ostatecznie przyjêto rozwi¹zanie, w którym jest
stra¿ po¿arna. My wprowadziliœmy poprawkê mó-
wi¹c¹ o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, ale dzisiaj
wydaje mi siê, ¿e mog¹ siê pojawiæ w¹tpliwoœci,
o których mówi³ pan senator.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Pan senator Wach.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Chcia³bym zapytaæ, czy to jest ca³kowicie nowa

ustawa. W drugim przypisie jest napisane, ¿e
zmienia ona ustawê z marca 1991 r. oraz ustawê
z listopada 2000 r. o bezpieczeñstwie morskim.
Czy ona je zastêpuje, zmienia? Pytam, bo ustawa
robi ona wra¿enie zupe³nie nowej i nie mieliœmy
do niej tekstów, przynajmniej ja nie znalaz³em je-
dnolitych tekstów. Jaki jest status tej ustawy?

Senator Kazimierz Kleina:
To jest nowa ustawa, ona porz¹dkuje te sprawy

od nowa. Jest realizacj¹ dyrektyw unijnych doty-
cz¹cych bezpieczeñstwa na morzu. Ta ustawa
z kompletem dokumentów, wraz z projektami roz-
porz¹dzeñ, obwieszczeñ ministra w³aœciwego do
spraw gospodarki morskiej, jest doœæ obszernym
aktem. Jest to nowa, pe³na regulacja przepisów
dotycz¹cych bezpieczeñstwa, ale równoczeœnie
zastêpuje ona obecnie istniej¹ce przepisy, bo te
sprawy by³y regulowane ró¿nego rodzaju przepi-
sami, ustawami.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Mo¿e wobec tego ja zadam pytanie panu sena-

torowi.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, tworz¹c ustawy, na ogó³

przedstawiamy koszty, które ktoœ ponosi. Na ogó³
tak jest. Czy ten problem by³ omawiany? Czy to
pañstwo bêdzie pokrywa³o te koszty? Czy te kosz-
ty zostan¹ przerzucone na konsumentów? Na
ogó³ tak to siê odbywa. Powstaj¹ ró¿ne dyrektywy,
one potem s¹ przyjmowane bez wiêkszej dyskusji
na temat kosztów, po czym okazuje siê, ¿e to kon-
sumenci ponosz¹ koszty. Jak ta kwestia tutaj wy-
gl¹da?

Senator Kazimierz Kleina:
Szczegó³owego rozliczenia kosztów w tej chwili

nie jestem w stanie podaæ, pewnie minister dok³a-
dnie wyjaœni tê sprawê, ale koszty zwi¹zane
z ustaw¹ pojawi¹ siê i bêd¹ to koszty, które w czê-

œci bêd¹ obci¹¿a³y bud¿et pañstwa, ministra w³a-
œciwego do spraw gospodarki morskiej, tak¿e
urzêdy morskie, bo one s¹ odpowiedzialne za
wprowadzenie w ¿ycie przepisów tej ustawy. Ko-
szty bêd¹ ci¹¿y³y tak¿e na administracji portowej,
najczêœciej bêd¹ to podmioty zarz¹dzaj¹ce porta-
mi, równie¿ na armatorach. Zatem koszty zwi¹za-
ne z wprowadzeniem w ¿ycie tej ustawy pojawi¹
siê na wszystkich poziomach.

Jednoczeœnie musimy pamiêtaæ, ¿e te zasady
bezpieczeñstwa, du¿a ich czêœæ jest ju¿ obecnie
realizowana. Pan senator Wittbrodt pyta³ na przy-
k³ad o kwestiê stra¿y po¿arnej. Stra¿ po¿arna, mi-
mo ¿e wprowadzamy przepisy dotycz¹ce zasad jej
funkcjonowania, od wielu lat normalnie w por-
tach funkcjonuje i realizuje swoje zadania.

W tej ustawie w du¿ej mierze mówimy o proce-
durach zwi¹zanych z ochron¹, z bezpieczeñstwem
i statków, i portów, i obiektów portowych, a wiêc
w tym sensie ustawa w³aœciwie porz¹dkuje pewne
zasady postêpowania, zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem w portach, zasady, które s¹ ju¿ realizowa-
ne. Te zasady mog¹ siê zmieniæ, w niektórych przy-
padkach mog¹ byæ one bardziej doprecyzowane,
mog¹ te¿ zostaæ na³o¿one trochê wiêksze obowi¹z-
ki, a w zwi¹zku z tym pojawi¹ siê dodatkowe kosz-
ty, które bêd¹ ponoszone na ró¿nych poziomach,
poczynaj¹c od administracji rz¹dowej, a na za-
rz¹dcy portu i armatorze statku koñcz¹c.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A na
koñcu przejd¹ na konsumenta.)

Zawsze tak bêdzie.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: …w

imieniu konsumentów.)
Zawsze tak bêdzie. Nawet je¿eli koszty ponosi

administracja rz¹dowa, to jest zawsze koszt spo³e-
czeñstwa, bo to spo³eczeñstwo musi siê w formie
podatku na ten wydatek z³o¿yæ. Taka jest prawda.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
…albo ceny, ceny za przewozy.
(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Tak, to jest jasne. Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mój g³os jest w zasadzie reakcj¹ na pytanie do-

tycz¹ce stra¿y po¿arnej. W rozdziale 2 w art. 4
ust. 11 jest wymieniana Pañstwowa Stra¿ Po¿ar-
na. W istocie to portowa stra¿ po¿arna jest stra¿¹
zak³adow¹, wiêc tutaj wspó³dzia³ania w³aœciwie
nie trzeba okreœlaæ. Jeœli zaœ chodzi o Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹, to jest to oddzielny podmiot, z któ-
rym to wspó³dzia³anie jako w³aœnie z tym podmio-
tem nale¿y realizowaæ. Moje pytanie jest takie.
Czy przygotowuj¹c tê poprawkê, kierowano siê
w³aœnie takim pogl¹dem?
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Senator Kazimierz Kleina:

Nasza poprawka z tego w³aœnie wynika³a. Rze-
czywiœcie, wedlug naszej oceny, zdaniem Komisji
Gospodarki Narodowej nie zosta³o dopisane s³o-
wo „pañstwowa” do s³ów „stra¿ po¿arna”, która to
stra¿ powinna wspó³dzia³aæ z innymi s³u¿bami.

Tak jak mówiê, ja a¿ tak precyzyjnie nie chcê
siê wypowiadaæ w tej sprawie, bo jest to jednak
dokument bardzo szczegó³owy i wymagaj¹cy bar-
dzo dok³adnej wiedzy na temat spraw bezpieczeñ-
stwa na morzu itd. Tak jak powiedzia³em, taka by-
³a intencja naszej poprawki, chodzi³o o to, ¿eby
dok³adnie wyznaczyæ ewentualne zadania dla
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. A na terenie portów
dzia³aj¹ oczywiœcie stra¿e zak³adowe czy portowe,
których dysponentami s¹ zarz¹dy portów, i one
pracuj¹ czy wykonuj¹ zadania, które wyznaczaj¹
im zarz¹dy portów. W niektórych portach nie ma
stra¿y zak³adowej. Wówczas operuj¹ tam stra¿e
pañstwowe lub stra¿ po¿arna, która pracuje
w Krajowym Systemie Gaœniczo-Ratowniczym.
W przypadku pewnych obiektów mog¹ to byæ rów-
nie¿ ochotnicze stra¿e po¿arne, które s¹ w³¹czane
do niektórych akcji. Zreszt¹ minister w³aœciwy do
spraw gospodarki morskiej w formie obwieszcze-
nia wyznaczy wszystkie porty, które bed¹ objête
dzia³aniem tej ustawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Z tego, co rozumiem, pan senator Meres chcia³

coœ jeszcze uzupe³niæ.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Jeszcze jedno pytanie do pana senatora spra-

wozdawcy. Z tego, co rozumiem, wymieniano tu-
taj podmiot i organ, tak jak wymieniano Stra¿
Graniczn¹ i Policjê. Tak?

Senator Kazimierz Kleina:
Tak jest.
(Senator Zbigniew Meres: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wach, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:
Mam pytanie dotycz¹ce za³¹czników do tej

ustawy. Mo¿e pan senator sprawozdawca o tym
mówi³, a ja nie zwróci³em na to uwagi. Czy one

maj¹ charakter informacyjny, czy obowi¹zuj¹cy?
Czy kiedy uchwalamy ustawê, to one staj¹ siê
obowi¹zuj¹ce, czy s¹ one tylko dodatkiem stano-
wi¹cym informacjê na temat op³at, na temat orga-
nizacji itd.?

Senator Kazimierz Kleina:
One s¹ czêœci¹ aktu prawnego i s¹ obowi¹zu-

j¹ce.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê chêt-

nych.
Wobec tego przypominam, ¿e rozpatrywana

ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy. Do
prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
infrastruktury. Zgodnie z art. 50 Regulaminu Se-
natu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedze-
niu przedstawiciel rz¹du, którym jest pani mini-
ster Anna Wypych-Namiotko.

Czy przedstawiciel rz¹du chcia³by zabraæ g³os?
Tak. Proszê bardzo do nas.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Panie Marsza³ku…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê bardzo do nas, tutaj.)
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³abym bardzo serdecznie podziêkowaæ za

bardzo sprawne procedowanie nad ustaw¹. Nasze
starania o to, aby wszystkie uwagi, a przede wszy-
stkim kwestia zgodnoœci z technikami legislacyj-
nymi wymaganymi przez Senat, zosta³y przedys-
kutowane jak najsprawniej, wi¹¿¹ siê przede
wszystkim z tym, ¿e ta ustawa sama w sobie jest
ju¿ spóŸniona w stosunku do prawa europejskie-
go. Nie jest to stricte, tylko i wy³¹cznie problem
niejako niekompetencji rz¹dów, ale jest to pewne-
go rodzaju nieszczêœcie, ¿e trafi³a ona na tak¹
czarn¹ dziurê, jak¹ powoduj¹ procedury dyskon-
tynuacji dzia³añ legislacyjnych, wtedy kiedy
zmieniaj¹ siê kolejne rz¹dy.

Jest to bardzo du¿a ustawa i – jak na pewno
Wysoka Izba mia³a okazjê zauwa¿yæ – jest to dla
Polski zupe³nie nowe prawo, acz bardzo istotne
w aspekcie wszelkich dzia³añ antyterrorystycz-
nych. Taka by³a polityczna idea i wizja wprowa-
dzenia kodeksu ISPS, International Ship and Port
Facility Security Code, czyli kodeksu ochrony
portów i ¿eglugi. Z kolei sam kodeks, który staje
siê obowi¹zuj¹cym kodeksem przy konwencji SO-
LAS, zostaje odpowiednio umocowany prawnie
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w strukturach Unii Europejskiej poprzez odpo-
wiedni¹ dyrektywê.

W naszym przypadku od 1 lipca 2004 r. jako
administracja morska staraliœmy siê o to, aby zo-
sta³y wprowadzone zasady ochrony portów i stat-
ków. Zosta³y one wprowadzone, ale w bardzo
przyspieszonym trybie, krótszymi i nie do koñca
odpowiednimi aktami, choæ aktami prawnymi,
w wiêkszoœci zarz¹dzeniami dyrektorów urzêdów
morskich. Uporz¹dkowanie pod wzglêdem praw-
nym tego procesu jest dla nas niezwykle istotne.

Chcia³abym jeszcze raz wyraziæ wielkie uzna-
nie, podziêkowaæ i poprosiæ oczywiœcie o przyjêcie
tego aktu prawnego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, niech nam pani nie ucieka, bo

ju¿ by³y do pani 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 py-
tanie?

Proszê bardzo, pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Mam krótkie pytanie, dotycz¹ce art. 2 i w³aœci-

wie wynikaj¹ce tylko z ciekawoœci. Chodzi o to, jak
s¹ zdefiniowane statki, których dotycz¹ przepisy
tej ustawy. S¹ one zawsze wymieniane z w³¹cze-
niem jednostek szybkich, a wiêc s¹ statki pasa-
¿erskie, w³¹czaj¹c jednostki szybkie, statki towa-
rowe, w³¹czaj¹c itd. Có¿ to takiego szczególnego?
Nie ma tego tylko przy platformach wiertniczych,
co jest zrozumia³e. Ale czy statki pasa¿erskie to
nie s¹ te¿ statki szybkie? Prawdopodobnie jest ja-
kiœ powód, dla którego to jest tak ujête.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Panie Marsza³ku, dziêkujê uprzejmie.
Panie Senatorze, pojêcie statków szybkich

wi¹¿e siê z odpowiednim, specyficznym przygoto-
waniem statków zarówno towarowych, jak i pasa-
¿erskich do szczególnego sposobu eksploatacji.

Wprowadzone zosta³y do eksploatacji takie statki,
które ze wzglêdu na mo¿liwoœci rozwijania du¿ych
prêdkoœci na morzach i oceanach œwiata, w szcze-
gólnoœci oczywiœcie na morzach i na krótkich dy-
stansach, stanowi¹ dla innych statków szczegól-
nie ryzykownych partnerów, gdybyœmy chcieli do
nich stosowaæ klasyczne przepisy, chocia¿by pra-
wa drogi morskiej, czyli konwencji COLREG o za-
pobieganiu zderzeniom na morzu, ze wzglêdu na
rozwijane prêdkoœci.

Dlatego Miêdzynarodowa Organizacja Morska,
IMO, uwzglêdniaj¹c konstrukcjê statków, wpro-
wadzi³a specjalny kodeks, tak zwany kodeks je-
dnostek szybkich. Ze wzglêdu na to, ¿e wprowa-
dzono w pewnym sensie now¹ nomenklaturê, no-
wy typ statków, które musz¹ spe³niaæ bardzo spe-
cyficzne warunki zarówno pod wzglêdem techni-
cznym, jak i przygotowania do eksploatacji, po-
trzebne s¹ równie¿ specjalne uprawnienia dla
osób prowadz¹cych te statki, czyli dla kapitanów,
tak¿e dla mechaników – to jest coœ takiego, jak-
byœmy samolocik postawili na morzu – wprowa-
dza siê pojêcie jednostek szybkich. Jednoczeœnie
Unia Europejska wprowadzi³a dyrektywê doty-
cz¹c¹ inspekcjonowania i nadzoru statków ro-ro
i high speed craft, jednostek szybkich. Z tych po-
wodów równie¿ w naszych przepisach musi siê
pojawiæ specjalne wyodrêbnienie tego typu jedno-
stek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Ja bym chcia³ powtórzyæ moje pytanie o Pañ-

stwow¹ Stra¿ Po¿arn¹. Jak pani minister ocenia
to, co proponuje komisja?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna jest naszym partne-

rem w wielu innych dziedzinach, równie¿ w dzia-
³aniach w zakresie poszukiwania i ratownictwa
na morzu – chodzi o ró¿ne akcje. Jesteœmy
zwi¹zani wspó³prac¹ z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹
równie¿ w zakresie zarz¹dzania kryzysowego.
W przypadku ochrony portów wymienienie jedno-
stek stra¿y po¿arnej, w naszym pojêciu, mia³o
charakter bardzo naturalny. Portowa stra¿ po¿ar-
na zaœ jest jednostk¹ wyodrêbnion¹, ale równie¿
jest po prostu stra¿¹ po¿arn¹. Mog¹ jeszcze wy-
stêpowaæ chyba przyzak³adowe jednostki stra¿y
po¿arnej. St¹d nasza propozycja zapisu by³a bar-
dziej ogólna.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
Pan senator Meres.
(Senator Piotr Zientarski: Bez s³owa „pañstwo-

wa”.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Anna Wypych-Namiotko: Tak.)

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku, Pani Minister, odnoœnie do

zapisu dotycz¹cego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Myœlê, ¿e ten zapis i ta poprawka – za chwilê oczy-
wiœcie zadam pytanie – przede wszystkim wynika-
j¹ z faktu, ¿e Pañstwowa Stra¿ Po¿arna jest koor-
dynatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœ-
niczego. W ramach tego systemu funkcjonuj¹
w zasadzie wszystkie stra¿e po¿arne albo prawie
wszystkie, w³¹cznie z ochotniczymi stra¿ami po-
¿arnymi. St¹d w tej¿e poprawce okreœlenie koor-
dynatora, czyli Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, jak
wczeœniej powiedzia³em, tak samo jak Policji czy
Stra¿y Granicznej, odpowiada potrzebom tej re-
gulacji.

Czy tak, Pani Minister?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Anna Wypych-Namiotko: My siê zgadza-
my z takim rozwi¹zaniem, ale powinnam w tym
momencie ustosunkowaæ siê do poprawki pana
senatora.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê mo¿e pana senatora Kleinê o odczytanie

tej poprawki, ¿eby pani minister mia³a szansê siê
do niej ustosunkowaæ.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Poprawka,

o której mówimy, dotyczy tylko i wy³¹cznie zapisu
w art. 41 w pkcie 3, gdzie wymienia siê s³u¿by
pañstwowe odpowiedzialne za transport ³adun-
ków niebezpiecznych, broni itd., itd. To jest odpo-
wiedzialnoœæ urzêdnika pañstwowego, co nie wy-
klucza tego, ¿e w ca³ej operacji bêd¹ mog³y braæ
udzia³ tak¿e inne stra¿e po¿arne, na przyk³ad za-
k³adowe. Ale w tym zapisie dotyczy to tylko kilku
s³u¿b pañstwowych, czyli S³u¿by Kontrwywiadu
Wojskowego, Wywiadu Wojskowego, Agencji Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji,
Stra¿y Granicznej – i w tym miejscu rzeczywiœcie
powinno byæ: Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, jako
pañstwowej instytucji, co nie wyklucza dzia³ania
stra¿y tak¿e zak³adowej – Biura Ochrony Rz¹du
oraz S³u¿by Celnej, podczas wykonywania czyn-

noœci s³u¿bowych, tylko w tym zakresie. I popraw-
ka dotyczy tylko tego fragmentu, czyli odpowie-
dzialnoœci, ¿e tak powiem, pañstwowej za tê ope-
racjê. W tym sensie, Panie Senatorze, to jest pra-
wid³owe.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Chcia³abym bardzo podziêkowaæ panu senato-

rowi za to wyklarowanie.
Otó¿ w artyku³ach tego projektu oczywiœcie

znajduj¹ siê pojêcia dotycz¹ce konkretnych orga-
nów czy instytucji funkcjonuj¹cych w pañstwie,
przyjmuj¹cych pewn¹ odpowiedzialnoœæ z tytu³u
swoich zadañ i kompetencji, a w praktyce wpro-
wadzamy wspó³pracê ze wszystkimi mo¿liwymi
jednostkami zaanga¿owanymi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Meres.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Jeszcze tylko doprecyzujê to, à propos w¹tpli-

woœci w kwestii nomenklatury. Gdyby ten zapis –
i pytam, czy tak jest w istocie, Pani Minister –
brzmia³: stra¿y po¿arnej, wtedy absolutnie wy-
kluczylibyœmy mo¿liwoœæ funkcjonowania wy-
³¹cznie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, która jest
podmiotem koordynuj¹cym wszystkie tego typu
inspekcje, s³u¿by i stra¿e. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam nadziejê, ¿e zale¿noœci i struktury,

wspó³praca i zarz¹dzanie, które funkcjonuj¹ miê-
dzy stra¿ami po¿arnymi, to jest odrêbna sprawa.
W naszej ustawie ju¿ nie musimy tego podkreœlaæ.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê.
Pani Minister, wprowadzenie poziomu ochrony

obiektu wymaga wydania decyzji administracyj-
nej. Jak zosta³o powiedziane w kolejnym artyku-
le, decyzja powinna zostaæ dorêczona z u¿yciem
telefaksu, poczty elektronicznej albo w szczegól-
nych przypadkach og³aszana ustnie. Jakie s¹ te
szczególne przypadki, o których mowa w tym
punkcie? O jakich szczególnych przypadkach
ustawodawca myœli, których nie wymienia, a któ-
re mog¹ zaistnieæ?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:

Panie Senatorze, poziomy ochrony to jest pew-
nego rodzaju pojêcie, które do tej pory nie dzia³a³o
i które zosta³o wprowadzone na skutek przenie-
sienia przepisów miêdzynarodowych do przepi-
sów polskich. Tak zwany pierwszy poziom ochro-
ny obowi¹zuje w³aœciwie przez ca³y czas, czyli bez
¿adnych dodatkowych ostrze¿eñ czy sygna³ów, ¿e
mog³oby byæ jakieœ zagro¿enie, mamy pierwszy
poziom ochrony. Miêdzynarodowe przepisy,
w tym przepisy europejskie, a tak¿e nasze przepi-
sy, nie wymagaj¹ dla pierwszego poziomu ochro-
ny wprowadzania ¿adnych dodatkowych infor-
macji na papierze. Natomiast poziomy ochrony
drugi i trzeci, które s¹ zdefiniowane w projekto-
wanym akcie prawnym, wymagaj¹ ju¿ podjêcia
konkretnych decyzji przez kompetentne organy
pañstwowe. Wiadomo, ¿e tego typu informacje,
które mog¹ powstawaæ w trybie prawie ¿e natych-
miastowym i o bardzo ró¿nych porach dnia i nocy,
nie zawsze daj¹ siê formalnie uregulowaæ czy do-
prowadziæ… St¹d pewne œcie¿ki koordynacji i wy-
dawania poleceñ równie¿ w trybie elektronicznym
czy w trybie telefonicznym, i tego do koñca nie jes-
teœmy w stanie przewidzieæ. Poziom drugi jest
og³aszany w razie ju¿ oficjalnego istnienia zagro-
¿enia, natomiast poziom trzeci jest poziomem
bardzo wyj¹tkowym i w³aœciwie jest dysponowany
przez najwy¿sz¹ w³adzê pañstwow¹. Dlatego nie
do koñca wszystko daje siê dookreœliæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zadaæ py-

tanie? Nie.
Dziêkujê, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Anna Wypych-Namiotko: Dziêkujê, Pa-
nie Marsza³ku.)

Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zg³osi³ siê tylko pan senator Wit-

tbrodt.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e ta ustawa oczywiœcie

jest niezwykle wa¿na, jest bardzo potrzebna i byæ
mo¿e nale¿y ubolewaæ, ¿e tak póŸno jest przyjmo-
wana. Powiem nawet wiêcej – te propozycje s¹ do-
brze oceniane przez s³u¿by, które zajmuj¹ siê
sprawami ochrony ¿eglugi, czyli urzêdy morskie.
Tak ¿e zasadnicza ocena tych propozycji jest dob-
ra. Muszê jednak powiedzieæ, ¿e w³aœnie te s³u¿by
w konsultacjach ze mn¹ zg³aszaj¹ pewne uwagi
i zastrze¿enia, miêdzy innymi co do Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej.

Nawi¹zuj¹c do tego, powiedzia³bym, ¿e ja pew-
nie przyj¹³bym te wyjaœnienia, które by³y tu
przedk³adane, ale je¿eli dobrze wczytaæ siê
w ustawê i w art. 41, to mowa tu wcale nie jest
o tym, ¿e Pañstwowa Stra¿ Po¿arna jest partne-
rem i wspó³uczestniczy w pewnych dzia³aniach,
tylko jest tu mowa o przedmiotach lub substan-
cjach itd., o tym, kto mo¿e posiadaæ przy sobie
broñ, pewne materia³y itd., kto mo¿e je wnosiæ na
pok³ad jednostki. Je¿eli siê tu napisze, ¿e jest to
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, to oka¿e siê, ¿e zak³a-
dowa stra¿ po¿arna czy portowa stra¿ po¿arna,
która normalnie ma przy sobie jakieœ toporki i in-
ne narzêdzia, po prostu nie bêdzie mog³a ich wno-
siæ w czasie akcji ratowniczej, i ¿e zamiast zwiêk-
szyæ szanse na ³agodzenie skutków jakiœ wyda-
rzeñ, to je zmniejszamy, dlatego ¿e mówimy, ¿e
tylko ci z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej bêd¹ mieli
prawo wnoszenia tego rodzaju instrumentów na
pok³ad jednostki.

I w³aœnie w tym kontekœcie nikt inny, jak tylko
Urz¹d Morski w Gdyni proponuje, ¿eby tego nie
ograniczaæ, ¿eby te szanse na ratunek zwiêkszaæ.
Dlatego Urz¹d Morski w Gdyni uwa¿a, ¿e w³aœnie
zapis sejmowy, gdzie jest mowa tylko o stra¿y po-
¿arnej, nie zawê¿a, ale upowa¿nia i Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹, i portow¹ stra¿ po¿arn¹ do tego ro-
dzaju dzia³añ i wnoszenia takiego sprzêtu.

S¹ zg³aszane jeszcze inne uwagi. W art. 25
ust. 3 mowa jest o powiadomieniach, a mianowi-
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cie o tym, ¿e one mog¹ byæ dostarczane albo tele-
faksem, albo drog¹ elektroniczn¹, i to te¿ jest
ograniczenie. Oni mówi¹, ¿e w czasie zwyk³ych
æwiczeñ, które nie tak dawno by³y organizowane
w urzêdach morskich, stosowano inne sposoby
powiadamiania, na przyk³ad poprzez goñca lub
inn¹ osobê…

(G³os z sali: Alfabet flagowy.)
Oczywiœcie.
I pytanie jest takie: dlaczego to zawê¿aæ? Ja bê-

dê proponowa³, ¿eby jednak oprócz tych dwóch
sposobów powiadamiania uwzglêdniæ równie¿ in-
ne, takie, które zwiêksz¹ skutecznoœæ i dadz¹
wiêksze mo¿liwoœci powiadamiania.

I jest jeszcze jedna uwaga, która zosta³a zg³o-
szona. Mianowicie chodzi o cedowanie pewnych
uprawnieñ, które oczywiœcie w imieniu rz¹du s¹
przekazywane tej uznanej organizacji ochrony,
czyli Recognized Security Organization. Chodzi
tutaj o pewne funkcje dotycz¹ce weryfikacji i cer-
tyfikacji statków. Urz¹d Morski uwa¿a, ¿e taka
mo¿liwoœæ pe³nego cedowania trochê k³óci siê
z zapisami International Ship and Port Facility
Security. Bo tam w jednym miejscu mo¿na prze-
czytaæ, ¿e umawiaj¹ce siê rz¹dy oczywiœcie mog¹
przekazywaæ niektóre ze swych zadañ wynika-
j¹cych z rozdzia³u… i tam jest mowa o szczegó-
³ach… z wyj¹tkiem – i tam jest mowa o wyj¹t-
kach… W jednym z punktów, gdzie s¹ te wyj¹tki –
to jest pkt 5, jest mowa o stosowaniu œrodków
kontroli, zapewnieniu zgodnoœci w oparciu o
prawid³o XI-2/9, a w tym prawidle z kolei jest
mowa – tu chodzi o wyj¹tek – o kontroli statków
w porcie. I w punkcie 1.3 jest napisane, ¿e takimi
œrodkami kontroli s¹: inspekcja statku itd.
A wiêc okazuje siê, ¿e w myœl regulacji ISPS chy-
ba nie do koñca tak wszystko mo¿na przekazy-
waæ Recognized Security Organization, czyli tej
uznanej organizacji ochrony. Wobec tego suge-
stia jest taka, ¿eby jednak pewne wyj¹tkowe
kwestie, które tam s¹ zauwa¿ane, jednak wy-
³¹czyæ.

I w zwi¹zku z tym, Panie Marsza³ku, sk³adam
trzy poprawki, tak ¿eby to jeszcze raz przemyœ-
leæ, przedyskutowaæ. Chodzi o poszerzenie mo¿-
liwoœci powiadamiania. Jest jeszcze propozycja
dodania, kto i jak proponuje wzory upowa¿nieñ,
które s¹ wydawane… Problem zaœ mam z t¹ Pañ-
stwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, dlatego ¿e komisja pro-
ponuje zmieniony zapis, w którym zamiast wyra-
zów „stra¿ po¿arna” pojawiaj¹ siê wyrazy „Pañ-
stwowa Stra¿ Po¿arna”. Byæ mo¿e jakaœ idea
w tym jest, ale to spowoduje, ¿e pewne s³u¿by,
które obecnie dzia³aj¹, nie bêd¹ mog³y dzia³aæ, bo
nie bêd¹ mog³y braæ udzia³u w akcjach, nosz¹c
przy sobie zwyk³y sprzêt, instrumenty, które
w czasie tego rodzaju akcji s¹ potrzebne. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê równie¿, ¿e w dyskusji wniosek

o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿y³ se-
nator Wittbrodt.

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

Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych przez pana senatora Wit-
tbrodta wniosków? Czy te¿…

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W odpowiedzi na poprawki zg³oszone przez pa-

na senatora chcia³abym podkreœliæ, ¿e jeœli cho-
dzi o wyrazy „stra¿y po¿arnej” i ich zamianê na
wyrazy „Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej”, to nie
wprowadza to problemów dotycz¹cych interpre-
tacji przepisów, poniewa¿ w punkcie wczeœniej-
szym – to by³ art. 41… Zaraz… W zakresie s³u¿b
terminala mamy ujête s³u¿by stra¿y po¿arnej,
które mog¹ wykonywaæ te same funkcje z tytu³u
swoich zadañ jako s³u¿ba po¿arowa. Dlatego
myœmy z t¹ poprawk¹ siê zgodzili i mimo ¿e porto-
wa stra¿ po¿arna i Pañstwowa Stra¿ Po¿arna to
jakby dwa pojêcia, które mog³yby kolidowaæ, nam
nie przeszkadza³y. Tak ¿e w praktycznym fun-
kcjonowaniu ustawy akurat ta poprawka nie by-
³aby k³opotliwa.

Jeœli zaœ chodzi o… Ja nie mam tych poprawek
senatora na piœmie. Czy mo¿na…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pani
Minister, ja s¹dzê, ¿e sensowniejsze bêdzie spo-
kojne przedyskutowanie tego na posiedzeniu ko-
misji, a potem sprawozdawca nam przedstawi…)

Chcia³abym jeszcze tylko ustosunkowaæ siê do
ostatniej poprawki, dotycz¹cej udzia³u tak zwa-
nych Recognized Security Organization. Otó¿
wszystkie zapisy dotycz¹ce wprowadzenia tak
zwanych instytucji uznanych czy organizacji uz-
nanych s¹ odpowiedzi¹ na standardy miêdzyna-
rodowe w tym zakresie. Oczywiœcie administracja
pañstwowa zawsze ma prawo okreœliæ, w którym
momencie i komu udziela takich upowa¿nieñ, za-
wsze s¹ to upowa¿nienia udzielane na podstawie
bilateralnych umów, podpisywanych miêdzy mi-
nistrem i konkretn¹ instytucj¹ klasyfikacyjn¹ –
najczêœciej s¹ to w³aœnie instytucje klasyfikacyj-
ne – i zawsze taka umowa mo¿e ulec wypowiedze-
niu, rozwi¹zaniu. Z drugiej strony nie zawsze
udzielamy wszystkich upowa¿nieñ, w szczególno-
œci tych upowa¿nieñ, które dotycz¹ nie statków,
ale na przyk³ad portów czy terminali. Na ca³ym
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œwiecie s¹ to dopuszczalne techniki i przepisy
miêdzynarodowe wrêcz wymagaj¹, aby tego typu
upowa¿nienia by³y mo¿liwe w œwietle prawa. A to,
w jakim stopniu udzielimy tych upowa¿nieñ, to
ju¿ jest kwestia dzia³ania w danym miejscu i w da-
nym czasie, w zale¿noœci od konkretnej polityki
czy od partnera, z którym mamy do czynienia.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Anna Wypych-Namiotko: W takim razie
resztê przenosimy na posiedzenie komisji. Tak?)

Tak jest.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski

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

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o ochronie ¿eglugi i portów morskich zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze
œródl¹dowej.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na osiemnastym posiedze-
niu w dniu 26 czerwca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 26 czerwca 2008 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 1 lipca 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 185, a sprawozdanie komisji
w druku nr 185A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, senatora Wies³awa Dobkowskiego o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w rozpatrywanej sprawie.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Gospodarki Narodowej o uchwalonej
przez Sejm w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawie
o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej. Ustawa
jest projektem rz¹dowym. Marsza³ek Senatu
skierowa³ j¹ do pierwszego czytania w komisji
w dniu 9 lipca 2008 r. Komisja rozpatrywa³a usta-

wê, a efekty tej pracy zosta³y zawarte w sprawo-
zdaniu w druku nr 185A.

Ustawa o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹do-
wej ma na celu kompleksow¹ poprawê warun-
ków funkcjonowania ¿eglugi œródl¹dowej w kon-
tekœcie partnerstwa z innymi pañstwami cz³on-
kowskimi Unii Europejskiej, poprzez wdro¿enie
do polskiego porz¹dku prawnego dyrektywy
nr 205/44/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 7 wrzeœnia 2005 r. w sprawie zharmoni-
zowania us³ug informacji rzecznej, w skrócie
RIS, na œródl¹dowych drogach wodnych pañstw
Wspólnoty. Wdro¿enie tej dyrektywy bêdzie pole-
ga³o na utworzeniu systemu wymiany informacji
szczególnie przydatnych w ¿egludze œródl¹do-
wej, dotycz¹cych uwarunkowañ, charakterysty-
ki oraz parametrów danego odcinka, a tak¿e wy-
magañ i ewentualnych ograniczeñ, informacji
o zagro¿eniach b¹dŸ zamkniêciu drogi wodnej,
a tak¿e informacji na temat przepisów lokalnych
natê¿enia ruchu. Transponowanie tej dyrektywy
do krajowego porz¹dku prawnego polega na do-
daniu do ustawy o ¿egludze œródl¹dowej rozdzia-
³u 6a „Zharmonizowany system us³ug informacji
rzecznej”.

System zwany w ustawie RIS prowadzony bê-
dzie przez ministra w³aœciwego do spraw trans-
portu i udostêpniony u¿ytkownikom œródl¹do-
wych dróg wodnych. £¹czna d³ugoœæ dróg wod-
nych objêta systemem RIS w Polsce wyniesie
97,3 km na szlaku ¿eglugowym na rzece Odrze
w jej dolnym odcinku, który to szlak zalicza siê do
klasy IV. Dodam, ¿e system RIS wprowadza siê na
œródl¹dowych drogach wodnych klasy IV i wy¿-
szej. System RIS ma na celu wsparcie œródl¹do-
wego transportu wodnego w zakresie bezpieczeñ-
stwa, wydajnoœci i zmniejszenia jego oddzia³ywa-
nia na œrodowisko naturalne, a tak¿e usprawnie-
nie wspó³dzia³ania z innymi rodzajami transpor-
tu, w szczególnoœci przez udostêpnianie u¿ytko-
wnikom informacji maj¹cych wp³yw na warunki
¿eglugowe oraz tak zwanych taktycznych i strate-
gicznych informacji o ruchu wodnym.

W celu zapewnienia realizacji zadañ systemu
us³ug informacji rzecznej powo³uje siê Centrum
RIS. Bêdzie to pañstwowa jednostka bud¿etowa
podleg³a ministrowi w³aœciwemu do spraw trans-
portu. Zadaniem Centrum RIS bêdzie w szczegól-
noœci gromadzenie, przetwarzanie i udostêpnia-
nie informacji dotycz¹cych ¿eglugi œródl¹dowej.

Organy administracji publicznej oraz jednostki
badawczo-rozwojowe posiadaj¹ce dane niezbêd-
ne do funkcjonowania RIS, w tym dane hydrologi-
czne, meteorologiczne, geograficzne oraz hydro-
geologiczne i administracyjne dotycz¹ce œród-
l¹dowych dróg wodnych objêtych RIS, bêd¹ obo-
wi¹zane do ich nieodp³atnego udostêpniania
Centrum RIS. Inne dane jednostki badawczo-roz-
wojowe mog¹ udostêpniaæ Centrum RIS na pod-
stawie zawartej umowy.
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Ustawa okreœla zgodnoœæ dzia³ania z przepisa-
mi miêdzynarodowymi Automatycznego Systemu
Identyfikacji Statków, w skrócie AIS, który jest
wykorzystywany w ramach systemu RIS.

Przewidywany koszt stworzenia systemu RIS to
oko³o 80 milionów z³. W Centrum RIS bêdzie za-
trudnionych oko³o dwudziestu osób. Koszty
utrzymania systemu to dodatkowe kilkadziesi¹t
milionów z³otych. Termin utworzenia Centrum
RIS wyznaczono na 2010 r., ale szeœæ miesiêcy od
dnia og³oszenia ustawy minister w³aœciwy do
spraw transportu wyznaczy pe³nomocnika do
spraw przygotowania RIS i utworzenia Centrum
RIS. Termin uruchomienia ca³ego systemu jest
okreœlony na rok 2013.

Nowela rozszerza równie¿ katalog wykroczeñ.
Wykroczeniami zagro¿onymi kar¹ grzywny bêd¹
czyny polegaj¹ce na uniemo¿liwianiu lub utrud-
nianiu wykonywania zadañ uprawnionym do in-
spekcji pracownikom urzêdów ¿eglugi œródl¹do-
wej oraz naruszenia obowi¹zków niezw³ocznego
zawiadamiania o zaistnieniu wypadku ¿eglugo-
wego i udzielaniu pomocy w dzia³aniach ratowni-
czych.

Do uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie
ustawy o ¿egludze œródl¹dowej Komisja Gospodar-
ki Narodowej proponuje wprowadziæ siedem po-
prawek przedstawionych w sprawozdaniu z dnia
9 lipca, to jest w druku nr 185A. Wynikaj¹ one
z uwag przedstawionych przez Biuro Legislacyjne
i zosta³y zaakceptowane przez stronê rz¹dow¹.

Poprawka pierwsza. W art. 1 przed pktem 1 do-
daje siê punkt, zgodnie z którym w art. 1 w ust. 2
po pkcie 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu: „zasady
prowadzenia zharmonizowanego systemu us³ug
informacji rzecznej”.

Poprawka druga. W art. 1 pkcie 1, w art. 47a
ust. 1 skreœla siê wyrazy „polegaj¹cy na udostêp-
nianiu informacji dotycz¹cych œródl¹dowych
dróg wodnych ró¿nym u¿ytkownikom”.

Poprawka trzecia. W art. 1 pkcie 1, w art. 47a
ust. 2 pkt 1 wyrazy „informacji geograficznych,
hydrologicznych i administracyjnych” zastêpuje
siê wyrazami „informacji hydrologicznych, me-
teorologicznych, geograficznych oraz hydrogeolo-
gicznych i administracyjnych”.

Poprawka czwarta. W art. 1 pkcie 1 art. 47b
otrzymuje brzmienie: „Do informacji, o której mo-
wa w art. 47a ust. 2, stanowi¹cych tajemnicê pañ-
stwow¹ lub s³u¿bow¹, stosuje siê przepisy
o ochronie informacji niejawnych”.

Poprawka pi¹ta. W art. 1 pkcie 1, w art. 47d
pkcie 2 lit. c wyrazy „w taki sposób, ¿e u¿ytkowni-
cy RIS maj¹ dostêp do tych samych us³ug i infor-
macji na poziomie europejskim” zastêpuje siê wy-
razami „w taki sposób, aby u¿ytkownicy RIS mieli
dostêp do tych samych us³ug i informacji w pañ-
stwach cz³onkowskich Unii Europejskiej”.

Poprawka szósta polega na tym, ¿e w art. 1
pkcie 1, w art. 47e wyrazy „okreœlone zgodnie
z ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „okreœlone
w przepisach wydanych na podstawie ust. 2”. Po-
dobnie jest w ust. 3.

Poprawka siódma. W art. 1 pkcie 4 po lit. a do-
daje siê lit. a1 w brzmieniu: „op³aty pobierane
przez organy administracji ¿eglugi œródl¹dowej
stanowi¹ dochód bud¿etu pañstwa”, bo tam by³o
sformu³owanie „dochód Skarbu Pañstwa”.

Poprawki te komisja przyjê³a jednog³oœnie.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W imieniu Ko-

misji Gospodarki Narodowej wnoszê o przyjêcie
przedstawionych poprawek i rekomendujê przy-
jêcie ustawy. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Konopka, potem senator Meres.
Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pan okreœli³ koszt stworzenia

systemu us³ug informacji rzecznej, podaj¹c kwo-
tê 80 milionów z³, powiedzia³ pan równie¿, ¿e
koszt utrzymania to kilkadziesi¹t milionów. Czy
móg³by pan sprecyzowaæ tê informacjê i okreœliæ
kwotê, je¿eli to jest mo¿liwe?

I drugie pytanie. Czy w jakichœ innych pañ-
stwach Europy ju¿ ten system funkcjonuje? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Mam projekt rz¹dowy, w którym s¹ wyszczegól-

nione wszystkie koszty. Nie wiem, czy w tej chwili
mam to omawiaæ, bo mogê wszystko dok³adnie
przeczytaæ. Koszt zatrudnienia dwudziestu osób
szacuje siê na oko³o 900 tysiêcy z³ rocznie. Koszty
stworzenia systemu RIS na dolnej Odrze, które
obejmuj¹ oprogramowanie, stacje hydro-meteo,
stanowiska obs³ugi baz danych, kamery, stano-
wisko obs³ugi superarchiwum, mapy cyfrowe
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi i sprzêtem
komputerowym, to jest oko³o 28 milionów z³. Te
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koszty uwzglêdniaj¹ dostawê i monta¿ na odcin-
ku 97,3 km. Koszty budowy dwudziestu stacji ra-
darowych to oko³o 30 milionów z³…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ja-
kich stacji?)

Stacji radarowych. Koszt budowy oko³o dwu-
dziestu… Nie jestem specjalist¹ w tej dziedzinie,
posi³kujê siê otrzymanym materia³em rz¹dowym.
A wiêc dwadzieœcia stacji radarowych – oko³o
30 milionów z³. I ten koszt jest skalkulowany dla
nowych stacji, budowanych od podstaw, z rada-
rem. Dalej, szacunkowy koszt uzbrojenia w kabel
œwiat³owodowy ca³ego odcinka dolnej Odry objê-
tego systemem RIS to 20 milionów z³. Dodatkowe
koszty generowane przez Centrum RIS to kwoty
niezbêdne do zakupu danych, którymi bêdzie siê
pos³ugiwaæ Centrum RIS. Na przyk³ad wyposa¿e-
nie w statki inspekcyjne to koszt oko³o 600 tysiê-
cy z³. Wyposa¿enie w samochody, jeden terenowy
przystosowany do ci¹gniêcia statku oraz osobo-
wy, oznacza przewidywane koszty zakupu wyno-
sz¹ce oko³o 300 tysiêcy z³. To s¹ dosyæ szczegó³o-
we dane; obejmuj¹ na przyk³ad temat funkcjono-
wania Centrum RIS jako biura, czyli chodzi o wy-
najêcie budynku, koszty telefonów. Mo¿e te¿ po-
wstaæ potrzeba stworzenia dodatkowych miejsc
pracy w organach terenowych administracji œród-
l¹dowej i wodnej. Tutaj przewidziane s¹ trzy etaty;
roczny koszt to oko³o 130 tysiêcy z³. Wydatki na
funkcjonowanie RIS bêd¹ ponoszone przez bu-
d¿et pañstwa. Ja tylko dodam, ¿e œrodki finanso-
we zosta³y zaplanowane w czêœci 39 bud¿etu pañ-
stwa „Transport na rok 2008”. Zosta³o tam zapla-
nowane 50 tysiêcy z³, a pozosta³a kwota bêdzie
wydatkowana stopniowo, do dnia 1 stycznia
2013 r. Ale bêd¹ te¿ przychody, bo na przyk³ad za
dokument zgodnoœci, który bêdzie wydawany
przez Centrum RIS, bêdzie pobierana op³ata,
a ka¿dy u¿ytkownik musi posiadaæ taki doku-
ment. Ta op³ata to 200 z³. Jest zastrze¿enie, ¿e do
2020 r. op³ata ma zostaæ obni¿ona o 50%.

To wszystko, co wiem na ten temat. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator chcia³ uzupe³niæ pytanie, tak? Pro-

szê bardzo.

Senator Marek Konopka:

Tak, bo pan w swoim sprawozdaniu okreœli³, ¿e
na stworzenie tego systemu potrzeba 80 milio-
nów z³. Chcia³bym, ¿eby pan doprecyzowa³, ile po-
trzeba na utrzymanie. Stwierdzi³ pan, ¿e kilka-
dziesi¹t tysiêcy.

(Senator Wies³aw Dobkowski: Kilkanaœcie…
nie, kilkadziesi¹t.)

Kilkadziesi¹t. Ale zapytam jeszcze przedstawi-
ciela rz¹du.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Jak siê stworzy system, to potem trzeba go

utrzymywaæ. Tak wiêc w materia³ach zosta³o
okreœlone, ¿e oko³o kilkudziesiêciu milionów z³
potrzeba na utrzymanie. Samo stworzenie syste-
mu kosztuje oko³o 80 milionów z³, utrzymanie –
kilkadziesi¹t milionów. Ale prosi³bym, ¿eby na
ten temat szczegó³owo wypowiedzia³ siê przedsta-
wiciel ministerstwa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Meres, proszê bardzo.
Potem pani senator Fetliñska.

Senator Zbigniew Meres:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy

lub do pani minister, pytanie, które w zasadzie
wymaga³oby ewentualnego potwierdzenia.
Dotyczy ono dodanego rozdzia³u, z art. 47a, gdzie,
¿e powiem w skrócie, w ust. 2 zosta³o okreœlone, i¿
RIS ma na celu wsparcie transportu wodnego
œródl¹dowego w zakresie bezpieczeñstwa, wydaj-
noœci – i tu w pewnym sensie jest odpowiedŸ na
moje pytanie, aczkolwiek szukam potwierdzenia –
i zmniejszenia jego oddzia³ywania na œrodowisko
naturalne oraz usprawnienia wspó³dzia³ania z in-
nymi rodzajami transportu. I w ust. 3 – tu równie¿
skracam – RIS wprowadza na œródl¹dowych dro-
gach wodnych, które s¹ po³¹czone z drogami wod-
nymi innego pañstwa cz³onkowskiego Unii Euro-
pejskiej… To równie¿ jest odpowiedŸ na pytanie
pana senatora Konopki. Chcia³bym zapytaæ, czy
z treœci przepisów, miêdzy innymi dodanego
art. 47a ust. 2 i 3, wywodzê prawid³owy wniosek,
¿e chodzi tutaj o wspó³pracê ¿eglugi œródl¹dowej
Rzeczypospolitej Polskiej z pañstwami Unii Euro-
pejskiej, tak¿e o wspó³pracê gospodarcz¹. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Wiem, ¿e nie we wszystkich pañstwach cz³on-

kowskich Unii Europejskiej s¹ te systemy, bo nie
wszystkie pañstwa maj¹ drogi wodne klasy IV
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i wy¿szej. I miêdzy innymi dlatego by³a zmiana,
bo pierwotnie Biuro Legislacyjne nawet propo-
nowa³o, ¿eby okreœliæ, ¿e chodzi o wszystkie pañ-
stwa Unii Europejskiej. We wszystkich krajach
nie ma tego systemu, bo nie wszêdzie s¹ takie
drogi. A w których dok³adnie pañstwach one s¹,
w tej chwili nie umiem powiedzieæ. Proszê, ¿eby
przedstawiciel rz¹du omówi³ tê sprawê i powie-
dzia³, w jakich pañstwach s¹ te drogi, gdzie jest
wdro¿ony system RIS i gdzie obowi¹zuje podob-
na ustawa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Chcia³abym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê, czy by³a dyskutowana taka sprawa… Je-
¿eli pan nie bêdzie w stanie odpowiedzieæ na to py-
tanie, to mo¿e pan minister odpowie. Jaka jest
liczba jednostek p³ywaj¹cych na naszych wodach
œródl¹dowych, jaki jest tona¿ materia³ów przywo-
¿onych t¹ drog¹ i jak to siê ma do sytuacji w kra-
jach zachodnich? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Z materia³ów przedstawio-
nych przez Sejm oraz naszych wiem, ¿e systemem
RIS objêtych jest 97,3 km. Jaki to procent, jaka
czêœæ wszystkich dróg wodnych, które s¹ objête
¿eglug¹? Czy do tej pory by³ dostêpny jakiœ system
informacji, który pomaga³ ¿egluj¹cym na wodach
objêtych tym nowym systemem i innych, czy te¿
to odbywa³o siê zupe³nie amatorsko?

(Senator Wies³aw Dobkowski: Zaraz… A pier-
wsze pytanie?)

Ile jednostek p³ywa na naszych wodach œród-
l¹dowych, ile jest statków, które bêd¹ korzysta³y
z systemu, jaki to tona¿ i ile towarów bêdzie prze-
wo¿onych rocznie t¹ drog¹?

Senator Wies³aw Dobkowski:
Je¿eli chodzi o liczbê statków i tona¿, to ten te-

mat nie by³ omawiany w Komisji Gospodarki Na-
rodowej. Takiej informacji nie mam.

A je¿eli chodzi o tê d³ugoœæ 97,3 km, to w Polsce
akurat drogi wodne IV klasy maj¹ tak¹ d³ugoœæ,
bo drogi ni¿szej klasy… To znaczy ta ustawa i sys-
tem RIS nie dotycz¹ dróg morskich o ni¿szych kla-
sach.

(G³os z sali: Œródl¹dowych.)
Jest nawet szczegó³owy wykaz dróg wodnych.

Na przyk³ad jezioro D¹bie do granicy z morskimi
wodami wewnêtrznymi to 9,5 km, rzeka Odra od
miejscowoœci Ognica do przekopu Klucz-Ustowo

i dalej jako rzeka Regalica do ujœcia do jeziora
D¹bie – 44,6 km. Rzeka Odra Zachodnia od jazu
w miejscowoœci Widuchowa to 704,1 km, i to jest
najd³u¿szy odcinek, bo licz¹cy ponad 700 km,
a do granicy z morskimi wodami wewnêtrznymi
oraz bocznymi odga³êzieniami – 33, 6 km. Przekop
Klucz-Ustkowo, ³¹cz¹cy rzekê Odrê Wschodni¹
z rzek¹ Odr¹ Zachodni¹ – 2,7 km, a rzeka Parnica
i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do
granicy z morskimi wodami wewnêtrznymi –
6,9 km. Jak to wszystko siê podliczy, to uzyska siê
w³aœnie tê odleg³oœæ 97,3 km. Tak jak mówi³em,
s¹ to drogi wodne, które maj¹ klasê IV, bo mówi
siê o tym, ¿e ten system dotyczy klasy IV i klas wy-
¿szych. A ile jest tego w przypadku klas ni¿szych,
to tego dok³adnie nie wiem, bo tego tematu nie
omawialiœmy w komisji.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo…)

(Senator Janina Fetliñska: Jeszcze tona¿ prze-
wo¿onych towarów…)

To te¿ nie by³o omawiane w komisji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy, a do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister infrastruktu-
ry.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du. Jest nim pani minister Wypych-Na-
miotko.

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

Proszê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przedstawiciel rz¹du chce i ju¿ idzie.
Zapraszam pani¹ minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chcia³abym podziêkowaæ za

bardzo dobr¹ wspó³pracê w komisji senackiej nad
tym projektem. W zasadzie wszystkie zg³oszone
i prezentowane uwagi doskonal¹ nasz projekt.

W odpowiedzi na pytania, które zadano tutaj
panu senatorowi sprawozdawcy, chcê podkreœliæ,
¿e wprowadzenie systemu RIS to jest wprowadze-
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nie nowego standardu i tak naprawdê dzisiaj nie
ma wiêkszego znaczenia, akurat w aspekcie tego
zobowi¹zania, tak zwana u¿ytecznoœæ ekonomi-
czna naszych dróg wodnych. Wprowadzenie sys-
temu RIS to jest obowi¹zek pañstwa. Je¿eli chce-
my, ¿eby nasze drogi wodne zosta³y w³¹czone
w system europejskich dróg wodnych œródl¹do-
wych, to musimy zapewniæ ten standard, czyli
w³aœciwy dostêp do informacji, które z gruntu rze-
czy stanowi¹ tak zwan¹ informacjê o bezpieczeñ-
stwie ¿eglugi na wodach œródl¹dowych. Dlatego
czwarta klasa drogi wodnej to jest klasa, dla któ-
rej jest to wymóg obowi¹zkowy.

Oczywiœcie funkcje RIS, o ile ju¿ stworzymy ta-
ki oœrodek, mo¿na przenieœæ, i z informacji, któ-
rych bêdzie dostarcza³ RIS, bêd¹ mogli korzystaæ
równie¿ u¿ytkownicy dróg wodnych o klasie ni¿-
szej. Tylko od nas bêdzie zale¿eæ, w jakim stopniu
rozwiniemy sieæ dostêpu do takich informacji.

Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest to, ¿eby powsta³ taki
oœrodek, który bêdzie generowa³ pe³n¹, komplek-
sow¹ informacjê, zawieraj¹c¹ wszystko to, co zo-
sta³o tutaj wczeœniej przez senatora sprawozdaw-
cê wymienione, a wiêc ogólne informacje geografi-
czne, hydrologiczne, administracyjne dla danego
odcinka, tak zwane informacje shore to ship, czyli
wszystko, co z brzegu na statek, lub shore to offi-
ce, czyli z brzegu do biura armatora. Dzisiaj naj-
czêœciej jest tak, ¿e statek sobie p³ynie, a armator
o pewnych sytuacjach na tym statku, czy o wy-
padku, czy o awarii, dowiaduje siê dopiero wtedy,
kiedy nastêpnego dnia rano otworzy biuro i od-
najdzie na przyk³ad teleks, czyli telefaks.

Jednoczeœnie statki w ramach systemu RIS
musz¹ byæ dodatkowo wyposa¿one w mo¿liwoœæ
odbioru informacji z brzegu, a wiêc, co za tym
idzie, przygotowujemy równie¿ ustawê doty-
cz¹c¹ technicznych parametrów statków i przy-
znawania statkom odpowiednich œwiadectw.
Z czasem bêdziemy wymagali, aby na statkach
uczestnicz¹cych w sposób komercyjny w ¿eglu-
dze na drogach œródl¹dowych by³y takie odbior-
niki, które pozwol¹ odbieraæ tê informacjê bez-
wzglêdnie, to znaczy tylko wtedy, kiedy odbior-
nik bêdzie zepsuty, nie bêdzie mo¿na odebraæ
informacji. S¹ po prostu takie automatyczne sy-
stemy odbioru informacji, gdzie ka¿da wiado-
moœæ z grupy ostrze¿eñ, informacja o jakimœ za-
torze czy o jakieœ awarii, podobnie jak dzisiaj to
siê dzieje na przyk³ad na drogach, kiedy dostar-
cza siê informacje o tym, ¿e nast¹pi³ jakiœ wypa-
dek, czy te¿ na kolei… Te informacje s¹ przeka-
zywane do masowego odbiorcy, przy czym naj-
czêœciej pos³ugujemy siê mediami. W przypad-
ku ¿eglugi na wodach œródl¹dowych, podobnie
jak w przypadku ¿eglugi morskiej, trudno ocze-
kiwaæ, ¿e media bêd¹ w stanie generowaæ tego
typu przekaz.

Pani senator zapyta³a, jak dziœ wygl¹da przeka-
zywanie informacji dotycz¹cych na przyk³ad wa-
runków pogodowych. Dziœ ¿eglarze œródl¹dowi
uzyskuj¹ informacje o pogodzie z radia – Jedynka
podaje komunikat pogodowy dla marynarzy i ry-
baków – korzystaj¹ te¿ z przekazów pogodowych
w telewizji czy radiu. Ale marynarze sami musz¹
wiedzieæ, kiedy powinni odebraæ taki komunikat,
¿eby go mieæ.

Oczywiœcie istniej¹ i funkcjonuj¹ na trasach
dróg œródl¹dowych zarówno siedziby regional-
nych zarz¹dów gospodarki wodnej, jak i biura ad-
ministracyjne ¿eglugi œródl¹dowej, za które odpo-
wiedzialna jest administracja œródl¹dowa, czyli
le¿y to w kompetencjach ministra transportu.
Mamy tego typu informacje i przekazy. Ale do dziœ
nie jest to system szczelny, jest to, tak jak pani
okreœli³a, system amatorski. Dlatego na przyk³ad
w trakcie procesu szkoleniowego marynarze
œródl¹dowi uczeni s¹ tego, w jaki sposób zabiegaæ
o takie informacje i gdzie mo¿na je pozyskiwaæ.

System RIS jest stworzeniem takiego standar-
du, który bêdzie gwarantowa³ przede wszystkim
pe³ny dostêp do informacji i jednoczeœnie wyge-
nerowanie takich informacji. To, co dotyczy³o
w szczególnoœci kosztów, czyli budowanie stacji
radarowych na trasie ¿eglugi, s³u¿y przede wszy-
stkim kontrolowaniu ruchu statków i sytuacji
¿eglugowej na drogach wodnych. Inwestycje s¹
takie drogie miêdzy innymi dlatego, ¿e nie chodzi
tylko o radar, który znamy z czasów wczeœniej-
szych, kiedy sygna³ radarowy generowa³ tylko in-
formacje o echu. Dzisiaj wszystkie systemy rada-
rowe s¹ bardzo skomplikowanymi systemami
elektronicznymi, z cyfrowym opracowaniem da-
nych, pozwalaj¹cymi œledziæ jednostki na trasie.
Te systemy dzisiaj w przypadku dróg wodnych
w Europie pozwalaj¹ równie¿ prowadziæ statki
podczas du¿ej mg³y, wtedy, kiedy kapitan statku
decyduje siê na ¿eglugê. To s¹ tego typu pomocne
instrumenty.

Jednoczeœnie generowane s¹ informacje doty-
cz¹ce jakichœ prac inwestycyjnych, informacje
administracyjne o kosztach korzystania z infra-
struktury, przekazywane s¹ dane o pracy nastêp-
nej przeszkody, na przyk³ad œluzy. To s¹ informa-
cje, które system RIS przewiduje dla swoich u¿yt-
kowników.

W grupê u¿ytkowników dróg œródl¹dowych
w naszych czasach w³¹cza siê znacz¹ca grupa
u¿ytkowników niekomercyjnych, eksploatu-
j¹cych drogi wodne w celach turystycznych czy
rekreacyjnych b¹dŸ w sposób zupe³nie prywat-
ny, aby spêdzaæ tam czas lub po prostu prowa-
dziæ ¿ycie. Spotykamy równie¿ na drogach wo-
dnych domy mieszkalne i w niektórych przypad-
kach widzimy, ¿e na wodach europejskich po
prostu mamy do czynienia z obywatelami zamie-
szkuj¹cymi na wodzie. Dla takich zespo³ów te
wszystkie informacje mog¹ mieæ oczywiœcie bar-
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dzo istotne znaczenie, zw³aszcza dla ci¹g³ego za-
pewnienia systemu bezpieczeñstwa. I podobnie
jak w przypadku ¿eglugi na morzu najistotniej-
szym elementem tych danych, które maj¹ byæ
przygotowywane, jest gwarancja, ¿e tak zwane
informacje ostrze¿enia o niebezpieczeñstwie za-
wsze dotr¹ do u¿ytkowników.

Ju¿ wczeœniej, w czasie prac nad t¹ ustaw¹, za-
dano mi pytanie, w jakim stopniu tego rodzaju in-
formacje mog¹ dotrzeæ na przyk³ad na jeziora ma-
zurskie. Oczywiœcie, istnieje taka mo¿liwoœæ, ¿e
je¿eli bêdziemy mieli wspania³e prognozy pogody,
je¿eli bêdziemy mieli odbiorców tych prognoz… Ja
nie mówiê o komunikatach, które maj¹ przewi-
dzieæ, ile bêdzie stopni i czy bêdzie pada³ deszcz,
czy nie. Najwa¿niejsze w przypadku tego typu in-
formacji, jak ju¿ powiedzia³am, s¹ informacje
z grupy ostrze¿eñ. To s¹ informacje stanowi¹ce
o bezpieczeñstwie. Dystrybucja tego typu infor-
macji musi byæ po prostu gwarantowana. I takie
jest na dziœ zadanie dla RIS. A fakt, ¿e w Polsce
droga wodna klasy czwartej jest dziœ praktycznie
w systemie europejskim tylko na Odrze – taki
a nie inny jest stan dróg wodnych, którymi dyspo-
nujemy. Niemniej ¿ebyœmy mogli eksploatowaæ tê
Odrê i ¿eby na Odrê mog³y wp³ywaæ statki z in-
nych pañstw Europy, przewo¿¹c ³adunki b¹dŸ
p³ywaj¹c z pasa¿erami, musimy taki system wy-
produkowaæ.

Koszty tego systemu oczywiœcie powinny zo-
staæ roz³o¿one na cztery czy piêæ lat, w ci¹gu któ-
rych bêdziemy mogli go zaprojektowaæ, poniewa¿
dopiero przyjêcie tej ustawy pozwoli nam rozpo-
cz¹æ prace przygotowawcze i planowanie ca³ego
systemu, zgodnie z europejskimi standardami,
które ju¿ funkcjonuj¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pani minister pytanie?
Proszê, pan senator Konopka. Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym prosiæ o doprecyzowanie, jeœli cho-

dzi o kwotê potrzebn¹ do utrzymania systemu
us³ug informacji rzecznej. W sprawozdaniu po-
dana jest suma kilkudziesiêciu milionów. W ja-
kich pañstwach ten system ju¿ funkcjonuje?
Dziêkujê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Anna Wypych-Namiotko: Dziêkujê bar-
dzo…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, oczywiœcie na-

st¹pi³o tutaj niewielkie przejêzyczenie. Chodzi³o
o mo¿liwoœæ… Tak jak pan senator sprawozdawca
powiedzia³, utrzymanie za³ogi, czyli czterozmia-
nowej grupy osób pracuj¹cych w trybie dwudzie-
stoczterogodzinnym, bêdzie kosztowa³o, jak to
jest planowane, oko³o 900 tysiêcy. Pozosta³e ko-
szty eksploatacyjne, które mog¹ wynikaæ z konie-
cznoœci doskonalenia czy modernizowania ju¿ ist-
niej¹cego wyposa¿enia, zosta³y oszacowane na
2 miliony. Tak wiêc mo¿emy powiedzieæ, ¿e koszty
utrzymania RIS nie powinny przekraczaæ 3 milio-
nów, ju¿ w pe³nym trybie eksploatacyjnym. Przy
czym chcia³abym podkreœliæ, ¿e wchodzi w to rów-
nie¿ eksploatacja ³odzi, która bêdzie mog³a patro-
lowaæ i kontrolowaæ okreœlone odcinki, czy samo-
chodu terenowego, który bêdzie móg³ doje¿d¿aæ
w trudniejsze miejsca, gdy trzeba bêdzie zastoso-
waæ holowanie. Mniej wiêcej takie koszty s¹ prze-
widywane.

Na drugie pytanie, dotycz¹ce tego, w których
krajach te systemy ju¿ funkcjonuj¹, odpowiem, ¿e
oczywiœcie w krajach europejskich, gdzie ¿egluga
œródl¹dowa jest po prostu naturalnym rodzajem
transportu: w Niemczech czy Holandii. Nie wiem,
czy we Francji to funkcjonuje; ale myœlê, ¿e prê-
dzej czy póŸniej wszystkie kraje musz¹ siê do tego
dostosowaæ, tym bardziej ¿e dyrektywa o River In-
formation System funkcjonuje ju¿ od grudnia
2007 r.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Janina Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, dziêkujê za wyczerpuj¹c¹ wypo-

wiedŸ, us³ysza³am w niej sporo odpowiedzi na mo-
je pytania. Ale chcia³abym zapytaæ o jeszcze jedn¹
sprawê. Wiadomo, ¿e system RIS k³adzie w³aœci-
wie podwaliny pod kwalifikowan¹ ¿eglugê œród-
l¹dow¹. I bardzo dobrze, chocia¿ te koszty s¹ spo-
re, jak na nasze mo¿liwoœci. Ale od czegoœ trzeba
zacz¹æ. Chcia³abym zapytaæ o to, jaki teraz jest to-
na¿ przewo¿onych towarów, a jaki siê przewiduje
w przysz³oœci. I jak to siê ma na przyk³ad do Nie-
miec, gdzie transport rzeczny jest bardziej zaa-
wansowany, wiêcej towarów siê przewozi. Jakie
mamy perspektywy w tym wzglêdzie? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.
(Senator Janina Fetliñska: Chodzi po prostu

o tak¹ analizê korzyœci. Dziêkujê.)
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Oczywiœcie, Pani Senator, obecnie statystyki

dotycz¹ce przewozów drogami œródl¹dowymi mó-
wi¹ o stosunkowo niskim poziomie, ponad 5 mi-
lionów t ³adunków przewo¿onych jest drogami
wodnymi. Ale chcia³abym pañstwu przypomnieæ,
¿e w latach siedemdziesi¹tych ta liczba by³a kilka-
krotnie wy¿sza. Wi¹za³o siê to przede wszystkim
z dosyæ racjonaln¹ gospodark¹, a tak¿e z du¿¹ po-
da¿¹ ³adunków masowych, w szczególnoœci wêgla
czy kruszywa. Przez wiele lat polityka pañstwa
dotycz¹ca transportu i eksportu ulega³a ró¿nym
zawirowaniom, nie do koñca zale¿nym od naszej
dobrej woli. Ale, jak pañstwo wiecie, przewozy
wêgla generalnie siê bardzo mocno zredukowa³y.

Jeœli chodzi o kruszywo, to teraz, kiedy mogli-
byœmy woziæ barkami kruszywo potrzebne do bu-
dowy autostrad, nasze rzeki nie do koñca ju¿
spe³niaj¹ wymogi konieczne do przewozów na
d³u¿szych trasach. Szczególnie strasznie nam, ¿e
tak powiem, zatraci³a siê Wis³a, w przypadku któ-
rej program rewitalizacji pad³ mniej wiêcej w la-
tach siedemdziesi¹tych i od tamtego czasu… Rze-
ka, po której siê nie p³ywa, po prostu siê zamula
czy sp³yca; jeœli nie wykonuje siê na niej ¿adnych
innych inwestycji przez tyle lat, to trudno oczeki-
waæ, ¿e rzeka sama bêdzie prowadzi³a swoje nurty
w taki sposób… Niemniej gdybyœmy dziœ mieli
mo¿liwoœæ przewo¿enia z po³udnia Polski do por-
tów ³adunków na barkach, które maj¹ zanurzenie
oko³o 2 m, to na pewno poda¿ ³adunków by siê
znalaz³a, poniewa¿ dziœ na ca³ym œwiecie przek³a-
da siê na barki na przyk³ad kontenery. I ³adunki
kontenerowe na barkach to dzisiaj jest coœ tak na-
turalnego dla systemu transportu ekonomiczne-
go i ekologicznego, ¿e w ogóle nie ma co przedsta-
wiaæ argumentów. Jedna barka, powiedzmy, taka
nasza piêæsetka, przenosi chyba ze czterdzieœci ti-
rów z drogi na rzekê. Dlatego walczmy chocia¿
o Odrê, poniewa¿ akurat na Odrze mamy szanse
utrzymywaæ ¿eglownoœæ i dro¿noœæ. A czy ona bê-
dzie mia³a chocia¿ klasê trzeci¹, to jest zapewnia-
j¹c¹ przep³ywy barek o zanurzeniu 1,80 m… RIS
ju¿ tam do niej dotrze, jeœli chcieæ to rozwa¿aæ
z takiego punktu widzenia. Wa¿ne jest, ¿ebyœmy
mogli wejœæ w europejskim stylu, chocia¿ z pew-
nymi programami, strategiami na rzecz polityki
energetycznej Europy czy polityki transportowej.
Wtedy, kiedy musimy redukowaæ wszystko to, co

na drogach, i spaliny, i CO2, na pewno transport
rzeczny bezdyskusyjnie jest liderem w dziedzinie
transportu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zbigniew Meres.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja mo¿e trochê zmieniê moje py-

tanie. Wczeœniej pani minister ju¿ czêœciowo na
nie odpowiedzia³a, chocia¿ zada³em je panu sena-
torowi sprawozdawcy. Chcia³bym siê jeszcze do-
wiedzieæ, w jaki sposób powstanie RIS, czyli wy-
pe³nienie tych przepisów art. 47a i nastêpnych,
wp³ynie na poprawê wspó³pracy gospodarczej
z krajami Unii Europejskiej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, to jest po prostu podstawa,

funkcjonowanie RIS to podstawowy element, któ-
ry bêdzie nas obowi¹zywa³ w zakresie wspó³pracy.
W momencie, kiedy mamy mo¿liwoœæ po³¹czenia
niemieckich dróg œródl¹dowych z portem Szcze-
cin i wyjœcia na Œwinoujœcie, musimy spe³niaæ ten
standard. A jeœli nie stworzymy RIS na tej drodze
wodnej, to albo bêdziemy musieli j¹ zamkn¹æ, al-
bo bêdziemy nara¿eni na kary, wysokie kary, któ-
re na³o¿y na nas Komisja Europejska czy te¿ które
zostan¹ nam zas¹dzone przez Europejski Trybu-
na³ Sprawiedliwoœci w Strasburgu z tytu³u niewy-
pe³nienia prawa unijnego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, pan senator chce zdaæ nastêpne
pytanie, tak? Proszê.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
W zwi¹zku z tym koszty instalacji RIS, które zo-

sta³y tu okreœlone na poziomie 80–90 milionów z³,
s¹ nie tylko g³êboko uzasadnione, ale w zasadzie
niezbêdne, tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Anna Wypych-Namiotko: Oczywiœcie.)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Tadeusz Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Pani Minister, operujemy tu pojêciem III klasy

¿eglownoœci. Ju¿ siê dowiedzia³em, bo przed
chwil¹ pani powiedzia³a, ¿e chodzi o g³êbokoœæ na
poziomie 1,8 m. A mnie interesuje IV klasa: do ja-
kiego to jest zanurzenia? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, zwi¹zane z Odr¹. Mówi pani, ¿e
by³oby korzystne, gdyby na Odrze p³ywa³y… W³a-
œnie, na jakim odcinku Odra jest ¿eglowna?

I trzecie pytanie, zwi¹zane z kosztami. Jak siê
to przeliczy, to œredni koszt tego systemu wycho-
dzi na poziomie 1 miliona z³ na kilometr. Czy ten
odcinek jest wspólnym odcinkiem z Niemcami?
Je¿eli tak, to czy strona niemiecka bêdzie mia³a
udzia³ w kosztach? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Panie Senatorze, odpowiedŸ na pierwsze pyta-

nie dotycz¹ce klas ¿eglownoœci. IV klasa i w ogóle
wszystkie klasy s¹ troszeczkê bardziej skompli-
kowanym pojêciem, poniewa¿ dotycz¹ nie tylko
g³êbokoœci w nurcie rzeki, ale tak¿e parametrów
œluz, zarówno pod wzglêdem szerokoœci, jak i d³u-
goœci statków, które mog¹ przez nie przep³ywaæ,
równie¿ szerokoœci nurtów. IV klasa dotyczy stat-
ków od oko³o… to znaczy droga wodna III klasy
daje mo¿liwoœæ ¿eglownoœci statkom o zanurze-
niu do 3 m.

(Senator Zbigniew Meres: Czwartej.)
Przepraszam, czwartej.
Je¿eli chodzi o nasze drogi wodne – odpowia-

dam na drugie pytanie – to muszê pañstwu powie-
dzieæ, ¿e wbrew pozorom wiele spoœród nich jest
w jakiœ sposób dro¿nych. Nie wszystkie spe³niaj¹
odpowiednie parametry g³êbokoœci, czyli zanu-
rzenia statków. Ale generalnie dzisiaj to statki do-
stosowuj¹ siê do rzeki, czyli niekoniecznie trzeba
dostosowywaæ rzekê do statków, bo koszty czasa-
mi s¹ po prostu niewyobra¿alne. I chcê pañstwu
powiedzieæ, ¿e na przyk³ad Odra, mo¿e z wyj¹t-
kiem kilku bardzo suchych dni letnich, w zasa-
dzie jest ¿eglowna na przyk³ad dla statku pasa¿er-
skiego „Saksonia”, przewo¿¹cego dziewiêædziesiê-
ciu pasa¿erów plus dwadzieœcia osób za³ogi. I ten
statek o zanurzeniu 1,15 m. mo¿e wp³ywaæ do
Wroc³awia. Czyli produkuje siê dzisiaj takie stat-

ki, które rzeczywiœcie maj¹ niesamowicie ma³e za-
nurzenie w stosunku do swoich gabarytów. Wszy-
stko sprowadza siê do tego, jaka jest szerokoœæ
rzeki, infrastruktura, gdzie mo¿na zacumowaæ,
ewentualnie jakie s¹ progi do pokonania, jeœli rze-
ka ma jakieœ specyficzne geograficzne w³aœciwo-
œci. To by by³o…

(G³os z sali: By³o jeszcze trzecie pytanie.)
O wspólnej granicy, tak? Poniewa¿ ten odcinek

Odry, o którym mówimy, w zasadzie jest ju¿ na te-
renie Polski, to jego pokrycie radarami i informa-
cja dla tego odcinka jest obowi¹zkiem Polski. Dro-
gi wodne po stronie niemieckiej w zasadzie maj¹
ju¿ system River Information Service, tak ¿e trud-
no, ¿eby Niemcy ponosili koszty, które powinny
byæ poniesione przez stronê polsk¹. Niew¹tpliwie
jednak mo¿liwoœci korzystania z polskiej drogi
wodnej przez jednostki pracuj¹ce na rzecz nie-
mieckich armatorów w jakiœ sposób bêd¹ stano-
wi³y równie¿ o pewnych korzyœciach ekonomicz-
nych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Pani Minister, nie ma wiêcej pytañ.
Otwieram dyskusjê.
A pana senatora Piotra G³owskiego proszê bar-

dzo o zajêcie miejsca na mównicy.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mo¿e zacznê od odpowiedzi na pytanie senato-

ra Meresa: co bêdzie za kilka lat, je¿eli nie wdro¿y-
my tego systemu? Statek bêdzie œlepy i g³uchy,
i po prostu nie wp³ynie.

Ale poniewa¿ jest to pierwsza ustawa zwi¹zana
z ¿eglug¹ œródl¹dow¹, chcia³bym powiedzieæ kilka
s³ów nieco bardziej ogólnych. Zacznê mo¿e od te-
go, ¿e wprowadzanie nowoczesnych technologii
w ¿egludze œródl¹dowej rozpoczê³o siê w ostat-
nich latach XX w. wraz z rozwojem us³ug radiote-
lefonicznych. Zaawansowane technologie infor-
macyjne i komunikacyjne ICT s¹ dzisiaj czêsto
obecne na tych jednostkach, s¹ komputery prze-
noœne, laptopy po³¹czone z telefonami komórko-
wymi, jest pozycjonowanie satelitarne, s¹ elektro-
niczne mapy nawigacyjne, transpondery, radaro-
we instalacje nabrze¿ne z funkcjami œledzenia,
systemy raportowania statków. I to wszystko
gdzieœ tam funkcjonuje. Ka¿dy z systemów ma
zdolnoœæ wspomagania kilku us³ug ¿eglugi œród-
l¹dowej i aby zapewniæ interoperacyjnoœæ tego
wszystkiego na poziomie krajowym i europejskim
i promowaæ transgraniczny transport œródl¹dowy
konieczne jest, i by³o od dawna, ogólnoeuropej-
skie zharmonizowanie nowych us³ug informacyj-
nych i wspieraj¹cych je technologii.
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Nie ma pani senator, ale chcia³bym odpowie-
dzieæ na jej pytanie. W Europie jest oko³o 30 tysiê-
cy km kana³ów i rzek, które ³¹cz¹ ze sob¹ setki du-
¿ych miast, obszarów przemys³owych. G³ówna
sieæ, o d³ugoœci oko³o 10 tysiêcy km, ³¹czy Holan-
diê, Belgiê, Luksemburg, Francjê, Niemcy i Au-
striê. Du¿y potencja³ nadal jest niewykorzystany.
Warto tylko przypomnieæ, ¿e transport towarów
wodnymi drogami œródl¹dowymi w krajach by³ej
Piêtnastki, czyli bardziej rozwiniêtych, stanowi
w³aœciwie tylko 7% ³¹cznego transportu œródl¹do-
wego. Sytuacja przedstawia siê troszeczkê ina-
czej, je¿eli weŸmiemy pod uwagê pañstwa cz³on-
kowskie Unii Europejskiej posiadaj¹ce tylko dro-
gi, czyli wy³¹czaj¹c te, które nie posiadaj¹, wtedy
ten procent wzrasta ju¿ do dwunastu, to jest
ca³kiem przyzwoicie, a w strefach przyleg³ych do
portów morskich, tak jak w krajach Beneluksu,
w pó³nocnej Francji, modalny udzia³ œródl¹dowe-
go transportu wodnego, czyli tego ³¹cz¹cego ¿eg-
lugê morsk¹ ze œródl¹dow¹, wynosi, na przyk³ad,
w Holandii a¿ 43% – to jest naprawdê bardzo do-
bry wynik, w Niemczech oko³o 14%, w Belgii oko³o
12%. Polska jest na pi¹tym miejscu w Europie
pod wzglêdem d³ugoœci dróg wodnych, która wy-
nosi oko³o 4 tysiêcy kilometrów, i tylko 1% trans-
portu odbywa siê drog¹ wodn¹. Ta liczba 5 milio-
nów t wygl¹da ca³kiem sympatycznie, ale to sta-
nowi tylko 1%. Wiêkszoœæ z tych dróg jest nie¿eg-
lowna i bez znaczenia ekonomicznego.

Przez dziesi¹tki lat nasze miasta siê rozwija³y,
ale odwrócone plecami do wody. Zreszt¹ to widaæ
w ka¿dym wiêkszym mieœcie, pocz¹wszy od War-
szawy, gdzie drogami poodcinano siê od rzeki.
Krzysztof Woœ – lubiê go tutaj cytowaæ – w swojej
ksi¹¿ce zatytu³owanej „Kierunki aktywizacji dzia-
³alnoœci ¿eglugi œródl¹dowej w rejonie ujœcia Odry
w warunkach integracji Polski z Uni¹ Europej-
sk¹” przytacza opiniê, ¿e w czasie pierwszych lat
powojennych, w okresie 1945–1948, wykonano
prace inwestycyjne na drogach wodnych w wiêk-
szym zakresie ni¿ w ca³ym póŸniejszym piêædzie-
siêcioleciu. Pokazuje to w sposób doskona³y mier-
n¹ jakoœæ tego, co mamy. Sami widzimy zaroœniê-
te, zniszczone nabrze¿a, zdewastowan¹ infra-
strukturê i wiemy, ¿e te g³êbokoœci, o które tak tu-
taj dopytywano, dobre s¹ dla kajaków, a nie dla
transportu wodnego i turystyki motorowodnej.

Polska pewnie nie bêdzie potêg¹ w tej dziedzi-
nie, ale mamy szansê powróciæ do rodziny pañ-
stw, w których istnieje ¿egluga œródl¹dowa, aby
nasi przedsiêbiorcy, nasi turyœci nie funkcjono-
wali wy³¹cznie poza granicami Polski, a takich
firm jest ca³kiem du¿o, maj¹ dosyæ dobrze przygo-
towan¹ bazê i œrodki transportu, tylko ¿e niestety
nie p³ywaj¹ po wodach w Polsce.

Komisja Europejska od dawna uznaje du¿y po-
tencja³ ¿eglugi œródl¹dowej jako alternatywnego

rodzaju œrodka transportu towarów. Wiadomo, ¿e
¿egluga jest najczêœciej tañsza, bardziej op³acal-
na, niezawodna, przyjazna dla œrodowiska i w ob-
liczu problemów œrodowiskowych i ogromnego
przeci¹¿enia, które dotyka nas codziennie na dro-
gach, europejska polityka transportowa ma na
celu rozwój transportu po wodach œródl¹dowych
tak, by sta³ siê rzeczywist¹ alternatyw¹ i ograni-
czy³ przy tym obci¹¿enie dla œrodowiska.

Koncepcja RIS, czyli zharminizowanego syste-
mu us³ug informacji rzecznej, stanowi najwa¿-
niejsz¹ zmianê w tym sektorze na przestrzeni
ostatnich kilkudziesiêcioleci, a ma na celu wdro-
¿enie us³ug informacji rzecznej wspieraj¹cej pla-
nowanie, zarz¹dzanie ruchem i transportem rze-
cznym. Wdro¿enie RIS poprawi bezpieczeñstwo,
efektywnoœæ ruchu i jednoczeœnie zwiêkszy jego
wydajnoœæ i bezpieczeñstwo. RIS u³atwi zarówno
wykonywanie zadañ w³adz, zarz¹dzanie ruchem,
jak i monitorowanie przep³ywu towarów niebez-
piecznych.

I tutaj kolejna odpowiedŸ na pytanie dotycz¹ce
bezpieczeñstwa, bo chyba pad³o. Jedna z us³ug
zwi¹zana jest z ³agodzeniem skutków katastrof.
Mianowicie przy pomocy tego systemu statki
w momencie wyp³yniêcia z portu zg³aszaj¹ i reje-
struj¹ swoje dane transportowe, a nastêpnie ak-
tualizuj¹ je w trakcie rejsu, i w razie wypadku w³a-
œciwe w³adze mog¹ niezw³ocznie przekazaæ s³u¿-
bom ratowniczym potrzebne dane. Skraca to zna-
cznie czas reakcji i zwiêksza jej efektywnoœæ, bo
wiadomo, jakie œrodki na statku by³y i, na przy-
k³ad, co nale¿y zastosowaæ, aby je ugasiæ. Wœród
tych us³ug s¹ równie¿ rozwi¹zania logistyczne,
zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw, czyli informacja
o czasach przyp³yniêcia do portu, o tym, co w któ-
rych momentach bêdzie siê dzia³o, kto bêdzie siê
zg³asza³ na œluzach, co pozwoli na odpowiednie
dysponowanie czasem œluzowym td., itd. I takich
rozwi¹zañ jest mnóstwo.

W ka¿dym z krajów – tego te¿ dotyczy³o któreœ
pytanie – rozwijaj¹ siê autonomiczne systemy.
I w tej sytuacji najwa¿niejszym chyba zadaniem,
przed którym stanê³a Unia, by³o zharmonizowa-
nie wszystkich systemów, zintegrowanie ich, ¿e-
by nie dochodzi³o do tego, ¿e RIS dzia³a tylko do
granicy, a za granic¹ ju¿ niestety nie ma znacze-
nia, bo przecie¿ nak³ady poniesione na funkcjo-
nowanie tych systemów s¹ ogromne. Z punktu
widzenia polityki europejskiej by³o to jedno z naj-
wa¿niejszych zadañ, stanê³y przed nim w³aœci-
wie wszystkie pañstwa dysponuj¹ce drogami wo-
dnymi.

Ustawa ta transponuje do krajowego porz¹dku
prawnego dyrektywê 2005/44/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzeœnia 2005 r.
I tak naprawdê na pytanie, czy musimy to zrobiæ,
nale¿y odpowiedzieæ: musimy, bo dyrektywy na-
le¿y wype³niaæ. Wdro¿enie tej dyrektywy polega
na dodaniu w ustawie o ¿egludze œródl¹dowej roz-
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dzia³u 6a pod tytu³em „Zharmonizowany system
us³ug informacji rzecznej”. Pan senator sprawo-
zdawca szczegó³owo omówi³ poprawki, które zo-
sta³y zg³oszone. RIS bêdzie prowadzony przez mi-
nistra w³aœciwego do spraw œrodków transportu
i udostêpniany u¿ytkownikom œródl¹dowych
dróg wodnych.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, przed nami, to
jest przed Parlamentarnym Zespo³em do spraw
Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, któremu prze-
wodniczê, jest wiele pracy, aby uda³o siê czêsto
dziewiêtnastowieczne jeszcze œluzy i fragmenty
infrastruktury wprowadziæ w XXI w. Prezentowa-
ny projekt ustawy pochodz¹cej z przed³o¿enia
rz¹dowego jest jednym z pierwszych kroków na tej
drodze. Bardzo siê z tego cieszê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Zmieœci³ siê pan senator w czasie. Dziêkujemy
bardzo. (Oklaski)

Zapraszam pana senatora Ryszarda Bendera.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Debata o ¿egludze morskiej ju¿ za nami. ¯a³ujê,

¿e w niej nie uczestniczy³em. Przecie¿ kiedyœ ¿eg-
luga morska by³a nasz¹ chlub¹, chwa³¹, œpiewa-
liœmy „Morze, nasze morze”…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale teraz
mówimy o rzecznej, Panie Senatorze.)

Wiem, wiem, ale pozwólcie pañstwo, ¿e zrobiê
pendant, mówi¹c o tym, ¿e mieliœmy wspania³e
linie morskie, oceaniczne, statki „Stefan Bato-
ry”, „Batory”... A teraz dochodz¹ nas wieœci me-
dialne, ¿e ta ¿egluga by³a i jest nieop³acalna, cho-
cia¿ czasami nale¿y to w³o¿yæ miêdzy bajki. Jesz-
cze dziwniej wygl¹da sytuacja ¿eglugi œródl¹do-
wej, mimo ¿e mamy w tej dziedzinie ogromne tra-
dycje. W czasach historycznych, gdy jeszcze nie
mieliœmy rozwiniêtej ¿eglugi – poza ¿eglug¹ wo-
jenn¹ z czasów królewskich, poza okresem miê-
dzywojennym i tu¿ po wojnie – po Wiœle jednak,
zwróæcie pañstwo uwagê, od dawien dawna p³y-
wa³y statki.

Po maturze zrobiliœmy sobie z kolegami wypra-
wê statkiem z Warszawy do Gdañska. Gdzie dzi-
siaj tak¹ wyprawê mo¿na zrealizowaæ? Nie ma
mo¿liwoœci. To by³o dobre, w Toruniu, w innych
miastach – dwugodzinna przerwa; pamiêtam,
wziêliœmy doro¿ki i zwiedziliœmy Toruñ. Wszystko
to okrywa ju¿ mg³a, nawet w wyobraŸni. Nie jest
dobrze. I rz¹d powinien pomyœleæ, co zrobiæ, ¿eby
¿egluga, która dzisiaj w³aœciwie istnieje tylko
w niektórych obszarach wód, na przyk³ad, jeœli

idzie o jeziora, mog³a siê rozwin¹æ. Mówiê oczywi-
œcie o ¿egludze pasa¿erskiej.

A teraz przechodzê do ¿eglugi towarowej. By³a
mowa o tym – w pytaniach do pani minister i od-
powiedziach, a tak¿e w wypowiedzi mojego
przedmówcy – jak inne kraje korzystaj¹ z trans-
portu, z ¿eglugi rzecznej. Barki to niekiedy potê¿-
ne jednostki, które ³¹cz¹ kraje Europy i zmniej-
szaj¹ koszty transportu, poza tym ten transport
czyni¹ bardziej ekologicznym i naturalnym. Jeœli
idzie o nasz kraj, jest z tym Ÿle, a przecie¿ z kieru-
nkiem zachodnim mamy dobre po³¹czenia, mo¿-
na by³oby, korzystaj¹c z Odry, p³yn¹æ a¿ hen, i do
wspominanej tu Holandii, i do innych krajów.
Tak siê dzieje, ale w jakimœ mikroskopijnym
stopniu, w ma³ej mierze jest to wykorzystywane.
Dlaczego? Rz¹d powinien nad tym pomyœleæ, bo
to przecie¿ zmniejsza³oby koszty, u³atwia³oby
transport. Idzie mi równie¿ – jako ¿e jestem hi-
storykiem – o to, co dzia³o siê dawniej, w XIX w.,
a nawet wczeœniej.

Chcia³bym zapytaæ: czy ktoœ siê troszczy o to,
¿eby Kana³ Augustowski, którego odcinek ³¹czy
siê z Niemnem, teraz jest to ju¿ teren dzisiejszej
Bia³orusi, móg³ byæ jakoœ u¿eglugowiony? Cho-
cia¿ czasami. Przecie¿ to te¿ mo¿na by³oby uczy-
niæ. W czasach ksiêcia Druckiego-Lubeckiego,
w czasach Królestwa Kongresowego, które istnia-
³o piêtnaœcie lat, zbudowano ten kana³ i w ci¹gu
piêtnastu lat m¹drej gospodarki w okresie nie-
podleg³oœci, quasi-niepodleg³oœci, pó³niepodleg-
³oœci – zostawmy to pó³, bo mo¿emy udowadniaæ,
¿e pó³ – w ka¿dym razie uda³o siê to gospodarczo
wyzyskaæ. Mog¹ to wykazaæ prace o gospodarce
Królestwa Kongresowego profesora Strzeleckie-
go, notabene chyba jedyne, i doktora W³adys³awa
Grabskiego, mojego przyjaciela, ju¿ œwiêtej pa-
miêci. Idzie o ten kana³.

Ale przecie¿ my dokonaliœmy po³¹czenia zle-
wisk Morza Ba³tyckiego z Morzem Czarnym. Cho-
dzi o Kana³ Królewski. Ju¿ dawno nie s³ysza³em
i nie czyta³em w prasie o próbach zastanowienia
siê nad przytwróceniem ¿eglownoœci tego kana³u,
który ³¹czy zlewiska rzeki Bug i Prypeæ i przez to
³¹czyæ mia³ i ³¹czy³ nas w minionych dziesi¹tkach
lat, ¿eby nie powiedzieæ: stuleciach, z Dnieprem,
z Morzem Czarnym… Czy by nie warto by³o nad
tym pomyœleæ? Nie trzeba zostawiaæ tego tylko ja-
ko pomys³ów, jakichœ przemyœleñ i koncepcji,
które nie s¹ przekuwane w czyn pos³ów czy sena-
torów. Warto by³oby, ¿eby rz¹d to rozwa¿y³
i wszcz¹³ jakieœ dzia³ania. Bo przecie¿ skoro to by-
³o mo¿liwe w ubieg³ych stuleciach, dlaczego ma-
my zaprzepaszczaæ to teraz, nie wracaæ do tej ge-
nialnej wtedy myœli? Mo¿e ona bêdzie genialna
i dziœ?

Chodzi równie¿ o to, ¿eby nie zaprzepaszczaæ
materialnie szlaków, które coraz bardziej nikn¹.
Ktoœ tutaj mówi³ o zamulaniu Wis³y. To samo siê
dzieje z innymi szlakami. A wiêc dbajmy o nasz¹
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Wis³ê, ale te¿ dbajmy o te szlaki œródl¹dowe, które
wytworzyli nasi poprzednicy w okresie, gdyœmy
takich mo¿liwoœci nie mieli, gdyœmy byli w niewoli
lub mieliœmy ograniczone mo¿liwoœci, chocia¿by
w czasach Królestwa Kongresowego. O to apelujê
do rz¹du. Skoñczy³em. Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, pozwolê sobie udzieliæ g³osu.

Senator Marek Zió³kowski:

Bardzo siê cieszê z tych pytañ i zapa³u pana se-
natora, je¿eli chodzi o rzeki. Chcê powiedzieæ, ¿e
rzeki przez wiele dziesiêcioleci by³y zaniedbane.
Wiadomo, ¿e znaczenie rzek w transporcie towa-
rowym jest bardzo niewielkie, w Polsce tylko Odra
coœ znaczy. Bêdziemy w ramach owego zespo³u,
o którym mówi³ pan senator G³owski, Parlamen-
tarnego Zespo³u do spraw Dróg Wodnych i Tury-
styki Wodnej, dbali o to, ¿eby stopniowo przywra-
caæ Polsce rzeki. Chcemy byæ rzecznikami pol-
skich rzek. Myœlê, ¿e trzeba iœæ krok po kroku ta-
k¹ drog¹: Odra, potem Warta, Noteæ, Wis³a, Wiel-
kie Jeziora Mazurskie, ¯u³awy…

(G³os z sali: Kana³ Królewski.)
Potem Kana³ Królewski i te wszystkie elementy,

o których powiedzia³ pan profesor senator.
I s¹dzê, ¿e to jest jeden z bardzo wa¿nych elemen-
tów rozwoju infrastruktury. Zwróæmy uwagê, ¿e
je¿eli w dalszym ci¹gu tak bêdzie ros³a cena ropy
naftowej, innych noœników energii, to znaczenie
rzek, zw³aszcza Odry, w transporcie towarów bê-
dzie bardzo du¿e. A je¿eli chodzi o turystykê, bê-
dzie to znakomity sposób na spêdzanie czasu wol-
nego. Ludzie maj¹ coraz wiêcej pieniêdzy. Mo¿na
znakomicie wykorzystaæ to jako rozmaite elemen-
ty rekreacyjne, turystyczne i w³aœnie przywróciæ
rzeki miastom, o czym wszyscy mówiliœmy. Tak
wiêc mogê zapewniæ pana senatora, ¿e my na-
prawdê o tym myœlimy i chcemy zrobiæ coœ dobre-
go w legislacji. A entuzjazm pani minister, która
prezentowa³a stanowisko rz¹du, utwierdza nas w
przekonaniu, ¿e coœ nam siê uda w tym wzglêdzie
zdzia³aæ.

(Senator Piotr G³owski: A mówi³ to wiceprzewo-
dnicz¹cy zespo³u.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski
W tym momencie koñczê dyskusjê…
(G³osy z sali: Nie, nie.)
Nie? Kto jeszcze?
(G³os z sali: Senator Wyrowiñski.)

A, to przepraszam, jeszcze pan senator. A ja
myœla³em, ¿e pan senator jako sprawozdawca do
nastêpnego punktu… Przepraszam bardzo, to ja
siê wdar³em w ogóle bez ¿adnego porz¹dku…

Panie Senatorze Janie Wyrowiñski, zapraszam
do zabrania g³osu.

Senator Jan Wyrowiñski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Teraz bêdzie g³os z Torunia.
(G³os z sali: Piêkny Toruñ.)
Tak, w nawi¹zaniu do tej wycieczki szkolnej pa-

na senatora Bendera. Poniewa¿ pan senator Piotr
G³owski, który jest szefem wspomnianego zespo-
³u, w sposób niezwykle precyzyjny, merytoryczny
i przysz³oœciowy odniós³ siê do tej problematyki,
chcia³bym mo¿e przypomnieæ, a mo¿e uœwiado-
miæ fakt, ¿e od dziesiêciu lat istnieje powsta³y
z inicjatywy w³adz gminnych miast, wiêkszoœci
miast, które le¿¹ nad Wis³¹, Zwi¹zek Miast Nad-
wiœlañskich. Miesi¹c czy pó³tora miesi¹ca temu
w Toruniu, który jest siedzib¹ nie tylko radia, ale
równie¿ tego w³aœnie stowarzyszenia, w sali miej-
skiej ratusza, którego potêga, rozmach, znakomi-
ta sylwetka bra³y siê z tego, ¿e patrycjat toruñski
bogaci³ siê w³aœnie na handlu, ¿e Wis³a by³a t¹
drog¹, która zapewnia³a mo¿liwoœæ handlowa-
nia…

(Senator Ryszard Bender: Gdañska.)
Tak, potêgê Gdañska, ale równie¿ i Torunia.

W tym¿e historycznym ratuszu i w tej¿e history-
cznej sali miejskiej odby³o siê posiedzenie rocz-
nicowe w dziesiêciolecie tego stowarzyszenia.
I mówiê o tym nie bez kozery, równie¿ do pana
przewodnicz¹cego zespo³u. Bo warto by³oby, Pa-
nie Senatorze, nawi¹zaæ z nim kontakt, gdy¿ se-
natorów by³o jak na lekarstwo, jeden uczestni-
czy³ w tej uroczystoœci, by³o dwóch pos³ów,
z rz¹du nie by³o nikogo. A stowarzyszenie, które
utrzymuje siê ze sk³adek gminnych, opracowa³o
program „Wis³a i jej dorzecze do 2020 r.”, profe-
sjonalny program, który powsta³ przy wspó³pra-
cy, wydaje mi siê, wszystkich znacz¹cych œrodo-
wisk w kraju, równie¿ naukowych, znaj¹cych siê
na tej problematyce i który, jak s¹dzê, œmia³o
mo¿e byæ zaczynem tego, o czym mówi³ tutaj pan
senator Bender, je¿eli chodzi o Wis³ê – nie tylko
dyskusji, ale równie¿ po prostu wypracowania
programu dzia³ania. Tak ¿e gdyby pan senator
G³owski wzi¹³ to sobie do serca, to myœlê, ¿e spot-
kanie z w³adzami tego stowarzyszenia i jak gdyby
promocja tego w³aœnie osi¹gniêcia… Zwracam
siê równie¿ do pani minister. Kiedyœ rozmawia-
liœmy na ten temat. I pamiêtam, ¿e w czasie tego
posiedzenia w Toruniu by³o mi trochê ¿al, ¿e nie
by³o nikogo z ministerstwa, ale byæ mo¿e nie by³o
zaproszenia, nie wiem, nie pyta³em…
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(G³os z sali: By³.)
Aha, by³ ktoœ, tak? Przepraszam, to siê nie uja-

wni³.
W ka¿dym razie wydaje mi siê, ¿e ta inicjaty-

wa, oddolna, autentyczna, wynikaj¹ca ze œwia-
domoœci historycznej przesz³oœci i wyzwañ, które
stoj¹ przed nami, szans, mo¿liwoœci, jakie stwa-
rza ta ¿egluga w dzisiejszych czasach, jest na-
prawdê warta poparcia, równie¿ na poziomie
parlamentarnym. Nawet proponowa³em, ¿eby
powsta³o jakieœ lobby parlamentarne, ale ju¿ nie
musi powstawaæ, bo skoro jest zespó³, to po jakie
licho takie lobby. Zapomnia³em o tym powie-
dzieæ.

Panie i Panowie Senatorowie! Wydaje mi siê,
¿e nale¿y sprz¹c wysi³ek w³adz samorz¹dowych,
autentyczny wysi³ek, bo s¹ w to zaanga¿owani
naprawdê powa¿ni ludzie… Toruñ zreszt¹ od-
wraca siê do Wis³y. Odbudowywany jest bulwar
na bardzo d³ugim odcinku, powstaj¹ ró¿ne insty-
tucje nad Wis³¹. Tak ¿e to jest moja pierwsza
uwaga.

Druga dotyczy kwestii w³aœnie turystyki. Wy-
daje mi siê – i tutaj te¿ bym siê nie zgodzi³ z przed-
mówcami – ¿e od bodaj¿e dziesiêciu lat, z inicjaty-
wy Ligi Morskiej i Rzecznej – bo takowa istnieje
w naszym kraju i te¿ warto z ni¹ wspó³pracowaæ,
bo to s¹ równie¿ zapaleñcy – jest organizowany
tak zwany flis wiœlany z Warszawy do Gdañska.
Oni podejmuj¹ próby przebicia siê, z regu³y sku-
teczne…

(Senator Ryszard Bender: Przebicia siê, ale...
w³aœnie przebicia siê.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Cz³onkami
tej Ligi Morskiej i Rzecznej s¹ miêdzy innymi Bro-
nis³aw Komorowski i Jan Wyrowiñski.)

Celowo u¿ywam tych s³ów „przebicia siê”, Pa-
nie Senatorze.

I w taki symboliczny sposób staraj¹ siê to up-
rzytomniæ. Jak pañstwo wiedz¹, po drodze jest
pierwszy stopieñ wodny we W³oc³awku. Tu
równie¿ istnieje problem, który wymaga dojrza³ej
debaty. S¹ sprawy zwi¹zane z ochron¹ œrodowis-
ka, jest mnóstwo problemów. Ale problemy s¹ po
to, ¿eby je rozwi¹zywaæ, z po¿ytkiem dla dobra
publicznego, co mam nadziejê, zespó³ bêdzie
w tym zakresie ze szczególn¹ moc¹ i energi¹ czy-
ni³, choæby z tej racji, ¿e tak¿e pan marsza³ek jest
jego wiceprzewodnicz¹cym, o czym z radoœci¹ siê
dowiedzia³em. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Mówi³ senator znad Odry… przepraszam, se-

nator znad Wis³y, a teraz bêdzie mówi³ senator
znad Odry, pan senator Leon Kieres.

Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

W 1990 r. napisa³em ksi¹¿kê „Administracja
wodna i ¿eglugowa Odry”, nak³ad kompletnie roz-
szed³ siê w 1997 r. w czasie powodzi. Wydawni-
ctwo Uniwersytetu Wroc³awskiego musia³o wów-
czas robiæ dodruk.

Ale zabieram g³os w sprawie, która jest przed-
miotem debaty, nawi¹zuj¹c do roku 1990, przede
wszystkim dlatego, ¿eby podziêkowaæ pani mini-
ster za ten projekt. On w³aœnie spe³nia nie tylko
standardy, które odnosimy do wymogów Unii Eu-
ropejskiej, ale równie¿ nawi¹zuje do doœwiadczeñ
takich osób jak ja, które chocia¿by w 1997 r. by³y
zaanga¿owane w walkê z powodzi¹, ja we Wroc³a-
wiu, inni miêdzy Wroc³awiem a Now¹ Sol¹ czy na-
wet ni¿ej, na Dolnej Odrze.

Chcia³bym powiedzieæ tutaj jeszcze o jednym.
Pani Minister, tu nie chodzi o reklamê mojej pub-
likacji, jak powiedzia³em, ona jest ju¿ dzisiaj
w du¿ym stopniu nieaktualna, ona siê zdezaktua-
lizowa³a. Jednak wówczas w tym przed³o¿eniu
upomina³em siê o ujednolicenie pewnych syste-
mów administrowania ¿eglug¹, ale nie tylko, bo
i rzek¹. Niemcy, ju¿ przed wojn¹, te¿ pisali na ten
temat. Chodzi mi zw³aszcza o uporz¹dkowanie
stosunków w³asnoœciowych na terenach przy
Odrze. To, co w tej ksi¹¿ce ustali³em, a co by³o is-
totne, to ba³agan, gdy idzie o stosunki prawne na
miêdzywalu. To w czasie powodzi i w tego rodzaju
sytuacjach wywo³ywa³o niekiedy parali¿ kompe-
tencyjno-decyzyjny i nios³o inne negatywne kon-
sekwencje, jeœli chodzi o sprawnoœæ administro-
wania rzek¹. St¹d te¿, Pani Minister, moja pro-
œba, byœcie pañstwo przyjrzeli siê jednak temu,
jak dzisiaj wygl¹da sytuacja, jeœli chodzi o gesto-
rów uprawnieñ do nieruchomoœci przy Odrze. Bo-
jê siê, ¿e niestety ten stan nie uleg³ znacz¹cej po-
prawie. Sam wiem dok³adnie, do kogo we Wroc³a-
wiu nale¿¹ nieruchomoœci przy linii brzegowej,
jak trudno jest koordynowaæ dzia³alnoœæ w³aœci-
wych s³u¿b, gdy idzie w³aœnie o administrowanie
tymi nieruchomoœciami, z punktu widzenia wy-
magañ nie tylko ¿eglugowych, ale tak¿e bezpie-
czeñstwa w sytuacjach kryzysowych.

Ale na razie uwa¿am, ¿e jest to przyk³ad dobrej
roboty, notabene ponad podzia³ami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Rotnicka, senator znad Warty.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Mo¿na z miejsca?)
Nie, nie, nie. Jak do dyskusji, to ja pani¹ sena-

tor tu jednak poproszê.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ja chcia³am zabraæ g³os z miejsca, poniewa¿

chcia³am mówiæ krótko i ustosunkowaæ siê, a
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mo¿e raczej uzupe³niæ wypowiedŸ pana senato-
ra Wyrowiñskiego, który wspomina³ o istnieniu
zwi¹zku gmin nadwiœlañskich. Chcê pañstwa
poinformowaæ – ale s¹dzê, ¿e wiêkszoœæ z pañ-
stwa ma tê œwiadomoœæ – ¿e takie zwi¹zki miê-
dzygminne powsta³y wzd³u¿ wielu rzek. Chodzi
o Wartê, o Noteæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Pilicê.)
Tak. Takie zwi¹zki istniej¹ i oczywiœcie boryka-

j¹ siê ze wszystkimi trudnoœciami, o których mó-
wi³ senator Kieres. Bo zagospodarowanie tych¿e
obszarów, nie samej drogi wodnej, jest proble-
mem. I to, o czym dzisiaj mówimy, jest pewnie ta-
k¹ pierwsz¹ jaskó³k¹, jeœli chodzi o uporz¹dkowa-
nie tych¿e spraw. A bodaj¿e najwa¿niejsze bêdzie
to, o czym wspomina³ pan senator Kieres. Chodzi
o sprawy w³asnoœciowe i sprawy kompetencyjne,
co, kto i w jakim miejscu powinien robiæ. Bo w za-
sadzie powinien byæ jeden gestor tych¿e spraw,
¿eby to posuwa³o siê do przodu. Pewnie naszym
kolejnym zamierzeniem, bo te¿ jestem cz³onkiem
Parlamentarnego Zespo³u do spraw Dróg Wo-
dnych i Turystyki Wodnej, bêdzie apel do senato-
rów, aby zechcieli do³¹czyæ do tego zespo³u, jeœli
jeszcze nie s¹ jego cz³onkami, i wspieraæ nas swo-
j¹ wiedz¹. Dziêkujê bardzo.

(Senator Ryszard Bender: Ministerstwo ¿eglugi
trzeba utworzyæ.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Witold Idczak.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Powiem szczerze, ¿e trzymam kciuki za zespó³

i podziwiam wielki optymizm, tego ducha walki,
który obserwujê. Ale trochê mo¿e tak refleksyj-
nie, dla równowagi, trzeba by by³o powiedzieæ, ¿e
chyba jednak mimo tych wspania³ych opowieœci
przyrodniczo-krajoznawczych i zachwytu nad
nowoczesnoœci¹ tego systemu pojawiaj¹ siê i pe-
wne gorsze refleksje. W sumie wychodzi 1 mi-
lion z³ na 1 km. Jak zwa³, tak zwa³. Ja jestem
z województwa dolnoœl¹skiego, gdzie p³ynie ka-
wa³ rzeki Odry. Muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e
jest taka struktura organizacyjna, ona siê nazy-
wa Odra… ju¿ nie wiem, jaki tam jest rok. Wiem,
¿e do 2001 r. by³o to z wyprzedzeniem, tak ¿e to
jeszcze dla nas by³a przysz³oœæ, jak zaczyna³em
swoj¹ przygodê z samorz¹dem. Wiem, ¿e potem,
oko³o 2001 r., to ju¿ siê zrówna³o, ¿e to ju¿ by³ ten
w³aœnie rok, w którym ta Odra „coœ tam” mia³a
siê zrealizowaæ. Wtedy powsta³y piêkne mono-
grafie, z barwnymi zdjêciami, z portem w Nowej
Soli. No, proszê pañstwa, sielanka, marzenie.

Potem zaczê³y siê dziaæ rzeczy dziwne, bo nume-
racja w stosunku do bie¿¹cego roku zaczê³a siê
cofaæ, czyli jak by³ rok 2005, to ja nie wiem, czy to
ju¿ nie by³a na przyk³ad Odra 2003. A dzisiaj to,
przyznam siê ze wstydem, nie wiem, jak ten pro-
gram siê nazywa.

Proszê?
(Senator Leon Kieres: To siê nazywa program…)
Program Odra 2000. Notabene, on by³ bardzo

profesjonalnie przygotowany, bo tam by³y umiej-
scowione wszystkie projekty, pomys³y. Ale proszê
pañstwa, mo¿e niestety to jest tak, ¿e oprócz ma-
rzeñ jeszcze jest brutalna ekonomia? I trzeba te¿
sobie powiedzieæ, ¿e marzenie marzeniem, ale ko-
go staæ na tê ¿eglugê? Przed chwil¹ mieliœmy pro-
blem z kolejami pañstwowymi, które mimo wszy-
stko w sensie funkcjonalnoœci transportowej po-
winny byæ w lepszej kondycji, a sprawa dróg wo-
dnych wygl¹da o wiele, wiele gorzej.

Ale nie chcia³bym ca³kowicie popadaæ w takie
refleksje, wiêc ze szczerego serca zespo³owi ¿yczê
wszystkiego najlepszego i trzymamy kciuki za to
piêkne marzenie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Za ¿yczenia dziêkujemy.
Oddajê g³os panu senatorowi Stanis³awowi Bi-

sztydze. To jest Górna Wis³a, tak?

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Jestem bardzo zaniepokojony, Panie Mar-
sza³ku, Wysoka Izbo, swoj¹ aktywnoœci¹ w dniu
dzisiejszym, ale w³aœciwie do zabrania g³osu sk³o-
nili mnie senator Idczak oraz pañstwo, którzy mó-
wili, a zw³aszcza senator Bender, który jakoœ
mnie tak natchn¹³ tym duchem toruñskim do te-
go, ¿eby powiedzieæ parê zdañ o Krakowie.

(Senator Jan Wyrowiñski: Kraków nie jest
w stowarzyszeniu, niestety.)

W³aœnie. Chcia³bym wiêc, jako senator Stani-
s³aw Bisztyga, z³o¿yæ deklaracjê przyst¹pienia.
Krakowa jeszcze w nim nie ma, ale bêdzie. Kraków
realizuje swoj¹ w³asn¹ misjê i wizjê odnowienia
Wis³y. Otó¿ tam dzieje siê bardzo du¿o ciekawych
rzeczy, a to dlatego, ¿e po pierwsze, w³adze gminy
s¹ doœæ otwarte, a po drugie, prywatni przedsiê-
biorcy nie boj¹ siê ryzyka; byæ mo¿e trzeba bêdzie
siê zastanowiæ nad wykorzystaniem ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym. Tam, na
wzór Dunaju, pojawi³y siê kafejki na statkach
i jest statek do Tyñca, do benedyktynów i s¹ regu-
larne wycieczki, jest statek z jazzem i s¹ statki
z innymi rodzajami muzyki. Takie przybli¿enie
Wis³y do Krakowa ma ju¿ miejsce i architekci te¿
robi¹ wszystko, ¿eby odwróciæ Kraków do Wis³y,
to siê dzieje od paru lat. Ale absolutnie deklarujê
wst¹pienie do stowarzyszenia. Tu mia³bym tylko
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zastrze¿enia do kolejnoœci zaproponowanej przez
pana marsza³ka Zió³kowskiego: Odra, Warta, No-
teæ, a gdzieœ tam na koñcu Wis³a. Ja bym bardzo
prosi³, ¿eby to odwróciæ.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie, ja mó-
wi³em, ¿e od zachodu, w kolejnoœci, ¿e tak po-
wiem, geograficznej, po prostu zgodnie z map¹.)

No w³aœnie. A wiêc to tyle. Chcia³bym z panem
senatorem Benderem… Jak pan tutaj mówi³, ¿e
idziemy nad Morze Czarne i mo¿e jeszcze o¿ywi-
my flotê czarnomorsk¹, to bardzo mnie to wzru-
szy³o. Dziêkujê bardzo.

(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
W tym momencie, Wysoki Senacie, koñczê dys-

kusjê na temat RIS i kwestii pokrewnych.
(Rozmowy na sali)
A, przepraszam, pan senator ma jeszcze piêæ

minut, ale wiêcej nie dam.
(G³os z sali: Ale o RIS…)
O RIS, tak, o RIS, wróæmy do RIS.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mo¿e do protoko-

³u to z³o¿ê.)
Bardzo siê cieszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr G³owski:
Króciutko. Muszê siê odnieœæ do kilku kwestii,

bo efekt promocyjny, który osi¹gnêliœmy, przerós³
nasze dzisiejsze oczekiwania. Odra 2006 – z tego,
co wiem, pieni¹dze ju¿ s¹, wiêc nie musimy ich
zdobywaæ, nale¿y je tylko efektywnie wydaæ. Z pa-
ni¹ minister rozmawialiœmy o tym, ¿e problemem
prawdopodobnie jest zbyt s³abe umocowanie
pe³nomocnika, który siê tym zajmuje. Najpewniej
bêdzie to jedna z pierwszych zmian, któr¹ wspól-
nie przeprowadzimy.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e obecny na sali pan
wicemarsza³ek Marek Zió³kowski jest wiceprze-
wodnicz¹cym zespo³u, co dobrze mu, ¿e tak po-
wiem, wró¿y.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale komu?
Zespo³owi czy mnie?)

I zespo³owi, i marsza³kowi.
(Rozmowy na sali)
Naturalnie, pierwszym zastêpc¹.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e wspó³praca z pani¹

minister jest doskona³a i jak nam siê kiedyœ ma
udaæ, to w³aœnie w tej chwili. Chyba lepszych cza-
sów ku temu nie by³o.

System administrowania rzek¹ jest jednym
z pierwszych projektów i dzia³añ, o których rozma-
wiamy. Na pewno jest niedopuszczalne, ¿eby kilka
ministerstw zajmowa³o siê terenem rzeki i okolic.
Bêdziemy d¹¿yli, ¿eby doprowadziæ – najpierw mo-

¿e nie do koñca formalnie, a potem zupe³nie for-
malnie – do tego, aby w jednym rêku znajdowa³o
siê ca³e zarz¹dzanie, podobnie jak to uczyniono
w przypadku morza, gdzie mamy dosyæ skutecznie
dzia³aj¹c¹ administracjê pañstwow¹.

CodoZwi¹zkuMiastNadwiœlañskich…Gdzie jest
to pytanie? O, tutaj. Oczywiœcie, ¿e nawi¹za³em
wspó³pracê, znam zarz¹d, przeprasza³em, by³o wte-
dy posiedzenie komisji senackiej, by³em sprawo-
zdawc¹, nie mog³em uczestniczyæ, wys³a³em odpo-
wiednie przeprosiny. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê z kil-
kudziesiêcioma organizacjami, instytucjami, zwi¹z-
kami i stowarzyszeniami w jakikolwiek sposób
zwi¹zanymi zwod¹–zwrócili siê równie¿donasnur-
kowie ze swoimi problemami. Tych problemów jest
faktycznie mnóstwo, ale nasz optymizm jest wielki.
Ale ¿eby nie by³o, ¿e to tylko nasz optymizm, dodam,
¿ePolskaOrganizacjaTurystyczna,którawtej chwili
rozstrzygakonkursnaprojekty zwi¹zanez turystyk¹
w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna
gospodarka”… Bodaj¿e na dwadzieœcia wy³onionych
projektów siedem dotyczy budowy infrastruktury
wodnej, czyli g³ówniechodzi tamomariny,oprzysta-
nie. Miêdzy innymi chyba Toruñ jest na tej wstêpnie
rekomendowanej liœcie, jest tam te¿ chyba Kraków.
Tak ¿e myœlê, ¿e nasze aspiracje, dzisiaj wyartyku³o-
wane, zostan¹ równie¿ spe³nione formalnie w posta-
ci rozwoju infrastruktury. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusjê.
Dziêkujê pani minister za bytnoœæ przy oma-

wianiu tego punktu.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

I na tym koñczê omawianie punktu siódmego.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ósme-

go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw.

Sejm uchwali³ tê ustawê 26 czerwca na osiem-
nastym posiedzeniu. Do Senatu zosta³a przeka-
zana w tym samym dniu. Marsza³ek skierowa³ j¹,
zgodnie z regulaminem, do Komisji Praw Cz³owie-
ka i Praworz¹dnoœci. Komisja przygotowa³a swoje
sprawozdanie w tej sprawie. Tekst ustawy – druk
nr 187, sprawozdanie komisji – druk nr 187A.

Pan senator Jan Wyrowiñski jako sprawozdaw-
ca proszony jest o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym w imieniu Komisji Praw Cz³owieka

i Praworz¹dnoœci, która jako jedyna rozpatrywa³a
tê ustawê, przedstawiæ pañstwu sprawozdanie.

16. posiedzenie Senatu w dniu 23 lipca 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy

78 o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw

(senator S. Bisztyga)



Wzmiankowana nowelizacja ustawy o zmianie
ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta-
wów jest konsekwencj¹ dwojakiego rodzaju do-
œwiadczeñ. Z jednej strony proponowane przez
Sejm zmiany, a wczeœniej przez rz¹d – to by³o
przed³o¿enie rz¹dowe, zosta³o nieco zmienione
przez Sejm – wynikaj¹ z oceny rezultatów ponad-
oœmioletniego funkcjonowania tej ustawy. Zosta-
³a ona, Panie i Panowie Senatorowie, uchwalona
w 1996 r. i wprowadzona w ¿ycie w 1998 r. Te no-
we instytucje prawne – w zasadzie funkcjonuj¹ce
ju¿ na œwiecie, ale wprowadzone do Polski w efek-
cie zasadniczych zmian systemowych, jakie na-
st¹pi³y – czyli zastaw rejestrowy jako postaæ ogra-
niczonego prawa rzeczowego powstaj¹cego na
podstawie przepisów prawa cywilnego oraz s¹do-
wy rejestr tych¿e zastawów jako dokumentacja
i jak gdyby poœwiadczenie faktu istnienia tych za-
stawów, przyjê³y siê w naszym systemie gospo-
darczym, w systemie prawnym znakomicie, fun-
kcjonuj¹ poprawnie. I nale¿y równie¿ stwierdziæ,
¿e potwierdzi³y swoj¹ przydatnoœæ w obrocie, jeœli
chodzi o wspieranie i ochronê umownych stosun-
ków maj¹tkowych. Up³yw czasu sprawi³ – jak ma
to miejsce zreszt¹ z innymi tego typu wprowadzo-
nymi po 1989 r. rozwi¹zaniami – ¿e pojawi³a siê
potrzeba pewnych zmian. Ta potrzeba zintensyfi-
kowa³a siê od momentu, kiedy Polska w maju
2004 r. sta³a siê pañstwem cz³onkiem Unii Euro-
pejskiej. I st¹d ta rz¹dowa inicjatywa ustawodaw-
cza, gdzie proponuje siê wiele zmian, o których za
chwilê w skrócie bêdê mia³ zaszczyt pañstwu opo-
wiedzieæ.

Drugim powodem nowelizacji by³a potrzeba
uwzglêdnienia w ustawie nowych rozwi¹zañ pra-
wnych, jak podpis elektroniczny – dla tego typu
instrumentów prawnych niezwykle wa¿ny i u¿y-
teczny. Ustawa o podpisie elektronicznym
z 18 wrzeœnia 2001 r., a w szczególnoœci art. 58,
wymaga, aby w okreœlonym terminie organy w³a-
dzy publicznej umo¿liwi³y odbiorcom us³ug certy-
fikacyjnych sk³adanie podañ i wniosków oraz wy-
konywanie innych czynnoœci w postaci elektroni-
cznej w przypadkach, gdy przepisy prawa wyma-
gaj¹ sk³adania ich w okreœlonej formie lub wed³ug
okreœlonego wzoru.

Zmiany, które proponuje siê w ustawie w art. 42
i 43a maj¹ umo¿liwiæ uczestnikom postêpowania
skuteczne sk³adanie drog¹ elektroniczn¹ wnios-
ków do wydzia³u rejestru zastawów s¹du rejono-
wego oraz sk³adanie wniosków do centralnej infor-
macji o wydanie odpisów, zaœwiadczeñ i informacji
oraz przesy³anie w formie elektronicznej za-
rz¹dzeñ, postanowieñ i innych tego typu ró¿nych
administracyjnych obwieszczeñ.

Zmian, które siê proponuje na skutek przy-
czyn, o których mówi³em uprzednio, jest bardzo
wiele. Ja powiem mo¿e tylko o kilku.

Jedna ze zmian zasadniczych sprowadza siê do
tego, ¿e w art. 1 rezygnuje siê z katalogu wierzy-
cieli uprawnionych do zabezpieczania swoich
wierzytelnoœci zastawem rejestrowym. Wed³ug
proponowanego zapisu uprawnienie do tworzenia
tego typu zastawu bêdzie przys³ugiwa³o ka¿demu
wierzycielowi. W miejsce usuniêtego katalogu
wprowadzono przepis okreœlaj¹cy zakres przed-
miotowy ustawy. Zreszt¹ w czasie prac senackiej
komisji zaproponowaliœmy, aby go, ¿e tak po-
wiem, precyzyjnie sformu³owaæ. Chodzi³o o to,
aby obejmowa³ ca³y zakres przedmiotowy ustawy.
Jak s³usznie zauwa¿y³o Biuro Legislacyjne, art. 1,
który przyszed³ do nas w ustawie uchwalonej
przez Sejm, nie zawiera³ pe³nego zakresu przed-
miotowego tej ustawy.

Wprowadza siê równie¿ rozwi¹zanie, zgodnie
z którym do ustanowienia zastawu rejestrowego
zabezpieczaj¹cego wierzytelnoœci z tytu³u d³u¿-
nych papierów wartoœciowych emitowanych w se-
rii wymagana bêdzie umowa zastawnicza pomiê-
dzy zastawc¹ a administratorem zastawu. Przyjê-
to jednolity sposób okreœlenia w umowie zasta-
wniczej i wierzytelnoœci zabezpieczonej zastawem
itd., itd.

Zgodnie z obietnic¹, powiem, ¿e Sejm zapropo-
nowa³ dodanie do wersji rz¹dowej przepisów sta-
tuuj¹cych zasadê, w myœl której zastaw rejestro-
wy mo¿e zabezpieczaæ dwie lub wiêcej wierzytel-
noœci wynikaj¹ce z umów przys³uguj¹cych jedne-
mu wierzycielowi oraz zasadê, ¿e zastaw rejestro-
wy zabezpiecza odsetki i roszczenia uboczne
wskazane przez strony w umowie zastawniczej
oraz koszty zaspokojenia zastawnika mieszcz¹ce
siê w sumie wymienionej we wpisie zastawu. Ró-
wnie¿ za spraw¹ Sejmu dodano przepis, w myœl
którego, je¿eli umowa zastawnicza nie bêdzie sta-
nowi³a inaczej, zastaw bêdzie obejmowa³ tak¿e
rzeczy, prawa lub sk³adniki zbioru rzeczy lub
praw, które wejd¹ w miejsce pierwotnego przed-
miotu zastawu jako ich surogat.

Tych zmian, Szanowni Pañstwo, Panie i Pano-
wie Senatorowie, jest oko³o dwudziestu. Je¿eli bê-
dzie potrzeba, bêdê oczywiœcie w stanie je wymie-
niæ. Ale wydaje mi siê, ¿e takiej potrzeby w chwili
obecnej nie ma. Odniosê siê tylko jeszcze do po-
prawek, które zaproponowa³a komisja. O jednej
z nich ju¿ mówi³em.

Kolejna poprawka wynika z potrzeby pewnej
elegancji prawnej. Wprowadza siê – i to te¿ siê od-
by³o po zakceptowaniu przez stronê rz¹dow¹ – no-
wy podrozdzia³, tytu³ tego rozdzia³u to „Przepisy
ogólne”. On zawiera tylko jeden artyku³, ten art. 1
– mówi³em o nim uprzednio – który zosta³ te¿, tak
jak powiedzia³em przed chwil¹, rozszerzony.

Nastêpna poprawka, Panie i Panowie Senato-
rowie, ma chyba najbardziej merytoryczny i wy-
jaœniaj¹cy charakter. W art. 1 w pkcie 4, w art. 4,
sformu³owano wyliczenie zawieraj¹ce katalog
przypadków, w których mo¿liwe jest ustanowie-
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nie administratora zastawu. Poniewa¿ jak nam
siê wydawa³o – i to zosta³o zreszt¹ potwierdzone –
wol¹ ustawodawcy by³o umo¿liwienie ustanowie-
nia administratora zastawu w wypadku przenie-
sienia czêœci wierzytelnoœci zabezpieczonej zasta-
wem rejestrowym na inn¹ osobê, przyjêcie tej in-
terpretacji sprawi³o, ¿e zaproponowaliœmy zapis,
jak w poprawce, która znajduje siê w druku,
o którym mówi³ pan marsza³ek, wprowadzaj¹c
ten punkt do rozpatrywania przez Wysok¹ Izbê.

Dwie pozosta³e poprawki maj¹ charakter do-
precyzowuj¹cy, w zwi¹zku z tym nie bêdê zabiera³
pañstwu czasu ich opisem.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze! Intencj¹ Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci by³o to, abym Wysok¹ Izbê prze-
kona³, by g³osowaæ za t¹ ustaw¹, jak równie¿ za
proponowanymi poprawkami, co, tak jak mi
umiejêtnoœci pozwala³y, stara³em siê uczyniæ.
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie senatorowi sprawozdawcy? Nie.
Dziêkujê.
By³ to rz¹dowy projekt ustawy, a rz¹d reprezen-

tuje przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwo-
œci.

Witam podsekretarza stanu pana ministra £u-
kasza Rêdziniaka.

Czy chcia³by pan zabraæ g³os w sprawie tej¿e
ustawy, Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
My siê zgadzamy ze wszystkimi poprawkami,

które zosta³y zg³oszone przez komisjê, s¹ one
zwi¹zane z systematyk¹ tego aktu prawnego i ma-
j¹ charakter porz¹dkuj¹cy. Pan senator sprawo-
zdawca ju¿ omówi³ zmiany ustawowe, które maj¹
charakter porz¹dkuj¹cy i techniczny. Mamy teraz
dziesiêciolecie obowi¹zywania systemu zastawu
rejestrowego w Polsce.

Z przyjemnoœci¹ odpowiem teraz na pytania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo. Ale gdy bêd¹ pytania, to ja po-

proszê, ¿eby pan jednak do mnie podszed³.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
(Senator Leon Kieres: Ja mam pytanie.)
Pan senator Leon Kieres, proszê.
To zapraszam pana ministra do siebie. A pan

senator ju¿ mo¿e zadawaæ pytanie.

Senator Leon Kieres:

Chcia³bym zadaæ pytanie senatorowi Wyro-
wiñskiemu, ale wydaje mi siê, ¿e pan minister
mo¿e te¿ udzieliæ mi odpowiedzi, zw³aszcza ¿e
rzecz dotyczy funkcjonowania Ministerstwa
Sprawiedliwoœci. Chodzi o nowy art. 41a w roz-
dziale poœwiêconym rejestrowi zastawów.

Prosi³bym o wyjaœnienie kwestii nastêpuj¹cej.
W art. 41a jest mowa o tym, ¿e w razie dokonania
wpisu zastawu rejestrowego na cywilnym statku
powietrznym lub prawach w³asnoœci przemys³o-
wej, s¹d niezw³ocznie przesy³a do organu prowa-
dz¹cego rejestr cywilnych statków powietrznych
lub organu prowadz¹cego rejestr danego prawa
w³asnoœci przemys³owej odpis postanowienia
o wpisie zastawu rejestrowego. Innymi s³owy, je-
¿eli jest wpis statku powietrznego do rejestru za-
stawu, to automatycznie ten wpis jest równie¿ do-
kumentowany w innym rejestrze, w rejestrze cy-
wilnych statków powietrznych. Ja mam pytanie
ogólniejsze. Panie Ministrze, a gdyby tego rodzaju
konsekwencje odnieœæ generalnie do Krajowego
Rejestru S¹dowego? Co pan o tym s¹dzi? Innymi
s³owy, proszê zobaczyæ – jest art. 27, gdzie s³u-
sznie i bardzo kompetentnie uregulowano pro-
blem zaspokajania zastawnika z dochodów
przedsiêbiorstwa zastawcy i w zwi¹zku z tym
ustanawiania zarz¹du na tym przedsiêbiorstwie.
Czy nie mo¿na by by³o ustanowienia zastawu na
maj¹tku przedsiêbiorcy i wpisania tego zastawu
do rejestru zastawów po³¹czyæ z odpowiedni¹
wzmiank¹ w Krajowym Rejestrze S¹dowym
w dziale pierwszym, gdzie siê rejestruje przedsiê-
biorców? Chodzi mi tylko o pana opiniê.

Krótko mówi¹c, jêzykiem ju¿ mo¿e bardziej
publicystycznym czy kolokwialnym, wpisujemy
do rejestru zastawów, ¿e mój maj¹tek jako przed-
siêbiorcy jest objêty zastawem i jednoczeœnie po-
winniœmy tak¹ sam¹ wzmiankê wpisywaæ w reje-
strze przedsiêbiorców – dla pewnoœci obrotu. Na-
wet jeœli mój kontrahent zapomni zajrzeæ do Cen-
tralnego Rejestru Zastawów, to mo¿e zajrzeæ do
rejestru, tam gdzie ja jako przedsiêbiorca jestem
wpisany, i bêdzie wtedy wiedzia³, ¿e coœ z moim
maj¹tkiem siê dzieje. To pytanie to tak na przy-
sz³oœæ oczywiœcie, ja nie zamierzam sk³adaæ ¿ad-
nej poprawki legislacyjnej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:
Bardzo dziêkujê.
Wysoka Izbo! Panie Profesorze! Jest to ciekawy

postulat de lege ferenda, ale tutaj pozwolê sobie
odnieœæ siê do samej konstrukcji.
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Je¿eli chodzi o art. 41a, to ujednolica on i wpro-
wadza w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci zasadê
o charakterze konstytutywnym dotycz¹c¹ wpisu
do rejestru zastawów, ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci
co do tego, kiedy zastaw rejestrowy powstaje. Dla-
tego on powstaje z chwil¹ wpisu do rejestru zasta-
wów, a póŸniej jest odzwierciedlany w innych reje-
strach.

Je¿eli chodzi o art. 27, to tam jest mowa o zbio-
rze praw i o przedsiêbiorstwie. Ale pamiêtajmy, ¿e
przedsiêbiorstwo, w znaczeniu art. 66 kodeksu
cywilnego, ma zastosowanie nie tylko do spó³ek
rejestrowych. Ten przepis ma charakter bardziej
uniwersalny i jako taki odnosi siê równie¿ do tych
podmiotów prawnych czy do osób prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, które nie podlegaj¹ wpi-
sowi do KRS. Tutaj zosta³a przyjêta taka specyfi-
czna konstrukcja: mamy z jednej strony rejestr
zastawów i tam mo¿emy sprawdziæ, czy akurat,
przypadkiem, nie ma ustanowionego zastawu re-
jestrowego na przedsiêbiorstwie. W odniesieniu
do patentów i statków powietrznych jest zaœ ta
specyficzna regulacja, wynikaj¹ca z doœæ daleko
id¹cej odrêbnoœci – tutaj jednak mamy przedsiê-
biorstwo jako takie i g³ówny obszar dzia³ania
spó³ki czy przedsiêbiorcy, a tutaj to ju¿ takie bar-
dzo wyspecjalizowane œrodki maj¹tkowe, jak cho-
cia¿by patent, znak towarowy czy statek powie-
trzny.

Czy nale¿a³oby wpisywaæ do KRS? Mo¿na to
rozwa¿yæ, tylko chcia³bym zaznaczyæ, ¿e to jednak
powodowa³oby daleko id¹ce zmiany, je¿eli chodzi
w ogóle o ustawê o Krajowym Rejestrze S¹dowym,
o rubrykach, które siê tam znajduj¹, o sposoby
wpisu, oraz zmiany w systemie informatycznym.
Przyznam szczerze, ¿e prowadzimy du¿o prac
dotycz¹cych KRS, ale zwi¹zane s¹ one raczej
z upowszechnieniem dostêpu online do KRS – on
w tej chwili ju¿ istnieje, ale chcemy, ¿eby by³ jesz-
cze szerszy, wiêkszy – oraz z mo¿liwoœci¹ pobiera-
nia danych przez u¿ytkowników wprost z naszego
systemu. Niemniej pomys³ ten zachowamy w pa-
miêci, rozwa¿ymy. Z drugiej strony wiem z w³as-
nej praktyki w obrocie gospodarczym, ¿e jednak,
je¿eli chodzi o sprawdzanie obci¹¿eñ – mówimy
tutaj przecie¿ o ograniczonym prawie rzeczowym -
to w pierwszej kolejnoœci siêga siê do zastawu re-
jestrowego. I dlatego te¿ wprowadzamy tutaj no-
woczesne rozwi¹zania po³¹czone z podpisem
elektronicznym. Przypominam Wysokiej Izbie, ¿e
ta ustawa ju¿ kolejny raz tak wraca wskutek kon-
tynuacji prac, ona nie by³a skoñczona. Technicz-
ne prace s¹ ju¿ podjête, przygotowane, ¿eby
umo¿liwiæ sk³adanie wniosków i nowoczesny do-
stêp. W zwi¹zku z tym, je¿eli chodzi o pewnoœæ ob-
rotu, ja bym w pierwszej kolejnoœci stawia³ na re-
jestr zastawów. KRS owszem, ale z drugiej strony
to jest te¿ taki rejestr powszechny, z powsze-

chnym dostêpem. Wydaje mi siê, ¿e ta zmiana nie
jest chyba konieczna w pierwszej kolejnoœci, ale
zaznaczam, ¿e z przyjemnoœci¹ przyjmiemy to
i rozwa¿ymy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, dziêkujê, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie ma. Do dyskusji nikt siê nie

zapisa³, o czym Wysoki Senat informujê i w zwi¹z-
ku z tym stwierdzam, ¿e g³osowanie w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo za uczestni-
ctwo w rozpatrywaniu tego punktu.

Obecnie przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych
ustaw w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Protoko³u do
Umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej Pañ-
stwami Cz³onkowskimi, z jednej strony, a Konfe-
deracj¹ Szwajcarsk¹, z drugiej strony, w sprawie
swobodnego przep³ywu osób.

Ustawa uchwalona przez Sejm 26 czerwca,
w tym samym dniu przekazana do Senatu. Mar-
sza³ek skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki Naro-
dowej i Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
Komisje przygotowa³y sprawozdania. Ustawa to
druk nr 190, a sprawozdania komisji to druki
nr 190A i 190B.

Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodo-
wej, pan senator Marek Trzciñski, ju¿ zaj¹³ miej-
sce na mównicy. Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:
Tak jest. Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-

rowie! Zaproszeni Goœcie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie o rz¹do-
wym projekcie ustawy o zmianie niektórych
ustaw w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Protoko³u do
Umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej Pañ-
stwami Cz³onkowskimi, z jednej strony, a Konfe-
deracj¹ Szwajcarsk¹, z drugiej strony, w sprawie
swobodnego przep³ywu osób, przedstawionym
w druku nr 190A.

Wysoka Izbo! Polska i pozosta³e pañstwa cz³on-
kowskie Unii Europejskiej, które przyst¹pi³y do
Unii 1 maja 2004 r., sta³y siê stron¹ umowy po-
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Szwajcari¹ o swobo-
dnym przep³ywie osób i protoko³u do umowy, zgo-
dnie z art. 6 ust. 1 tak zwanego aktu przyst¹pie-
nia. Przepis ten przewiduje miêdzy innymi, ¿e
przyst¹pienie do umów ze Szwajcari¹, zawartych
przez Wspólnotê oraz jej pañstwa cz³onkowskie,
nast¹pi przez zawarcie protoko³u do takich umów
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miêdzy Rad¹ Unii Europejskiej, stanowi¹c¹ je-
dnomyœlnie w imieniu pañstw cz³onkowskich,
a Szwajcari¹.

Protokó³ do umowy zosta³ podpisany w Luk-
semburgu dnia 26 paŸdziernika 2004 r., po czym,
po zatwierdzeniu go przez Radê Unii Europejskiej,
wszed³ w ¿ycie 1 kwietnia 2006 r.

Umowa pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Szwajca-
ri¹ o swobodnym przep³ywie osób okreœla warun-
ki wjazdu i pobytu obywateli jednej ze stron umo-
wy i cz³onków ich rodzin na terenie drugiej strony
umowy oraz ich uprawnienia w zakresie podejmo-
wania i wykonywania pracy najemnej lub dzia³al-
noœci gospodarczej na w³asny rachunek. Umowa
okreœla równie¿ warunki œwiadczenia us³ug przez
podmioty gospodarcze jednej strony umowy na
terenie strony drugiej, dotyczy to równie¿ spó³ek.
Zawiera tak¿e postanowienia dotycz¹ce koordy-
nacji systemu zabezpieczenia spo³ecznego oraz
uznawania kwalifikacji zawodowych, a ponadto
postanowienia dotycz¹ce nabywania nierucho-
moœci.

Przedstawiony projekt ustawy przewiduje u-
wzglêdnienie w polskim ustawodawstwie zmian
w tych regulacjach prawnych, które nie uwzglê-
dniaj¹ swobodnego przep³ywu osób w odniesie-
niu do Konfederacji Szwajcarskiej. Nowelizacja
dotyczy nastêpuj¹cych ustaw: o nabywaniu nie-
ruchomoœci przez cudzoziemców, o ubezpiecze-
niu spo³ecznym rolników, o doradztwie podatko-
wym, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy
o ochronie osób i mienia, o us³ugach turystycz-
nych, o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wy-
buchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i te-
chnologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub poli-
cyjnym, o us³ugach detektywistycznych, o œwiad-
czeniu przez prawników zagranicznych pomocy
prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, o kszta³to-
waniu ustroju rolnego, o cudzoziemcach, o wyko-
nywaniu prac podwodnych, o finansach publicz-
nych, o kinematografii.

Komisja Gospodarki Narodowej po rozpatrze-
niu projektu proponuje wprowadziæ jedn¹ po-
prawkê. W art. 9 opiniowanej ustawy proponuje-
my dokonanie nowelizacji ustawy o œwiadcze-
niach przez prawników zagranicznych pomocy
prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. W myœl wy-
mienionego art. 2 tej ustawy przepisy dotycz¹ce
prawników z Unii Europejskiej bêd¹ stosowane
odpowiednio do obywateli Konfederacji Szwajcar-
skiej uprawnionych do wykonywania zawodu
oraz legitymuj¹cych siê odpowiednim tytu³em za-
wodowym. Komisja uzna³a za konieczne analogi-
czne uzupe³nienie art. 34a. Na jego podstawie
przepisy ustawy dotycz¹ce obywateli pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej, posiadaj¹cych
kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywa-

nia zawodu przy u¿yciu jednego z tytu³ów zawo-
dowych uzyskanych w pañstwie cz³onkowskim
Unii Europejskiej, stosuje siê odpowiednio do
obywateli pañstw cz³onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA, stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Zmiana taka jest uzasadniona tak¿e z tego wzglê-
du, ¿e na gruncie ustawy o œwiadczeniu przez pra-
wników zagranicznych pomocy prawnej w Rze-
czypospolitej Polskiej pojêcie „prawnik z Unii Eu-
ropejskiej” nie jest to¿same z pojêciem „obywatel
pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej posia-
daj¹cy kwalifikacje zawodowe wymagane do wy-
konywania zawodu przy u¿yciu jednego z tytu³ów
zawodowych uzyskanych w pañstwie cz³onkow-
skim Unii Europejskiej”.

Wysoka Izbo! Projekt ustawy nie wzbudzi³ ¿a-
dnych kontrowersji podczas prac komisji, która
po przeprowadzeniu pierwszego czytania wnosi
jednog³oœnie o uchwalenie tej¿e ustawy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Stanis³awa Piotrowi-

cza, aby przedstawi³ sprawozdanie Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-

rz¹dnoœci mam zaszczyt przedstawiæ wyniki prac
komisji praw cz³owieka, jakie odby³y siê w dniu
10 lipca 2008 r. nad uchwalon¹ przez Sejm
w dniu 26 czerwca 2008 r. ustaw¹ o zmianie nie-
których ustaw w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Pro-
toko³u do Umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹
i jej Pañstwami Cz³onkowskimi, z jednej strony,
a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹, z drugiej strony,
w sprawie swobodnego przep³ywu osób.

Mój przedmówca szczegó³owo przytoczy³, o co
w niniejszej ustawie chodzi, zaprezentowa³ jej
problematykê, przeto ograniczê siê do stwierdze-
nia, ¿e Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
dosz³a do to¿samych wniosków i równie¿ wnosi
o przyjêcie przez Wysoki Senat tej ustawy wraz
z poprawk¹ brzmi¹c¹ analogicznie do tej, jaka zo-
sta³a sformu³owana w protokole Komisji Gospo-
darki Narodowej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie senatorom sprawozdawcom?
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Pan senator Ryszard Bender.
Któremu ze sprawozdawców ¿yczy pan sobie…

Chce pan zadaæ pytanie obydwóm?
(Senator Ryszard Bender: Nie, mam pytanie do

pierwszego z panów senatorów sprawozdawców.)
To pan senator Trzciñski, proszê na mównicê.

Senator Ryszard Bender:
Panie Senatorze, ja rozumiem, ¿e pañstwo otrzy-

mujecie i wprowadziliœcie tutaj do tego punktu s³o-
wnictwo, jakie, powiedzmy, przysz³o z Sejmu, w od-
powiedniej uchwale Sejmu. My coraz czêœciej w ofi-
cjalnych aktach stosujemy jak¹œ nowomowê, jêzyk
sformalizowany, ¿eby nie powiedzieæ: ¿argon urzê-
dowy. Czy w pracach komisji senackiej by³oby nie-
taktem, na przyk³ad, gdyby zamiast pisaæ „swobo-
dny przep³yw osób” – to Konfederacja Szwajcarska,
dalibóg, ja nie widzê mo¿liwoœci dop³yniêcia, Jezio-
ro Lemañskie, do Genewy trudno p³yn¹æ – powie-
dzieæ „swobodnego przyjmowania osób”, „swobo-
dnego przebywania osób”? Tak, ¿ebyœmy w tych
wielu aktach niekoniecznie trzymali siê jakiejœ ta-
kiej nowomowy i jêzyka w postaci sformalizowa-
nych zbitek jêzykowych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:
Rzeczywiœcie, zapewne nie by³oby nietaktem

u¿ycie innych sformu³owañ, jednak trzeba by po-
wiedzieæ, ¿e funkcjonuj¹ pewne zasady, które wy-
znaczaj¹ role w Unii Europejskiej. Myœlê tutaj
o swobodnym przep³ywie towarów, osób, us³ug.
I dlatego myœlê, ¿e to sformu³owanie…

(Senator Ryszard Bender: To jest surowe t³u-
maczenie.)

Tak, tak. To sformu³owanie przenoszone jest
w sposób automatyczny do aktów prawnych.
Myœlê, ¿e tutaj jest Ÿród³o…

(Senator Ryszard Bender: T³umaczenie takie
zbyt surowe, zbyt proste.)

Tak.
(G³os z sali: Przemieszczanie.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chcia³abym za-

pytaæ, czy na posiedzeniu komisji by³a dyskusja
nad nastêpuj¹cym problemem. Mianowicie mamy
ogromn¹ dysproporcjê miêdzy mo¿liwoœciami na-

bywczymi Polaków a, na przyk³ad, bogatych Szwaj-
carów; to jest jeden z najbogatszych krajów w Euro-
pie, my jesteœmy jednym z biedniejszych. Czy przy-
jêcie, ratyfikowanie traktatu nie bêdzie skutkowa³o
tym, ¿enaprzyk³adpopewnymczasie, bardzoszyb-
ko, mo¿e byæ wykupiona nasza ziemia? Czy na po-
siedzeniukomisji to rozwa¿ano?Topopierwsze. Je-
stem mo¿e nie tak bardzo eurosceptyczna, jednak
mam w pamiêci historiê, ilu Polaków zginê³o w wal-
ce o ziemiê, ile by³o takich jak Drzyma³a itd., i wyda-
je mi siê, ¿e to jest bardzo wa¿ny problem, który te¿
nale¿y przy tej ratyfikacji rozwa¿yæ.

Drugie pytanie: czy jest mo¿liwe nabycie ziemi
bez przestrzegania up³ywu tych lat, które tam s¹
zapisane w naszych ustawach? Czy jest mo¿li-
woœæ na przyk³ad podstawienia kogoœ i wykupie-
nia ziemi wczeœniej?

I trzecie pytanie: banki s¹ w wiêkszoœci spry-
watyzowane, tam jest obcy kapita³. Czy nie jest
powa¿nym zagro¿eniem przejmowanie nierucho-
moœci na w³asnoœæ w wyniku, na przyk³ad, bez-
skutecznej licytacji w postêpowaniu egzekucyj-
nym? Czy takie mo¿liwoœci s¹? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:
Odpowiadaj¹c na pierwsze pytanie, chcia³bym

powiedzieæ, ¿e komisja nie zajmowa³a siê t¹ pro-
blematyk¹. Jeœli chodzi o pytania drugie i trzecie,
chcia³bym prosiæ przedstawiciela rz¹du o pomoc
w udzieleniu odpowiedzi.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê. Czy s¹ jeszcze jakieœ inne pytania?

Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister pracy i polityki
spo³ecznej. Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu
g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu
przedstawiciel rz¹du.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Te zmiany w ¿aden sposób nie zmieniaj¹ istnie-

j¹cego prawodawstwa polskiego, one tylko polegaj¹
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na dopisaniu do uprawnieñ takich samych
uprawnieñ, na zasadzie wzajemnoœci, jak maj¹ inni
obywatele Unii Europejskiej, obywateli Szwajcarii.
W zwi¹zku z tym, ¿e tak powiem, sprawa, któr¹ po-
ruszy³a pani senator, nie by³a tu przedmiotem roz-
wa¿ania, dlatego ¿e ju¿ zosta³a unormowana i wy-
negocjowana w trakcie przystêpowania Polski do
Unii. My realizujemy tylko zobowi¹zania, jakie zo-
sta³y na nas na³o¿one w wyniku wejœcia w ¿ycie tego
protoko³udotycz¹cegoKonfederacjiSzwajcarskiej.

Chcê te¿ poinformowaæ, ¿e w trakcie prac
dwóch komisji senackich zgodziliœmy siê ca³kowi-
cie na przyjêcie poprawki, o której tu mówili pano-
wie senatorowie, i te¿ bardzo prosimy o uchwale-
nie tej ustawy. Bardzo dziêkujê.

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

natorowie mog¹ teraz zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na
posiedzeniu przedstawiciela rz¹du zwi¹zane
z omawianym punktem porz¹dku obrad. Czy ktoœ
z pañstwa senatorów zechce zadaæ takie pytanie?

Pani senator Fetliñska.
Ja bym poprosi³ pani¹ minister o podejœcie tutaj,

naœrodek, tak¿ebyby³ lepszykontakt.Zapraszam.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, chcia³abym zapytaæ, ile ziemi

sprzedano dotychczas osobom z zagranicy, z tym
¿e, jeœli by³oby mo¿na powiedzieæ, to ile jej sprze-
dano na wschodzie, a ile na zachodzie, na zie-
miach zachodnich. Czy jest prowadzony taki re-
jestr, czy zna pani takie dane?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:
Nie nale¿y to do kompetencji ministra pracy

i polityki spo³ecznej, ale mogê pani¹ senator poin-
formowaæ, ¿e to pytanie przeka¿ê ministrowi w³a-
œciwemu do tej sprawy i on udzieli pani odpowie-
dzi na piœmie.

Senator Janina Fetliñska:
Bardzo proszê o odpowiedŸ na piœmie. Dziêkujê

bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy s¹ jeszcze jakieœ inne pytania?
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do g³o-
su oraz o obowi¹zku podpisywania oddawanych
do marsza³ka Senatu wniosków o charakterze le-
gislacyjnym. 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.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wejœciem
w ¿ycie Protoko³u do Umowy miêdzy Wspólnot¹ Eu-
ropejsk¹ i jej Pañstwami Cz³onkowskimi, z jednej
strony, a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹, z drugiej stro-
ny, w sprawie swobodnego przep³ywu osób zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸ-
nych zwierz¹t oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dziewiêtnastym posie-
dzeniu w dniu 10 lipca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 11 lipca 2008 r. Marsza³ek Se-
natu w dniu 15 lipca 2008 r. zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu skierowa³ j¹ do Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Komisja po roz-
patrzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozda-
nie w tej sprawie. Przypominam ponadto, ¿e tekst
ustawy zawarty jest w druku nr 209, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 209A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Jerzego
Chróœcikowskiego, o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatry-
wanej ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 10 lipca 2008 r. ustawie
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz o zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, która zosta³a
rozpatrzona na posiedzeniu komisji. Kilka infor-
macji: g³ównym celem tej nowelizowanej ustawy
z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t jest
implementacja do prawa polskiego dyrektywy Ra-
dy 2006–2008 z dnia 24 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierz¹t
akwakultury i produktów akwakultury oraz zapo-
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biegania niektórym chorobom zwierz¹t wodnych
i zwalczania tych chorób. Dyrektywa ta powinna
byæ wykonana przez pañstwa cz³onkowskie Unii
Europejskiej do dnia 1 maja 2008 r., a wejœæ w ¿y-
cie najpóŸniej do dnia 1 sierpnia 2008 r.

Wejœcie w ¿ycie nowelizacji ma zapewniæ bez-
pieczeñstwo epizootyczne na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w zakresie chorób zwierz¹t
wodnych i stworzyæ warunki niezbêdne do uzys-
kania statusu epizootycznego wolnego od danej
choroby. Jedynym rodzajem dzia³alnoœci zwi¹za-
nej ze zwierzêtami akwakultury nadzorowanej
przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ w myœl dotychcza-
sowego stanu prawnego jest chów lub hodowla
zwierz¹t akwakultury oraz rozród ryb. Implemen-
tacja dyrektywy wprowadza nowe rodzaje dzia³al-
noœci dotycz¹ce tych zwierz¹t, takie jak prowa-
dzenie przedsiêbiorstwa produkcyjnego sektora
akwakultury, prowadzenie zak³adu przetwarza-
j¹cego lub poddaj¹cego ubojowi zwierzêta akwa-
kultury w ramach zwalczania chorób zakaŸnych
tych zwierz¹t. Dzia³alnoœæ ta bêdzie dozwolona
nie jak dotychczas, po uprzednim zg³oszeniu za-
miaru jej prowadzenia, lecz po zatwierdzeniu jej
przez w³aœciwy organ.

Prowadzenie przedsiêbiorstwa produkcyjnego
sektora akwakultury obejmuje swym zakresem
dotychczasow¹ dzia³alnoœæ dotycz¹c¹ chowu lub
hodowli zwierz¹t akwakultury oraz rozrodu ryb,
wymaga jednak stwierdzenia przez powiatowego
lekarza weterynarii spe³nienia wymagañ wetery-
naryjnych. Prawo prowadzenia dotychczasowej
dzia³alnoœci wygaœnie, je¿eli w terminie trzech
miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie nowelizacji pod-
mioty j¹ wprowadzaj¹ce nie zostan¹ zatwierdzone
zgodnie z wprowadzonymi zasadami. Ponadto
przedmiotowa dyrektywa wprowadza trzy inne ro-
dzaje dzia³alnoœci nadzorowanej, która wymagaæ
bêdzie uprzedniego zg³oszenia zamiaru jej prowa-
dzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii. S¹
to: prowadzenie miejsc innych ni¿ przedsiêbior-
stwa produkcyjne sektora akwakultury, w któ-
rych zwierzêta wodne s¹ utrzymywane bez zamia-
ru umieszczenia na rynku, prowadzenie ³owisk
typu „wpuœæ i z³ów”, prowadzenie przedsiêbiorstw
produkcyjnych sektora akwakultury, wprowa-
dzaj¹cych do lokalnych zak³adów sprzeda¿y deta-
licznej ma³e iloœci zwierz¹t w celu spo¿ycia przez
ludzi.

Nowelizacja wdra¿a definicje niezbêdne do fun-
kcjonowania przepisów okreœlonych w dyrekty-
wie. Przepisy te okreœlaj¹ szczegó³owo wymagania
w zakresie zdrowia zwierz¹t akwakultury w celu
unikniêcia rozprzestrzeniania siê chorób zakaŸ-
nych. Przepisom tym odpowiadaj¹ okreœlone wy-
magania weterynaryjne dla umieszczonych na
rynku zwierz¹t przeznaczonych do chowu lub ho-
dowli, odnowy populacji oraz ³owisk typu „wpuœæ

i z³ów”. Ponadto uregulowane zostan¹ kwestie do-
tycz¹ce mo¿liwoœci zwalczania chorób zakaŸ-
nych, zapobiegania niekontrolowanemu szerze-
niu siê tych chorób, zaopatrywania zwierz¹t ak-
wakultury w œwiadectwa zdrowia, prowadzenia
rejestru wydanych paszportów, bazy danych oraz
uznawania stref lub enklaw po³o¿onych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej za wolne od danej
choroby zakaŸnej zwierz¹t akwakultury. Noweli-
zacja doprecyzowuje równie¿ zasady finansowa-
nia zadañ wykonywanych podczas zwalczania
chorób zakaŸnych. W tym zakresie jest katalog
zwierz¹t, za które przys³uguje odszkodowanie
z bud¿etu pañstwa w przypadku zwalczania cho-
rób zakaŸnych, poszerzony o rodziny pszczele,
pszczo³ê miodn¹.

Wysoki Senacie! Pragnê prosiæ w imieniu Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska o poparcie
ustawy bez poprawek. Tak to zosta³o przyjête
w drodze g³osowania. Jest oczywiœcie proœba, aby
jak najszybciej ustawa wesz³a w ¿ycie, zgodnie
z przepisami, które cytowa³em wczeœniej, ¿e usta-
wa powinna wejœæ w ¿ycie co najmniej z dniem
1 sierpnia 2008 r. Dziêkujê bardzo.

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

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê zgloszeñ.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du do toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister rolnictwa i roz-
woju wsi. Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu
g³os teraz mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu
przedstawiciel rz¹du.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Panie Mini-
strze?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Panie Marsza³ku,
ta sprawa by³a bardzo szczegó³owo dyskutowana
w trakcie posiedzenia komisji. W zwi¹zku z tym
rezygnujê z zabrania g³osu. Dziêkujê.)

Dziêkujê.
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 pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
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w dyskusji i o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku podpisywania
sk³adanych do marsza³ka Senatu wniosków
o charakterze legislacyjnym. Wnioski mo¿na kie-
rowaæ do czasu zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do
g³osu.

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

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz
o zmianie niektórych innych ustaw zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach
dla podatników uzyskuj¹cych niektóre przychody
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dziewiêtnastym posie-
dzeniu w dniu 10 lipca 2008 r., a do Senatu zosta-
³a przekazana w dniu 11 lipca 2008 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 15 lipca 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 210, a sprawozdanie komisji
w druku nr 210A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Bronis³awa Korfantego,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 22 lipca Komisja Gospodarki Narodo-

wej na swym posiedzeniu opiniowa³a uchwalon¹
przez Sejm ustawê o szczególnych rozwi¹zaniach
dla podatników uzyskuj¹cych niektóre przychody
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli
tak zwan¹ ustawê abolicyjn¹.

Uregulowanie to jest szczególnie wa¿ne i deli-
katnej natury, gdy¿ dotyczy wielkiej grupy Pola-
ków, którzy wyjechali za granicê w poszukiwaniu
pracy. Projekt ten, zgodnie z za³o¿eniami, ma miê-
dzy innymi spowodowaæ powrót naszych rodaków
z emigracji zarobkowej. W g³ównych zarysach
ustawa ma spowodowaæ, aby osoby pracuj¹ce za
granic¹ mog³y siê prawid³owo rozliczyæ z docho-
dów osi¹gniêtych poza granicami kraju.

Na wstêpie podam kilka uwag ogólnych. Otó¿
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami osoby, któ-
rych miejsce zamieszkania znajduje siê w naszym

kraju, podlegaj¹ w Polsce obowi¹zkowi podatko-
wemu od ca³oœci swoich dochodów, bez wzglêdu
na to, czy zosta³y one uzyskane w kraju, czy za
granic¹. Jednoczeœnie podatnicy uzyskuj¹cy
przychody za granic¹ podlegaj¹ tak¿e obowi¹zko-
wi podatkowemu w pañstwie, w którym te docho-
dy uzyskali. Tej sytuacji, bardzo niekorzystnej dla
podatników, maj¹ zapobiegaæ dwustronne umo-
wy zawierane pomiêdzy zainteresowanymi kraja-
mi. Umowy reguluj¹ to, czy osoby mieszkaj¹ce
w Polsce, a osi¹gaj¹ce dochody poza granicami
naszego kraju, s¹ opodatkowane w Polsce, czy
w pañstwie, w którym osi¹gaj¹ dochody, czy te¿
w obu tych krajach.

Polskie przepisy normuj¹ce opodatkowanie
dochodów uzyskiwanych za granic¹ zosta³y opar-
te na dwóch metodach. Pierwsza jest to metoda
tak zwanego odliczenia proporcjonalnego. Druga
– metoda wy³¹czenia z progresj¹. Nie bêdê tutaj
wchodzi³ w szczegó³y, powiem tylko, ¿e metoda
wy³¹czenia z progresj¹ gwarantuje podatnikowi
³¹cznie ni¿sze opodatkowanie dochodów. W umo-
wach zawartych przez Polskê korzystniejsz¹ me-
todê wy³¹czenia z progresj¹ stosuje siê na przy-
k³ad w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a metodê odli-
czenia proporcjonalnego, gorsz¹ dla podatnika,
stosuje siê na przyk³ad w Belgii, Holandii czy te¿
Danii. W praktyce powoduje to, ¿e podatnik rozli-
czaj¹cy dochody z zastosowaniem metody odli-
czenia proporcjonalnego jest w gorszej sytuacji
ni¿ podatnik, który rozlicza siê wed³ug metody
wy³¹czenia z progresj¹. Prowadzi to do ró¿nego
traktowania na gruncie polskiego prawa podatko-
wego osób zamieszka³ych w Polsce, a uzysku-
j¹cych przychody za granic¹. Polacy, którzy wy-
je¿d¿ali z Polski w poszukiwaniu pracy, tych
wszystkich szczegó³ów nie znali. Uwa¿ali, ¿e p³a-
c¹c podatek w kraju, gdzie uzyskali dochody, wy-
pe³nili ju¿ wszystkie obowi¹zki podatkowe. Tak
jednak, niestety, nie by³o, gdy¿ osoby, które uzys-
kiwa³y dochody w kraju, w którym umowa o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania przewidywa³a
zastosowanie metody odliczenia proporcjonalne-
go, powinny by³y z³o¿yæ zeznania podatkowe
w Polsce. Taki obowi¹zek nie powstawa³ w przy-
padku osób, których dochody by³y opodatkowane
wed³ug metody wy³¹czenia z progresj¹. Tak wiêc
g³ównym celem tej ustawy jest zrównanie ob-
ci¹¿eñ podatkowych osób, które uzyskuj¹ docho-
dy w krajach, gdzie ma zastosowanie metoda odli-
czenia proporcjonalnego, z obci¹¿eniami osób,
wobec których ma zastosowanie metoda wy³¹cze-
nia z progresj¹.

W ustawie przyjêto nastêpuj¹cy sposób zrów-
nania obci¹¿eñ podatkowych. Jeœli chodzi o do-
chody uzyskane w latach 2002–2007, to w przy-
padku podatników, którzy naruszyli przepisy, bo
nie zg³osili dochodów uzyskanych za granic¹, or-
gan podatkowy na wniosek podatników umorzy
zaleg³oœæ podatkow¹ w wysokoœci ró¿nicy miêdzy
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podatkiem nale¿nym a podatkiem wyliczonym
metod¹ wy³¹czenia z progresj¹. W przypadku po-
datników, którzy prawa przestrzegali, organ po-
datkowy na wniosek podatnika zwróci kwotê sta-
nowi¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy wp³aconym podatkiem
nale¿nym a podatkiem, jaki wynika z opodatko-
wania dochodów metod¹ wy³¹czenia z progresj¹.
Osoby, które uzyskaj¹ dochody za granic¹ w roku
2008 i w latach nastêpnych, bêd¹ mia³y prawo do
odliczenia od podatku kwoty, która wynika z ró¿-
nicy miêdzy podatkiem obliczonym wed³ug meto-
dy odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obli-
czonym wed³ug metody wy³¹czenia z progresj¹.

Chcia³bym powiedzieæ jeszcze parê zdañ na te-
mat przewidywanych kosztów przedsiêwziêcia.
Przewidywane kwoty umorzenia obliczano, bior¹c
za podstawê dane G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego dotycz¹ce liczby osób przebywaj¹cych za
granic¹ d³u¿ej ni¿ dwa miesi¹ce. Tak wiêc szaco-
wane kwoty umorzenia za lata 2002 i 2003 wy-
nios³yby oko³o 55 milionów, za 2004 r. – 35 milio-
nów, za 2005 r. – 59 milionów, za 2006 r. –115 mi-
lionów, za 2007 r. – 62 miliony z³. £¹cznie za lata
2002–2007 wynios³oby to oko³o 326 milionów z³.

Ustawa przewiduje tak¿e amnestiê wobec
osób, które maj¹ orzeczone kary za przestêpstwa
lub wykroczenia skarbowe. Myœlê, ¿e du¿ym
uproszczeniem jest takie rozstrzygniêcie, ¿e po-
datnik do wniosku o umorzenie b¹dŸ zwrot podat-
ku bêdzie do³¹cza³ oœwiadczenie o uzyskanych
dochodach oraz o podatku zap³aconym za grani-
c¹, a nie bêd¹ potrzebne kopie dokumentów mó-
wi¹cych o uzyskanych dochodach i zap³aconym
podatku.

Ustawa nowelizuje tak¿e ustawê z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz ustawê z dnia 20 listopada 1998 r.
o zrycza³towanym podatku dochodowym od nie-
których dochodów osi¹ganych przez osoby fizycz-
ne.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej
do ustawy wprowadzono osiem poprawek ma-
j¹cych charakter uœciœlaj¹cy. Wszystkie popraw-
ki zosta³y jednog³oœnie poparte przez komisjê.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Proszê, aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ zawar-
t¹ w druku nr 210A ustawê wraz z do³¹czonymi
poprawkami. Dziêkujê.

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

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.

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

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

projektem rz¹dowym oraz dwoma poselskimi pro-
jektami ustaw. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister finansów. Zgodnie z art. 50 Re-
gulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny
na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.

Czy pan minister chce zabraæ g³os i przedsta-
wiæ stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki: Pan senator sprawozdawca bar-
dzo dobrze przedstawi³ ustawê. Nie mam nic do
dodania. Dziêkujê.)

Dziêkujê.
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 pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pani senator Fetliñska.
Panie Ministrze, zapraszam tutaj, na mównicê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. W Sta-

nach Zjednoczonych przebywa³o w ostatnich la-
tach, zreszt¹ chyba od zawsze tak by³o, nielegal-
nie, na podstawie wiz, które siê zakoñczy³y, sporo
Polaków, zw³aszcza ze œciany po³udniowo-wscho-
dniej. Ci Polacy tam pozostali, pracowali na czar-
no nawet po kilkanaœcie lat, bo nie wszyscy mieli
mo¿liwoœæ za³atwienia sobie sta³ego pobytu,
i w tej chwili… Nie dorobili siê, bo bywaj¹ te¿ tragi-
czne sytuacje, ¿e ktoœ nie poradzi³ sobie w tym
kraju, ale przez te lata zaoszczêdzili kilka tysiêcy
dolarów i maj¹ taki problem: je¿eli wróc¹ do Pol-
ski i wyka¿¹ te pieni¹dze, to bêd¹ musieli je oddaæ
fiskusowi, a je¿eli zostan¹, to za te pieni¹dze nie
bêd¹ w stanie tam ¿yæ, bo nie dorobili siê niczego
wiêcej, ¿eby móc ¿yæ i funkcjonowaæ normalnie.
Jaka jest w œwietle tej ustawy sytuacja tych Pola-
ków? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:

Przepraszam,nie trzebaw³¹czaæmikrofonu, tak?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jest w³¹czony.)
Jest w³¹czony. Dziêkujê.
Dziêkujê bardzo.
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Zgodnie z danymi dotycz¹cymi osób, które z³o-
¿y³y informacje w PIT–36 za 2006 r., w tym kraju,
czyli w Stanach Zjednoczonych, mieliœmy takich
podatników oko³o dwóch i pó³ tysi¹ca. Oczywiœcie
te osoby zostan¹ objête ustaw¹. Je¿eli zaœ chodzi
o osoby, których dochodów nie znamy, a które ani
w Stanach Zjednoczonych, ani w Polsce nie z³o¿y-
³y ¿adnego zeznania podatkowego, to oczywiœcie
ustawa obejmie ich w takiej czêœci, w jakiej znaj-
dzie zastosowanie ta ró¿nica miêdzy metod¹ zali-
czenia proporcjonalnego a metod¹ wy³¹czenia
z progresj¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ludwik Kotecki: Dziêkujê bardzo.)
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 Andrze-
ja Persona.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Chcia³oby siê powiedzieæ: nareszcie. Trochê

wstydliwa by³a ta sytuacja z ostatnich lat. Jako
Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹, której mam zaszczyt i honor przewo-
dniczyæ, wielokrotnie spotykaliœmy siê z pyta-
niem: kiedy wreszcie obejmie nas ta abolicja? Set-
ki tysiêcy ludzi wyjecha³y, a czêœæ z nich nie przy-
je¿d¿a ze zwyczajnej obawy przed tym, o czym w li-
stach pisz¹ mama czy tata: ¿e tutaj œciga ich
urz¹d skarbowy, bo nie zap³acili podatku, ¿e ich
to obejmie i bêd¹ musieli p³aciæ zupe³nie nieza-
s³u¿one podatki. Nareszcie rz¹d przedstawi³ pro-
jekt, o którym mówiliœmy i myœleliœmy od lat, a ja-
koœ nie by³o odwa¿nych, ¿eby wprowadziæ go w ¿y-
cie. Jak zrelacjonowa³ senator sprawozdawca, te
kwoty nie s¹ przecie¿ wysokie, a ca³a sytuacja by-
³a trochê wstydliwa wobec tych tysiêcy ludzi, któ-
rzy ciê¿ko pracuj¹, a wyjechali po prostu po to, ¿e-
by poprawiæ swoj¹ egzystencjê.

W imieniu komisji chcia³bym bardzo gor¹co
i serdecznie poprzeæ ten projekt. Pro domo sua
powiem, ¿e bardzo wa¿na te¿ jest ró¿nica, nadp³a-

ta, która bêdzie zwrócona tym uczciwym, którzy
p³acili i tu, i tu, tym mo¿e troszkê zaniepokojonym
sytuacj¹, jak s³yszymy; bardzo wa¿ne, ¿e bêdzie to
zwrócone. W jakimœ sensie dotyczy to moich w³as-
nych dzieci, wiêc tutaj, jak powiedzia³em, pro do-
mo sua mogê powiedzieæ, ¿e wzbogaci siê bud¿et
mojej, ¿e tak powiem, domowej m³odzie¿y.

Raz jeszcze powiem, ¿e gor¹co popieram tê
ustawê, ale chcia³bym te¿ z przykroœci¹ powie-
dzieæ: trwa³o to o przynajmniej o dwa lata za
d³ugo.

Nieobecny jest senator Bisztyga, a wpisuj¹c siê
trochê w stylistykê jego wyst¹pieñ, chcia³bym za-
cytowaæ, podobnie jak on, jeden z wielkich prze-
bojów, tekst z piosenki Ireny Santor: „Powrócisz
tu, gdzie nadwiœlañski brzeg”. Takie jest marzenie
nas wszystkich i taka jest potrzeba, ¿eby ci ludzie
wrócili. A jednym z powodów, dla których oni czê-
sto bali siê wracaæ, by³ w³aœnie brak rozwi¹zania
prawnego. Ono wreszcie bêdzie. Serdecznie je po-
pieram.

Jest pan senator. Troszkê za póŸno, ale trudno.
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Ta wypo-

wiedŸ, jak widzê, nawet w po³owie nie wyczerpa³a
mojego czasu. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Toma-

sza Misiaka.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Równie¿ chcia³bym wyraziæ poparcie dla tej ini-

cjatywy. Przypomnê, ¿e abolicja podatkowa, bo
tak nazywana by³a ustawa, jest tematem dyskusji
ju¿ od kilku lat. Jak powiedzia³ pan senator Per-
son, jest ogromna liczba pracuj¹cych za granic¹
Polaków, dzisiaj id¹ca ju¿ w miliony. S¹ wœród
nich ludzie, którzy dziêki zmianom kursów walut
niew¹tpliwie bêd¹ chcieli poszukaæ swojego
szczêœcia równie¿ na terenie naszego kraju i byæ
mo¿e bêd¹ mogli podj¹æ tu atrakcyjn¹ pracê. A na
pewno potrzebujemy fachowców w wielu dziedzi-
nach i bran¿ach. Ci ludzie dotychczas byli nieste-
ty odstraszani przez nasz system podatkowy t¹
wisz¹c¹ nad nimi siekier¹ podatkow¹, która mog-
³a w ka¿dej chwili spaœæ, i nie chcieli wracaæ do
Polski, nie chcieli inwestowaæ tu œrodków. Mam
nadziejê, ¿e przyjêty przez nas projekt, doprowa-
dzony wreszcie do koñca, zaowocuje równie¿ tym,
i¿ poka¿emy naszym rodakom mieszkaj¹cym za
granic¹, ¿e Polska dba o nich, chce, ¿eby byli ra-
zem z nami i ¿eby wrócili na polski rynek pracy.
Dzisiaj, tak jak ju¿ powiedzia³em, na pewno kilka-
set tysiêcy osób jest na sta³e zarejestrowanych
w Wielkiej Brytanii, jest to osiemset tysiêcy osób
zarejestrowanych jako pracownicy brytyjscy.
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A wiêc problem tylko by narasta³. Bardzo siê cie-
szê i dziêkujê Ministerstwu Finansów za to, ¿e ten
projekt wreszcie siê pojawi³, ¿e sprawa zostanie
za³atwiona. Mam nadziejê, ¿e nasza Izba przeg³o-
suje to jednog³oœnie i takie poparcie dla tej sprawy
bêdzie dla naszych rodaków pracuj¹cych za gra-
nic¹ komunikatem, ¿e Polska o nich nie zapomi-
na. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
W dyskusji wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿y³ pan senator Misiak.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-

mykam dyskusjê.
A poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek legisla-

cyjny, zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
proszê Komisjê Gospodarki Narodowej o usto-
sunkowanie siê do wniosku przedstawionego
w toku debaty nad tym punktem i przygotowanie
w tej sprawie sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o szczególnych rozwi¹zaniach dla podatników
uzyskuj¹cych niektóre przychody poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przepro-
wadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku ak-
cyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyro-
bów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organi-
zacji rynku wina.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dziewiêtnastym posie-
dzeniu w dniu 10 lipca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 11 lipca 2008 r. Marsza³ek Se-
natu w dniu 15 lipca 2008 r., zgodnie z art. 68 ust. 1
Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Go-
spodarkiNarodowej.Komisjapo rozpatrzeniuusta-
wyprzygotowa³aswojesprawozdaniewtej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 213, a sprawozdanie komisji
w druku nr 213A.

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! Panie Ministrze!
Wysoka Izbo!

Ja te¿ zacznê od tego, ¿e przypomnê, i¿ jest to
projekt senacki. Miesi¹c temu mia³em przyjem-

noœæ, jako senator sprawozdawca, prezentowaæ
Wysokiej Izbie za³o¿enia tej ustawy.

Chcê powiedzieæ, ¿e Komisja Gospodarki Naro-
dowej obradowa³a wczoraj nad dokumentem,
który dotar³ do nas z Sejmu. Przypomnê, ¿e nasza
inicjatywa ustawodawcza zawiera³a cztery pun-
kty merytoryczne i ¿e w czasie posiedzenia sejmo-
wej Komisji Finansów Publicznych do tych wszys-
tkich czterech artyku³ów zosta³y wprowadzone
zmiany redakcyjne.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e do projektu zosta-
³a wprowadzona zmiana zwi¹zana z tym, ¿e myœ-
my postulowali, a¿eby ustawa ta wesz³a w ¿ycie
z dniem 31 lipca. Tu jest podobna sytuacja jak
w wypadku ustawy, któr¹ referowa³ pan senator
Chróœcikowski: termin pewnych rozwi¹zañ usta-
wowych up³ywa z dniem 1 sierpnia. A wiêc ze
wzglêdu na to, ¿eby elegancko zachowaæ siê
wzglêdem pana prezydenta, ¿eby go nie przynag-
laæ, zosta³ zmieniony zapis, który brzmi obecnie:
„z dniem og³oszenia”.

Przypomnê, ¿e celem ustawy jest umo¿liwienie
produkcji win gronowych z w³asnych plantacji –
plantacji niewielkich, na których produkuje siê
nie wiêcej ni¿ 1 tysi¹c hl wina w ci¹gu roku – poza
sk³adem podatkowym. Koniecznoœæ prowadzenia
sk³adu podatkowego i iloœæ spraw zwi¹zanych
z jego wprowadzeniem powodowa³a trudnoœci dla
ma³ych producentów, dlatego rezygnowali oni
z produkcji wina w tych winnicach, które ju¿ po-
wsta³y – a od 2004 r. powsta³o kilkadziesi¹t win-
nic o niewielkim areale, do kilku hektarów, i te
winnice w tej chwili zaczynaj¹ plonowaæ. By³a te¿
dodatkowa przeszkoda wynikaj¹ca z tego, ¿e rów-
nie¿ w ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów wi-
niarskich, obrocie tymi wyborami i organizacji
rynku wina, uchwalonej w 2004 r. – na tym sa-
mym posiedzeniu, na którym zosta³a uchwalona
ustawa o podatku akcyzowym – nie wprowadzono
rozró¿nienia tych niewielkich producentów, ¿a-
dnego u³atwienia dla nich, wiêc byli oni zmuszeni
dysponowaæ technologicznymi, przemys³owymi
liniami produkcyjnymi oraz spe³niaæ wymagania
dotycz¹ce urz¹dzeñ, zbiorników, a szczególnie
prowadziæ laboratorium. Te obci¹¿enia zosta³y
z³agodzone w projekcie, który omawiam. Teraz ta-
ki producent ma przedstawiæ na piœmie sposób
produkcji i kontroli oraz to, kto bêdzie odpowie-
dzialny za przestrzeganie tej¿e procedury.

Proszê pañstwa, poniewa¿ rok kalendarzowy –
to jest takie pojêcie gospodarcze zwi¹zane z pro-
dukcj¹ – up³ywa, jak ju¿ mówi³em, 1 sierpnia i do
tego czasu nale¿a³oby zarejestrowaæ te ma³e win-
nice, a do tej daty pozosta³o zaledwie kilka dni,
jest w tej ustawie równie¿ zapis epizodyczny po-
zwalaj¹cy na przesuniêcie w tym roku tego termi-
nu na dzieñ 12 wrzeœnia. Jest to ostatnia mo¿liwa
data na wywi¹zanie siê przez Polskê z obowi¹zków
sprawozdawczych wzglêdem Unii Europejskiej,
bo termin up³ywa 15 wrzeœnia.
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Chcia³bym dodaæ, ¿e to rozwi¹zanie daje szan-
sê, i¿ spe³nimy oczekiwania naszych producen-
tów, a zarazem ¿e rzeczywiœcie staniemy siê kra-
jem winnym w ramach Unii Europejskiej – bo
przecie¿ zostaliœmy przez Uniê w³¹czeni do grona
tych krajów, które mog¹ produkowaæ wina, s¹ je-
go producentami. Tylko ¿e, niestety, do dzisiaj,
jak mówiê, tej produkcji nie ma. Ale jest szansa
na to, a¿eby ten szlachetny wyrób sta³ siê cho-
cia¿by naszym produktem regionalnym, ¿ebyœ-
my byli postrzegani w ten sposób, ¿e posiadamy
odpowiedni¹ kulturê roln¹ – gdy¿ w wielu kra-
jach Unii Europejskiej uwa¿a siê, i¿ w³aœnie pro-
dukcja wina œwiadczy o odpowiedniej kulturze
produkcji rolnej.

Chcia³bym wreszcie poprosiæ Wysok¹ Izbê
o przyjêcie tej wersji ustawy, która zosta³a uchwa-
lona w Sejmie, czyli bez poprawek, gdy¿ skróci to
drogê legislacyjn¹, a, jak mówi³em, czas nas goni.
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

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 pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie.

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

senackim projektem ustawy.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-

g¹ teraz zabraæ obecni na posiedzeniu przedsta-
wiciele rz¹du.

Czy przedstawiciele rz¹du chc¹ zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Marian Zalewski: Pragniemy tylko
serdecznie podziêkowaæ wnioskodawcy i Wyso-
kiemu Senatowi za inicjatywê. Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê, Panie Ministrze. Jakie to by³o mini-
sterstwo? Bo mam…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Marian Zalewski: Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Ale to by³o w porozumieniu
z moim koleg¹ ministrem.)

Dziêkujê bardzo.
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 pragnie zadaæ takie pyta-
nie? Nie widzê chêtnych.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu. W zwi¹zku z tym, zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu, zamykam
dyskusjê.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Miêdzynarodowej
Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r.,
sporz¹dzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na osiemnastym posiedze-
niu w dniu 26 czerwca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 26 czerwca 2008 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 2 lipca 2008 r., zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Spraw Zagranicznych i do Komisji Gospodarki
Narodowej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przy-
gotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 189, a sprawozdania komisji
w drukach nr 189A i 189 B.

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

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ przyjête na posie-

dzeniu w dniu 9 lipca 2008 r. stanowisko Komisji
Gospodarki Narodowej w sprawie projektu usta-
wy o ratyfikacji Miêdzynarodowej Umowy w spra-
wie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporz¹dzonej
w Genewie 27 stycznia 2006 r.

W zwi¹zku z wygaœniêciem miêdzynarodowej
umowy dotycz¹cej drewna tropikalnego koniecz-
ne jest zawarcie nowej umowy. W trakcie posie-
dzenia Rady Unii Europejskiej 26 wrzeœnia
2007 r. wszystkie pañstwa cz³onkowskie wyrazi³y
zamiar podpisania nowej umowy i stosowania siê
do jej zapisów.

Umowa promuje pozyskiwanie drewna tropi-
kalnego i rozwój handlu nim. Jej stronami s¹ pro-
ducenci i konsumenci tego drewna. Tak wiêc
umowa prowadzi do zwiêkszenia ochrony lasów
tropikalnych i budowania lepszej wspó³pracy
miêdzy krajami importuj¹cymi i eksportuj¹cymi
drewno, a co za tym idzie, lepszego gospodarowa-
nia tym surowcem.

Z uwagi na problem, którego dotyka regulacja
prawna umowy, zwi¹zany z wieloma nieprawid³o-
woœciami w obrocie tym materia³em, zosta³a po-
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wo³ana Miêdzynarodowa Organizacja Drewna
Tropikalnego. Zadaniem Miêdzynarodowej Orga-
nizacji Drewna Tropikalnego jest dbanie o to, aby
obrót gospodarczy nie wyniszcza³ œrodowiska na-
turalnego, doprowadzaj¹c w efekcie do destrukcji
lasów tropikalnych. Dlatego w³aœnie propagowa-
ne s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do rekultywacji znisz-
czonych ju¿ obszarów leœnych oraz ponownego
zalesienia gruntów, które to zabiegi maj¹ s³u¿yæ
trosce o œrodowisko naturalne, ale przede wszyst-
kim maj¹ chroniæ lasy tropikalne.

Poœród wielu punktów programu dzia³ania or-
ganizacji znajduje siê równie¿ ten, który mówi
o konsultacjach i zacieœnianiu wspó³pracy miê-
dzy stronami umowy. Ka¿dy z cz³onków organiza-
cji jest równorzêdnym partnerem wobec pozosta-
³ych, dysponuje odpowiedni¹ liczb¹ g³osów, de-
terminuj¹c¹ wysokoœæ op³acanych corocznie
sk³adek cz³onkowskich. Polska dysponuje jede-
nastoma g³osami. Po wejœciu w ¿ycie nowej umo-
wy sk³adka ta dla krajów cz³onkowskich wzroœnie
o oko³o 10 tysiêcy dolarów amerykañskich, do po-
ziomu oko³o 30 tysiêcy dolarów. Sk³adki cz³on-
kowskie za wszystkie kraje Unii Europejskiej, co
jest niezwykle istotne, bêd¹ pokrywane z bud¿etu
Unii.

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej re-
komendujê Wysokiej Izbie przyjêcie przedmioto-
wej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zarz¹dzam dziesiêciominutow¹ przerwê te-

chniczn¹ do godziny 19.35.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 23
do godziny 19 minut 39)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-

cznych, pana senatora Sidorowicza, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zwi¹zku z wygaœniêciem miêdzynarodowej

umowy dotycz¹cej drewna tropikalnego koniecz-
ne jest zawarcie nowej umowy. W trakcie posie-
dzenia Rady Unii Europejskiej 26 wrzeœnia wszy-
stkie pañstwa cz³onkowskie wyrazi³y zamiar pod-
pisania nowej umowy i stosowania jej zapisów.

W umowie chodzi o pozyskiwanie drewna tropi-
kalnego i rozwój handlu nim, a wiêc jej stronami

s¹ producenci i konsumenci tego drewna. Inten-
cj¹ umowy jest zwiêkszenie ochrony lasów tropi-
kalnych, jak pañstwo wiedz¹, zagro¿onych ra-
bunkow¹ gospodark¹, a s¹ to tereny, które gwa-
rantuj¹ pewne bezpieczeñstwo ekologiczne na-
szej planety.

Sk³adki cz³onków Miêdzynarodowej Organiza-
cji Drewna Tropikalnego uiszczane s¹ corocznie.
Kwota jest uzale¿niona od liczby g³osów. Œrednio
jest to 30 tysiêcy dolarów. Gdy umowa wejdzie
w ¿ycie, sk³adki na ten cel bêd¹ pokrywane z bu-
d¿etu unijnego.

Umowa, na której ratyfikacjê mamy wyraziæ
dziœ zgodê, realizuje zobowi¹zania podjête przez
Polskê na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej.
Jest wyrazem dba³oœci o sprawy ekologiczne. Nie
wymaga te¿ zmian w polskim prawodawstwie. To
przemawia za ratyfikacj¹ umowy genewskiej.

Komisja Spraw Zagranicznych w dniu 8 lipca
przyjê³a nastêpuj¹c¹ uchwa³ê: Wysoki Senat ra-
czy uchwaliæ za³¹czon¹ uchwa³ê, czyli przyj¹æ
ustawê bez poprawek. Bardzo dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê panom senatorom.
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 i minister gospodarki.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ przedstawiciel rz¹du.

Czy pani minister chce zabraæ g³os w sprawie
rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Gra¿yna Henclewska: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê.
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 pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

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

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

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o ratyfikacji Miêdzynarodowej Umowy w sprawie
Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporz¹dzonej
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w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r., zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u
z 2003 r. do Miêdzynarodowej konwencji o utwo-
rzeniu Miêdzynarodowego Funduszu Odszkodo-
wañ za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem
Olejami z 1992 r., sporz¹dzonego w Londynie
dnia 16 maja 2003 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na osiemnastym posiedze-
niu w dniu 26 czerwca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 26 czerwca 2006 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 1 lipca 2008 r., zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Spraw Zagranicznych i Komisji Gospodarki
Narodowej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przy-
gotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 188, a sprawozdania komisji
w drukach nr 188A i 188B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Witolda Idczaka, o zabra-
nie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Protokó³ jest uzupe³nieniem dotychczasowego

systemu odpowiedzialnoœci i sposobów prowa-
dzenia dzia³alnoœci na rzecz odszkodowañ za
szkody spowodowane zanieczyszczeniami oleja-
mi. Jest to bardzo istotny problem w ¿egludze
miêdzynarodowej ze wzglêdu zarówno na wypad-
ki, jak i katastrofy na morzu, ale równie¿ na nie-
legalne dzia³ania niektórych kapitanów statków,
którzy powoduj¹ swoimi dzia³aniami zanieczysz-
czenie olejami wód morskich. Dotyczy to zaró-
wno wód bêd¹cych w wy³¹cznych strefach eko-
nomicznych poszczególnych pañstw, jak te¿ wód
otwartych.

System ten opiera siê na konwencji o odpowie-
dzialnoœci cywilnej za szkody spowodowane za-
nieczyszczeniami olejami, która w pierwotnej
wersji by³a sporz¹dzona w 1969 r. Nowa jej wersja
to w³aœnie konwencja z 1992 r., do której jest
przygotowany rzeczony protokó³. Druga konwen-
cja, o utworzeniu Miêdzynarodowego Funduszu
Odszkodowañ za Szkody Spowodowane Zanie-
czyszczeniami Olejami, zosta³a podpisana
w Brukseli w grudniu 1971 r. £¹cznie konwencje
te tworz¹ pewien miêdzynarodowy system odpo-
wiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone na
morzu.

Protokó³ dzisiaj omawiany ustanawia tak zwa-
ny dodatkowy fundusz, uzupe³niaj¹cy mo¿liwoœæ

wyp³aty odszkodowañ wynikaj¹cych ze wspo-
mnianej ju¿ konwencji z roku 1992. Protokó³ ten
ma zastosowanie do szkód spowodowanych za-
nieczyszczeniami powsta³ymi na terytorium da-
nego pañstwa. Obecnie stronami protoko³u jest
ju¿ dwadzieœcia jeden pañstw, w tym siê znajduje
siedemnaœcie pañstw Unii Europejskiej.

Przyst¹pienie Polski do tego protoko³u wydaje
siê celowe. Ratyfikacja jest korzystna dla Polski,
poprawi bowiem bezpieczeñstwo finansowe osób,
które dozna³y czy doznaj¹ w przysz³oœci szkody
w wyniku zanieczyszczenia spowodowanego wy-
ciekiem oleju przewo¿onego jako ³adunek w przy-
padku transportu oleju. Przyœpieszy to wyp³atê
odszkodowañ i podniesie ich wysokoœæ. Z szacun-
ków wynika, ¿e wysokoœæ wp³at Polski na rzecz
dodatkowego funduszu bêdzie kszta³towaæ siê na
poziomie 0,28% ca³oœci wp³at dokonywanych
przez wszystkie pañstwa na ten fundusz.

Na ten cel s¹ zagwarantowane œrodki bud¿eto-
we. Bêdzie potrzeba dokonania w przysz³oœci
ewentualnie nowelizacji kodeksu morskiego
uwzglêdniaj¹cej fakt funkcjonowania dodatko-
wego funduszu oraz zwi¹zanych z tym obowi¹z-
ków uiszczenia wk³adów przez podmioty krajowe
i Skarb Pañstwa na rzecz tego¿ funduszu.

Poniewa¿ zachodzi czêœciowe pokrywanie siê
art. 7 i 8 protoko³u o dodatkowym funduszu z ro-
ku 2003 z postanowieniami rozporz¹dzenia Rady
Wspólnoty Europejskiej z roku 2000, uzasadnia
to przystêpowanie pañstw Unii Europejskiej tak-
¿e do tego protoko³u.

Rada Ministrów Unii Europejskiej 2 marca
2004 r. przyjê³a równie¿ decyzjê upowa¿niaj¹c¹
pañstwa cz³onkowskie do zwi¹zania siê protoko-
³em z 2003 r. Trzeba stwierdziæ brak rozbie¿noœci
miêdzy protoko³em a prawem wspólnotowym.

Wzwi¹zkuz tymwimieniuKomisji SprawZagra-
nicznych rekomendujê pañstwu senatorom przyjê-
cie przedstawionego projektu ustawy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-

rodowej, pana senatora W³adys³awa Ortyla, o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej odnios³a siê do

uchwalonej przez Sejm w dniu 26 czerwca ustawy
o ratyfikacji Protoko³u z 2003 r. do Miêdzynarodo-
wej konwencji o utworzeniu Miêdzynarodowego
Funduszu Odszkodowañ za Szkody Spowodowa-
ne Zanieczyszczeniami Olejami z 1992 r., spo-
rz¹dzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. Ko-
misja wnosi o uchwalenie przez Wysoki Senat tej
ustawy bez poprawek.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Dziêkujê, nie widzê chêtnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania
stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zo-
stali upowa¿nieni minister spraw zagranicznych,
minister finansóworazminister infrastruktury.Zgo-
dnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mog¹ teraz
zabraæobecninaposiedzeniuprzedstawiciele rz¹du.

Czy pani minister chce zabraæ g³os i przedsta-
wiæ stanowisko rz¹du? Pani minister Anna Wy-
pych-Namiotko.

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³abym pañstwu przybli¿yæ filozofiê tej ra-

tyfikacji. Otó¿ najogólniej rzecz bior¹c, polski in-
teres polega przede wszystkim na zabezpieczeniu
odszkodowawczym polskiego wybrze¿a. Jesteœ-
my krajem, którego prawie ca³a pó³nocna granica
jest granic¹ morsk¹. Morze Ba³tyckie jako morze
wyj¹tkowo wra¿liwe, jako obszar specjalny, uzna-
ny zreszt¹ przez wszystkie instytucje, organizacje
miêdzynarodowe, a tak¿e – co jest zapisane
w konwencjach miêdzynarodowych – jako morze
wyj¹tkowo œródziemne w swojej konstrukcji, jest
szczególnie delikatne, wyj¹tkowo trudno przebie-
ga tu proces utylizacji zanieczyszczeñ. W zwi¹zku
z powy¿szym dba³oœæ o nasze morze jest obowi¹z-
kiem ka¿dego z krajów nadba³tyckich.

W jakim stopniu ów protokó³ jest nas w stanie
dodatkowo zabezpieczyæ? Podam pewne przyk³a-
dy. Pierwsza konwencja o stworzeniu funduszu
odszkodowañ powsta³a mniej wiêcej po wypadku
wielkiego tankowca Amoco Cadiz u wybrze¿y Bre-
tanii. Ju¿ pomijam fakt, ¿e Zatoka Biskajska,
Bretania s¹ obszarami otwartymi. Niemniej je-
dnak samo podliczenie kosztów tamtej katastrofy
spowodowa³o, ¿e na forum miêdzynarodowym po-
stanowiono stworzyæ konwencjê ustanawiaj¹c¹
wspólny fundusz odszkodowawczy dla wszyst-
kich pañstw, w których gestii jest eksploatacja,
a przede wszystkim handel olejami mineralnymi,
rop¹ naftow¹, w ogóle substancjami energetycz-
nymi. Pierwsza konwencja, podpisana w ro-
ku 1992, ustanawia³a wysokoœæ funduszu od-
szkodowawczego na kwotê 203 milionów SDR.

Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. W roku 1999 oraz
w roku 2000 dosz³o do nastêpnych wypadków

statków, by³y to Erika i Prestige, i okaza³o siê, ¿e
fundusz w wysokoœci 203 milionów SDR nie wy-
starcza na wspólne akcje ratownicze usuwania
zanieczyszczeñ, a przede wszystkim refundacjê
szkód, które dotyczy³y g³ównie regionów nadmor-
skich, rybaków, hodowców ma³¿y, regionów tury-
stycznych, których pla¿e i wody by³y zanieczysz-
czone, i wymaga³y bardzo d³ugotrwa³ego dzia³a-
nia w celach odbudowy ekosystemu. Doprowa-
dzi³o to do sytuacji, ¿e Miêdzynarodowa Organiza-
cja Morska, instytucje miêdzynarodowe postano-
wi³y podpisaæ protokó³ do tej¿e konwencji, zwiêk-
szaj¹cy wartoœæ funduszu do 750 milionów SDR.

O statystyce i koniecznoœci podpisania pan se-
nator sprawozdawca powiedzia³ ju¿ w swojej mo-
wie. Widzimy, ¿e praktycznie wszystkie pañstwa
europejskie by³y ju¿ zaanga¿owane w proces raty-
fikacji. Na dziœ siedemnaœcie pañstw europej-
skich jest stronami tego protoko³u.

Kolejna sprawa to polski interes i racja stanu.
W momencie projektowania przez nas ratyfikacji
i tej ustawy obroty polskich przedsiêbiorców zaj-
muj¹cych siê handlem olejami nie przekracza³y
1 miliona t, w zwi¹zku z tym za³o¿yliœmy na
rok 2007 dofinansowanie z bud¿etu pañstwa.
Dziœ ju¿ dysponujê danymi statystycznymi
o przewozach oleju otrzymywanego z zagranicy,
przywo¿onego do Polski drog¹ morsk¹, wykazy-
wanego w sprawozdaniach sk³adanych przez Mi-
nisterstwo Finansów Miêdzynarodowemu Fun-
duszowi Odszkodowañ za Szkody Spowodowane
Zanieczyszczeniami Olejowymi. W roku 2005 by-
³o to tylko 481 tysiêcy t, w roku 2006 nast¹pi³
wzrost do 915 tysiêcy t, prawie do 916 tysiêcy t,
w roku 2007 zarejestrowano ponad 1 milion t, do-
k³adnie 1 milion 339 tysiêcy 565 t olejów przewo-
¿onych drog¹ morsk¹. W zwi¹zku z tym obci¹¿e-
nia bud¿etu pañstwa z tego tytu³u nie bêdzie.

Bior¹c pod uwagê przytoczone przyk³ady i fak-
ty, bardzo proszê o przyjêcie proponowanej ratyfi-
kacji. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani Minister, proszê mo¿e jeszcze zostaæ, bo

mog¹ byæ jakieœ 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.

Zaraz dopuszczê panów senatorów do g³osu,
ale najpierw sam zadam pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, czy Rosja przyst¹pi³a do tego

protoko³u? Pytam w kontekœcie przewidywane-
go zwiêkszenia eksportu ropy przez Rosjê drog¹
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morsk¹, przez Ba³tyk. Budowany jest port Pri-
morskoje, jest tam przewidywane 60 milionów t
rocznie. W zwi¹zku z tym, po pierwsze, czy Rosja
jest uczestnikiem konwencji, a po drugie, je¿eli
jest, to czy zdecydowa³a siê na podpisanie pro-
toko³u.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Panie Marsza³ku, na podstawie informacji,

które mamy, jesteœmy pewni, ¿e Rosja nie przy-
st¹pi³a jeszcze do protoko³u, ale podejrzewam, ¿e
jest stron¹ konwencji. Na to pytanie mo¿e odpo-
wiedzieæ pan dyrektor Chmielewski, który ucze-
stniczy w obradach struktur Miêdzynarodowej
Organizacji Morskiej ustanawiaj¹cej zasady fun-
kcjonowania tego funduszu. Aha, mogê potwier-
dziæ, Rosja jest stron¹ konwencji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pierwsze pytanie. Jak wygl¹da kwestia obs³u-

gi monitoringu zanieczyszczeñ? Obserwowa³em
niejednokrotnie zanieczyszczanie olejami; cho-
dzi nie tylko o oleje przewo¿one jako ³adunek, ale
tak¿e o to, ¿e na wysokoœci polskiego wybrze¿a
statki czyszcz¹ ³adownie, a póŸniej to wszystko
przenoszone jest na pla¿e, do portów, niszczy siê
ca³¹ infrastrukturê biologiczn¹. Jak wygl¹da
monitoring?

I drugie pytanie. Czy konwencja bêdzie doty-
czy³a równie¿ odszkodowañ za szkody spowodo-
wane zanieczyszczeniami zwi¹zanymi z instalacj¹
rury ba³tyckiej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Panie Senatorze, jeœli chodzi o monitoring za-

nieczyszczeñ na morzu…
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie mamy heli-

kopterów…)
…mamy samolot, mamy nawet jakiœ marny he-

likopter, który nie do koñca jest uprawniony do
latania nad morzem, niemniej s¹ helikoptery,

które maj¹ mo¿liwoœæ latania nad morzem, maj¹
takie dokumenty, ale s¹ te¿ takie helikoptery, któ-
re mog¹ lataæ tylko nad l¹dem.

(Senator Piotr Andrzejewski: A sta³y monito-
ring?)

Nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby prowadziæ sta³y
monitoring. Muszê jednak powiedzieæ, ¿e zdecy-
dowanie poprawi³a siê sytuacja w zakresie zanie-
czyszczania, to znaczy w dzisiejszych czasach nie
obserwujemy na Ba³tyku zanieczyszczeñ, a to
dziêki kilku rozwi¹zaniom systemowym. Po pier-
wsze, pañstwa strony konwencji MARPOL - w
szczególnoœci liderami implementacji s¹ oczywi-
œcie pañstwa europejskiej i te najlepiej rozwiniête
– wprowadzi³y zgodnie z przepisami zasadê no
special fee, czyli mo¿liwoœæ bezp³atnego, a raczej
nie bezp³atnego, tylko wliczonego ju¿ w rycza³to-
we op³aty portowe odbioru zanieczyszczeñ ze stat-
ków. Ten system powoduje, ¿e dzisiaj armatorom
statków, a tak¿e ich kapitanom, nie op³aca siê po-
pe³niaæ nielegalnego zanieczyszczenia, dlatego ¿e
z tytu³u ró¿nych innych instrumentów i dzia³añ
jest to bardzo ryzykowna sprawa, przede wszyst-
kim nie tyle dziêki monitoringowi czystoœci, ile
dziêki monitoringowi ruchu statków. Dzisiaj
praktycznie wszystkie statki handlowe s¹ wypo-
sa¿one w automatyczny system identyfikuj¹cy,
tak zwany AIS. Ten system drog¹ radiow¹ reje-
struje ruch statków na bardzo du¿ych obszarach,
praktycznie na ca³ym obszarze przybrze¿nym,
przy czym takie morza jak Ba³tyk praktycznie
w ca³oœci s¹ dzisiaj monitorowane w zakresie ru-
chu statków. Co to znaczy? Znaczy to, ¿e ten ruch
statków jest w trwa³ym zapisie i pozostaje do od-
tworzenia nawet po kilkudziesiêciu dniach.
W zwi¹zku z tym znalezienie jakiejkolwiek plamy
olejowej na morzu daje mo¿liwoœæ ustalenia stat-
ków, w ramach technik oceniaj¹cych ¿ywotnoœæ
tej plamy, oceny i analizy ruchów jednostek, które
potencjalnie mog³y tego zanieczyszczenia doko-
naæ. A za tym id¹ ju¿ proste procedury przeprowa-
dzenia dochodzenia na wszystkich tych statkach
w ka¿dym nastêpnym porcie zawiniêcia. Techniki
dochodzeniowe doprowadzone zosta³y ju¿ do ta-
kich mo¿liwoœci, ¿e na podstawie analizy, bodaj¿e
fotolaboratoryjnej zanieczyszczenia z wody i wód
zêzowych oraz wód zaolejonych pobranych z ró¿-
nych miejsc na statku, mo¿na zidentyfikowaæ
sprawcê.

Praktycznie wszyscy marynarze i armatorzy
ju¿ wiedz¹, ¿e istniej¹ takie mo¿liwoœci i te-
chniki, dlatego unikaj¹ tego rodzaju ryzyka,
a ju¿ na pewno unikaj¹ tego na wodach przy-
brze¿nych, praktycznie na ca³ym œwiecie, nie
tylko w Europie czy w Polsce. Nie do koñca mo¿-
na odpowiadaæ za to, co dzieje siê na œrodku
oceanów, gdzie monitoring, bior¹c pod uwagê
mo¿liwoœci dostêpnej dzisiaj techniki, jest
praktycznie niemo¿liwy, chocia¿ ju¿ wprowa-
dzone s¹ równie¿ systemy monitoringu sateli-
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tarnego, to znaczy wyrywkowo fotografowane
s¹ akweny morskie i na tej podstawie oceniane
s¹ zanieczyszczenia dokonane gdzieœ w œwie-
cie. A wiêc technika po prostu prawie wyprze-
dza myœl. Sam system monitorowania ruchu
statków, do posiadania którego jesteœmy zobo-
wi¹zani jako pañstwo uczestnicz¹ce w europej-
skim systemie monitoringu, pozwala ju¿ je-
dnak na zidentyfikowanie potencjalnych
sprawców, a zatem na prowadzenie dochodzeñ.
Tak ¿e ten temat w zasadzie odpiera dziœ argu-
menty tego typu, ¿e op³aca siê dokonywaæ ja-
kichœ nielegalnych zanieczyszczeñ.

Podobna sprawa wi¹¿e siê z inspekcjami stat-
ków. Rozwiniêcie instytucji pañstwa portu, czyli
takich funkcji inspekcyjnych w ka¿dym pañ-
stwie na œwiecie, które pozwalaj¹ kontrolowaæ
statki obcych bander, równie¿ eliminuje poten-
cjalnych sprawców takich zanieczyszczeñ,
sprawdza siê równie¿ systemy filtruj¹ce zaolejo-
ne wody, które odpompowuje siê z zêz. Tak ¿e te
elementy pozwalaj¹ w zasadzie wyeliminowaæ
œwiadome zanieczyszczanie wód – nieop³acalna
sprawa, a kary rosn¹. To odpowiedŸ na pierwsze
pytanie.

Senator Piotr Andrzejewski:

Drugie pytanie dotyczy budowy tej rury ba³tyc-
kiej. Czy tutaj zanieczyszczenia czy wzruszenie
pok³adów dennych sk³adowisk broni chemicznej
bêdzie równie¿ objête odpowiedzialnoœci¹ od-
szkodowawcz¹?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:

Konkretnie, protokó³ do konwencji o utworze-
niu Miêdzynarodowego Funduszu Odszkodowañ
za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Ole-
jami niestety nie obejmuje tego typu ryzyka, jakie
zostanie stworzone przez po³o¿enie rury trans-
portuj¹cej oleje po dnie Ba³tyku. Niemniej…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale wyciek z tej ru-
ry to ju¿ tak, czy te¿ nie?)

(G³osy z sali: Nie, nie.)
Nie. Byæ mo¿e w momencie, kiedy ju¿ taka rura

zacznie powstawaæ, zostan¹ zrobione odpowied-
nie aneksy do protoko³u funduszu, do samej kon-
wencji. W zasadzie jest to zanieczyszczenie typo-
wo olejowe i poszkodowanym bêdzie pañstwo
przybrze¿ne, do którego wybrze¿a zbli¿¹ siê takie
zanieczyszczenia.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

(Senator Zbigniew Romaszewski: A platformy
s¹ objête t¹ konwencj¹?)

(Senator Piotr Andrzejewski: Czy wobec tego
platformy wydobywcze s¹ te¿… Petrobaltic, na
przyk³ad.)

Przepraszam pañstwa, muszê poprosiæ mojego
eksperta o wyjaœnienie tej sprawy. Pan Marek
Chmielewski, dyrektor Departamentu Bezpie-
czeñstwa Morskiego.

Dyrektor Departamentu
w Ministerstwie Infrastruktury
Marek Chmielewski:

Proszê pañstwa, omawiana konwencja fundu-
szu stanowi drugi poziom odpowiedzialnoœci, któ-
ry dotyczy tylko szkód spowodowanych przez
statki przewo¿¹ce olej, czyli ropê, drog¹ morsk¹.
Pierwszy poziom wynika z odpowiedzialnoœci ar-
matora, w przypadku gdy armator nie jest zdolny
do zap³aty pe³nego odszkodowania, dzia³a w³aœ-
nie konwencja o dodatkowym funduszu. To jest
taka zasada.

(Senator Zbigniew Romaszewski: A platforma
jest czy nie jest statkiem?)

(G³os z sali: Jest statkiem.)
(G³os z sali: Platforma te¿ jest statkiem.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:

Platformy nie przewo¿¹ oleju, a co do tego, czy
zanieczyszczenia z platform wiertniczych s¹ ujête
w tym funduszu odszkodowañ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Prosi³bym o odpo-
wiedŸ na piœmie, o zakres odpowiedzialnoœci.)

Bardzo chêtnie. My zweryfikujemy zakres od-
powiedzialnoœci. Nie zmienia to…

(Senator Piotr Andrzejewski: Proszê na piœmie,
to bêdzie istotne.)

…wyniku, ale zgodnie z nasz¹ wiedz¹ plat-
formy w to nie wchodzi³y. Postaramy siê to
sprawdziæ i damy odpowiedŸ na piœmie, korzy-
staj¹c równie¿ z tego, co dzieje siê na forum
Miêdzynarodowej Organizacji Morskiej, a na
pewno podobne intencje czy sprawy mog³y ju¿
pojawiæ siê przy okazji jakichœ przypadków na
œwiecie.

Senator Piotr Andrzejewski:

I przy okazji, jakie s¹ postulaty de lege ferenda
na przysz³oœæ, to znaczy rozszerzenia tej konwen-
cji o platformy i ewentualnie o wycieki z tej rury
ba³tyckiej. Dziêkujê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Anna Wypych-Namiotko: Dziêkujê.)

16. posiedzenie Senatu w dniu 23 lipca 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u z 2003 r. do Miêdzynarodowej konwencji

o utworzeniu Miêdzynarodowego Funduszu Odszkodowañ za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami... 95

(podsekretarz stanu A. Wypych-Namiotko)



Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Ja równie¿ dziêkujê.
Pan senator Zientarski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Jedno pytanie natury technicznej. Tutaj kilku

senatorów mia³o w¹tpliwoœci. Pani u¿ywa³a
w swojej wypowiedzi takiego fachowego skrótu
SDR i my byœmy chcieli wiedzieæ, co on oznacza.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
SDR to taka specjalna jednostka walutowa,

która jest ustanowiona z tak zwanego œredniego
ci¹gnienia standardowych walut, czyli specjalne-
go prawa ci¹gnienia. Jest to dzisiaj kombinacja
dolara, funta i euro, byæ mo¿e…

(Senator Zbigniew Romaszewski: A franka
szwajcarskiego?)

…ale co do tej waluty, jej kurs jest publikowany
równie¿ w naszych tabelach walutowych Narodo-
wego Banku Polskiego.

(Senator Piotr Zientarski: Jaka mniej wiêcej jest
jej wartoœæ?)

Œrednia wartoœæ jest w³aœciwie najbli¿ej euro.
Ró¿nica jest niewielka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Misio³ek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, mam pytanie. W wypowiedzi

udzielonej przed chwil¹ pan dyrektor powiedzia³:
zanieczyszczenia olejami, czyli rop¹ naftow¹. Czy
w rozumieniu tej konwencji olejem jest tylko ropa
naftowa? Czy innego typu oleje, na przyk³ad syn-
tetyczne, równie¿?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Oleje syntetyczne, z tego co wiem, nie s¹ prze-

wo¿one… Zreszt¹ nie wiem, w jakim stopniu syn-
tetyki s¹ zmieszane z olejami naturalnymi, ale nie

s¹ jako produkty przewo¿one. Najczêœciej prze-
wozi siê surowce. Produktowce przewo¿¹ najczê-
œciej benzynê. Nie s³ysza³am, ¿eby by³y przewo¿o-
ne oleje syntetyczne. To ju¿ s¹ jakieœ…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Benzyna te¿
jest produktem.)

Benzyna jest produktem rafinacji, natomiast
oleje syntetyczne s¹ kombinacj¹ olejów natural-
nych… Nie wiem. Mog¹ byæ?

Senator Andrzej Misio³ek:
To znaczy, chodzi o to, ¿e w dzisiejszej techno-

logii produkuje siê bardzo ró¿norodne oleje, nie
tylko oleje energetyczne, ale równie¿ oleje smarne
i roœlinne, najprzeró¿niejszej jakoœci, które s¹
przewo¿one, na pewno. I czy te oleje nie mieszaj¹
siê z wod¹, czyli te¿ zanieczyszczaj¹? Czy w rozu-
mieniu tej konwencji one równie¿ s¹ traktowane
jako zanieczyszczenia?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Proszê pana Chmielewskiego o zdefiniowanie…

Mo¿e wyci¹g z konwencji…

Dyrektor Departamentu
w Ministerstwie Infrastruktury
Marek Chmielewski:
Konwencja o odpowiedzialnoœci cywilnej za-

wiera definicjê olejów, które znajduj¹ siê w zakre-
sie tych przepisów. S¹ to sta³e oleje wêglowodoro-
we, mineralne, takie jak oleje ciê¿kie, oleje pali-
wowe, olej dieslowy, przewo¿one na statkach jako
³adunek lub jako oleje bunkrowe.

(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Anna Wypych-Namiotko: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?

Nie ma.
Wobec tego dziêkujê bardzo za kompetentne,

co muszê podkreœliæ, odpowiedzi na pytania se-
natorów.

Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji nie zg³osi³ siê nikt, a wiêc lista

mówców od razu zosta³a wyczerpana.
Wobec tego zamykam dyskusjê.
Wnioski legislacyjne równie¿nie zosta³y z³o¿one.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o ratyfikacji Protoko³u z 2003 r. do Miêdzynarodo-
wej konwencji o utworzeniu Miêdzynarodowego
Funduszu Odszkodowañ za Szkody Spowodowa-
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ne Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., spo-
rz¹dzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. zo-
stanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Proszê o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-

rodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrze-
nia wniosku do ustawy o zmianie ustawy – Prawo
zamówieñ publicznych odbêdzie siê bezpoœrednio
po og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 182.

Nastêpnie Komisja Gospodarki Narodowej roz-
patrzy wnioski do ustawy o komercjalizacji pañ-
stwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicz-
nej „Poczta Polska”, ustawy o ochronie ¿eglugi i por-
tów morskich, ustawy o szczególnych rozwi¹za-
niach dla podatników uzyskuj¹cych niektóre przy-
chody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej odbêdzie posiedzenie w celu
rozpatrzenia zg³oszonych podczas debaty wnios-
ków do ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie
gminnym oraz o zmianie niektórych innych
ustaw bezpoœrednio po zakoñczeniu posiedzenia
z Komisj¹ Gospodarki Narodowej, w sali nr 176.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
W zwi¹zku z tym og³aszam przerwê w posiedze-

niu Senatu do jutra do godziny 9.00, kiedy to
przyst¹pimy do rozpatrywania pozosta³ych pun-
któw porz¹dku obrad. Dziêkujê bardzo.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:
Jeszcze jeden komunikat.
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych

z udzia³em ambasadora RP w Turcji odbêdzie siê
jutro, to jest 24 lipca, o godzinie 8.00 w sali
nr 176. Dziêkujê.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 16)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Ro-
maszewski i Marek Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

piêtnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 169. Marsza³ek Senatu w dniu 23 czerwca
2008 r., zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Sena-
tu, skierowa³ projekt do rozpatrzenia w pier-
wszym czytaniu do Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Gospodarki Narodowej.

Pierwsze czytanie projektu ustawy zosta³o
przeprowadzone, zgodnie z art. 80 ust. 1, 1a, 2 i 3
Regulaminu Senatu, na wspólnym posiedzeniu
komisji w dniu 9 lipca 2008 r. Komisje po rozpa-
trzeniu projektu uchwa³y przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie jest
zawarte w druku nr 169S.

Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1 Re-
gulaminu Senatu drugie czytanie projektu usta-
wy obejmuje: po pierwsze, przedstawienie Sena-
towi sprawozdania komisji o projekcie ustawy, po
drugie, przeprowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie
wniosków.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej, pana sena-
tora Tomasza Misiaka, o zabranie g³osu i przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku do-

chodowym od osób fizycznych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych jest pro-

jektem senackim, który zosta³ skierowany przez
Komisjê Gospodarki Narodowej do drugiego czy-
tania po tym, jak zg³osi³o go kilkunastu sena-
torów. Komisje na wspólnym posiedzeniu 9 lipca
2008 r. rozpatrzy³y projekt i zwróci³y siê do szano-
wnego Senatu z proœb¹ o zaakceptowanie go
i przyjêcie jednolitego za³¹czonego tekstu
projektu ustawy bez poprawek.

W ustawie chodzi o zmianê systemu naliczania
podatku dochodowego w sytuacji wyp³acania wy-
nagrodzenia pracownikom w ustawowych termi-
nach. Stan, z którym dotychczas mieliœmy do czy-
nienia, powodowa³, i¿ przedsiêbiorcy, szczególnie
inwestorzy zagraniczni, ale równie¿ ci, którzy
zwiêkszali zatrudnienie, zmuszeni byli, wbrew za-
sadom rachunkowoœci, do rozliczania w osob-
nych miesi¹cach w³asnych przychodów i kosz-
tów. Obowi¹zuj¹ce rozwi¹zanie zak³ada³o, ¿e mo-
mentem zaliczenia w koszty podatkowe wynagro-
dzenia pracowniczego oraz zap³aconego od niego
ubezpieczenia jest moment zap³aty tego wynagro-
dzenia lub ubezpieczenia na konto pracownika
czy Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Regulacja mia³a oczywiœcie g³êboki sens
w momencie, w którym by³o du¿o firm, niestety,
g³ównie pañstwowych, niereguluj¹cych zobo-
wi¹zañ wobec pracowników, niereguluj¹cych
zobowi¹zañ wobec ZUS, a jeszcze naliczaj¹cych
te wynagrodzenia do obni¿ania w³asnego podat-
ku dochodowego. Mia³a wiêc ona charakter mo-
tywuj¹cy dla prowadz¹cych wówczas dzia³al-
noœæ gospodarcz¹. Jednak czasy siê zmieni³y,
przede wszystkim przedsiêbiorstwa zaczê³y byæ
rentowne, gospodarka siê rozwija i przepis ten
sta³ siê barier¹ dla przedsiêbiorców, barier¹,
która dzia³a³a na niekorzyœæ Polski w przypadku
inwestycji zagranicznych. Dlaczego? Dlatego, ¿e
przedsiêbiorca z zagranicy, który inwestowa³
w Polsce, zmuszony zap³aciæ podatek dochodo-
wy od ca³kowitego bud¿etu miesiêcznych wyna-
grodzeñ swoich pracowników, wiêc ktoœ, kto za-
trudnia³ tysi¹c pracowników, a takich inwesty-
cji mieliœmy sporo, nie móg³ zaliczyæ tego, zgod-
nie z posiadanymi kosztami, na przyk³ad do
miesi¹ca stycznia, kiedy ci pracownicy praco-
wali, chocia¿ by³ to koszt ksiêgowy miesi¹ca sty-



cznia i tak wykazywa³ to w sprawozdaniach fi-
nansowych, ale zalicza³ to do miesi¹ca, w któ-
rym móg³ wyp³aciæ wynagrodzenie, a nie mog³o
to byæ dokonane szybciej ni¿ w kolejnym mie-
si¹cu, bo polskie prawo mówi, ¿e wynagrodze-
nia wp³aca siê do dziesi¹tego dnia kolejnego
miesi¹ca, a zobowi¹zania ubezpieczeniowe do
piêtnastego dnia jeszcze nastêpnego miesi¹ca.
Wówczas niestety musia³ zap³aciæ, pomimo te-
go, ¿e mia³ koszty, dodatkowy podatek dochodo-
wy. To tworzy³o relatywnie wiêksz¹ stopê podat-
kow¹. Oczywiœcie kiedyœ ten podatek wraca³ do
przedsiêbiorcy, ale niepotrzebnie, w naszej opi-
nii, przedsiêbiorca kredytowa³ bud¿et pañstwa.
To kredytowanie mia³o charakter miesiêczny,
czyli z punktu widzenia kasowego, z punktu wi-
dzenia gotówkowego dla bud¿etu pañstwa nie
by³o tak istotne, ale by³o istotne z punktu widze-
nia wyników przedsiêbiorstw w skali rocznej,
które s¹ g³ówn¹ podstaw¹ wyceny przedsiêbior-
stwa, s¹ g³ówn¹ podstaw¹ ich wskaŸników wy-
nikowych branych pod uwagê na gie³dzie czy
przez prywatnych w³aœcicieli. I niestety ta skala
podatkowa by³a efektywnie wy¿sza.

Proponowane rozwi¹zanie jest pewnego ro-
dzaju hybryd¹ obu rozwi¹zañ, które obowi¹zy-
wa³y. W tej chwili nie mówimy, ¿e nie nale¿y p³a-
ciæ tych œrodków, ¿eby zaliczyæ je w koszty, w dal-
szym ci¹gu obowi¹zuje czêœciowo metoda kaso-
wa, ale mówimy, ¿e je¿eli przedsiêbiorstwo jest
solidne, je¿eli jest firm¹ wyp³acaj¹c¹ w terminie
i op³acaj¹c¹ zobowi¹zania zarówno wobec praco-
wników, jak i wobec innych podmiotów, to wów-
czas ma prawo zaliczyæ te koszty metod¹ memo-
ria³ow¹, czyli do miesi¹ca, w którym one powsta-
³y. Tak wiêc jeœli wyp³aca wynagrodzenie do dzie-
si¹tego dnia kolejnego miesi¹ca oraz ubezpiecze-
nie spo³eczne do piêtnastego dnia jeszcze kolej-
nego miesi¹ca, to ma prawo zaliczyæ to memoria-
³owo do kosztów w miesi¹cu poprzedzaj¹cym,
w którym koszty powsta³y. Je¿eli przedsiêbiorca
przekroczy terminy, to obowi¹zuje dotychczaso-
we rozwi¹zanie, a wiêc metoda kasowa, czyli zali-
cza to do kosztów w momencie, w którym doko-
nano wyp³aty wynagrodzenia lub ubezpieczenia
spo³ecznego.

W naszej opinii jest to zmiana przede wszyst-
kim wychodz¹ca naprzeciw oczekiwaniom przed-
siêbiorców, po drugie, id¹ca równie¿ w kierunku
zwiêkszenia konkurencyjnoœci naszej gospodarki
na arenie miêdzynarodowej, dlatego ¿e nie ma do-
datkowych obci¹¿eñ podatkowych, które przed-
siêbiorcy musz¹ p³aciæ, zaliczkuj¹c Skarb Pañ-
stwa czy bud¿et pañstwa, mo¿e nie tyle trac¹c
bezpoœrednio te œrodki, ile trac¹c dany rok pracy
w swoich wynikach ze wzglêdu na wykazywanie
gorszych wyników z tym zap³aconym podatkiem
dochodowym.

Prosi³bym szanown¹ Izbê o przyjêcie tej usta-
wy. Podkreœlam, ¿e jest to nasz w³asny projekt,
senacki, tak wiêc wykazujemy siê aktywnoœci¹ na
tej linii. Takich ustaw bêdzie oko³o dziesiêciu,
wiem, ¿e s¹ planowane te¿ kolejne, panowie sena-
torowie i panie senator sk³adaj¹ swoje inicjatywy
legislacyjne. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do sprawozdawcy komisji
w zwi¹zku z przedstawionym sprawozdaniem
oraz do upowa¿nionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania równie¿ pana senatora To-
masza Misiaka.

Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ takie pytanie?
Nie.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Tomasz Misiak: Dziêkujê bardzo.)
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-

¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Pa-
nie Ministrze?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Króciutko. Ze wzglêdu na to, ¿e ten projekt jest

z³agodzeniem, ale tylko dotycz¹cym solidnych, tak
jak pan senator powiedzia³, p³atników, my pozyty-
wnie odnosimy siê do niego. I tylko tyle. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Mówi³ pan minister Kotecki.
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…
Pan marsza³ek Romaszewski, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Czy w bud¿ecie na 2008 r. zosta³ oszacowany
ubytek z tego tytu³u? Bo w zwi¹zku z przyjêciem
rozwi¹zania te pieni¹dze w tym roku nie wp³yn¹.
Jak to bêdzie rzutowa³o na wykonanie bud¿etu?

16. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2008 r.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.
Panie Ministrze, to jest pytanie do pana.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Nadal nie ma stanowiska rz¹du w sprawie tego

projektu, w zwi¹zku z tym szacunki jeszcze nie zo-
sta³y wykonane.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e nie zosta³ z³o¿ony wniosek przeci-

wny do wniosku przedstawionego przez komisjê
w sprawozdaniu. Wiêc teraz, zgodnie z art. 81
ust. 5 Regulaminu Senatu, Senat móg³by przy-
st¹piæ do trzeciego czytania ustawy. To trzecie
czytanie objê³oby jedynie g³osowanie nad przed-
stawionym projektem.

Informujê, ¿e g³osowanie to przeprowadzimy
razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami
porz¹dku obrad.

(Senator Zbigniew Romaszewski: W sprawie
formalnej.)

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku, jeœli chodzi o kwestiê dosyæ

zasadnicz¹, mianowicie kwestiê bud¿etu, to po
prostu nie uzyskaliœmy odpowiedzi. Tak ¿e ta
sprawa jest jednak dosyæ powa¿na. Koszty usta-
wy w gruncie rzeczy nie s¹ nam w tej chwili znane
i w zwi¹zku z tym mo¿e by prze³o¿yæ to na nastêp-
ne posiedzenie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Marsza³ku, ale…
(Senator Tomasz Misiak: W kwestii formalnej.)
Proszêbardzo.Alewtej sprawieniemadyskusji.
(Senator Tomasz Misiak: W kwestii formalnej,

bo…)
Nie, nie, w tej sprawie nie ma dyskusji, dysku-

sja zosta³a zamkniêta i zosta³o tylko trzecie czyta-
nie. W zwi¹zku z tym w g³osowaniu wyrazimy
swoj¹ opiniê. Teraz nie ma ju¿ mo¿liwoœci dopyty-
wania pana ministra ani dopytywania pana sena-
tora sprawozdawcy.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie

projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania karnego.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Marsza³ek Senatu w dniu 31 marca 2008 r., zgod-
nie z art. 85a ust. 1 Regulaminu Senatu, skiero-
wa³ orzeczenie trybuna³u do Komisji Ustawodaw-
czej. Komisja po rozpatrzeniu sprawy z³o¿y³a do
marsza³ka Senatu wniosek o podjêcie inicjatywy
ustawodawczej wraz z projektem ustawy.

Informujê, ¿e marsza³ek Senatu w dniu 15 ma-
ja 2008 r., zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, w zwi¹zku z art. 85f, skierowa³ projekt do
rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci. Pierwsze czytanie projektu
ustawy zosta³o przeprowadzone na wspólnym po-
siedzeniu komisji w dniu 9 lipca 2008 r. Komisje
po rozpatrzeniu projektu ustawy przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozda-
nie zawarte jest w druku nr 142S.

Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1,
w zwi¹zku z art. 85f, Regulaminu Senatu drugie
czytanie projektu ustawy obejmuje: po pierwsze,
przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji
o projekcie ustawy, po drugie, przeprowadzenie
dyskusji oraz zg³aszanie wniosków.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci,
pana senatora Zbigniewa Cichonia, o zabranie
g³osu i przedstawienie wspólnego sprawozdania
komisji o projekcie ustawy.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Propozycja przyjêta wspólnie przez obydwie ko-

misje zosta³a przedstawiona w druku. Przypomi-
nam, ¿e chodzi o dostosowanie regulacji zawartej
w kodeksie postêpowania karnego do wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego, który stwierdzi³, ¿e do-
tychczasowe przepisy nie chroni¹ dostatecznie
wolnoœci cz³owieka, dlatego ¿e de facto umiesz-
czenie cz³owieka w szpitalu psychiatrycznym na
obserwacjê w sytuacji, gdy nie by³ zakreœlony
w ustawie maksymalny czas, na jaki mo¿e to
umieszczenie nast¹piæ, gdy nie by³y sprecyzowa-
ne dok³adnie przes³anki tego umieszczenia, o-
prócz takiej, ¿e mo¿e byæ to na wniosek bieg³ych
psychiatrów, narusza art. 41 konstytucji oraz
art. 31 ust. 3. Art. 41 stanowi, ¿e chroniona jest
wolnoœæ cz³owieka i jej pozbawienie lub ograni-
czenie mo¿e nast¹piæ jedynie w przypadkach œciœ-
le okreœlonych w ustawie, a art. 31 ust. 3 mówi
o ingerencji w okreœlone prawa gwarantowane
w konstytucji i obowi¹zku zachowania zasady
proporcjonalnoœci. Czyli cel, dla którego osi¹gniê-
cia jest stosowane ograniczenie okreœlonej wolno-
œci, musi pozostawaæ w proporcji do zastosowa-
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nego œrodka, a w zasadzie mówi siê na odwrót: ¿e
œrodek ma byæ proporcjonalny do celu, którego
osi¹gniêciu ma s³u¿yæ.

Dlatego zaproponowano zmianê zmierzaj¹c¹
w kierunku sprecyzowania przes³anek zastoso-
wania œrodka obserwacji psychiatrycznej poprzez
przede wszystkim z jednej strony wskazanie przy-
padków, kiedy jest to mo¿liwe, a z drugiej strony
wymienienie, kiedy jest absolutny zakaz stosowa-
nia tego œrodka. W §1 przewidziano, ¿e przes³ank¹
zastosowania obserwacji jest to, i¿ zachodzi du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e oskar¿ony pope³ni³
przestêpstwo, przy czym przypominam, ¿e zgod-
nie z kodeksem postêpowania karnego za oskar-
¿onego uwa¿a siê równie¿ osobê podejrzan¹, czyli
tak¹, której przedstawiono zarzut co do pope³nie-
nia okreœlonego przestêpstwa. Tak wiêc, primo,
musi byæ prawdopodobieñstwo, ¿e oskar¿ony po-
pe³ni³ przestêpstwo, a secundo, biegli zg³aszaj¹
tak¹ koniecznoœæ obserwacji, albowiem, jak to
wynika z §2, obserwacji takiej nie stosuje siê, gdy
opinia bieg³ych psychiatrów mo¿e byæ wydana
bez przeprowadzenia tej obserwacji. To jest jedna
zasada, czyli pozytywne przes³anki stosowania.

Nastêpnie s¹ przes³anki wy³¹czaj¹ce. Mianowi-
cie w §3 przewidziano, ¿e obserwacja jest niedo-
puszczalna w sprawach o przestêpstwa œcigane
z oskar¿enia prywatnego, czyli tych, które, gene-
ralnie rzecz bior¹c, s¹ – jak je prawnicy popular-
nie okreœlaj¹ – sprawami mniejszego kalibru,
a tak¿e wtedy, gdy na podstawie okolicznoœci
sprawy mo¿na przewidzieæ, ¿e s¹d orzeknie w sto-
sunku do oskar¿onego karê pozbawienia wolno-
œci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
lub karê ³agodniejsz¹, albo ¿e okres obserwacji
przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawie-
nia wolnoœci bez warunkowego zawieszania, chy-
ba ¿e oskar¿ony wnosi o poddanie go obserwacji.
Ten ostatni cz³on §3, „chyba ¿e oskar¿ony wnosi
o poddanie go obserwacji”, umieœciliœmy z tego
powodu, ¿e trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e czasami
w interesie samego oskar¿onego jest to, ¿eby by³
ustalony jego stan psychiczny zarówno w czasie
pope³nienia czynu, jak i ewentualnie w czasie pro-
wadzenia postêpowania karnego. S¹ bowiem sy-
tuacje, kiedy w³aœnie ograniczenie poczytalnoœci
czy te¿ ca³kowite jej zniesienie… Ten pierwszy
przypadek wp³ywa na wymiar kary, a drugi, czyli
ca³kowite zniesienie poczytalnoœci, eliminuje
w ogóle pope³nienie przestêpstwa, dlatego ¿e
przes³ank¹ pope³nienia przestêpstwa jest, po
pierwsze, pope³nienie czynu, a po drugie, element
winy. Je¿eli nie ma elementu winy z powodu pew-
nych niedomagañ natury psychicznej, to nie ma
te¿ przestêpstwa.

Zosta³y równie¿ wprowadzone limity czasowe
co do stosowania obserwacji psychiatrycznej.
Mianowicie ustalono zasadê, ¿e obserwacja nie

powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ dni, z tym ¿e
na wniosek zak³adu, w którym dana osoba prze-
bywa na obserwacji, s¹d mo¿e przed³u¿yæ ten
termin na czas okreœlony niezbêdny do zakoñ-
czenia obserwacji, ale ³¹cznie z pierwszym ter-
minem dziesiêciodniowym ten czas nie mo¿e
przekroczyæ szeœciu tygodni. Tutaj jest znaczny
postêp w stosunku do tego, co by³o do tej pory,
dlatego ¿e dotychczasowy przepis przewidywa³,
i¿ s¹d mo¿e przed³u¿yæ ten termin na oznaczony
okres, nie wskazuj¹c, jaki maksymalnie okres
mo¿e byæ zastosowany. A przecie¿ jest to œrodek
bardzo dolegliwy. Praktycznie rzecz bior¹c, jest
to przecie¿ pozbawienie cz³owieka wolnoœci ze
wszystkimi skutkami tego. Mo¿e nawet jeszcze
gorszy ni¿ pozbawienie wolnoœci, bo dochodzi
jakieœ napiêtnowanie cz³owieka, ¿e coœ z jego
psychik¹ jest nie w porz¹dku. Dlatego przyjêliœ-
my takie rozwi¹zanie: limit maksymalnie szeœæ
tygodni.

Oczywiœcie zosta³a te¿ przyjêta powszechna za-
sada, ¿e na takie postanowienie s¹du przys³uguje
za¿alenie, które wstrzymuje wykonanie postano-
wienia o umieszczeniu w zak³adzie psychiatrycz-
nym. To te¿ by³o konieczne, dlatego ¿e generalna
zasada w kodeksie postêpowania karnego jest ta-
ka, i¿ za¿alenia nie wstrzymuj¹ wykonania posta-
nowieñ. Dlatego tu trzeba by³o wprost napisaæ, ¿e
za¿alenie wstrzymuje wykonanie tego postano-
wienia.

W tym momencie zasz³a równie¿ potrzeba
zmiany art. 552 §4, czyli nie tylko art. 203, o któ-
rym mówimy. Art. 552 dotyczy prawa do odszko-
dowania i zadoœæuczynienia w przypadku, gene-
ralnie bior¹c, gdy nast¹pi³o niew¹tpliwie nies³u-
szne tymczasowe aresztowanie czy te¿ zatrzyma-
nie. By³a luka w przepisie, mianowicie nie by³o
mowy na temat tego, czy odszkodowanie przys³u-
guje w razie niezasadnego umieszczenia na ob-
serwacji psychiatrycznej. Dlatego by³a potrzeba
uzupe³nienia przepisu równie¿ o ten przypadek.
St¹d w §4 nast¹pi³a zmiana poprzez wpisanie, ¿e
odszkodowanie i zadoœæuczynienie przys³uguje
tak¿e w przypadku umieszczenia nies³usznie na
obserwacji psychiatrycznej w zak³adzie psychia-
trycznym.

I w tym momencie mo¿emy powiedzieæ, chyba
ze spokojnym sumieniem, ¿e regulacja spe³nia
wszystkie standardy, jakie s¹ konieczne do
ochrony jednej z najwa¿niejszych wartoœci cz³o-
wieka, bêd¹cej bodaj na drugim miejscu po ¿yciu,
czyli wolnoœci. Niestety, dotychczasowe doœwiad-
czenia wskazywa³y, ¿e czasami instytucja
obserwacji psychiatrycznej by³a nadu¿ywana.
Krytyczne uwagi by³y zw³aszcza co do jej stosowa-
nia w przypadku postêpowañ z oskar¿enia pry-
watnego, a wiêc tych nieco mniejszej wagi, albo-
wiem czêsto z³o¿enie wniosku inspirowane by³o
przez pseudopokrzywdzonego po to, ¿eby jedynie
dokuczyæ swojemu przeciwnikowi procesowemu.
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Uregulowanie, które bêdziemy teraz mieli, pozwo-
li wyeliminowaæ takie przypadki.

Dlatego wnoszê o przyjêcie projektu bez zmian.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 w zwi¹zku z art. 85f Re-

gulaminu Senatu, senatorowie mog¹ zg³aszaæ
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do spra-
wozdawcy komisji w zwi¹zku z przedstawionym
sprawozdaniem oraz do upowa¿nionego przed-
stawiciela wnioskodawców.

Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upo-
wa¿ni³a do jej reprezentowania równie¿ pana se-
natora Zbigniewa Cichonia.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Sidorowicz, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
W art. 1 ust. 3 § 3 mówi siê, i¿ niedopuszczalna

jest obserwacja w sytuacji, w której mamy oskar-
¿enie prywatne, i to rozumiem. Jednak druga
klauzula wydaje mi siê bardzo nieprecyzyjna, bo
w gruncie rzeczy s¹d dopiero w werdykcie orzeka,
czy zawiesi karê, czy nie zawiesi. W gruncie rzeczy
wykluczenie obserwacji w takiej sytuacji… Czy
rzeczywiœcie nie wprowadzamy tutaj czegoœ, co
narusza³oby swobodê wyrokowania przez s¹d?
Przez fakt, i¿ w fazie przygotowawczej uniknie siê
obserwacji, która przecie¿ mo¿e wp³yn¹æ na orze-
czenie s¹du.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Senatorze, jest to regulacja, która ma

swoj¹ analogiê w przepisach dotycz¹cych zasto-
sowania aresztu tymczasowego. Tam te¿ istnieje
przepis mówi¹cy, ¿e s¹d nie stosuje aresztu tym-
czasowego, je¿eli przewidywana kara nie bêdzie
przekracza³a jednego roku pozbawienia wolnoœci.

Rzeczywiœcie s¹ to sytuacje, kiedy poniek¹d
antycypuje siê wymiar kary, ale taki proces za-
chodzi w umyœle ka¿dego sêdziego, który orzeka
w sprawie. Zawsze ma on jakieœ wstêpne wyobra-
¿enie co do tego, jaka kara, mniej wiêcej w jakich
wide³kach, mo¿e byæ orzeczona. Je¿eli w sposób
oczywisty nasuwa mu siê, ¿e kara by³aby w takim
wymiarze, czyli – praktycznie bior¹c – po prostu
mniejsza ni¿ szeœæ tygodni, to wtedy nie bêdzie
stosowa³ tego œrodka.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ale tam jest
zawieszenie…)

Oczywiœcie. Wzglêdnie, je¿eli by³aby przewi-
dziana kara pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu
czy te¿ by³aby przes³anka warunkowego umorze-
nia… Ale tego chyba tutaj nie ma. Przyjêliœmy, ¿e
je¿eli zachodzi³yby przes³anki warunkowego
umorzenia, to – poniewa¿ jest to jeszcze ni¿sza,
w cudzys³owie, kara, bo warunkowe umorzenie
nie jest kar¹, tylko pewn¹ dolegliwoœci¹ – oczywi-
œcie te¿ nie stosowa³oby siê tego œrodka. Dlatego
¿e jest to, jak mówi³em, regu³a, która jest powsze-
chnie stosowana. Skoro jest ona stosowana przy
areszcie tymczasowym, to wyszliœmy z za³o¿enia,
¿e nie ma ¿adnych przeszkód, ¿eby równie¿ stoso-
waæ j¹ przy takim pozbawieniu wolnoœci, jakim
jest umieszczenie cz³owieka w zak³adzie psychia-
trycznym na obserwacji. Ale, tak jak pan senator
powiedzia³, jest to oczywiœcie wynikiem pewnej
antycypacji kary, jaka mo¿e byæ wymierzona.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy pan senator Sidorowicz chce jeszcze zadaæ

pytanie?
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Zapisa³em siê

do dyskusji.)
Dobrze. Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu, teraz

g³os mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu przed-
stawiciel rz¹du.

Czy pan minister Wrona chce zabraæ g³os?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rz¹d popiera inicjatywê, poniewa¿ sam przygo-

towa³ obszerny projekt, który trafi w najbli¿szym
czasie na posiedzenie Rady Ministrów. Jest to bar-
dzo du¿y projekt, zawieraj¹cy wiele w¹tków doty-
cz¹cych szeroko rozumianego systemu prawa kar-
nego: kodeksu karnego, kodeksu postêpowania
karnego, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu
wykroczeñ, kodeksu postêpowania w sprawach
o wykroczenia. To jest bardzo obszerny projekt
i tam ten w¹tek równie¿ jest uregulowany.

Co do zasady rz¹d w pe³ni identyfikuje siê
ze szczytnymi, s³usznymi celami. Trzeba wykonaæ
orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego, trzeba
coœ w tych przepisach zmieniæ. S¹ one blankieto-
we, zbyt ogólne. To wszystko zreszt¹ trybuna³ pre-
cyzyjnie przeanalizowa³ i pokaza³ w swoim wyro-
ku i w uzasadnieniu do niego.

Mamy tylko jedn¹ w¹tpliwoœæ i dwa postulaty.
Najwa¿niejsza kwestia to jednak d³ugoœæ trwania
tego œrodka.
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W pe³ni zgadzamy siê co do wszystkich przes³a-
nek ograniczaj¹cych i tego, ¿e je¿eli bêdzie przewi-
dywana ³agodniejsza kara, kara bezwarunkowego
zawieszenia, to, co obecnie jest zapisane
w art. 259 §2 kodeksu postêpowania karnego
w odniesieniu do tymczasowego aresztowania,
powinno mieæ zastosowanie do obserwacji.

Absolutnie zgadzamy siê równie¿ ze s³usznym
pomys³em, ¿eby w sytuacji, gdy sam podejrzany
chce byæ obserwowany, bo uwa¿a, ¿e jest niewin-
ny, niepoczytalny, a na przyk³ad zarzuca mu siê,
¿e symuluje, w takim razie on wnosi³ o obserwa-
cjê. To jest s³uszne rozwi¹zanie. Ono uchyla rze-
czywiœcie doœæ szeroko okreœlone przes³anki ne-
gatywne. Na przyk³ad przes³ankê w postaci czynu
z oskar¿enia prywatnego.

I tu jest w³aœnie w¹tpliwoœæ co do tego czynu
z oskar¿enia prywatnego. Mog¹ byæ jednak spra-
wy, kiedy interes publiczny wymaga, aby proku-
rator obj¹³ œciganiem, a ma takie mo¿liwoœci prze-
widziane w kodeksie postêpowania karnego. Wy-
daje nam siê, ¿e ca³kowite eliminowanie mo¿liwo-
œci obserwacji, z wyj¹tkiem jedynie przypadków
wniosku samego podejrzanego, mo¿e byæ w¹tpli-
we. Ale to jest w¹tpliwoœæ.

Postulaty dotycz¹ dwóch kwestii. Senackie Wy-
sokie Komisje okreœli³y maksymalny podstawowy
czas trwania obserwacji na dziesiêæ dni. Ja wiem,
¿e jest analogia z ustaw¹ o ochronie zdrowia psy-
chicznego, niemniej jednak mamy tutaj do czy-
nienia z procesem karnym, z bardzo powa¿nymi
sprawami, bo eliminujemy wszystkie sprawy l¿ej-
szego kalibru. I s³usznie, ¿e Wysoki Senat chce je
eliminowaæ. Ale skoro tak, skoro d¹¿ymy do tego
i zgadzamy siê, aby to by³y sprawy naprawdê po-
wa¿ne, w których grozi surowa kara pozbawienia
wolnoœci, i to s¹ powa¿ni przestêpcy, to dziesiêæ
dni jest za ma³o. W naszym przekonaniu, w prze-
konaniu ministra sprawiedliwoœci – a wiele na ten
temat dyskutowaliœmy – mo¿e to, niestety, przy-
nieœæ odwrotny skutek. Poniewa¿ ju¿ z góry biegli
bêd¹ wiedzieæ, ¿e nie s¹ w stanie w powa¿nych
sprawach tak szybko wydaæ opinii i przeprowadziæ
obserwacji, przyjmie siê praktyka ju¿ niejako au-
tomatycznego sk³adania wniosku o przed³u¿enie
tego okresu, powy¿ej dziesiêciu dni.

Rozs¹dnym okresem wydaje nam siê trzydzie-
œci dni. Przy tym, oczywiœcie, nie jest to sztywny
termin, bo je¿eli biegli uznaj¹, ¿e s¹ w stanie szyb-
ciej przeprowadziæ obserwacjê, to bêdzie ona
trwa³a krócej. Niemniej jednak wydaje siê, ¿e pod-
stawowy termin maksymalny trzydziestu dni
by³by racjonalnym rozwi¹zaniem.

I drugi postulat: maksymalna granica, ³¹czny
czas. Jak wszyscy wiemy, ten œrodek mo¿e byæ
przed³u¿any na wniosek zak³adu leczniczego lub
bieg³ych psychiatrów. Senackie Wysokie Komisje
proponuj¹, aby to by³o trzydzieœci dni...

(G³os z sali: Szeœæ tygodni.)
Szeœæ tygodni. Przepraszam, szeœæ tygodni. Mi-

nister sprawiedliwoœci jest przekonany, ¿e roz-
s¹dnym i te¿ nie za d³ugim, ale, bior¹c pod uwagê
doœwiadczenia, racjonalnym okresem by³yby trzy
miesi¹ce.

To s¹ punkty rozbie¿ne w stosunku do propo-
zycji senackiej.

Na pozytywn¹ ocenê zas³uguje równie¿ rozsze-
rzenie mo¿liwoœci odszkodowania i zadoœæuczy-
nienia w przypadku niew¹tpliwie nies³usznego
zastosowania œrodka, jakim jest obserwacja.

Tak ¿e, Wysoki Senacie, prosz¹c o uwzglêdnie-
nie podniesionych w¹tpliwoœci i postulatów, rz¹d
absolutnie popiera projekt przygotowany przez
Senat. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze. Mo¿e bêd¹ pytania,

Panie Ministrze...
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu,

senatorowie 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?

Pan senator Sidorowicz, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Chcia³bym zadaæ panu ministrowi pytanie po-

dobne do tego, jakie zada³em sprawozdawcy. Mia-
nowicie koncepcja obserwacji jest tu traktowana
jedynie w kategoriach kary. Bronimy siê przed
ni¹, ograniczamy jej stosowanie w takim oto prze-
konaniu, ¿e to jest tylko sankcja. Ale jest jeszcze
drugi aspekt sprawy, mianowicie aspekt wspar-
cia i choroby. Czy tutaj, choæby w tym artykule
w §3 – wykluczenie mo¿liwoœci zastosowania ob-
serwacji wobec osoby, która dopuœci³a siê czynu,
a co do której orzeczenie o poczytalnoœci mog³oby
skutkowaæ tak¿e procesem leczniczym – nie dzia-
³amy na szkodê podejrzanego? Poprzez wyklucze-
nie mo¿liwoœci obserwacji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Senator W³odzimierz Cimoszewicz: Ja w tej sa-

mej kwestii.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Pan senator

Cimoszewicz.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ moje pytanie bêdzie dotyczy³o tego

samego, ale w odrobinê innym ujêciu, pozwolê so-
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bie zadaæ je w tej chwili. Chodzi o to, ¿e nie dopu-
szcza siê do obserwacji wtedy, kiedy przewidywa-
ny wyrok pozbawienia wolnoœci mia³by byæ doœæ
niski. Czy nie oznacza to, ¿e w przypadku drob-
nych przestêpstw z za³o¿enia nie bêdziemy mieli
osób, które mog¹ byæ uznane za niepoczytalne?
Przecie¿ s¹d nie zajmie takiego stanowiska, je¿eli
nie bêdzie mia³ orzeczenia bieg³ych. Ju¿ senator
Sidorowicz zwraca³ uwagê na to, ¿e ewentualna
obserwacja mog³aby stanowiæ pocz¹tek leczenia
danej osoby, ale mnie chodzi w tej chwili o odpo-
wiedzialnoœæ karn¹ takiej osoby. Je¿eli taka oso-
ba sama nie z³o¿y wniosku o obserwacjê… Ja nie
jestem psychiatr¹, ale przypuszczam, ¿e wiele
osób chorych psychicznie mo¿e sobie z tego nie
zdawaæ sprawy, a wprost przeciwnie, mo¿e byæ
przekonanych, ¿e nie s¹ chore psychicznie.
W zwi¹zku z tym na pewno nie bêd¹ sk³ada³y
wniosku o poddanie ich obserwacji w sytuacji,
w której obiektywnie s¹ chore i zachodzi przypa-
dek niepoczytalnoœci. Czy my w ten sposób nie
rujnujemy jednej z fundamentalnych zasad pra-
wa karnego? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Najpierw pierwsze pytanie: czy doœæ daleko

id¹ce ograniczenia w stosowaniu obserwacji to
nie jest rozwi¹zanie, które mo¿e siê obróciæ prze-
ciwko osobie chorej, niepoczytalnej? Otó¿ trzeba
rozdzieliæ dwie kwestie i dwie regulacje: regulacjê
procesow¹ kodeksu postêpowania karnego i re-
gulacjê ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Pierwsza regulacja, kodeksowa, s³u¿y wy³¹cz-
nie zapewnieniu warunków trafnego rozstrzyg-
niêcia przez s¹d o winie czy te¿ niewinnoœci cz³o-
wieka oskar¿onego o przestêpstwo. Celem tej ob-
serwacji jest wy³¹cznie cel dowodowy. Nie leczni-
czy, tylko dowodowy. Wszystkie kwestie lecznicze
zwi¹zane zarówno z koniecznoœci¹ leczenia, jak
i z koniecznoœci¹ nawet izolowania osoby niepo-
czytalnej, chorej psychicznie, ze wzglêdu na nie-
bezpieczeñstwo, które grozi spo³eczeñstwu, a na-
wet jej samej, to wszystko, ³¹cznie z przymuso-
wym umieszczeniem w zak³adzie leczniczym za-
mkniêtym, jest wyczerpuj¹co uregulowane
w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Ko-
deks postêpowania karnego tymi kwestiami siê
nie zajmuje. Tak ¿e nawet w sprawach, gdy prze-
stêpstwo bêdzie, powiedzmy, mniejszego kalibru
ni¿ ten, który jest przewidziany w proponowanym

zapisie paragrafu… Powiem wiêcej: nawet wtedy,
gdy nie bêdzie ¿adnego czynu i nie bêdzie ¿adnego
przestêpstwa, ale osoba bêdzie niebezpieczna. To
wszystko reguluje ustawa o ochronie zdrowia
psychicznego. Zawiera ona stosowne procedury,
które umo¿liwiaj¹ leczenie takiej osoby, a nawet
przymusowe umieszczenie jej w oœrodku.

I drugie pytanie, które podniós³ pan marsza³ek
Cimoszewicz, czyli kwestia, czy nie ograniczymy
w ten sposób nadmiernie mo¿liwoœci dowodo-
wych, przewidzianych w postêpowaniu karnym
w kodeksie postêpowania karnego. Otó¿ taka sy-
tuacja nie oznacza, ¿e w ogóle rezygnujemy z kwe-
stii ustaleñ w przedmiocie poczytalnoœci czy nie-
poczytalnoœci, bo to jest jedna z podstawowych
kwestii. Ilekroæ w procesie karnym pojawi siê w¹t-
pliwoœæ co do poczytalnoœci, od razu musi wkro-
czyæ bieg³y psychiatra, nawet niejeden, i powinno
byæ badanie. Tylko ¿e to badanie w wiêkszoœci
przypadków jest wykonywane bez stosowania tak
drastycznego œrodka, jakim jest obserwacja.

Obserwacja rzeczywiœcie jest ju¿ œrodkiem po-
wa¿nym, poniewa¿ wi¹¿e siê z przymusowym po-
zbawieniem osoby wolnoœci. A wiêc prokurator
i s¹d, czyli organy prowadz¹ce postêpowanie w za-
le¿noœci od stadium postêpowania – w postêpowa-
niu przygotowawczym bêdzie to prokurator, a na
etapie s¹dowym s¹d orzekaj¹cy – bêd¹ sobie mu-
sieli poradziæ, bo nie bêd¹ zwolnieni z obowi¹zku
ustalania tego. Bêd¹ musieli oprzeæ siê na opi-
niach psychiatrów, ale wydanych bez stosowania
przymusowego pozbawienia wolnoœci. Jest to kwe-
stia hierarchii dóbr i potrzeby uchronienia siê
przed nadu¿ywaniem tego radykalnego, drastycz-
nego œrodka w sprawach mniejszego kalibru, na
przyk³ad w sprawach tocz¹cych siê z oskar¿enia
prywatnego, w sprawach, w których ewidentnie
nie grozi ¿adna kara pozbawienia wolnoœci. A do-
tychczasowe przepisy stwarza³y mo¿liwoœæ ich
nadu¿ywania i nieproporcjonalnego stosowania
tego œrodka. Czyli jest to kwestia wagi dóbr.

Temu niebezpieczeñstwu, ¿e to siê mo¿e obró-
ciæ przeciwko interesom oskar¿onego, a w szcze-
gólnoœci zmniejszyæ jego mo¿liwoœci obrony,
ca³kowicie zapobiega regulacja, któr¹ Wysokie
Komisje przyjê³y, ¿e na wniosek podejrzanego
wszystkie te ograniczenia odpadaj¹. A wiêc abso-
lutnie nie szkodzimy interesom obrony i jednej
z naczelnych zasad procesu, któr¹ jest zasada
prawa do obrony, przez tê w³aœnie regulacjê.

W sprawach mniejszej wagi, w których w ogóle
nie wchodzi w grê pozbawienie wolnoœci, nie po-
winno byæ stosowane przymusowe pozbawianie
wolnoœci podejrzanego. Taka g³ówna myœl jest tu
zawarta. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Zientarski.
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Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze, ja tak¿e podzielam w¹tpliwo-
œci, które przedstawi³ pan marsza³ek Cimosze-
wicz. Jestem wieloletnim praktykiem i muszê po-
wiedzieæ, ¿e przecie¿ kwestia poddania obserwacji
podejrzanego czy te¿ oskar¿onego, ju¿ w postêpo-
waniu s¹dowym, bardzo czêsto nie jest kwesti¹
inicjatywy obrony, ale przede wszystkim kwesti¹
konkluzji opinii bieg³ych. To w³aœnie z opinii bieg-
³ych wynika, ¿e oni nie s¹ w stanie udzieliæ odpo-
wiedzi, czy oskar¿ony lub podejrzany mia³ ograni-
czon¹ b¹dŸ zniesion¹ poczytalnoœæ, i st¹d te¿ ob-
serwacja. Czyli na to obrona nie ma wp³ywu, obro-
na ewentualnie mo¿e ¿¹daæ nowych bieg³ych, jeœli
opinie s¹ kategoryczne. Tu chodzi o w³aœnie takie
sytuacje, kiedy sami biegli nie s¹ w stanie wydaæ
jednoznacznej opinii i sk³adaj¹ wniosek o obser-
wacjê.

Ponadto, Panie Ministrze, wydaje siê, ¿e te
ograniczenia s¹ w¹tpliwe. Kara pozbawienia wol-
noœci jest przewidywana z zawieszeniem, ale ona
dalej rodzi bardzo powa¿ne skutki, bo przecie¿
gdy pope³niane jest w okresie próby podobne
przestêpstwo, to zarz¹dza siê karê pozbawienia
wolnoœci, a mo¿emy mieæ do czynienia z osob¹
chor¹ psychicznie, o zniesionej poczytalnoœci.
Tak ¿e tu s¹ w¹tpliwoœci. Jeszcze raz mówiê: aku-
rat ta destrukcja, ¿e tak powiem, stron proceso-
wych czy ewentualne zamiary, czy wola samego
oskar¿onego co do chêci poddania siê obserwacji
nie maj¹ znaczenia wobec jednoznacznej opinii
bieg³ych, bez badania. Czyli to jest konsekwencja:
brak mo¿liwoœci rozstrzygniêcia przez bieg³ych.
A to s¹ sytuacje bardzo rzadkie w praktyce. Dziê-
kujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Niew¹tpliwie ta regulacja w niektórych spra-

wach przysporzy pewnych problemów wymiarowi
sprawiedliwoœci, ale jak powiedzia³em, jest to
kwestia hierarchii dóbr. Mo¿emy siê zdecydowaæ
na to, i jest to kwestia wywa¿enia tych dóbr, ¿e je-
dnak w sprawach, w których z góry mo¿na powie-
dzieæ, antycypuj¹c, ¿e nie grozi bezwzglêdna kara
pozbawienia wolnoœci, ze wzglêdu na potrzebê
ustaleñ dowodowych jednak wyj¹tkowo dopusz-
czamy obserwacjê. I jest to kwestia wywa¿enia
tych dóbr.

W opinii ministra sprawiedliwoœci czytelna jest
myœl zawarta w tym projekcie – zreszt¹ podobne
zapisy zosta³y inn¹ technik¹ osi¹gniête, przez

odes³anie, w projekcie rz¹dowym – ¿e gdy z góry
wiemy, i¿ nie bêdzie orzeczonej kary pozbawienia
wolnoœci bezwzglêdnej, to nie powinno byæ przy-
musowej obserwacji, czyli pozbawiania wolnoœci
cz³owieka. I w³aœnie o to chodzi. A ¿e w pewnych
sprawach s¹d czy prokurator rzeczywiœcie bêd¹
mieli trudniej, to na pewno, w tych wyj¹tkowych
sprawach, gdy biegli psychiatrzy bêd¹ konsek-
wentnie wnosiæ o obserwacjê jako warunek opi-
nii. Biegli bêd¹ musieli stosowne ustalenia poczy-
niæ na podstawie badañ, które bêd¹ mogli prze-
prowadziæ bez obserwacji. Je¿eli bêd¹ mieli w¹t-
pliwoœci, to przedstawi¹ je w opinii, i wtedy organ
orzekaj¹cy bêdzie to musia³ oceniæ. Zasad¹ w pro-
cesie karnym jest bowiem to, ¿e je¿eli nie da siê
usun¹æ w¹tpliwoœci, to nie mo¿na ich rozstrzygaæ
na niekorzyœæ oskar¿onego. Czyli niew¹tpliwie
w pewnej kategorii spraw mo¿e zaistnieæ taka
mo¿liwoœæ.

Wysoki Senacie, Senat musi odpowiedzieæ so-
bie na pytanie, czy rzeczywiœcie konsekwentnie
stosowaæ zasadê, ¿e gdy z góry nie przewidujemy
kary pozbawienia wolnoœci bezwzglêdnej, to nie
stosujemy przymusowego pozbawienia wolnoœci,
czy te¿ od tej zasady jednak ustanowiæ jakieœ wy-
j¹tki w sprawach, o których mówi³, na przyk³ad,
pan senator. Rz¹d nie bêdzie tutaj jakoœ… Je¿eli
Wysoki Senat dokona odmiennej oceny… Opinia
jest akurat inna, niemniej z punktu widzenia wy-
miaru sprawiedliwoœci nie by³by to ¿aden dramat,
bo w pewnej kategorii spraw u³atwi³oby to ¿ycie
sêdziom i prokuratorom. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, jakie widzi pan mo¿liwoœci za-

bezpieczenia prawa do obrony przez niepos³ugi-
wanie siê w postêpowaniu wyci¹ganiem od obser-
wowanego czy od tego, co do którego sk³ada siê
opiniê, danych faktograficznych dotycz¹cych wi-
ny, motywacji, które póŸniej s¹ do³¹czane w po-
staci opinii do akt sprawy karnej? Badanie psy-
chiatryczne bardzo czêsto jest elementem antycy-
powania represji wobec tej osoby i dodatkowym
elementem pozbawienia jej prawa do zatajenia
pewnych elementów dotycz¹cych nie tylko jej ¿y-
cia prywatnego, ale i tego, co jest ocen¹ i niejako
przyznaniem siê do przebiegu zdarzenia. Jest to
forma wywierania presji na oskar¿onego: skoro
jesteœ oporny albo nie mo¿na wyci¹gn¹æ od ciebie
wszystkiego, to ciê posadzimy na obserwacjê. I ta-
kie przypadki te¿ by³y, zw³aszcza politycznie by³o
to nadu¿ywane. Nie mówiê o Rosji, gdzie to by³o
nadmierne – chodzi o psychuszki – ale i w naszym
systemie mamy przyk³ady stosowania represji
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w postaci obserwacji w zak³adzie psychiatrycz-
nym.

Czy nie uwa¿a pan, ¿e brak zabezpieczeñ w tym
zakresie? I czy widzi pan koniecznoœæ pracy nad
dalszym modyfikowaniem przepisów kodeksu po-
stêpowania karnego w kierunku wiêkszego za-
bezpieczenia prawa do obrony przed inwigilacj¹
inkwizycyjn¹, tym razem przez lekarzy psychia-
trów i w warunkach przymusu pozbawienia wol-
noœci w zak³adzie psychiatrycznym?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator dotkn¹³ problemu, jak siê wydaje,

ju¿ historycznego. Niemniej oczywiœcie nigdy nie
mo¿emy rezygnowaæ z zabezpieczeñ w przepi-
sach. W moim przekonaniu, obecnie obowi¹zu-
j¹ce przepisy kodeksu postêpowania karnego, jak
i ta nowelizacja stwarzaj¹ system gwarancji
ca³kowicie wystarczaj¹cy, by zapobiegaæ tego ty-
pu przypadkom.

Wspomnê tylko, ¿e co do tej regulacji, jak wyni-
ka z zadawanych pytañ i z debaty, nawet wœród
senatorów pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e mo¿e za daleko
idziemy w ograniczaniu mo¿liwoœci obserwowa-
nia. Ja siê stara³em przedstawiæ opiniê, ¿e jest tu
czytelna myœl, ¿eby jednak bardzo wyj¹tkowo,
w ostatecznoœci siêgaæ po tê metodê zdobywania
dowodów w procesie karnym. I g³ówn¹ gwarancj¹
jest to, ¿e projektodawca jako ostatecznoœæ trak-
tuje siêgniêcie do obserwacji jako œrodka pozwa-
laj¹cego ustaliæ, czy podejrzany jest poczytalny,
czy nie.

S¹ jeszcze inne gwarancje w omawianym pro-
jekcie. Przypomnê, ¿e taka obserwacja jest mo¿li-
wa nie na wniosek organu procesowego, który wy-
wiera³by nacisk, na przyk³ad, ¿eby uzyskaæ przy-
znanie siê, tylko na wniosek psychiatrów. Ponad-
to projekt przewiduje, ¿e udzia³ prokuratora i o-
broñcy jest obowi¹zkowy. Nawet zastanawialiœ-
my siê w czasie prac komisji, czy nie wystarczy³o-
by zagwarantowanie mo¿liwoœci wziêcia udzia³u
w posiedzeniu przez obroñcê, czyli zagwaranto-
wanie obowi¹zku poinformowania go w okreœlo-
nym terminie o tym, ¿e jest takie posiedzenie i ¿e
ma prawo wzi¹æ w nim udzia³. Jednak zwyciê¿y³
pogl¹d dalej id¹cy, ¿e ma byæ obowi¹zek udzia³u
obroñcy.

Oczywiœcie stwarza to pewne trudnoœci czy mo-
¿e je stwarzaæ w przypadku tak zwanej obstrukcji
procesowej obroñców, je¿eli chodzi o szybkoœæ

postêpowania i mo¿liwoœæ sprawnego zgromadze-
nia materia³u dowodowego, ale w³aœnie w imiê
tych wartoœci, o których mówi³ pan senator, rz¹d
nie protestuje przeciwko tym regulacjom, chocia¿
to te¿ trochê mo¿e skomplikowaæ prace wymiaru
sprawiedliwoœci.

Wspomnê jeszcze o jednej gwarancji, która
funkcjonuje ca³y czas, to jest o przepisie kodeksu
postêpowania karnego stanowi¹cym, ¿e wyjaœ-
nieñ oskar¿onego ani zeznañ œwiadków nie mo¿-
na zastêpowaæ treœci¹ zapisków, oœwiadczeñ nie-
bêd¹cych protoko³em wyjaœnieñ z³o¿onych przez
oskar¿onego. Wszelkie zapiski bieg³ego, tak zwa-
ne przyznanie siê do winy przed bieg³ym, to jest
problem znany orzecznictwu jeszcze z czasów
PRL. I pogl¹d doktryny i orzecznictwa by³ zawsze
jednoznaczny: tego typu zapiski, ¿e ktoœ siê przed
bieg³ym przyzna³ i bieg³y to utrwali³ w formie ja-
kiejœ notatki czy w formie dokumentacji psychia-
trycznej, nie mog¹ byæ uznane za przyznanie siê
w rozumieniu procesowym, w rozumieniu dowo-
du z wyjaœnieñ, w których oskar¿ony siê przyzna-
je. I te gwarancje pozostaj¹.

Konkluduj¹c, powiem, i¿ uwa¿am, ¿e zarówno
dorobek orzecznictwa i obecnie obowi¹zuj¹ce
przepisy kodeksu postêpowania karnego, jak i ta
nowelizacja stwarzaj¹ daleko id¹ce, wystarcza-
j¹ce gwarancje chroni¹ce przed niebezpieczeñ-
stwem powtórzenia siê praktyk, o których pan se-
nator mówi³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê pana senatora Cimoszewicza o zadanie

pytania.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym jeszcze podr¹¿yæ ten w¹tek, o któ-

rym ju¿ wczeœniej by³a mowa.
Panie Ministrze, wyobraŸmy sobie tak¹ oto sy-

tuacjê: mamy do czynienia z przypadkiem, w któ-
rym wedle proponowanej regulacji przymusowa
obserwacja jest wykluczona, jest niemo¿liwa, s¹d
jednak ma pewne w¹tpliwoœci, nabiera podejrzeñ
co do poczytalnoœci oskar¿onego i w zwi¹zku
z tym zasiêga opinii ekspertów, eksperci zaœ
stwierdzaj¹, ¿e nie s¹ w stanie wydaæ jednoznacz-
nej opinii bez obserwacji. Co wtedy? Jak rozu-
miem, nie mo¿na tej obserwacji zarz¹dziæ. I wtedy
wiadomo, ¿e nie bêdzie ekspertyzy, a s¹d ma w¹t-
pliwoœci. Czy to jest ten przypadek, w którym w¹t-
pliwoœci s¹d bêdzie wyjaœnia³ na korzyœæ oskar¿o-
nego, czyli s¹d z w³asnej woli powie: ten cz³owiek
jest czy by³ niepoczytalny? Przecie¿ oczywiœcie
nie. Czy wiêc godzimy siê na to, ¿eby w przypadku
nawet powa¿nych w¹tpliwoœci rozs¹dnego sê-
dziego doprowadzaæ do sytuacji, w której ktoœ zo-
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stanie skazany tylko dlatego, ¿e my, chroni¹c jego
wolnoœæ, w efekcie pozbawiamy go wolnoœci, cho-
cia¿ nie powinien on byæ pozbawiony wolnoœci, bo
nie ponosi odpowiedzialnoœci jako osoba niepo-
czytalna?

(Senator Piotr Zientarski: Przecie¿ zarz¹dza siê
zawieszenie.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Wolnoœci go nie pozbawimy, bo gdyby istnia³a

mo¿liwoœæ orzeczenia kary bezwzglêdnej pozba-
wienia wolnoœci, to by³aby dopuszczalna obser-
wacja.

(Senator W³odzimierz Cimoszewicz: O takim
przypadku mówi³ senator Zientarski: teraz w za-
wieszeniu, a potem zrobi to samo i trafi do wiêzie-
nia.)

Ale odwieszenie kary to jest efekt pewnych
dzia³añ skazanego ju¿ po orzeczeniu. Tego oczy-
wiœcie nie mo¿emy przewidzieæ. Ale to na pewno
nigdy nie bêdzie tak, ¿e biegli napisz¹ tylko, ¿e nie
s¹ w stanie tego oceniæ. Mo¿liwoœci badania bêd¹,
tylko nie bêdzie obserwacji. I na tej podstawie
biegli powinni jednak wydaæ opiniê, z której jakieœ
konkluzje bêd¹ wynika³y, a je¿eli bêd¹ mieli jakieœ
trudnoœci, to s¹d bêdzie szuka³ innych bieg³ych,
którzy potrafi¹ sobie z tym poradziæ.

W sytuacjach skrajnych oczywiœcie nie da siê
wykluczyæ teoretycznej mo¿liwoœci, ¿e bêd¹ nieda-
j¹ce siê usun¹æ w¹tpliwoœci. Ale gdy one rzeczywi-
œcie bêd¹, to nie bêdzie skazania. To bêdzie w³aœnie
ten przypadek, gdy ktoœ nie bêdzie skazany, tylko
jak s¹d uzasadni, ¿e ma istotne, niedaj¹ce siê w ¿a-
den sposób… Chocia¿ nie wydaje mi siê jednak, ¿e-
by nie mo¿na by³o ich usuwaæ, bo mo¿na to zrobiæ
przez badania bez obserwacji przymusowej. Ale
gdyby siê tak zdarzy³o, to s¹d go nie ska¿e, bo sko-
ro z opinii bêd¹ wynika³y istotne w¹tpliwoœci, nie
bêdzie tam powiedziane, ¿e na podstawie badania
biegli stwierdzaj¹, ¿e on jest poczytalny, tylko
wrêcz przeciwnie – bêd¹ daleko id¹ce w¹tpliwoœci,
to s¹d, stosuj¹c zasadê in dubio pro reo, nie powi-
nien go skazaæ.

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panowie, prosi³bym o niedyskutowanie na sali.

Od tego jest dyskusja. Proszê zadaæ pytanie, ale
nie dyskutowaæ teraz.

Pan senator Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:

Panie Ministrze, czy mo¿e pan minister oszaco-
waæ koszty, jakie s¹ zwi¹zane z przeprowadza-
niem obserwacji psychiatrycznych, w skali roku?
Myœlê, ¿e to jest dosyæ istotna informacja, z któr¹
powinna siê zapoznaæ Wysoka Izba.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
To s¹ koszty, które ponosz¹ zak³ady. Muszê

przyznaæ, ¿e nie mam tutaj danych na piœmie.
Chyba ¿e zapytam pana dyrektora. Mo¿e pan dy-
rektor ma materia³ zawieraj¹cy te dane. Ale, Panie
Senatorze, przedstawiê odpowiedŸ na piœmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Cimoszewicz, proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, pan mówi, ¿e w zasadzie wy-

klucza pan mo¿liwoœæ, ¿eby biegli psychiatrzy nie
byli w stanie sformu³owaæ jakiejœ opinii. W takim
razie po co w ogóle przymusowa obserwacja, sko-
ro bez przymusowej obserwacji mo¿na sformu³o-
waæ opiniê?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
W niektórych sprawach… W³aœciwie zawsze w

sytuacji, gdy mamy osobê izolowan¹ i to trwa, nie-
w¹tpliwie obserwacja pomaga bieg³ym. To zawsze
jest œrodek, który stwarza sytuacjê znacznie bar-
dziej komfortow¹ dla bieg³ych. Tylko pytanie o ce-
nê tego komfortu. Czy siê godzimy na zapewnienie
w³aœnie du¿ego komfortu opiniowania w spra-
wach, w których z góry wiemy, na podstawie oce-
ny materia³u dowodowego, ¿e nie powinna byæ
wymierzona bezwzglêdna kara pozbawienia wol-
noœci, czy te¿ jednak uwa¿amy, ¿e mo¿emy tê cenê
zap³aciæ i w imiê zapewnienia tych lepszych mo¿li-
woœci przeprowadziæ obserwacjê?

Dotychczasowa dyskusja wskazuje, ¿e g³ówne
w¹tpliwoœci dotycz¹ chyba kwestii przewidywanej
kary pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu. Bo po
pierwsze, to jednak jest kara pozbawienia wolno-
œci, tylko ¿e warunkowo zawieszona, której wyko-
nanie zosta³o warunkowo zawieszone; a po drugie,
na co wskazywa³y g³osy w dyskusji, mo¿e byæ od-
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wieszona. Co prawda mo¿e byæ wykonana dopiero
wtedy, gdy skazany dalej bêdzie siê niew³aœciwie
zachowywa³ i narusza³ porz¹dek prawny. To nie
jest tak, ¿e zmieni siê ocena sytuacji. Nie – on musi
zrobiæ coœ z³ego, ¿eby dosz³o do wykonania warun-
kowo zawieszonej kary pozbawienia wolnoœci.

Tak ¿e nie mogê powiedzieæ, i¿ wykluczam mo¿-
liwoœæ, ¿e kolejny zespó³ powo³anych bieg³ych
stwierdzi, ¿e nie jest w stanie ostatecznie siê wy-
powiedzieæ. Ale je¿eli z tej opinii nie bêdzie jednak
wynika³o przekonanie bieg³ych, ¿e oskar¿ony jest
poczytalny, to wtedy nast¹pi uniewinnienie, zgo-
dnie z zasad¹ in dubio pro reo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ja nie zg³asza-

³em siê do zadania pytania.)
A, do dyskusji… To przepraszam bardzo, prze-

praszam.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chcia³bym za-

daæ pytanie odnoœnie do w¹tpliwoœci pana mini-
stra co do okresu obserwacji. Pan minister suge-
rowa³, ¿e terminy, które s¹ w projekcie, mog³yby
byæ zbyt krótkie dla skutecznej obserwacji.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ pana mini-
stra – bo mam wra¿enie, ¿e to raczej jest opinia na
gruncie emocji i intuicji – czy mo¿na mówiæ o d³u-
goœci tych terminów w kontekœcie praktyki medy-
cznej i w kontekœcie praktyki procesowej. A wiêc ile
by³o wniosków o wyd³u¿enie obserwacji? Jak
praktyka medyczna ocenia wp³yw d³ugoœci obser-
wacji na poprawnoœæ opinii medycznej? Czy mo¿e-
my to przenieœæ bardziej na grunt praktyki, wyjœæ
z tego gruntu emocji i wyobraŸni? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pytanie zadawa³ pan senator WoŸniak.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja bym przy tej okazji zada³ dodatkowe pyta-

nie. Ile by³o wniosków o wyd³u¿enie prowadzenia
badañ do trzech miesiêcy? To jest tu istotne, bo
pan minister mówi³, ¿e uwa¿a, ¿e trzeba to wyd³u-
¿yæ do trzech miesiêcy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Na pewno jest problem praktyczny. Œwiadczy

o tym chocia¿by to, ¿e ta sprawa znalaz³a siê je-

dnak w Trybunale Konstytucyjnym. Mogê powie-
dzieæ tylko tyle. Nie mam konkretnych danych li-
czbowych, zostan¹ one przedstawione na piœmie,
je¿eli jest takie ¿yczenie senatorów, ale niew¹tpli-
wie ta obserwacja w praktyce jest zarz¹dzana
przez s¹d w terminie d³u¿szym ni¿ dziesiêæ dni.
Tyle mogê powiedzieæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Z tego, co rozumiem, pan senator WoŸniak

otrzyma informacje na piœmie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Tak.)
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, czy nie uwa¿a pan, ¿e za dale-

ko idzie rozwi¹zanie, które by³o zreszt¹ kwestio-
nowane – nadu¿ywane w okresie PRL, przykro mi
bardzo, ale i w Trzeciej Rzeczypospolitej – ¿e w po-
stêpowaniu przygotowawczym s¹d orzeka na
wniosek prokuratora; s¹d, jak rozumiem, w po-
stêpowaniu s¹dowym kontradyktoryjnym. Jest
to jednak forma presji co do zachowania oskar¿o-
nego, spolegliwego w postêpowaniu przygoto-
wawczym. Je¿eli nie zachowuje siê on tak, jak
trzeba, i nie dostarcza w³aœciwych materia³ów, to
prokurator wnosi o obserwacjê psychiatryczn¹.

Wydaje mi siê, ¿e to jest zbyt daleko id¹ce roz-
wi¹zanie. Uwa¿am – i bêdê sk³ada³ tak¹ poprawkê
– ¿e to mo¿e siê staæ tylko za zgod¹ obrony, nie sa-
mego pokrzywdzonego. Z regu³y on dostaje obroñ-
cê z urzêdu, w takim przypadku powinien dostaæ,
a pozycja obroñcy z urzêdu powinna jednak prze-
ciwdzia³aæ obserwacji psychiatrycznej w postêpo-
waniu przygotowawczym. Jakie jest pana zdanie
na ten temat?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Jestem zdecydowanie przeciwny wprowadze-

niu takiej poprawki, poniewa¿ gwarancje prawa
do obrony, równie¿ tej formalnej, czyli do korzy-
stania z pomocy obroñcy, s¹ bardzo rozwiniête,
je¿eli chodzi o kwestie w¹tpliwoœci co do poczytal-
noœci, gdy¿ jest to jeden z przypadków tak zwanej
obrony obligatoryjnej. Je¿eli pojawi¹ siê w¹tpli-
woœci, to niezale¿nie od tego, czy oskar¿ony chce
mieæ obroñcê, czy nie, nawet gdyby nie chcia³ go
mieæ, obroñca zostanie mu z urzêdu wyznaczony.
Gwarancja jest tu stuprocentowa i trudno sobie
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coœ wiêcej wyobraziæ. Mówi³em, ¿e projekt przewi-
duje obowi¹zkowy udzia³ obroñcy w posiedzeniu
s¹du, który o tym decyduje. Uwa¿am, ¿e jest to
mo¿e nawet za daleko id¹ce rozwi¹zanie, osobi-
œcie wypowiada³em siê bodaj¿e na posiedzeniu
komisji i sugerowa³em, ¿eby zagwarantowaæ tu je-
go prawo. W rezultacie jednak nie sprzeciwiam
siê, bo uwzglêdniam te racje, o których mówi pan
senator.

Dopuszczenie jednak do takiej oto sytuacji, ¿e
obserwacja psychiatryczna w toku postêpowa-
nia przygotowawczego by³aby mo¿liwa li tylko za
zgod¹ obroñcy, wydaje mi siê absolutnie niezgo-
dne z podstawowymi zasadami procesu karne-
go: z zasad¹ prawdy materialnej, z zasad¹ rów-
noœci broni, kontradyktoryjnoœci. Mamy tu je-
dnak dwie strony, a w³aœciwie dwa interesy, bo
prokurator staje siê stron¹ dopiero w postêpo-
waniu s¹dowym. Prokurator reprezentuje inte-
res œcigania, interes publiczny, zaœ obroñca os-
kar¿onego jego interes. Dopuszczenie tutaj do
badania w formie obserwacji kwestii poczytal-
noœci, zdrowia psychicznego oskar¿onego wy-
³¹cznie za zgod¹ obroñcy by³oby jakimœ sztucz-
nym rozwi¹zaniem. Nie wyobra¿am sobie roz-
wi¹zania, w ramach którego organy proceso-
we… Po pierwsze, musi byæ wniosek bieg³ych
psychiatrów, to jest pocz¹tek ca³ej procedury,
po drugie, ten wniosek musi zostaæ zaakcepto-
wany przez prokuratora; po trzecie, musi siê od-
byæ kontradyktoryjne posiedzenie s¹du w toku
postêpowania przygotowawczego z udzia³em
prokuratora i obroñcy. Tu jest kontradyktoryj-
noœæ. A gdyby dopuœciæ tê poprawkê, to wszystko
leg³oby w gruzach, dlatego jestem zdecydowanym
jej przeciwnikiem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych,

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji i o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.

Informujê, ¿e sk³adane do marsza³ka Senatu
do czasu zamkniêcia dyskusji podpisane wnios-
ki legislacyjne mog¹ obejmowaæ wy³¹cznie zmia-
ny zmierzaj¹ce do wykonania orzeczenia Trybu-
na³u Konstytucyjnego oraz ich niezbêdne kon-
sekwencje.

Informujê, ¿e na podstawie art. 54 ust. 4 pkt 2
Regulaminu Senatu marsza³ek Senatu nie podda

pod g³osowanie wniosków wykraczaj¹cych poza
ten zakres.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora, pana
marsza³ka Zbigniewa Romaszewskiego.

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Inicjatywa, z któr¹ wystêpujemy, w moim

przekonaniu jest inicjatyw¹ zupe³nie niezmier-
nej wagi i nale¿y raczej ubolewaæ nad tym, ¿e
przyjêta zosta³a dopiero teraz, a nie jakieœ piêæ,
szeœæ lat temu.

Zdarzy³a siê rzecz, powiedzia³bym, ca³kowicie
nieoczekiwana. Otó¿ tak siê sk³ada, ¿e w Polsce
nadu¿ycia psychiatrii w najgorszym okresie PRL
nale¿a³y raczej do rzadkoœci. By³o to niew¹tpliwie
zas³ug¹ psychiatrów. Takie próby by³y podejmo-
wane. By³o orzeczenie w sprawie Januarego Grzê-
dziñskiego, by³o orzeczenie w sprawie ksiêdza
Blachnickiego, prowadziliœmy sprawê naszego
póŸniejszego senatora, Jana Koz³owskiego. Wszy-
stkie te sprawy by³y przez psychiatrów, przez ko-
misjê etyczn¹ œrodowiska b³yskawicznie za³at-
wiane i by³y likwidowane. I wydawa³oby siê, ¿e
problemów nie ma.

Otó¿, proszê pañstwa, wydaje mi siê, ¿e w tej
chwili ponownie problem jest i jest to problem po-
wa¿ny. Myœlê, ¿e w czasie swoich licznych kaden-
cji – a zajmujê siê problemami praw cz³owieka od
wielu lat – mogê w tej chwili naliczyæ w mojej
skromnej, ¿e tak powiem, praktyce przynajmniej
czterdzieœci, piêædziesi¹t przypadków, wydaje siê,
ewidentnego nadu¿ycia psychiatrii.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, podnoszone s¹
tu kwestie dobra wymiaru sprawiedliwoœci. Wyda-
je mi siê, ¿e ustawa mo¿e skomplikowaæ sposób
orzekania. Mamy tu do czynienia z konkurencyj-
nym ustawieniem dwóch wartoœci: wolnoœci cz³o-
wieka i dobra wymiaru sprawiedliwoœci. Muszê po-
wiedzieæ, ¿e przed³o¿ona ustawa w moim przeko-
naniu tê trudn¹ równowagê utrzymuje. Podnosze-
nie dobra wymiaru sprawiedliwoœci przez prawni-
ków prowadzi w gruncie rzeczy do tego, ¿e doktry-
na profesora Œnie¿niewskiego, w zwi¹zku z któr¹
siedzia³ i Bukowski, który by³ leczony, i Natasza
Gorbaniewska, i genera³ Grigorienko… Liczni, licz-
ni, liczni dla dobra wymiaru sprawiedliwoœci sie-
dzieli zamkniêci w psychuszkach. Myœla³em ¿e to
jest zupe³nie skoñczone, ¿e do Polski to w ogóle nie
dotar³o, a oto piêædziesi¹t spraw.

Na czym te sprawy polegaj¹? Proszê pañstwa,
polegaj¹ one po prostu na jakimœ zupe³nym od-
wróceniu tego, co by³o praktyk¹ wymiaru spra-
wiedliwoœci Otó¿ do psychiatry normalnie zwra-
cali siê przestêpcy, którzy chcieli unikn¹æ odpo-
wiedzialnoœci, po prostu dostaæ ¿ó³te papiery.
Dziœ zapewne te¿ mamy takie gangsterskie spra-
wy i mamy równie¿ korupcjê w tej dziedzinie, ale
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sprawy, które do mnie dotar³y, to by³y wnioski
prokuratorskie!

Podnoszono tu sprawê tego, czy mo¿na antycy-
powaæ wyrok w zawieszeniu. Proszê pañstwa, po-
nad 60% wyroków zapada w zawieszeniu, tak ¿e
spokojnie mo¿na antycypowaæ. A w sprawach
znies³awieñ, zniewag to jest rzecz praktycznie pe-
wna. I gdzie tkwi problem? Ano w tym, ¿e oskar¿y-
ciele, czêsto oskar¿yciele prywatni, w³aœnie pry-
watni, uwa¿aj¹, ¿e tego wyroku nie ma, wobec te-
go trzeba ludziom utrudniæ ¿ycie, trzeba samemu
zbudowaæ sankcje.

Mamy na przyk³ad przypadek pana Micha³ow-
skiego, specjalisty od ruroci¹gów, który w spra-
wie prywatnej na wniosek adwokatów zosta³ skie-
rowany do Jaros³awia na obserwacjê. Ciekaw jes-
tem, czy naszych dwóch dzielnych adwokatów,
którzy w tej chwili zaskar¿yli rzecznika praw oby-
watelskich, te¿ z³o¿y wniosek o to, a¿eby go prze-
badaæ psychiatrycznie. Mo¿e siê tak zdarzyæ, je¿e-
li my tego nie przyjmiemy.

Proszê pañstwa, stopieñ pieniactwa w tym kra-
ju przekroczy³ ju¿ wszelkie granice. Myœmy po
prostu oszaleli, tak mi siê wydaje, je¿eli zdarzaj¹
siê tego rodzaju przypadki. Mówi³em o piêædzie-
siêciu przypadkach, które mam zarejestrowane.
S¹ to przypadki funkcjonowania lokalnego uk³a-
du, a to jest forma represji: podskakuj, podska-
kuj, to pójdziesz do wariatkowa. To jest to, z czym
ta ustawa zamierza walczyæ.

Biegli. Proszê pañstwa, jeœli chodzi o bieg-
³ych, tu s¹ jeszcze dwa aspekty. Jeden z nich to
wcale niez³y dochód. Znam przypadek bieg³ego
ze Szczecina, który mia³ do wydania czterysta
piêædziesi¹t opinii rocznie. Czêsto nie by³ w sta-
nie rozstrzygn¹æ. W odniesieniu do czterystu
piêædziesiêciu przypadków rocznie nie da siê
na podstawie pó³godzinnej rozmowy tak ³atwo
rozstrzygn¹æ tego, czy ktoœ jest wariat, czy nie.
Sprawa p³ocka. Psychiatra w ogóle w niej nie
uczestniczy³, poszed³ sobie. Ca³y wywiad pro-
wadzi³ psycholog. Oczywiœcie te¿ nie uda³o siê
ustaliæ, czy ta osoba jest obci¹¿ona psychicz-
nie, czy nie. Chodzi³o zreszt¹ o sprawê pani,
która by³a œwiadkiem, jednym z g³ównych
œwiadków w procesie dotycz¹cym afery paliwo-
wej. W ten sposób zamierzano j¹ zdezawuowaæ.
To jest sytuacja, w której my w tej chwili fun-
kcjonujemy.

Proszê pañstwa, myœlê, ¿e ta ustawa – przynaj-
mniej w obecnym wydaniu – jest ustaw¹ id¹c¹
bardzo daleko do przodu. Ja siê bardzo cieszê, ¿e
ministerstwo zamierza mo¿e g³êbiej wejœæ w te
problemy, jeszcze lepiej je rozstrzygn¹æ, bo w tej
chwili rzeczywiœcie jest to bardzo powa¿ny pro-
blem, który stawia pod znakiem zapytania jedno
z podstawowych praw cz³owieka. To jest to, co dzi-
siaj mamy naprawiæ. Moim zdaniem jest to nie-

zwykle wa¿na, niezwykle pilna ustawa, któr¹ po-
winniœmy czym prêdzej przyj¹æ. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym w tej chwili…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Czy mogê do-

daæ jeszcze jedn¹ uwagê?)
Proszê bardzo, Panie Marsza³ku.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Moj¹ obawê budzi tylko jedna sprawa – to, ¿e

podczas pracy nad ustaw¹ nie mieliœmy do dyspo-
zycji ekspertyz psychiatrów. Mam pewne w¹tpli-
woœci, poniewa¿ my eliminujemy te proste, banal-
ne przyk³ady nadu¿yæ, a wobec tego do obserwacji
pozostaj¹ nam po prostu specjaliœci, którzy do-
skonale wiedz¹, którym okiem trzeba mrugaæ.
I czy w ci¹gu szeœciu tygodni to siê daje ustaliæ? To
jest pytanie do pana senatora.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mamy w swym gronie doœæ du¿¹ grupê lekarzy,

którzy te¿ siê znaj¹ na tych kwestiach.
Szanowni Pañstwo, w tej chwili chcia³bym ser-

decznie powitaæ naszych goœci, oficjaln¹ delega-
cjê Senatu Republiki Chile z wiceprzewodni-
cz¹cym Senatu Baldo Prokuric¹ Prokuric¹ na
czele i chcia³bym im ¿yczyæ mi³ego pobytu. (O-
klaski)

Proszê pana senatora W³adys³awa Sidorowicza
o zabranie g³osu.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bardzo siê cieszê, ¿e mój przedmówca, cz³owiek

wielce zas³u¿ony dla obrony praworz¹dnoœci
w najtrudniejszych czasach, da³ tak dobre œwia-
dectwo o postawie psychiatrów w najtrudniej-
szym dla nich momencie. Dla nas, dla œrodowiska
psychiatrycznego to jest bardzo wa¿na opinia,
opinia o tym, ¿e jednak niezale¿nie od presji mo¿-
na by³o zachowywaæ siê przyzwoicie.

Sam w swoim ¿yciorysie mia³em przyk³ad orze-
czenia, przy okazji którego doœwiadczy³em spraw-
noœci dzia³ania KOR. Mieliœmy przypadek osoby,
która z ³agrów sowieckich wróci³a w roku 1957 do
Polski, ju¿ po ciê¿kim urazie, po wylewie, i po po-
cz¹tkowym dobrym okresie adaptacji w Polsce od
pewnego momentu zaczê³a mieæ zaburzenia. By-
³em w parze bieg³ych z doœwiadczonym zreszt¹
psychiatr¹ wroc³awskim, orzekaliœmy w procesie,
w którym za pobicie s¹siada lask¹ grozi³o podej-
rzanemu do dziesiêciu lat pozbawienia wolnoœci.
Nie ulega³o dla nas w¹tpliwoœci, ¿e… Jak widzê,
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pan senator pamiêta tê sprawê. Przypomnê tylko,
¿e chodzi³o o to, ¿e pobicie, do którego dosz³o, pobi-
cie wynajmuj¹cego podejrzanemu mieszkanie, by-
³o zemst¹ za to, ¿e ten wynajmuj¹cy sprowadza³ se-
kretarza komitetu wojewódzkiego, komendanta
Milicji Obywatelskiej po to, by naradzaæ siê, w jaki
sposób wykoñczyæ tego cz³owieka. Jako biegli nie
mieliœmy ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e mamy do czy-
nienia z przypadkiem zespo³u paranoicznego,
i orzekliœmy niepoczytalnoœæ. A KOR, który pilno-
wa³ tego przypadku, uzna³, ¿e myœmy byli uwik³ani
i w Wolnej Europie us³ysza³em swoje nazwisko ja-
ko nazwisko jednego z ludzi, którzy pracuj¹ z re¿i-
mem. Potem to wszystko siê wyjaœni³o. My wtedy
na pewno dzia³aliœmy w interesie chorego. I tu mo-
gê powiedzieæ dobrze o KOR, bo bardzo pilnowa³ te-
go, by detencja, która by³a skutkiem naszego orze-
czenia, odbywa³a siê w przyzwoitych warunkach,
tak ¿e chory du¿o zyska³ na tej obserwacji.

Wracam do omawianego tematu. Ja te¿ uwa-
¿am, ¿e dzisiejsza dyskusja o ochronie wolnoœci
czy poprawnoœci orzeczniczej musi byæ bardzo re-
glamentowana i ta inicjatywa jest ze wszech miar
po¿yteczna. Zmieni³y siê czasy, w tej chwili nie
mamy problemu politycznego, ale mamy problem
z gangsterami i z korupcj¹ w psychiatrii, dlatego
te¿ ograniczenie stosowania tych przepisów jest
tu z pewnoœci¹ potrzebne.

Mam jednak pewne obawy, dotycz¹ce art. 203,
i bêdê zg³asza³ wniosek. Myœla³em o tym, tak¿e pan
senator Cimoszewicz zmierza³ w podobnym kie-
runku, ¿eby §3, ostatnie zdanie, w którym mówi
siê, ¿e okres obserwacji przekroczy przewidywany
wymiar kary pozbawienia wolnoœci bez warunko-
wego zawieszenia, chyba ¿e oskar¿ony wnosi
o poddanie go obserwacji, uzupe³niæ. Ja uwa¿am,
¿e powinniœmy to uzupe³niæ w ten sposób: chyba
¿e oskar¿ony lub jego obroñca wnosz¹ o poddanie
go obserwacji. Wtedy by³bym spokojny o to, ¿e in-
teresy ewentualnie chorego s¹ chronione, bo kwe-
stia poczucia choroby czy braku poczucia choroby
to jest jedno z kryteriów diagnostycznych psychia-
trii. W tym momencie by³bym spokojny o to, ¿e do-
brze s³u¿ymy kwestii wolnoœci, chronimy te wolno-
œci, ograniczamy nadu¿ycia, a jednoczeœnie dobrze
chronimy interes osoby, która mo¿e byæ chora.
Zg³aszam taki wniosek. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Sta-

nis³awa Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Wolnoœæ cz³owieka nale¿y do jednych z najbar-

dziej podstawowych praw, a obserwacja psychia-

tryczna rzeczywiœcie stanowi doœæ powa¿ne ogra-
niczenie wolnoœci. Proponowana ustawa wycho-
dzi naprzeciw temu, aby tê dolegliwoœæ w znacz-
nym stopniu ograniczyæ. W szczególnoœci w §5
jest mowa o tym, ¿e obserwacja w zak³adzie lecz-
niczym nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ dni,
a ³¹czny czas trwania obserwacji nie mo¿e prze-
kroczyæ szeœciu tygodni. W §6 stwierdza siê, ¿e
wniesienie za¿alenia na zarz¹dzenie obserwacji
wstrzymuje wykonanie zaskar¿onego orzeczenia.

Uwa¿am, ¿e s¹ to bardzo wa¿ne gwarancje
z punktu widzenia osoby, która jest poddawana
obserwacji. Nie mogê jednak zgodziæ siê z brzmie-
niem art. 203 §3, stanowi¹cym mianowicie, ¿e ob-
serwacja w zak³adzie leczniczym jest niedopusz-
czalna w sprawach o przestêpstwa œcigane z o-
skar¿enia prywatnego, a tak¿e gdy na podstawie
okolicznoœci sprawy mo¿na przewidzieæ, ¿e s¹d
orzeknie w stosunku do oskar¿onego karê pozba-
wienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania lub karê ³agodniejsz¹ albo ¿e okres ob-
serwacji przekroczy przewidywany wymiar kary
pozbawienia wolnoœci bez warunkowego zawie-
szenia, chyba ¿e oskar¿ony wnosi o poddanie go
obserwacji.

Wed³ug mnie ten zapis godzi w podstawowe za-
sady prawa karnego, a w szczególnoœci w art. 31
kodeksu karnego. Artyku³ ten stanowi bowiem, ¿e
nie pope³nia przestêpstwa, kto z powodu choroby
psychicznej, upoœledzenia umys³owego lub inne-
go zak³ócenia czynnoœci psychicznych nie móg³
w czasie czynu rozpoznaæ jego znaczenia lub po-
kierowaæ swoim postêpowaniem.

Proszê wybaczyæ – w szczególnoœci zwracam siê
z tym do prawników praktyków – ¿e bêdê w tej
chwili mówi³ o rzeczach oczywistych, ale byæ mo¿e
nie s¹ one oczywiste dla pozosta³ych pañstwa.

Trzeba przypomnieæ, jaki jest tryb dochodzenia
do obserwacji psychiatrycznej. Najpierw musi byæ
podejrzany, a wiêc osoba, w odniesieniu do której
zebrano wystarczaj¹ce dowody, by zarzut po-
pe³nienia przestêpstwa jej przedstawiæ. Gdy wy³o-
ni¹ siê w¹tpliwoœci co do poczytalnoœci, powstaje
obowi¹zek ustanowienia obroñcy. Nastêpnie po-
wo³uje siê bieg³ych psychiatrów, którzy na pod-
stawie jednorazowego badania maj¹ orzec o po-
czytalnoœci cz³owieka. I dopiero wówczas, kiedy
biegli po badaniu stwierdzaj¹: nie jesteœmy w sta-
nie wydaæ opinii, czy cz³owiek jest poczytalny, czy
niepoczytalny, wnosi siê o obserwacjê psychiatry-
czn¹. I dalej, na wniosek organu procesowego to
s¹d decyduje o tym, czy zarz¹dzi obserwacjê, czy
te¿ obserwacji nie zarz¹dzi. Na postanowienie
s¹du w tym przedmiocie s³u¿y za¿alenie do s¹du
wy¿szej instancji. To s¹ gwarancje w istotny spo-
sób zabezpieczaj¹ce cz³owieka, który mia³by byæ
poddany obserwacji psychiatrycznej.

I teraz wyobraŸmy sobie sytuacjê, o której mo-
wa jest w §3 nowelizacji. Otó¿ mamy do czynienia
z przestêpstwem, za które grozi kara nie wiêksza
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ni¿ szeœæ miesiêcy pozbawienia wolnoœci, ale wy-
³aniaj¹ siê w¹tpliwoœci co do tego, czy cz³owiek
jest poczytalny, czy te¿ nie jest poczytalny. I w tym
trybie biegli powiadaj¹: nie jesteœmy w stanie wy-
daæ opinii, czy cz³owiek jest poczytalny, czy nie
jest poczytalny, potrzebna jest nam obserwacja
psychiatryczna. A §3 mówi: nie, w tych sytua-
cjach obserwacji byæ nie mo¿e. Co ma wtedy uczy-
niæ s¹d? Ta w¹tpliwoœæ przewija³a siê ju¿ we wcze-
œniejszych pytaniach. W moim przekonaniu cho-
dzi tu nie tyle o dobro wymiaru sprawiedliwoœci,
co w³aœnie o dobro cz³owieka. Oto mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e cz³owiek niepoczytalny zostanie skazany,
bo nie ma mo¿liwoœci przeprowadzenia obserwa-
cji. A jakie¿ to dobrodziejstwo, ¿e jest skazany na
karê z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,
skoro ta kara mo¿e byæ odwieszona w przysz³oœci?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Wtedy mo¿na
zamkn¹æ go w Choroszczy.)

Chodzi o to, ¿e nie mo¿emy zamykaæ drogi do
obserwacji psychiatrycznej. Uwa¿am, ¿e zapis
w §2, który mówi: „Obserwacji w zak³adzie leczni-
czym nie stosuje siê, je¿eli opinia bieg³ych psy-
chiatrów mo¿e byæ wydana bez jej przeprowadze-
nia”, to jest wskazówka dla organów proceso-
wych, w tym dla s¹du, ¿e je¿eli w opinii psychia-
trycznej stwierdza siê: nie mo¿emy wydaæ jedno-
znacznej opinii bez badania psychiatrycznego, to
mo¿e to skutkowaæ zwróceniem siê organu proce-
sowego, w tym wypadku s¹du, o wydanie opinii do
innej pary psychiatrów.

Wed³ug mnie §3 jest tak rygorystyczny, ¿e mo¿e
prowadziæ do sytuacji patowych, kiedy to w¹tpli-
woœci co do stanu zdrowia psychicznego bêd¹ nie-
rozstrzygniête i wówczas przyjdzie s¹dowi wyro-
kowaæ. Uwa¿am, ¿e to jest niebezpieczne.

Pan marsza³ek Romaszewski mówi³ o ró¿nych
patologiach. Ale myœlê, ¿e ten zapis nie chroni
skutecznie przed patologiami, wrêcz przeciwnie,
bêdzie powodowa³, i¿ osoby, które ze wzglêdu na
swój stan zdrowia psychicznego nigdy nie powin-
ny byæ skazane, nigdy nie powinny byæ uznane za
winne, mog¹ za takie byæ uznane.

Myœlê, ¿e to, o czym powiedzia³em na wstêpie –
skrócenie czasu obserwacji do dziesiêciu dni; skró-
cenie ³¹cznego czasu obserwacji, wtedy, kiedy biegli
wystêpuj¹o jej przed³u¿enie, doszeœciu tygodni; za-
pis, ¿e obserwacja mo¿e byæ zarz¹dzona tylko wy-
j¹tkowo, kiedy rzeczywiœcie nie mo¿na wydaæ opinii
napodstawie jednorazowegobadania;wreszcie ca³y
tryb, ¿e to nie biegli, nie prokurator, nie adwokat,
a s¹d decyduje o tym, czy tak¹ obserwacjê za-
rz¹dziæ, czy te¿ nie – jest wystarczaj¹c¹ gwarancj¹.
Dlatego te¿, z uwagi na to, ¿e w moim przekonaniu
§3 godzi w art. 31 kodeksu karnego, wnoszê
o skreœlenie tego paragrafu. Dziêkujê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Kolej na senatora Andrzejewskiego, którego nie
widzê… A dopomina³ siê o g³os.

Wobec tego poproszê pana senatora Zientar-
skiego…

(G³osy z sali: Nie, ju¿ idzie.)

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dotykamy bardzo powa¿nego zagadnienia, któ-

re dotyczy tego, w czyim interesie le¿y omawiana
regulacja, czy w interesie wymiaru sprawiedliwo-
œci, czy w interesie oskar¿onego, i czy nie ma tu ko-
lizji miêdzy interesem podejrzanego o sprawstwo
a interesem wymiaru sprawiedliwoœci. Pytanie jest
zasadnicze.

Ja nie mówiê o nadu¿yciach, tylko o pewnej ³at-
wiŸnie, na jak¹ id¹ albo mog¹ iœæ biegli psychia-
trzy dla celów badawczych, o czym by³a tutaj mo-
wa. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e przecie¿ nie ma kry-
terium podejrzenia o niepoczytalnoœæ czy uzasa-
dnionych w¹tpliwoœci co do poczytalnoœci podej-
rzanego ju¿ w postêpowaniu przygotowawczym,
formu³owanych przez prokuratora, tylko trzeba
wyjaœniæ stan psychiczny. Czêsto mo¿na to zrobiæ
przy wiêkszym nak³adzie czasu bieg³ych w bada-
niu ambulatoryjnym, nie trzeba kosztem spo³ecz-
nym pozbawiaæ kogoœ wolnoœci, to mo¿na zrobiæ
w postêpowaniu wolnoœciowym, tylko trzeba tro-
szkê wiêcej czasu na to poœwiêciæ. Jest to pewne
pójœcie na ³atwiznê.

A przy tej liczbie orzeczeñ bieg³ych, przy tej
³atwiŸnie pozbawiania wolnoœci i szczególnej
dolegliwoœci, która dla niektórych jest nie tylko
równoznaczna z pozbawieniem wolnoœci, ale
du¿o bardziej dolegliwa, bardziej nawet ni¿ sam
wyrok skazuj¹cy, nie mówi¹c ju¿ o odium spo³e-
cznym… Z drugiej strony, o czym mówi³ pan
marsza³ek Romaszewski i co zosta³o stwierdzo-
ne, jest to furtka dla nadu¿yæ i unikania kary
przez przestêpców zorganizowanych, przez ca³e
uk³ady mafijne. Czy wiêc nie nale¿y troszkê ina-
czej ustawiæ kryteriów po to, ¿eby zrealizowaæ
cele postêpowania karnego, tak aby winny po-
niós³ odpowiedzialnoœæ, ale niewinny nie tylko
nie poniós³ kary, ale i nie odczu³ nadmiernych
dolegliwoœci samego postêpowania, które nieje-
dnokrotnie jest bardziej dolegliwe ni¿ sama ka-
ra?

Ta legislacja, z któr¹ mamy dzisiaj do czynie-
nia, idzie we w³aœciwym kierunku. Rodzi siê je-
dnak pytanie o to, czy regulacja samego art. 202,
który towarzyszy art. 203, nie zakreœla zbyt szero-
ko dowolnoœci, ³atwoœci orzekania pozbawienia
wolnoœci w warunkach bardziej dolegliwych ni¿
w zak³adzie karnym, i czy nie nale¿y zaostrzyæ
tych rygorów pozbawiania wolnoœci bez warunko-
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wego zawieszenia w warunkach gorszych ni¿
w zak³adzie, w którym wykonuje siê karê.

Mamy ca³y szereg przypadków nadu¿yæ. Ostat-
nio sprawa Micha³owskiego, który wydaje pismo
„Ruroci¹gi” i przeciwko któremu prowadzone s¹
przez PGNiG procesy…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Przez
Gudzowatego.)

S³ucham?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Przez

Gudzowatego.)
…przez pana Gudzowatego.
Ujawnia ró¿ne powi¹zania miêdzy innymi

z Gazpromem i Rosj¹. Te procesy s¹ prowadzone.
Robi mu siê sprawy karne, robi mu siê sprawy cy-
wilne, z zaanga¿owaniem ogromnej liczby pra-
wników i kancelarii adwokackich, a¿ w koñcu ro-
bi mu siê sprawê karn¹ i orzeka siê nagle obser-
wacjê psychiatryczn¹.

Dzisiaj mamy sytuacjê, która rodzi pytanie, ja-
kie s¹ granice patologii, je¿eli ktoœ ma w swoim za-
siêgu ogromny mechanizm finansowy i mo¿liwoœæ
wywierania presji przez wykorzystanie przepisów
prawnych. Dlatego te¿ z uznaniem patrzê na to, co
zrobi³ Trybuna³ Konstytucyjny, co ju¿ uwa¿am za
ogromny postêp i co wynika te¿ z tego projektu le-
gislacyjnego, ale zadajê sobie pytanie, czy nie po-
sun¹æ siê dalej. By³ wniosek osoby najbardziej zo-
rientowanej, najlepiej przygotowanej merytorycz-
nie, bo któ¿ jest bardziej zorientowany ni¿ lekarz
psychiatra, nasz kolega, pan senator Sidorowicz?
Któ¿ jest bardziej zorientowany ni¿ marsza³ek Ro-
maszewski, który od czasów KOR i ju¿ w naszej no-
wej rzeczywistoœci po 1989 r. przewodniczy³ komi-
sji interwencyjnej, komisji praw cz³owieka, prowa-
dzi³ te interwencje w latach osiemdziesi¹tych i pro-
wadzi je dalej? Któ¿ jest bardziej zorientowany ni¿
my, którzy mamy tak du¿o doœwiadczeñ praktycz-
nych w tym zakresie? I przyszed³ moment na re-
fleksjê, która pog³êbi³aby zakres celowoœci stoso-
wania tego œrodka, a tak¿e ograniczy³a zakres pa-
tologii zwi¹zanej z tym œrodkiem, co ³¹czy siê prze-
cie¿ z podstawowymi prawami cz³owieka, z tym,
¿eby niewinny nie odczu³ dolegliwoœci przekracza-
j¹cych nawet sankcjê karn¹.

Ja ograniczê siê do z³o¿enia poprawki minimal-
nej. Popieram oczywiœcie poprawkê pana senato-
ra Sidorowicza, ale na wypadek, gdyby nie zyska-
³a uznania… To jest taka nasza praktyka, mo¿e
niedobra, ale zawsze wskazana jest ostro¿noœæ,
nazywamy to ostro¿noœci¹ procesow¹, tym razem
per analogiam powiem o ostro¿noœci legislacyj-
nej. Uwa¿am, ¿e w postêpowaniu przygotowaw-
czym prokurator bez zgody obroñcy – nie samego
podejrzanego, co do którego psychiatrzy nie chc¹
albo nie mog¹, albo nie umiej¹ zaj¹æ jednoznacz-
nego stanowiska – nie powinien stosowaæ jako
elementu pressingu na tego podejrzanego swoje-

go wniosku, który przez s¹d z regu³y jest trakto-
wany formalnie. Skoro prokurator ma podstawy,
to s¹d z regu³y bardzo formalnie, nawet z udzia-
³em obroñcy, to przyklepuje, bo sam chce mieæ
u³atwion¹ sprawê, inaczej musia³by to zrobiæ
w postêpowaniu s¹dowym. Po drugie, muszê pañ-
stwu powiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi o zatwierdzanie
przez s¹d wniosków prokuratora w tym zakresie,
to jest to praktycznie formalnoœæ. Jest to raczej
zatwierdzenie ni¿ rzeczywiste rozpoznanie. Tezy,
¿e za¿alenie, ¿e proces odwo³awczy… Na palcach
jednej rêki móg³bym policzyæ te przypadki w mojej
trwaj¹cej kilkadziesi¹t lat karierze, kiedy s¹d siê
rzeczywiœcie merytorycznie bardzo mocno zaan-
ga¿owa³ w analizê podstaw, na których opierali
siê psychiatrzy, bêd¹cy przecie¿ bieg³ymi, czyli
osobami zastêpuj¹cymi s¹d z uwagi na brak wie-
dzy s¹du w tym zakresie. A jeszcze do tego proku-
rator plus biegli… To ju¿ jest dla s¹du autorytet
nie do odrzucenia, s¹d tylko jak notariusz bada,
czy zaistnia³y przes³anki formalne, ale merytory-
cznie nigdy nie œmie siê m¹drzyæ o tych zagadnie-
niach, wynosiæ ponad bieg³ych i prokuratora.

Przynajmniej wiêc w tym zakresie nale¿y je-
dnak uwzglêdniæ pozycjê obroñcy i przenieœæ to
na kontradyktoryjnoœæ s¹dow¹; byæ mo¿e zakres
badania ambulatoryjnego wystarczy do stwier-
dzenia stanu psychicznego. Proszê zwróciæ uwa-
gê, ¿e ju¿ sama niemo¿noœæ okreœlenia stanu
psychicznego, bez podejrzenia niepoczytalnoœci,
powoduje tê dolegliwoœæ w postaci pozbawienia
wolnoœci. ¯e jest to represja, i to represja ogrom-
na, wskazuje ten §3. Proszê przeczytaæ: obserwa-
cja jest niedopuszczalna w sprawach o przestêp-
stwa œcigane z oskar¿enia prywatnego – czyli
tam, gdzie jest mniejsze zagro¿enie spo³eczne –
i je¿eli mo¿na przewidzieæ, ¿e s¹d zastosuje karê
z warunkowym zawieszeniem. Ju¿ z tego widaæ,
w jakich kategoriach legislator – z pe³n¹ aproba-
t¹ Sejmu, Senatu, w³adzy wykonawczej, mini-
sterstwa – traktuje samo pozbawienie wolnoœci.
Nie uciekajmy od tej oceny, która musi siê mie-
œciæ w kategoriach bardzo dolegliwej sytuacji,
wskazuj¹cej na szczególne udrêczenie osoby, za-
nim zostanie wydany wyrok. A to przecie¿ interes
pods¹dnego powinien byæ chroniony w pierwszej
kolejnoœci, bo nie mo¿na go broniæ, zadaj¹c mu
dodatkowe cierpienia i pozbawiaj¹c go wolnoœci.
To taka przewrotna motywacja: interes wymiaru
sprawiedliwoœci wymaga, ¿eby przy zaistnieniu
w¹tpliwoœci pozbawiæ osobê wolnoœci, poddaæ j¹
szczególnym dolegliwoœciom. Bardzo to intere-
suj¹ca motywacja.

Pozwalam sobie z³o¿yæ tê poprawkê, jako pew-
ne minimum, na rêce pana marsza³ka. Popieram
poprawkê senatora Sidorowicza jako humanitar-
n¹, odpowiadaj¹c¹ zakresowi naszego doœwiad-
czenia i wynikaj¹c¹ z g³êbokiej odpowiedzialnoœci
za obronê praw cz³owieka, zw³aszcza w Senacie.
Dziêkujê. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Goœcie! Wysoka

Izbo!
Nie zamierza³em zabieraæ g³osu, ale wypowie-

dzi pana marsza³ka oraz pana senatora Piotrowi-
cza sk³oni³y mnie do tego, ¿ebym parê s³ów powie-
dzia³.

Zapisuj¹c siê do g³osu, nie przewidywa³em, jaka
bêdzie treœæ wypowiedzi pana senatora Piotrowicza,
z którym rzadko zgadza³em siê na tej sali, ale w tej
sprawie zgadzam siê ca³kowicie. I absolutnie nie
mogê zgodziæ siê, Panie Marsza³ku, z tez¹ o przeciw-
stawianiu dobra wymiaru sprawiedliwoœci dobru
czy interesowi osoby i prawom cz³owieka.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To siê
nie mieœci w prawie, tylko w zdrowym rozs¹dku.)

Nie, to powinno siê mieœciæ i w prawie, i w zdro-
wym rozs¹dku. I uwa¿am, ¿e siê mieœci.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie.)
Mo¿e ka¿dy pozostanie przy swoim zdaniu, ale

powinno to siê tam mieœciæ.
Przecie¿ dobro wymiaru sprawiedliwoœci to jest

w³aœnie dobro konkretnego cz³owieka, który jest
podejrzany czy oskar¿ony, bo chodzi o to, ¿eby nie
poniós³ on ¿adnej dolegliwoœci, jeœli jest osob¹
niepoczytaln¹. Przecie¿ to jest fundament odpo-
wiedzialnoœci. I tu nie mo¿emy – tak jak na przy-
k³ad w kwestiach amnestyjnych – przewidywaæ
rozstrzygniêcia. Skoro przewidujemy rozstrzyg-
niêcie: wyrok z warunkowym zawieszeniem wy-
konania kary, to nawet jeœli s¹ w¹tpliwoœci, a w³a-
œciwie nawet nie tyle w¹tpliwoœci, ile wyraŸna su-
pozycja bieg³ych… Bo to nie s¹d, nie oskar¿ony,
nie obroñca, tylko biegli stwierdzaj¹, a niekiedy
nawet nie jeden sk³ad bieg³ych, ¿e nie mo¿emy
wydaæ opinii. To có¿ w tym wypadku ma zrobiæ
s¹d? S¹d ma pomin¹æ tê kwestiê i w³aœciwie wte-
dy nie zapadnie ¿adne rozstrzygniêcie co do po-
czytalnoœci? Przecie¿ nie mogê siê zgodziæ z tez¹
pana ministra, ¿e w tej kwestii mo¿e byæ zastoso-
wana zasada in dubio pro reo: skoro s¹ w¹tpliwo-
œci co do poczytalnoœci, to w takim razie s¹d uzna
niepoczytalnoœæ. W tym przypadku ta zasada do-
wodowa absolutnie nie mo¿e byæ zastosowana,
absolutnie nie, Panie Ministrze. Absolutnie nie
mogê siê zgodziæ z pana tez¹. Mo¿e dochodziæ do
sytuacji – o których mówi³, zadaj¹c pytanie, pan
senator Cimoszewicz, i absolutnie siê z nim zga-
dzam – ¿e osoba, która mo¿e byæ osob¹ niepoczy-
taln¹, otrzyma wyrok w zawieszeniu, póŸniej po-
pe³ni podobny czyn, bêd¹c przecie¿ w takim sa-
mym stanie psychicznym, i zostanie zas¹dzona
kara pozbawienia wolnoœci. A wiêc nie bójmy siê

tych szeœciu tygodni, jeœli jest obawa, ¿e cz³owiek,
któremu grozi nawet kara w zawieszeniu, mo¿e
okazaæ siê osob¹ niepoczytaln¹.

A kwestie, o których mówi³ pan marsza³ek,
miêdzy innymi kwestia tego, ¿e w opiniach bieg-
³ych s¹ ró¿nego rodzaju nieprawid³owoœci co do
tych groŸnych… Ja siê zgadzam, tylko ¿e akurat
ta ustawa nie ma nic do tego, Panie Marsza³ku.
Powiedzia³bym wrêcz: nawet zaprzecza w¹tpli-
woœciom, o których pan powiedzia³. Dlaczego?
Dlatego, ¿e wy³¹cza stosowanie obserwacji, kie-
dy mamy do czynienia z kategorycznymi stwier-
dzeniami w opinii bieg³ych. A powinno byæ od-
wrotnie: kiedy mamy opinie dotycz¹ce najgroŸ-
niejszych przestêpstw i s¹d wyra¿a w¹tpliwoœci,
czy s¹ one rzetelne, to w³aœnie wtedy powinny
zostaæ zarz¹dzone obserwacje. Oni siedz¹, bo to
s¹ bardzo groŸni przestêpcy, i w³aœnie wtedy
trzeba zarz¹dziæ obserwacjê po to, ¿eby skorygo-
waæ te opinie bieg³ych, co do których mamy w¹t-
pliwoœci, Panie Marsza³ku. Ja siê oczywiœcie
zgadzam, bo s³yszeliœmy o aferze w Szczecinie
itd.… Ja nie chcê idealizowaæ opinii bieg³ych,
absolutnie nie, ale mówiê o tych nieczêstych
przypadkach, które siê jednak zdarzaj¹ w prak-
tyce, o przypadkach, kiedy biegli stwierdzaj¹, ¿e
nie s¹ w stanie wydaæ opinii na podstawie jedno-
razowego badania. Ma³o tego, nastêpny sk³ad
bieg³ych powo³any przez s¹d dochodzi do podo-
bnej konkluzji. I có¿ w takim razie? S¹d, maj¹c
takie opinie, spokojnie mo¿e orzekaæ z warun-
kowym zawieszeniem wykonania kary? Z tym
siê nie mogê zgodziæ. Uwa¿am, ¿e powinno siê
weryfikowaæ poprzez obserwacjê opinie, które
budz¹ w¹tpliwoœci urzêdu prokuratorskiego czy
s¹du, te tak. Ale tego nie ma w tej propozycji. Tu
jest jakby zaprzeczenie, tu jest zupe³nie odwrot-
nie. W moim przekonaniu ta inicjatywa jest nie-
dopracowana.

Oczywiœcie zgadzam siê z ide¹ pana senatora
Sidorowicza, ¿e powinno to dotyczyæ obroñcy. Tyl-
ko ¿e k.p.k. mówi, ¿e rozstrzygniêcia, które doty-
cz¹ oskar¿onego, dotycz¹ te¿ obroñcy. Tak ¿e tu
nawet nie ma potrzeby… To jest oczywiste, to wy-
nika z uprawnieñ, jakie ma obroñca, jeœli s¹ to
uprawnienia przypisane oskar¿onemu. To wyni-
ka z przepisów ogólnych k.p.k. i tu nie ma w¹tpli-
woœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przepraszam, ¿e znowu zabieram g³os, mimo ¿e

jako sprawozdawca raz ju¿ przemawia³em, ale
dyskusja sk³oni³a mnie do paru uwag.
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Mianowicie, w nawi¹zaniu do s³ów mojego sza-
nownego przedmówcy, chcia³bym zwróciæ uwagê
na jedno: nie mo¿emy w imiê rzekomej ochrony
interesu oskar¿onego zag³askaæ go na œmieræ…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: No
w³aœnie.)

…czyli po prostu ¿¹daæ dopuszczenia badañ
w sytuacji, kiedy chodzi o zarzucane przestêpstwa
o nie najwy¿szym kalibrze. To sk³oni³o zreszt¹ pro-
jektodawców do wykluczenia w tym przypadku,
gdy chodzi o przestêpstwa œcigane z oskar¿enia
prywatnego, mo¿noœci zarz¹dzenia obserwacji.
Zarazem zastosowano mechanizm zapobiegaj¹cy
temu ryzyku, o którym mówi³ pan senator, ryzyku,
¿e mo¿e dojœæ do sytuacji, kiedy ktoœ zostanie
os¹dzony, mimo ¿e gdyby obserwacja zosta³a za-
rz¹dzona, prowadzi³aby do wniosku, ¿e jest on nie-
poczytalny. Mechanizmem zabezpieczaj¹cym
przed tak¹ sytuacj¹ jest w³aœnie ta regulacja, która
pozwala na dokonanie obserwacji – nawet gdy cho-
dzi o przestêpstwa, w przypadku których general-
nie jest ona wykluczona – o ile bêdzie wnosi³ o ni¹
sam oskar¿ony, czyli to jest w jego interesie, lub
obrona, i to jest bardzo cenna poprawka, któr¹
proponowa³ pan senator Sidorowicz, dziêkujê pa-
nu senatorowi za tê uwagê. Proszê pañstwa, tu jest
podwójne zabezpieczenie, bo trzeba pamiêtaæ, ¿e
obroñca w procesie karnym ma uprawnienia do
samodzielnego dzia³ania, nawet wbrew ¿yczeniu
bronionego klienta. On ma dzia³aæ wy³¹cznie na
rzecz oskar¿onego, czasami nawet wbrew jego wo-
li. W zwi¹zku z tym jest gwarancja, bo je¿eli adwo-
kat, w koñcu profesjonalista, który ma do czynie-
nia z tego typu sprawami na co dzieñ, bêdzie mia³
w¹tpliwoœci co do poczytalnoœci swojego klienta
i uzna, ¿e w jego interesie jest to, ¿eby badanie zo-
sta³o wykonane, uzna, ¿e jest to wa¿ne dla jego ob-
rony, to wtedy ma obowi¹zek z³o¿yæ taki wniosek.
Oczywiœcie w sytuacji tej modnej obecnie nagonki
na adwokatów: oto mamy do czynienia z adwoka-
tem, który dzia³a na niekorzyœæ oskar¿onego, w³as-
nego klienta, bo klient nie chce poddaæ siê obser-
wacji, a adwokat jednak wnioskuje o ni¹… Ale jest
to ryzyko adwokackie, tak jak ryzyko lekarza, któ-
ry pracuje w szpitalu zakaŸnym i który mo¿e siê
czymœ zaraziæ, a nawet mo¿e umrzeæ, ryzyko, ¿e
adwokat mo¿e spotkaæ siê z zarzutem, ¿e dzia³a
przeciwko interesowi klienta.

Tak ¿e tutaj jest to zabezpieczenie przed skazy-
waniem osób, które powinny byæ uniewinnione
z tego powodu, ¿e opinia psychiatryczna, gdyby zo-
sta³a wydana po obserwacji, wskazywa³aby na ich
niepoczytalnoœæ, niebezpieczeñstwo jest zminima-
lizowane. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e ta regulacja
powinna jednak zawieraæ to cenne uzupe³nienie,
które zg³osi³ pan senator Sidorowicz, uzupe³nie-
nie, które mówi, ¿e równie¿ obroñca ma prawo
wnioskowaæ o tak¹ obserwacjê. I wtedy spe³niona

jest zreszt¹ zasada starego prawa rzymskiego vo-
lenti non fit iniuria, chc¹cemu nie dzieje siê krzyw-
da. Je¿eli oskar¿ony chce byæ poddany badaniu, to
wtedy jest badany. A gdy dochodzimy do wniosku,
¿e on z powodu swojej choroby uwa¿a, ¿e wszyscy
inni s¹ chorzy psychicznie, a on jest zdrowy – co
z regu³y jest objawem w³aœnie choroby psychicz-
nej, to jest niestety czêsta cecha choroby psychicz-
nej – to równie¿ wtedy w interesie oskar¿onego ad-
wokat mo¿e z³o¿yæ taki wniosek i obrona tego os-
kar¿onego jest gwarantowana. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Wszystkie nasze pogl¹dy w zasadzie oparte s¹

na jednej przes³ance, której jednak nie zanotowa-
no w kodeksie postêpowania karnego, a która po-
winna byæ zanotowana. Mianowicie mówimy
o art. 203, w którym stwierdza siê, ¿e badanie psy-
chiatryczne mo¿e byæ po³¹czone z obserwacj¹
w zak³adzie leczniczym. Myœlimy wiêc: tak, ale wte-
dy, kiedy istnieje podejrzenie niepoczytalnoœci
b¹dŸ uzasadnione podejrzenie znacznego ograni-
czenia poczytalnoœci. Taki jest, jak rozumiem,
podtekst. Tymczasem proszê zwróciæ uwagê, w ja-
kim zakresie jest to dopuszczone w art. 202. Ob-
serwacja ma byæ przeprowadzona nie ze wzglêdu
na te przes³anki, tylko w celu wydania opinii o sta-
nie zdrowia psychicznego. Czyli bieg³y nie zajmuje
siê przes³ankami, czy oskar¿ony jest poczytalny,
czy niepoczytalny, a jeœli zajmuje siê, to nie powi-
nien tego robiæ, tylko samo wydanie opinii psy-
chiatrycznej mo¿e byæ przes³ank¹ zarz¹dzenia,
chocia¿by na wniosek prokuratora, przy niemo¿-
noœci wydania opinii przez bieg³ych, pozbawienia
wolnoœci i obserwacji w warunkach zak³adu psy-
chiatrycznego. W zwi¹zku z tym wydaje mi siê, ¿e
nale¿y to doprecyzowaæ i napisaæ w §1, ¿e w wy-
padku podejrzenia niepoczytalnoœci b¹dŸ uzasa-
dnionego podejrzenia znacznego ograniczenia po-
czytalnoœci. Wtedy mielibyœmy to ostre kryterium,
które jest podstaw¹ naszej dyskusji. Tak¹ popraw-
kê sk³adam. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze ja pozwolê sobie zabraæ g³os.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Wysoka Izbo!
Ja myœlê, ¿e Wysoka Izba dzieli siê na tych, któ-

rzy widzieli zak³ad psychiatryczny, i tych, którzy
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zak³adu psychiatrycznego nigdy nie widzieli i ma-
j¹ na ten temat doœæ abstrakcyjne wyobra¿enie.
I na tym chyba polega ca³y dowcip, ¿e nie zdaj¹ so-
bie do koñca sprawy, co to jest i jakie mo¿liwoœci
ma zak³ad psychiatryczny.

W³aœnie, dla dobra wymiaru sprawiedliwoœci.
Czy w postêpowaniu mandatowym te¿ mo¿na
skierowaæ na obserwacjê? Przepraszam, w zasa-
dzie, je¿eli bêdziemy legalistami, to chyba tak.
Tylko trzeba siê zastanowiæ, jaki to wszystko ma
sens.

Proszê pañstwa, co to jest zak³ad psychiatrycz-
ny? Najczêœciej jest to czterdziestoosobowa sala
z ludŸmi chorymi. Tak jest w wiêkszoœci przypad-
ków, do takiego stanu doprowadziliœmy nasz¹
psychiatriê, taka ona jest. I nagle taki cz³owiek
z postêpowania mandatowego albo taki, który po-
wiedzia³ o kimœ, ¿e tamten jest g³upi, wêdruje na
obserwacjê. No i co siê, proszê pañstwa, dzieje da-
lej? On siê niew¹tpliwie awanturuje, bo jest to
oczywista niesprawiedliwoœæ, oczywisty skandal.
Co mo¿na zrobiæ w zak³adzie z pacjentem psy-
chiatrycznym? Po pierwsze, mo¿na mu za³o¿yæ
kaftan, po drugie, mo¿na go przymocowaæ do ³ó¿-
ka, czego w wiêzieniu zrobiæ nie mo¿na, a wreszcie
mo¿na mu podaæ leki, po których bêdzie le¿a³ jak
roœlinka. Czy pañstwo nie zdaj¹ sobie sprawy, jak
daleko mo¿e tutaj siêgaæ represja? Czy w postêpo-
waniu mandatowym, dla dobra wymiaru spra-
wiedliwoœci, te¿ mo¿na stosowaæ takie œrodki, bo
to bêdzie sprawiedliwe? No, przecie¿ musz¹ byæ
jakieœ proporcje, to jest jedna z zasad wymiaru
sprawiedliwoœci.

Proszê pañstwa, przecie¿ je¿eli mamy do czy-
nienia z sytuacj¹, ¿e ktoœ, kto jest nie w pe³ni po-
czytalny, mo¿e zostaæ skazany na szeœæ miesiêcy
wiêzienia – ja wola³bym byæ skazany na szeœæ mie-
siêcy wiêzienia, ni¿ przebywaæ przez szeœæ tygodni
w zak³adzie psychiatrycznym – to przepraszam,
on w tych warunkach sam mo¿e z³o¿yæ wniosek
i ma swojego adwokata. Jakie jeszcze gwarancje
s¹ tutaj potrzebne? Przepraszam bardzo, ale wy-
daje mi siê, ¿e ta argumentacja jest ca³kowicie
abstrakcyjna i nie ma wiele wspólnego z tym, jak
rzeczywiœcie wygl¹daj¹ te problemy w naszym
kraju.

Tak ¿e ja mocno zachêcam pañstwa do popar-
cia tej inicjatywy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Co prawda pan marsza³ek nie wywo³uje, ale by³

zajêty. Rozumiem, ¿e kolejnoœæ mówców jest re-
spektowana.

Panie Marsza³ku, to drugie wyst¹pienie pana
marsza³ka wymaga – ze wzglêdu na dobro wy¿sze,
jakim jest dobro chorych – korekty, jeœli chodzi
o obraz zak³adu psychiatrycznego. Zak³ady psy-

chiatryczne wygl¹daj¹ tak coraz rzadziej. Bardzo
staramy siê, ¿eby likwidowaæ, ¿e tak powiem, izo-
latory, jakimi by³y zak³ady psychiatryczne, a za-
k³adaæ oddzia³y psychiatryczne w szpitalach ogól-
nych. Przykro mi, ¿e w tym kontekœcie muszê
o tym powiedzieæ, ale trzeba to zrobiæ. Ustawa
o ochronie zdrowia psychicznego i w ogóle zasady,
jakimi kierujemy siê, by nie dyskryminowaæ ¿a-
dnej grupy chorych… W tym dzisiejszym kontekœ-
cie to wszystko bardzo Ÿle brzmi, ale nale¿y
upomnieæ siê o to, by dobrze rozumieæ, i¿ choroba
psychiczna jest jedn¹ z chorób, jaka przytrafia siê
ludziom, tak¿e ludziom, którzy nie s¹ przestêpca-
mi. Nawet te oddzia³y, w których dokonuje siê ob-
serwacji s¹dowo-psychiatrycznej, nie wygl¹daj¹
ju¿ tak, jak… nie mog¹ tak wygl¹daæ, poniewa¿
narzucane s¹ pewne standardy egzekwowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przez wymiar
sprawiedliwoœci. Zachêcam do odwiedzenia choæ-
by oddzia³u s¹dowo-psychiatrycznego w Krako-
wie czy w paru innych miejscach.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale ja
by³em rok temu w GnieŸnie.)

Dlatego mówiê, ¿e bywaj¹ jeszcze takie, ale nie-
dobrze jest, jeœli w tym kontekœcie, o którym dzi-
siaj mówimy, nie rozumiemy, ¿e psychiatria zde-
cydowanie zabiega o aprobatê œrodowiskow¹ dla
ludzi, którzy, z powodów przez nas ci¹gle jeszcze
nierozpoznanych, maj¹ te k³opoty. Dlatego bar-
dzo bym prosi³, ¿eby jednak trochê inaczej mówiæ
o chorych psychicznie i o tym, co czeka cz³owieka,
który trafi do szpitala psychiatrycznego, gdy zda-
rzy siê taka potrzeba. Jak mówi³em, teraz coraz
czêœciej bêd¹ to oddzia³y w szpitalach ogólnych,
coraz czêœciej bêd¹ to nie oddzia³y zamkniête, ale
oddzia³y otwarte, to coraz czêœciej bêd¹ ró¿ne in-
ne formy opieki nad osobami, które jej wymagaj¹.
Ta kwestia dotyczy znacznej czêœci populacji,
a przestêpczoœæ jest tylko marginesem, st¹d to
moje stanowisko. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cimoszewicz, proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zabieram g³os g³ównie ze wzglêdu na przebieg

debaty. Pan marsza³ek w swoim wyst¹pieniu
przed chwil¹ by³ ³askaw sformu³owaæ tezê, ¿e w tej
dyskusji przeciwstawiane s¹ interesy osoby, wol-
noœci i wymiaru sprawiedliwoœci. Ja uczestniczê
w tej dyskusji, przynajmniej przys³uchuj¹c siê,
zadaj¹c pytania, interesuj¹c siê ni¹, i nie odnios-
³em wra¿enia, ¿e jest to g³ówna oœ sporu, jaki tutaj
siê dzisiaj toczy. Mam wra¿enie, ¿e pytania i zg³a-
szane w¹tpliwoœci dotyczy³y tego w³aœnie, czy
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wolnoœæ jednostki, w tym przypadku osoby podej-
rzanej czy oskar¿onej, jest gwarantowana w wy-
starczaj¹cym stopniu, tak aby nie dochodzi³o do
sytuacji, w której wymiar sprawiedliwoœci ska¿e
kogoœ niepodlegaj¹cego odpowiedzialnoœci, nie
tyle niewinnego, ile sprawcê jakiegoœ czynu, ale
pope³nionego w okolicznoœciach, w warunkach
wykluczaj¹cych odpowiedzialnoœæ tej osoby.

Notabene chcia³bym wierzyæ, ¿e wszystkim
nam zale¿y tak¿e na dobru wymiaru sprawiedli-
woœci. W³aœciwie pojête oznacza ono, ¿e nikt nie
powinien byæ skrzywdzony, a wymiar sprawiedli-
woœci powinien tak funkcjonowaæ, aby zas³ugiwa³
na swoje miano. Mam nadziejê na to, ¿e w demo-
kratycznym i praworz¹dnym pañstwie mo¿na
oczekiwaæ po wymiarze sprawiedliwoœci w³aœnie
takiego funkcjonowania i s³u¿enia takiemu celo-
wi. To jest pierwsza, ogólna uwaga.

A teraz druga. Mam wra¿enie, ¿e prace nad t¹
zapewne wartoœciow¹ inicjatyw¹, wynikaj¹c¹
z rozmaitych doœwiadczeñ – pewnie te¿ niepoko-
j¹cych, o czym pan marsza³ek Romaszewski
wspomina³ – przebiegaj¹ trochê nieprawid³owo.
Przypominam sobie jak kilka lat temu w Sejmie
zmieniliœmy Regulamin Sejmu w czêœci doty-
cz¹cej uchwalania b¹dŸ nowelizowania kodek-
sów, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e kodeksy s¹ spec-
jalnym rodzajem ustaw i powinny byæ inaczej
traktowane jako wymagaj¹ce wiêkszej stabilno-
œci, ale tak¿e wiêkszego namys³u, bo one tworz¹
pewien system wewnêtrzny, niezwykle subtelnie
i precyzyjnie ze sob¹ powi¹zany.

To s¹ ró¿ne ustawy. Zdaje siê, ¿e niedawno
uchwalaliœmy tutaj coœ o sk³adowaniu czy licze-
niu drewna surowego. Teraz niejako trochê in-
nym rodzajem ustawy siê zajmujemy, w³aœnie ta-
k¹ ustaw¹, która w ka¿dym swoim fragmencie do-
tyczy praw i wolnoœci ludzi. Wspomniano tutaj, ¿e
w trakcie prac nie wys³uchano psychiatrów. To
ju¿ jest niepokoj¹ce, bo poruszamy siê jak raz
w tym obszarze. Przypuszczam, ¿e dziewiêædzie-
si¹t szeœæ, dziewiêædziesi¹t osiem osób tu na tej
sali nie ma zielonego pojêcia, ile trzeba mieæ cza-
su, ¿eby móc autorytatywnie stwierdziæ, ¿e ktoœ
jest poczytalny czy niepoczytalny. Jedyny g³os,
który tego dotyczy³, to w gruncie rzeczy dosyæ nie-
œmia³y g³os ministra, który raczej sugerowa³, ¿eby
poprzeæ trochê d³u¿sze terminy ni¿ dziesiêæ dni
czy szeœæ tygodni. Ja nie wiem, kto ma racjê. Przy-
puszczam, ¿e tak naprawdê to nikt z nas nie wie,
kto ma racjê. I to ju¿ jest niedobre, ¿e bêdziemy
musieli to rozstrzygn¹æ, nie wiedz¹c, kto ma ra-
cjê, bo za ma³o mamy odpowiednich danych.

I ostatnia uwaga dotyczy ostatniej propozycji
pana senatora Andrzejewskiego. Ona wi¹¿e siê
z moim zaniepokojeniem, jeœli chodzi o tryb pracy
nad t¹ nowelizacj¹. Pan senator Andrzejewski za-
proponowa³, jak rozumiem, ¿ebyœmy zmienili tak-

¿e sposób zdefiniowania przes³anek stosowania
obserwacji. Otó¿ ja nie wiem, czy pan ma racjê,
czy pan nie ma racji, ale w gruncie rzeczy w tych
okolicznoœciach, w jakich teraz jesteœmy – bo ro-
zumiem, ¿e pewnie nie wchodzi w rachubê prze-
rwanie tego czytania, danie sobie wiêcej czasu na
jak¹œ refleksjê – zwraca³bym siê do pana, ¿eby
pan wycofa³ tê poprawkê. Znowu jesteœmy w ta-
kiej sytuacji, ¿e my nie wiemy, czy pan ma racjê,
czy pan nie ma racji, a bêdziemy musieli rozstrzy-
gaæ coœ, co mo¿e mieæ bardzo istotne konsekwen-
cje dla funkcjonowania kodeksu postêpowania
karnego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
W zwi¹zku z tym zapytujê pana ministra, czy

chcia³by odnieœæ siê do dyskusji.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Zbigniew Wrona: Mo¿e odniosê siê do tych wszyst-
kich poprawek na posiedzeniu komisji. Chyba ¿e
pan marsza³ek ¿yczy sobie, ¿ebym to zrobi³ teraz.)

Dziêkujê bardzo.
Zamykam dyskusjê.
Zg³oszonymi wnioskami legislacyjnymi zajmie

siê Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
G³osowanie w ramach trzeciego czytania odbêdzie
siê wraz z innymi g³osowaniami.

(Rozmowy na sali)
Tak, rozpatrzenie poprawek odbêdzie siê na

wspólnym posiedzeniu Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Ustawodawczej.
Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: informacja z dzia-
³alnoœci Krajowej Rady S¹downictwa w 2007 roku.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu wiceprzewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹do-
wnictwa, sêdziego Romana Kêskê.

Proszê bardzo, Panie Sêdzio.

Wiceprzewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Roman Kêska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przypad³ mi w udziale zaszczyt przedstawienia

Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej informacji
o dzia³alnoœci Krajowej Rady S¹downictwa
w 2007 r. Sta³o siê tak dlatego, ¿e przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa, pan sêdzia Stani-
s³aw D¹browski po prostu jest chory.

Pragnê pañstwu przypomnieæ, ¿e chocia¿ Kra-
jowa Rada S¹downictwa istnieje od prawie dzie-
wiêtnastu lat, to obowi¹zek sk³adania informacji
zosta³ na³o¿ony na ni¹ dopiero w roku 2007. Od
nowelizacji ustawy w kwietniu 2007 r. Krajowa
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Rada S¹downictwa ma obowi¹zek sk³adaæ infor-
macjê o swojej rocznej dzia³alnoœci Sejmowi, Se-
natowi, i prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodam równie¿, ¿e obowi¹zek sk³adania informa-
cji zbieg³ siê z uzyskaniem przez radê samodziel-
noœci, niezale¿noœci finansowej i organizacyjnej,
co sta³o siê z dniem 1 stycznia 2007 r. w okolicz-
noœciach troszkê dziwnych i niespodziewanych
dla samej rady. Ale siê sta³o.

W pisemnej informacji, któr¹ rada przedstawi-
³a, znalaz³y siê podstawowe zadania, którymi ra-
da siê zajmowa³a. Ja chcia³bym siê ograniczyæ do
najwa¿niejszych, ¿eby nie zabieraæ pañstwu cen-
nego czasu.

W 2007 r. Krajowa Rada S¹downictwa za szcze-
gólnie wa¿ne w swojej dzia³alnoœci uzna³a: dba-
³oœæ o dobór najlepszych kandydatów na stano-
wiska sêdziowskie oraz do powo³ania na wy¿sze
stanowiska sêdziowskie, kryteria oceny kandyda-
tów na stanowiska sêdziowskie, udzia³ w procesie
legislacyjnym zwi¹zanym z reform¹ s¹downictwa,
wyst¹pienia do Trybuna³u Konstytucyjnego
o zbadanie zgodnoœci z konstytucj¹ aktów norma-
tywnych w zakresie dotycz¹cym niezale¿noœci
s¹dów i niezawis³oœci sêdziów, zaopiniowanie
projektów planów finansowych s¹downictwa, sy-
stem wynagrodzeñ sêdziowskich jako wa¿n¹ gwa-
rancjê niezawis³oœci, publiczne wypowiedzi poli-
tyków na temat wymiaru sprawiedliwoœci, o-
œwiadczenia lustracyjne sêdziów i wzajemne rela-
cje s¹downictwa i prokuratury.

Nie bêdê przytacza³ zbyt du¿o liczb, ale o kilku
muszê powiedzieæ. Podstawowym obowi¹zkiem
Krajowej Rady S¹downictwa jest rozpatrywanie
wniosków o powo³ania na stanowiska sêdziow-
skie i przedstawianie kandydatur prezydentowi
RP. W 2007 r. rada przedstawi³a kandydatury
szeœciuset dziewiêædziesiêciu osób z wnioskami
o powo³anie, nie przedstawi³a kandydatur dwu-
stu dwudziestu jeden osób. Rada przenios³a
w stan spoczynku dwunastu sêdziów. Do upra-
wnieñ rady nale¿y przenoszenie sêdziów w stan
spoczynku z powodu utraty si³ lub stanu zdrowia,
mimo ¿e nie osi¹gnêli wieku emerytalnego. Przez
pewien okres w 2007 r. do obowi¹zków rady nale-
¿a³o te¿ podejmowanie uchwa³ w przedmiocie wy-
ra¿ania zgody na dalsze zajmowanie stanowiska
sêdziowskiego, mimo ukoñczenia szeœædziesi¹te-
go pi¹tego roku ¿ycia. Ale ten obowi¹zek znikn¹³
po nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie S¹do-
wnictwa. W piêtnastu przypadkach rada zd¹¿y³a
jeszcze podj¹æ takie uchwa³y, a w kolejnych trzy-
nastu umorzy³a postêpowanie.

W roku 2007 po raz pierwszy w historii dzia³al-
noœci Krajowej Rady S¹downictwa zaistnia³a sy-
tuacja, w której prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie skorzysta³, jak napisa³, z konstytucyjnej
prerogatywy w zakresie powo³ania do pe³nienia

urzêdu na stanowisku sêdziego dziewiêciu osób.
By³y to cztery osoby kandyduj¹ce na stanowiska
sêdziów s¹dów okrêgowych i piêæ – na stanowiska
sêdziów s¹dów rejonowych. Ten problem sta³ siê –
i jest do chwili obecnej – powa¿ny. Pierwszy prezes
S¹du Najwy¿szego, kieruj¹c siê miêdzy innymi
sugestiami Krajowej Rady S¹downictwa, zwróci³
siê do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem
o rozstrzygniêcie sporu kompetencyjnego w tej
kwestii pomiêdzy uprawnieniami prezydenta
i Krajowej Rady S¹downictwa. Ale w ostatnim
czasie Trybuna³ umorzy³ postêpowanie w tej
sprawie.

W roku 2007 Krajowa Rada S¹downictwa osta-
tecznie, jak siê wydawa³o, zakoñczy³a prace nad
doprecyzowaniem kryteriów oceny kandydatów
na stanowiska sêdziowskie. Ustanowienie tych
kryteriów nie by³o, nie jest i nie bêdzie spraw¹ ³at-
w¹. Krajowa Rada pracowa³a nad nimi bardzo
d³ugo, te kryteria s¹ doœæ szczegó³owe. Ca³a trud-
noœæ polega na tym, ¿e kandydatami na stanowis-
ka sêdziowskie s¹ osoby pochodz¹ce z ró¿nych
œrodowisk prawniczych. O ile osoby kandyduj¹ce
na stanowiska sêdziowskie spoœród asesorów czy
osób ju¿ zajmuj¹cych stanowiska ³atwo jest oce-
niæ, poniewa¿ sêdziowie wizytatorzy dokonuj¹
oceny ich dokonañ w zakresie stabilnoœci orzecz-
nictwa, w zakresie sprawnoœci postêpowania, ter-
minowoœci wydania rozstrzygniêæ, uzasadniania,
i kieruj¹ siê tym, co zawieraj¹ akta spraw rozpoz-
nawanych przez te osoby, o tyle z kandydatami ze
œrodowisk adwokackich, prokuratorskich czy
radcowskich jest wiêkszy problem. Te kryteria nie
s¹ jednolite i nie mog¹ byæ z uwagi na charakter
pracy ka¿dej z tych grup zawodowych. Oczywiœcie
rada d¹¿y³a do tego, ¿eby kryteria te jak najbar-
dziej zobiektywizowaæ, tak aby szanse by³y równe.

Pod koniec 2007 r., kiedy ju¿ rada odpowie-
dzia³a na wiele w¹tpliwoœci w sprawie kryteriów
nadsy³anych przez prezesów s¹dów czy samych
sêdziów, Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e te
kryteria powinny wynikaæ nie z uchwa³y rady, tyl-
ko z przepisów ustawy o Krajowej Radzie S¹do-
wnictwa. Od razu powiem, ¿e do chwili obecnej
ustawa o Krajowej Radzie S¹downictwa nie zosta-
³a zmieniona i nie ma w niej nic na temat kryte-
riów, jakimi rada powinna siê kierowaæ przy
przedstawianiu kandydatów na stanowiska sê-
dziowskie. W zwi¹zku z tym rada kieruje siê tym,
czym kierowa³a siê wczeœniej, a zatem kryteriami
przez ni¹ opracowanymi. Oczekujemy na to, ¿e
w mo¿liwie krótkim czasie parlament dokona no-
welizacji ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa
w tym przedmiocie.

Drugim wa¿nym zadaniem Krajowej Rady
S¹downictwa jest opiniowanie aktów normatyw-
nych dotycz¹cych s¹downictwa i sêdziów. Muszê
pañstwu powiedzieæ, ¿e otrzymujemy do zaopi-
niowania i projekty ustaw stricte dotycz¹ce sê-
dziów, i wiele projektów ustaw dotycz¹cych zu-
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pe³nie innych dziedzin ¿ycia, w których czasami
jeden czy dwa artyku³y dotycz¹ dzia³alnoœci
s¹dów. Nie uchylamy siê od opiniowania, oczywi-
œcie nie wchodz¹c w meritum ustawy, nie ocenia-
j¹c celów, jakie stawia sobie organ posiadaj¹cy
inicjatywê legislacyjn¹.

W roku 2007 rada przedstawi³a ³¹cznie szeœæ-
dziesi¹t dziewiêæ stanowisk, opinii i uchwa³
i przekaza³a je organom, które siê o to zwróci³y.
Rada przede wszystkim zajê³a stanowiska i wyra-
zi³a opiniê co do projektów ustaw dotycz¹cych po-
zycji ustrojowej s¹dów powszechnych, problemu
co zrobiæ z instytucj¹ asesora. Rada opiniowa³a
te¿ projekty zwi¹zane z szeroko pojêt¹ reform¹
s¹downictwa. Choæ rada nie posiada inicjatywy
ustawodawczej, proponowa³a równie¿ swoje roz-
wi¹zania. W kwietniu 2007 r. rada zajê³a stano-
wisko w trudnej i skomplikowanej, budz¹cej wiele
emocji sprawie dostêpu do us³ug prawniczych.
Wyrazi³a pogl¹d, i¿ proponowane w ustawie o tak
zwanych licencjach prawniczych wymogi doty-
cz¹ce przyznawania tych licencji nie daj¹ gwaran-
cji, ¿e osoby posiadaj¹ce licencje bêd¹ odpowied-
nio przygotowane do œwiadczenia us³ug prawni-
czych.

Zastrze¿enia rady budzi³o wprowadzenie do
ustawy o ustroju s¹dów przepisów, które inaczej
regulowa³y tryb postêpowania w przypadku roz-
poznawania wniosku o uchylenie immunitetu sê-
dziowskiego w sprawach o zbrodnie lub umyœlne
wystêpki. Przede wszystkim poprawki zapropo-
nowane przez rz¹d nie by³y z rad¹ konsultowane,
a by³y zdaniem rady bardzo kontrowersyjne. Poza
tym rada uwa¿a³a, ¿e sytuacja w której je zg³oszo-
no, nie wymaga³a a¿ tak drastycznego zaostrzenia
trybu prowadzenia postêpowañ w sprawach
o uchylenie immunitetu. Owszem, zdarzy³o siê
kilka spraw, ale nie by³y one a¿ tak bulwersuj¹ce,
czy te¿ postêpowanie s¹dów dyscyplinarnych
w tych sprawach nie by³o a¿ tak przewlek³e, ¿e
w tym w³aœnie momencie nale¿a³o zmieniaæ ca³y
tryb postêpowania. W tej kwestii wniosek do Try-
buna³u Konstytucyjnego z³o¿y³ pierwszy prezes
s¹du Najwy¿szego i trybuna³ w swoim wyroku
orzek³, ¿e kilka z tych uregulowañ to przepisy nie-
zgodne z konstytucj¹. Rada wyst¹pi³a z inicjatyw¹
czy ze swoim w³asnym projektem, choæ jak powie-
dzia³em, nie posiada do tego formalnego prawa,
w sprawie tego, czym zast¹piæ asesorów s¹do-
wych. Pomys³ rady jest taki, ¿eby zast¹piæ ich sê-
dziami grodzkimi. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej wczeœniej przedstawi³ inny projekt – sê-
dziów, którzy mieliby byæ powo³ani przez niego na
okres próby, trwaj¹cy od dwóch do czterech lat.
Mia³ to byæ etap poœredni pomiêdzy aplikacj¹
s¹dow¹ a sprawowaniem ju¿ w³aœciwej w³adzy sê-
dziowskiej. Rada sceptycznie odnios³a siê do tego
projektu i prezydent podzieli³ ostatecznie racje ra-

dy, wystêpuj¹c ju¿ w bie¿¹cym roku z inn¹ propo-
zycj¹ zmiany przepisów ustawy o ustroju s¹dów
w przedmiocie asesorów, jeœli tak mo¿na nazwaæ.

W roku 2007 rada z³o¿y³a piêæ wniosków do
Trybuna³u Konstytucyjnego o zbadanie zgodno-
œci z konstytucj¹ aktów normatywnych doty-
cz¹cych s¹downictwa i sêdziów. Dwa z tych
wniosków dotyczy³y nowelizacji przepisów o Kra-
jowej Radzie S¹downictwa, przede wszystkim
w kwestii zakazania pe³nienia czy ³¹czenia funkcji
prezesów i wiceprezesów s¹dów z cz³onkostwem
w radzie, a tak¿e przepisów ustawy o Krajowej Ra-
dzie S¹downictwa, która wprowadza³a pewne no-
we formy dzia³alnoœci rady, przede wszystkim po-
legaj¹ce na inspirowaniu i wspieraniu dzia³añ
maj¹cych na celu ujednolicenie wyk³adni prawa
w orzecznictwie s¹dów. W tym drugim wniosku
rada zaskar¿y³a te¿ wyeliminowanie mo¿liwoœci
g³osowania tajnego w czasie posiedzenia rady
oraz mo¿liwoœci zastêpowania siê przez niektó-
rych cz³onków rady w czasie jej posiedzeñ, bez
prawa g³osu, kiedy tacy cz³onkowie rady jak pier-
wszy prezes S¹du Najwy¿szego, prezes NSA i mi-
nister sprawiedliwoœci z takich czy innych wzglê-
dów nie mogliby byæ obecni. Oba te wnioski zosta-
³y rozpoznane i trybuna³ stwierdzi³ w zasadzie nie-
zgodnoœæ wszystkich zakwestionowanych przepi-
sów. Choæ mogê od razu pañstwu powiedzieæ, ¿e
po wyroku trybuna³u chyba ani razu nie mia³o
miejsca w Krajowej RadzieS¹downictwa tajne g³o-
sowanie. Ale myœlê, ¿e chodzi³o o to, ¿eby taka
mo¿liwoœæ po prostu istnia³a.

Kolejne trzy wnioski, które Krajowa Rada
S¹downictwa z³o¿y³a do Trybuna³u Konstytucyj-
nego, dotycz¹ nadzoru nad dzia³alnoœci¹ s¹dów
powszechnych sprawowanego przez ministra
sprawiedliwoœci. Szczegó³y znajduj¹ siê w infor-
macji pisemnej. Rada uzna³a, ¿e sposób wykony-
wania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ s¹dów przez Mi-
nisterstwo Sprawiedliwoœci w pewnym okresie,
mimo ¿e przepisy tego dotycz¹ce istniej¹ od
2001 r. – one by³y zreszt¹ nawet znacznie wczeœ-
niej – wskazuje czy mo¿e wskazywaæ na to, ¿e te
dzia³ania s¹ niezgodne z konstytucj¹.

Pi¹ty z wniosków dotyczy konstytucyjnoœci roz-
porz¹dzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie szczegó³owego trybu dzia³ania Krajowej
Rady S¹downictwa. To ju¿ jest sprawa nieco drob-
niejsza.

W ¿adnej z tych trzech ostatnich spraw Trybu-
na³ Konstytucyjny nie wyznaczy³ jeszcze posie-
dzenia.

Przez chwilê chcê siê zaj¹æ znowelizowanymi
przepisami ustawy o Krajowej Radzie S¹downi-
ctwa, które przewidzia³y, ¿e do zadañ rady bêd¹
nale¿eæ tak¿e takie dzia³ania, jak inspirowanie
i wspieranie dzia³añ maj¹cych na celu ujednolica-
nie wyk³adni prawa w orzecznictwie s¹dów.
W ocenie rady takie dzia³ania wykraczaj¹ poza ra-
my art. 186 ust. 1 konstytucji, który stanowi, ¿e
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podstawowym zadaniem Kra jowe j Rady
S¹downictwa jest stanie na stra¿y niezale¿noœci
s¹dów i niezawis³oœci s¹dów. Dzia³ania te miesz-
cz¹ siê w zakresie nadzoru judykacyjnego spra-
wowanego przez S¹d Najwy¿szy i Naczelny S¹d
Administracyjny. Tylko te s¹dy s¹ wyposa¿one
w odpowiednie œrodki judykacyjne i mog¹ te up-
rawnienia realizowaæ, Krajowa rada nie mia³a
i nie ma ¿adnych instrumentów do podjêcia tego
typu dzia³ania. Ponadto nie skonkretyzowano
dzia³añ krajowej rady, jakie mo¿e ona podejmo-
waæ tak, ¿eby nie naruszaæ zasady niezawis³oœci
sêdziowskiej. Jak powiedzia³em, trybuna³ przy-
zna³ Krajowej Radzie S¹downictwa racjê. Nie-
mniej jednak rada podjê³a dzia³ania, poniewa¿
by³a zobowi¹zana do tego, o czym powiem póŸniej.

Kolejnym zadaniem krajowej rady, corocznym,
jest opracowywanie projektu planu dochodów
i wydatków s¹dów powszechnych. I rada to uczy-
ni³a, zg³aszaj¹c do tych projektów swoje uwagi
i zastrze¿enia. Prace w tym przedmiocie polegaj¹
na tym, ¿e prezesi i dyrektorzy s¹dów apelacyj-
nych przedstawiaj¹ krajowej radzie propozycje
tych planów, a rada po ich wys³uchaniu wyra¿a
swoje opinie.

W roku 2007 Krajowa Rada S¹downictwa u-
zna³a, ¿e konieczne jest kontynuowanie tendencji
w zakresie zwiêkszania obsady etatowej stano-
wisk referendarzy i asystentów sêdziów jako sta-
nowi¹cych wysoko kwalifikowany korpus wspo-
magaj¹cy pracê sêdziów, ¿e konieczne jest zwiêk-
szenie obsady pracowników administracyjnych
w celu zapewnienia prawid³owej obs³ugi zespo³ów
orzeczniczych, a tak¿e w celu zaspokojenia po-
trzeb kadrowych zwi¹zanych z informatyzacj¹
s¹dów, ¿e konieczne jest zapewnienie s¹dom w³a-
œciwej liczby etatów pracowników obs³ugi, a zw³a-
szcza archiwistów i woŸnych.

Przy tej okazji powiem, ¿e sprawê archiwistów,
szczególnie archiwistów, traktowano w s¹dach
drugoplanowo, okaza³o siê jednak, ¿e tego nie mo-
g¹ wykonywaæ osoby niemaj¹ce pojêcia o archiwi-
styce. W tej chwili od tych archiwistów wymagane
jest posiadanie œredniego wykszta³cenia, a po-
¿¹dane jest wykszta³cenie wy¿sze, poniewa¿ akta
s¹dowe s¹ Ÿród³em wszelkiej wiedzy, nie tylko
o sadach, ale i o pañstwie.

Kolejn¹ uwag¹ Krajowej Rady S¹downictwa
by³o wskazanie koniecznoœci kontynuowania
szkoleñ sêdziów, g³ównie w zakresie praktyczne-
go stosowania norm prawa unijnego, z propozy-
cj¹, ¿eby zdecentralizowaæ œrodki przeznaczone
na ten cel. Radzie chodzi³o te¿ o to, ¿eby zapewniæ
zgodnoœæ u¿ywanych i wdra¿anych urz¹dzeñ ewi-
dencyjnych w formie elektronicznej w celu osi¹g-
niêcia jednolitoœci tych systemów na terenie ca³e-
go kraju oraz kontynuacjê procesu zmierzaj¹cego
do odstêpowania od tradycyjnych, czyli papiero-

wych, form biurowoœci. W niektórych s¹dach fun-
kcjonuje to ju¿ znakomicie, ale niestety tylko
w niektórych. Problemem jest to, ¿e ka¿dy s¹d ma
swój system i w zwi¹zku z tym maj¹ miejsce trud-
noœci, jeœli chce siê te systemy uczyniæ kompaty-
bilnymi.

W swojej dzia³alnoœci krajowa rada bardzo du-
¿o uwagi poœwiêci³a problematyce wynagrodzeñ
sêdziów jako bardzo wa¿nej gwarancji niezawis³o-
œci sêdziowskiej.

W roku 2007, mimo poprawy p³ac w sferze bu-
d¿etowej o 15%, sêdziowie w zasadzie nie uzyskali
¿adnych podwy¿ek. Mo¿e siê nie zaczê³y, ale nasili-
³y siê odejœcia sêdziów do innych zawodów prawni-
czych, i to w szczególnoœci osób najlepszych, tych
z kilkuletnim sta¿em, orzekaj¹cych w s¹dach rejo-
nowych, gdzie p³ace s¹ najni¿sze. Te osoby maj¹
przed sob¹ przysz³oœæ w innych zawodach prawni-
czych, o czym wiedz¹, i naprawdê szkoda, ¿eby
z przyczyn materialnych du¿a czêœæ bardzo do-
brych czy bardzo dobrze zapowiadaj¹cych siê sê-
dziów szuka³a pracy w innych zawodach prawni-
czych. Krajowa Rada S¹downictwa zaapelowa³a do
wszystkich organów pañstwa, które s¹ odpowie-
dzialne za kszta³towanie systemu wynagrodzeñ
sêdziowskich, o takie ich stanowienie, by realnie
odpowiada³y one normie konstytucyjnej. Przy-
pomnê, ¿e zawód sêdziego to jest zawód, o którego
wynagrodzeniach czy uposa¿eniach jest mowa
w konstytucji. Wprawdzie nie mówi siê, jakie one
maj¹ byæ, ale mówi siê, ¿e musz¹ byæ odpowied-
nie.

Rada uzna³a, ¿e jeœli chodzi o wynagrodzenia,
to dosz³o do niepokoj¹cego zachwiania propor-
cji miêdzy rzeczywistymi wynagrodzeniami sê-
dziów a stale rosn¹cym zakresem obowi¹zków
i godnoœci¹ sprawowanego urzêdu. Ten pro-
blem wymaga rozstrzygniêcia. Zapewne spotka-
liœcie siê pañstwo z próbami, zdecydowanie nie-
œmia³ymi, ale ja do innych bym nie zachêca³,
krytyki braku podwy¿ek wynagrodzeñ. Stowa-
rzyszenia sêdziów, zw³aszcza jedno z nich,
twierdz¹, ¿e po prostu nie mo¿na tego problemu
odk³adaæ na bok, bo chocia¿ sêdziów jest w tym
kraju prawie dziesiêæ tysiêcy i jest to k³opot, jak
i gdzie znaleŸæ pieni¹dze w bud¿ecie na jakieœ
znacz¹ce podwy¿ki, to ten problem musi byæ
prêdzej czy póŸniej rozwi¹zany.

Krajowa Rada S¹downictwa odnios³a siê te¿
z niepokojem do wypowiedzi niektórych polity-
ków, dotycz¹cych krytyki wyroków s¹dowych.
Oczywiœcie od razu na wstêpie chcê powiedzieæ,
¿e my jako Krajowa Rada S¹downictwa, jako sê-
dziowie, nie boimy siê krytyki, nawet najgorszej,
tyle tylko, ¿e je¿eli pochodzi ona od polityków, to
powinna byæ utrzymana w pewnych rozs¹dnych
ramach, w tym sensie, ¿e politycy nie powinni siê
wypowiadaæ o stanie sprawy, o wyroku, nie zna-
j¹c faktów, którymi siê kierowali sêdziowie, a cza-
sami nie do koñca znaj¹c prawo.
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Tak¹ spraw¹, która zmusi³a krajow¹ radê do
podjêcia stosownej uchwa³y, by³a wypowiedŸ pre-
miera w zwi¹zku ze spraw¹ karn¹, w której za-
rz¹dzono zatrzymanie i przymusowe doprowa-
dzenie do s¹du redaktorów jednej z gazet. Premier
zasugerowa³, ¿e mia³o miejsce koniunkturalne
orzekanie w okresie wyborów parlamentarnych.
To mocno ugodzi³o w œrodowisko sêdziowskie, bo
jest to chyba najgorszy zarzut. Mo¿na siê pomyliæ,
mo¿na nie doczytaæ przepisów, choæ oczywiœcie
nie powinno tak byæ i powinno to podlegaæ odpo-
wiedzialnoœci dyscyplinarnej. Ale powiedzenie sê-
dziom, ¿e dzia³aj¹ koniunkturalnie, bo zbli¿aj¹ siê
wybory, jest chyba zarzutem najgorszym. Jeszcze
raz podkreœlam: jeœli zarzuty s¹ s³uszne, trafne,
to trzeba o nich mówiæ, zdecydowanie, najlepiej
wiedz¹c o pewnych faktach, jakie zaistnia³y
w trakcie postêpowania, i mo¿na krytykowaæ
ostro. W³aœciwe organy, równie¿ Krajowej Rady
S¹downictwa, podejmuj¹ i bêd¹ podejmowa³y
dzia³ania w kierunku wszczynania postêpowañ
dyscyplinarnych przeciwko sêdziom narusza-
j¹cym prawo. Ale taka emocjonalna wypowiedŸ po
prostu bardzo urazi³a sêdziów.

Rada apelowa³a równie¿ do dziennikarzy i wy-
dawców o pe³ne, rzetelne i prawdziwe przedsta-
wianie pogl¹dów i komentarzy na temat spraw,
jakie tocz¹ siê w s¹dach. Wydaje siê, ¿e dzisiaj
prawie ka¿dy dziennikarz przekonany jest, ¿e mo-
¿e byæ sprawozdawc¹ s¹dowym. I pewnie wiêk-
szoœæ z nich mog³aby byæ, gdyby chcia³a poœwiêciæ
nieco wiêcej czasu na przeczytanie akt. Nie jest
prawd¹, ¿e te akta nie s¹ udostêpniane. S¹. Je-
dnak wypowiedzi prasowe polegaj¹ tylko na wyra-
¿eniu zas³yszanych pogl¹dów, na ocenie wyroku,
po jego wys³uchaniu, bez przytaczania argumen-
tów, bez polemizowania z argumentami przedsta-
wionymi przez s¹d. Rada od dawna o to apeluje.
Skutki s¹ niewielkie.

W swojej dzia³alnoœci w 2007 r. rada zajmowa³a
siê równie¿ wykonywaniem obowi¹zku przyjmo-
wania oœwiadczeñ lustracyjnych. Czyni³a to dwu-
krotnie, z uwagi na zmianê ustawy lustracyjnej.
Pierwszy raz przyjê³a oœwiadczenia lustracyjne od
siedmiu i pó³ tysi¹ca osób, drugi raz te¿ od takiej
samej liczby. To wskazuje, ile osób urodzi³o siê po
dacie wskazanej w ustawie lustracyjnej – 75%.

Rada zajê³a równie¿ wa¿ne stanowisko
w przedmiocie wzajemnych relacji s¹downictwa
i prokuratury. To stanowisko by³o reakcj¹ na po-
jawiaj¹ce siê w mediach wypowiedzi prokurato-
rów, zajmuj¹cych wysokie stanowiska, o konkret-
nych orzeczeniach s¹du, i to na takim etapie, kie-
dy wyroki by³y nieprawomocne, wiêc oczywiœcie
prokuratura mog³a – i najczêœciej tak czyni³a – za-
skar¿yæ je do s¹du wy¿szej instancji. Prokurato-
rzy zreszt¹ opierali te swoje oceny na informa-
cjach uzyskiwanych od osób oskar¿onych lub na-

wet skazanych, formu³owali na ich podstawie ta-
kie ogólne, nieprawdziwe stanowiska. Rada uzna-
³a, ¿e zw³aszcza prokuratorzy powinni z du¿¹ roz-
wag¹, powœci¹gliwoœci¹ mówiæ o nieprawid³owo-
œciach czy nawet patologiach. Zarówno sêdzio-
wie, jak i prokuratorzy doskonale wiedz¹, jak czê-
sto s¹ nara¿ani na ataki i pomówienia p³yn¹ce ze
œrodowisk przestêpczych.

Rada zabra³a równie¿ g³os w dyskusji na temat
zmian polegaj¹cych na roz³¹czeniu funkcji mini-
stra sprawiedliwoœci z funkcj¹ prokuratora gene-
ralnego oraz na temat ewentualnej potrzeby przy-
wrócenia instytucji sêdziego œledczego. Wpraw-
dzie te rozwa¿ania bezpoœrednio nie dotycz¹ nie-
zawis³oœci sêdziów, ale poœrednio z ca³¹ pewno-
œci¹ tak.

Jeœli chodzi o strukturê rady, to zgodnie z roz-
porz¹dzeniem prezydenta RP w jej sk³ad wchodz¹
komisje.

Pierwsza z nich to komisja do spraw odpowie-
dzialnoœci dyscyplinarnej sêdziów. Niestety, ma
siê czym zajmowaæ, choæ nie jest tego a¿ tak du¿o,
jak niektórym by siê mog³o wydawaæ. W 2007 r.
wp³ynê³y do rady materia³y z zakresu odpowie-
dzialnoœci dyscyplinarnej w odniesieniu do stu
czterdziestu sêdziów, przy czym w przypadku
piêtnastu toczy³o siê wiêcej ni¿ jedno postêpowa-
nie dyscyplinarne. Chodzi³o o nieprawomocne
i prawomocne wyroki s¹dów dyscyplinarnych
pierwszej i drugiej instancji czy odwo³ania od wy-
roków sk³adane przez strony postêpowañ dyscyp-
linarnych.

Najczêœciej pope³nionymi przez sêdziów prze-
winieniami s³u¿bowymi by³o nieterminowe spo-
rz¹dzanie uzasadnieñ orzeczeñ. Jeœli ktoœ zna
œrodowisko, to wie, ¿e jest to najwiêksza bol¹cz-
ka s¹dów. Kiedy ju¿ sprawy zostan¹ os¹dzone, to
s¹ jeszcze dwa tygodnie, na ogó³ tyle, na spo-
rz¹dzenie uzasadnienia, i tutaj czêœæ sêdziów,
coraz mniejsza, niestety terminów tych nie do-
trzymuje.

Innymi przewinieniami by³y ra¿¹ce naruszenia
prawa materialnego, ra¿¹ce naruszenia prawa
procesowego, zagubienie akt, odmowa ujawnie-
nia w oœwiadczeniu maj¹tkowym zasobów finan-
sowych, niez³o¿enie oœwiadczeñ maj¹tkowych
w terminie, podejmowanie dodatkowego zatrud-
nienia bez zgody w³aœciwego prezesa czy przerób-
ki orzeczeñ po ich og³oszeniu. Pewnie siê pañstwo
zdziwi¹, jeœli powiem, ¿e te przeróbki na ogó³ nie
mia³y charakteru dzia³alnoœci przestêpczej, tylko
czynione by³y na potrzeby póŸniejszej oceny kwa-
lifikacji, na przyk³ad przez asesorów czy sêdziów.
Bywa, ¿e sêdziowie wizytatorzy ogl¹daj¹ niezas-
kar¿ane przez nikogo orzeczenia s¹dów i jeœli sê-
dzia czy asesor, najczêœciej asesor, zorientuje siê,
¿e jakaœ sprawa ma zostaæ przekazana sêdziemu
wizytatorowi, to próbuje j¹ jeszcze upiêkszyæ, nie
myœl¹c o tym, jakie to w efekcie bêdzie mia³o
zgubne skutki.
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Poza tym dochodzi³o do uchybienia godnoœci
urzêdu sêdziego, nad czym trzeba szczególnie bo-
leæ. Polega³o to na aroganckim zachowaniu siê
podczas rozprawy, niew³aœciwym zachowaniu siê
wobec sêdziów, podjêciu czynnoœci zawodowych
w stanie nietrzeŸwoœci – ale od razu powiem, ¿e to
by³y odosobnione przypadki – czy te¿ powo³ywa-
niu siê na pe³niony urz¹d sêdziego przy za³atwia-
niu prywatnych spraw. Konkretnie chodzi³o o to,
¿e pan sêdzia pos³u¿y³ siê piecz¹tk¹ s¹du przy
zg³oszeniu reklamacji kupionej odzie¿y oraz re-
klamacji us³ugi turystycznej.

Cz³onkowie wspomnianej komisji zapoznaj¹
siê z tymi wszystkimi sprawami i referuj¹ je na po-
siedzeniu rady. Rada najczêœciej rozpatruje orze-
czenia s¹dów dyscyplinarnych pierwszej instan-
cji pod k¹tem wspó³miernoœci orzeczonych kar
dyscyplinarnych do przypisanych przewinieñ.
W 2007 r. rada podjê³a dziewiêæ uchwa³ o wniesie-
nie odwo³añ od wyroków s¹dów dyscyplinarnych
pierwszej instancji; wszystkie te odwo³ania by³y
na niekorzyœæ obwinionych. Podjê³a równie¿ jed-
n¹ uchwa³ê o wniesieniu za¿alenia na postano-
wienie s¹du dyscyplinarnego w czêœci dotycz¹cej
umorzenia postêpowania dyscyplinarnego, uz-
naj¹c, ¿e s¹d b³êdnie przyj¹³ przedawnienie ka-
ralnoœci czynu sêdziego; ten czyn zosta³ po-
pe³niony przez sêdziego w stanie spoczynku.
Podjê³a te¿ jedn¹ uchwa³ê w przedmiocie wy-
st¹pienia do rzecznika dyscyplinarnego sêdziów
o informacjê na temat przebiegu postêpowania
wyjaœniaj¹cego maj¹cego na celu ustalenie, czy
ze strony sêdziego dosz³o do pope³nienia przewi-
nienia dyscyplinarnego, a poza tym trzy uchwa³y
o nieuwzglêdnieniu wniosku komisji odpowie-
dzialnoœci dyscyplinarnej o zaskar¿enie wyro-
ków s¹du dyscyplinarnego.

Komisja do spraw odpowiedzialnoœci dyscypli-
narnej sêdziów otrzymuje wiele ró¿nego rodzaju
skarg czy wniosków od stron postêpowania, od
osób trzecich, o wszczêcie postêpowañ dyscypli-
narnych. Komisja rozpatrzy³a zasadnoœæ stu dzie-
wiêædziesiêciu takich skarg i wniosków. W ¿a-
dnym wypadku nie zaleci³a, ¿eby rada wyst¹pi³a
do rzecznika dyscyplinarnego o wszczêcie postê-
powañ.

W radzie dzia³a komisja skarg, która rozpozna-
³a ponad tysi¹c dwieœcie skarg i wniosków prawie
siedmiuset osób. Wiêkszoœæ skar¿¹cych uznaje
radê za jakiœ nadzwyczajny organ do spraw kory-
gowania, prawomocnych najczêœciej, orzeczeñ
s¹dowych. Wynika to z braku znajomoœci przez
osoby skar¿¹ce celów, dla których rada zosta³a
powo³ana. Spora czêœæ tych skarg czy wniosków
mia³a po prostu charakter pism procesowych,
w zwi¹zku z czym, jeœli nie by³y to pisma do wiado-
moœci rady, a przesy³ane do w³aœciwego organu,
rada je do tego organu przesy³a³a. Skar¿ono siê

równie¿ na niewykonywanie przez prezesów
s¹dów czynnoœci z zakresu administracji s¹do-
wej, ale skargi w³aœciwie dotyczy³y tego, ¿e preze-
si s¹dów, do których kierowano je wczeœniej, od-
powiadali, ¿e nie maj¹ takich uprawnieñ i nie s¹
w stanie skorygowaæ wyroków, które siê skar-
¿¹cym nie podobaj¹, wiêc w konsekwencji skar¿o-
no siê na nich do rady, ¿e nie wykonuj¹ swoich
uprawnieñ z zakresu administracji s¹dowej. Nie-
jednokrotnie strony postêpowañ s¹dowych, nie-
zadowolone z rozstrzygniêæ, przedstawia³y radzie
doniesienia o naruszeniu przez sêdziów zasad
etyki zawodowej, ¿¹daj¹c wszczynania postêpo-
wañ. Te skargi by³y przekazywane komisji do
spraw odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej sêdziów.

Krajowa Rada S¹downictwa jeszcze w 2003 r.
uchwali³a zbiór zasad etyki sêdziowskiej, do czego
zobowi¹zywa³a j¹ ustawa, i od tego czasu zajmuje
siê badaniem, czy s¹ one przez sêdziów przestrze-
gane. W tym zakresie rada zajmowa³a siê pismami
pochodz¹cymi od stron postêpowañ i od osób po-
stronnych. Tu kilka przyk³adów. Sêdzia jednego
z s¹dów okrêgowych zarzuci³ dyskryminowanie
go w stosunkach pracy, z³o¿y³ pozew przeciwko
s¹dowi i zwróci³ siê do Krajowej Rady S¹downi-
ctwa o interwencjê. Komisja skierowa³a jego pis-
mo do prezesa S¹du Apelacyjnego w Katowicach
z proœb¹ o zbadanie sprawy i poinformowanie
o dokonanych ustaleniach. Okaza³o siê, ¿e nie
znaleziono podstaw do interwencji. By³a te¿ skar-
ga, pismo osoby niezadowolonej z wyroku, która
zwróci³a siê do rady, aby ta dokona³a oceny jako-
œci pracy sêdziego oraz oceny przestrzegania
przez niego zasady niezawis³oœci. Rada odpowie-
dzia³a, ¿e nie mo¿e tego oczekiwania spe³niæ.
Wp³ynê³o równie¿ pismo czy te¿ skarga na nieety-
czne zachowanie siê sêdziego, maj¹ce polegaæ na
demonstrowaniu przez niego niechêci wobec
strony oraz nienaturalnej komitywy sêdziego ze
stron¹ przeciwn¹. Po zbadaniu sprawy okaza³o
siê, ¿e nie ma podstaw do wszczynania postêpo-
wania dyscyplinarnego.

Jeszcze tylko krótko powiem, ¿e Krajowa Ra-
da S¹downictwa od dawna, równie¿ w 2007 r.,
utrzymuje sta³e kontakty miêdzynarodowe
i dba o nawi¹zywanie nowych, kontakty, które
przede wszystkim s³u¿¹ wymianie pogl¹dów
i doœwiadczeñ. W ubieg³ym roku na zaproszenie
rady przebywa³y w Warszawie delegacje rad
s¹downictwa Wêgier i Rumunii, z kolei przed-
stawiciele naszej rady wyje¿d¿ali w liczne dele-
gacje zagraniczne.

Co do wa¿niejszych rzeczy, chcia³bym powie-
dzieæ o cz³onkostwie Krajowej Rady S¹downictwa
w Europejskiej Sieci Rad S¹downictwa. Ta orga-
nizacja powsta³a stosunkowo niedawno, cztery,
mo¿e piêæ lat temu, jej g³ównym celem jest wymia-
na pogl¹dów na temat sposobów dzia³alnoœci
w zakresie dbania o niezawis³oœæ sêdziowsk¹, nie-
zale¿noœæ s¹dów oraz wymiana pogl¹dów, jak ta
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sytuacja przedstawia siê w poszczególnych kra-
jach. Mogê pañstwu powiedzieæ, ¿e nawet w tych
najstarszych demokracjach rady s¹downictwa
maj¹ powa¿ne problemy, czasami nawet powa¿-
niejsze ni¿ te, z którymi spotyka siê nasza rada.
Ostatnio, na pocz¹tku lipca, jeden z cz³onków
Krajowej Rady S¹downictwa, sêdzia S¹du Najwy-
¿szego, pani Teresa Flemming-Kulesza, zosta³a
wybrana na jednego z trzech cz³onków Rady Dy-
rektorów Europejskiej Sieci Rad S¹downictwa, co
da³o nam spor¹ satysfakcjê, dlatego ¿e jest to pre-
sti¿owa funkcja.

Jeœli chodzi o komisjê bud¿etow¹, komisja ta
corocznie analizuje oœwiadczenia maj¹tkowe
sk³adane przez prezesów s¹dów apelacyjnych
i prezesów s¹dów wojskowych, czyni to do 30
czerwca. W roku 2007 nie mia³a ¿adnych zastrze-
¿eñ do tych oœwiadczeñ.

W celu wykonania zadañ na³o¿onych przez
znowelizowan¹ ustawê o Krajowej Radzie S¹do-
wnictwa, uznan¹ ju¿ przez trybuna³ za niezgodn¹
z konstytucj¹, rada zwróci³a siê do wszystkich
prezesów s¹dów apelacyjnych, okrêgowych, woje-
wódzkich s¹dów administracyjnych i s¹dów woj-
skowych o informacje, czy dostrzegaj¹ oni roz-
bie¿noœci w orzecznictwie tych s¹dów b¹dŸ
w okrêgach tych s¹dów, wymagaj¹ce podjêcia
przez radê dzia³añ ujednolicaj¹cych wyk³adniê
prawa. Spoœród odpowiedzi udzielonych przez je-
denastu prezesów s¹dów apelacyjnych, w piêciu
znalaz³y siê informacje o istnieniu rozbie¿noœci,
w pozosta³ych – nie. Jeœli chodzi o s¹dy okrêgowe,
czterdziestu dwóch prezesów udzieli³o odpowie-
dzi, z czego dwudziestu szeœciu zawar³o informa-
cje, ¿e takie rozbie¿noœci istniej¹, a pozosta³ych
szesnastu poinformowa³o o ich braku. Jeœli cho-
dzi o s¹dy administracyjne, tylko w jednym wy-
padku poinformowano o rozbie¿noœci. Jakie¿ te
rozbie¿noœci by³y? Analiza dostarczonych infor-
macji wskazuje, ¿e najwiêksza ich liczba dotyczy-
³a wyk³adni przepisów proceduralnych, czyli
przepisów kodeksu postêpowania cywilnego, ko-
deksu postêpowania karnego i, jak s¹dzimy,
wi¹za³a siê z bardzo licznymi nowelizacjami tych
aktów prawnych w ostatnim czasie. Zdarza³o siê,
¿e rozbie¿na wyk³adnia tego samego przepisu
przez ró¿ne s¹dy by³a nastêpstwem po prostu
braku akceptacji niektórych rozwi¹zañ ustawo-
dawczych czy takiego trudnego przebijania siê do
œwiadomoœci sêdziów tych rozwi¹zañ z uwagi na
wczeœniejsz¹, d³ugoletni¹, inn¹ praktykê, na
wczeœniejsze d³ugie istnienie innego przepisu. Po
zapoznaniu siê z przedstawionymi w odpowie-
dziach problemami mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie,
¿e czêœæ s¹dów, które takie rozbie¿noœci zasygna-
lizowa³y, oczekiwa³y, ¿e Krajowa Rada S¹downi-
ctwa zaskar¿y niektóre akty prawne do Trybuna-
³u Konstytucyjnego. Akty te nie wi¹¿¹ siê jednak

z niezawis³oœci¹ sêdziów i niezale¿noœci¹ s¹dów,
a jeœli te rozbie¿noœci chcia³oby siê usun¹æ, to wi-
nien siê tym zaj¹æ S¹d Najwy¿szy, poniewa¿ czê-
sto rozbie¿ne w podobnych kwestiach orzeczenia
tego s¹du znacznie utrudniaj¹ pracê naszym
s¹dom.

Powiem pañstwu, ¿e choæ dzisiaj orzeczenia
S¹du Najwy¿szego s¹ wi¹¿¹ce tylko w sprawach,
w których zapadaj¹, nasze s¹dy przyk³adaj¹ bar-
dzo du¿¹ wagê do rozstrzygniêæ zawartych w orze-
czeniach S¹du Najwy¿szego, w szczególnoœci co
do kwestii, co znajduje siê w uzasadnieniach tych
rozstrzygniêæ. Po prostu s¹dy œledz¹ sposób rozu-
mowania, sposób wyk³adni prawa przedstawiany
przez S¹d Najwy¿szy i w wielu wypadkach go na-
œladuj¹.

Rada uzna³a, ¿e na tym etapie postêpowania,
zw³aszcza ¿e sprawa by³a ju¿ w Trybunale Konsty-
tucyjnym, jej dzia³ania w zakresie ujednolicania
wyk³adni prawa mog³y polegaæ jedynie na
wspó³pracy z Krajowym Centrum Szkolenia Kadr
S¹dów Powszechnych i Prokuratury i wskazywa-
niu tematyki szkolenia dla sêdziów. Dosz³a te¿ do
wniosku, ¿e innych dzia³añ podejmowaæ nie mo-
¿e, dlatego ¿e musi siê wystrzegaæ nawet pozorów
wkraczania w sferê niezawis³oœci sêdziowskiej.

Rada zorganizowa³a w roku 2007 trzy konfe-
rencje. Jedna poœwiêcona by³a dziewiêædziesiê-
cioleciu odrodzonego s¹downictwa w Polsce, dru-
g¹ zorganizowano pod has³em „Dobro Rzeczypo-
spolitej niechaj bêdzie najwy¿szym prawem”,
a trzecia to szkolenie dla zastêpców rzeczników
s¹dów dyscyplinarnych w celu ujednolicenia
praktyki w tych sprawach.

Jeœli chodzi o postulaty rady co do aktualnych
problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwoœci, to
w zwi¹zku z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjne-
go, który uzna³ za niezgodne z konstytucj¹ powie-
rzanie asesorom s¹dowym czynnoœci sêdziow-
skich, problemem najpilniejszym jest dokonanie
przez parlament takich zmian ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów, które okreœl¹ drogê dochodzenia
do urzêdu sêdziego. Rada podziela pogl¹d wielu,
¿e urz¹d sêdziego winien stanowiæ ukoronowanie
kariery prawniczej, ¿e powo³anie na ten urz¹d po-
winni otrzymywaæ najlepsi i dysponuj¹cy najwiê-
kszym doœwiadczeniem zawodowym i ¿yciowym
przedstawiciele zawodów prawniczych, w tym
prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, nota-
riusze czy profesorowie i doktorzy habilitowani
nauk prawnych. Tyle tylko, ¿e obecna wysokoœæ
wynagrodzeñ sêdziowskich nie tylko nie gwaran-
tuje ubiegania siê o stanowiska sêdziowskie przez
takich kandydatów spoœród wymienionych zawo-
dów, ale tak¿e pozwala przypuszczaæ, ¿e mo¿e
w ogóle nie byæ zainteresowania cz³onków tych
korporacji ubieganiem siê o urz¹d sêdziego, zw³a-
szcza sêdziego s¹du rejonowego czy okrêgowego.
Konieczne s¹ te¿ zmiany zasad wynagradzania sê-
dziów poprzez powi¹zanie wysokoœci wynagro-
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dzeñ z obiektywnym wskaŸnikiem, jakim jest na
przyk³ad przeciêtne wynagrodzenie w gospodar-
ce, i dopiero wówczas, zdaniem rady, bêdzie mo¿-
na takie wynagrodzenie uznaæ za spe³niaj¹ce wa-
runek okreœlony w art. 178 ust. 2 konstytucji. Jak
ju¿ wczeœniej wspomnia³em, konieczne jest jak
najszybsze dokonanie nowelizacji ustawy o Kra-
jowej Radzie S¹downictwa poprzez zamieszczenie
w niej przepisów okreœlaj¹cych kryteria oceny
kandydatów na stanowiska sêdziowskie, to po
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, i ten postu-
lat, jak myœlê, rada powinna skierowaæ chyba pod
adresem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do
którego zadañ, jak wiemy, nale¿y wykonywanie
orzeczeñ trybuna³u.

Niedawno, chyba w maju tego roku, Trybuna³
Konstytucyjny uzna³ za niezgodny z konstytucj¹
przepis w ustawie o Krajowej Radzie S¹downi-
ctwa, który nie pozwala³ zaskar¿yæ uchwa³y rady
o przedstawieniu kandydatury na stanowisko sê-
dziego do jakiegokolwiek organu. Po uchyleniu te-
go przepisu mo¿liwoœæ zaskar¿enia istnieje, tak
s¹ skonstruowane przepisy ustawy o Krajowej
Radzie S¹downictwa, jest to mo¿liwoœæ zaskar¿e-
nia do S¹du Najwy¿szego, ale zdaniem rady ko-
nieczna jest nowelizacja czy po prostu dodanie
wielu przepisów, bo tak naprawdê i rada, i S¹d
Najwy¿szy spotkaj¹ siê z du¿ymi problemami, jak
w takich sprawach orzekaæ.

To wszystko, co chcia³em Wysokiej Izbie przed-
stawiæ. Jeœli to trwa³o zbyt d³ugo, to przepraszam.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Sêdzio. Proszê mo¿e po-
zostaæ tutaj, pewno bêd¹ do pana pytania. Dziê-
kuj¹c za bardzo wyczerpuj¹ce sprawozdanie
chcia³bym poinformowaæ, ¿e nad przed³o¿on¹ in-
formacj¹ nie odbywa siê g³osowanie, przys³uguj¹
nam jednak pytania do pana sêdziego, jak rów-
nie¿, w dalszym planie, dyskusja nad przed³o¿o-
nym sprawozdaniem.

Kto z pañstwa… Jak rozumiem, pan senator
Zaj¹c. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Przewodnicz¹cy, ja chcê zadaæ pytanie
w kontekœcie zagadnieñ, które znalaz³y siê w spra-
wozdaniu, a które wi¹¿¹ siê z treœci¹ przepisu
art. 121 i art. 114 ustawy o ustroju s¹dów powsze-
chnych. Chodzi mi o kwestiê, co do której na stro-
nie 17 informacji jest stwierdzenie: do rady wp³y-
nê³o te¿ trzynaœcie wniosków prokuratora Instytu-
tu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Oddzia³ w Katowi-

cach o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziów do od-
powiedzialnoœci karnej za pope³nienie zbrodni ko-
munistycznej oraz trzynaœcie zarz¹dzeñ prezesów
s¹dów apelacyjnych – s¹dów dyscyplinarnych,
o odmowie przyjêcia tych wniosków jako oczywi-
œcie bezzasadnych. Czy pan przewodnicz¹cy
móg³by nam przedstawiæ, jaki by³ tok postêpowa-
nia, co zosta³o zrobione w tych sprawach?

Wiceprzewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Roman Kêska:
Tak, w sprawozdaniu zosta³o tylko odnotowa-

ne, ¿e takie wnioski wp³ynê³y i ¿e prezesi s¹dów
apelacyjnych wydali trzynaœcie zarz¹dzeñ o od-
mowie przyjêcia tych wniosków jako oczywiœcie
bezzasadnych. Tutaj rola rady ju¿ by³a niestety
zakoñczona, po prostu zostaliœmy powiadomieni,
jak te wnioski za³atwiono.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: A czy w trybie przepi-
sów, które cytowa³em, nie ma mo¿liwoœci odnie-
sienia siê do tych wniosków?)

Szczerze mówi¹c, akurat na tym posiedzeniu
chyba nie by³em. Prawdopodobnie rada po ocenie
dokonanej przez komisjê dosz³a do wniosku, ¿e
brak podstaw do podejmowania dalszych dzia³añ.
Gdyby by³o inaczej, z ca³¹ pewnoœci¹ w sprawo-
zdaniu coœ by na ten temat by³o.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Panie Przewodni-
cz¹cy, czy jest pan w stanie powiedzieæ nam coœ
wiêcej o tych sprawach, czy nie?)

Nie, te sprawy by³y rozpatrywane w s¹dzie ape-
lacyjnym, bodaj¿e w Katowicach, jeœli siê nie mylê
– na sali jest jeszcze dwoje, a w³aœciwie troje in-
nych cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa, wiêc
jeœli coœ by wiedzieli na ten temat, to ewentualnie
mogliby o tym poinformowaæ, ale bojê siê, ¿e
szczegó³ów w tej chwili nie znamy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy,

w swoim sprawozdaniu poda³ pan dwie liczby,
chodzi mi o liczbê wniosków o nominacje sêdziow-
skie, chyba ponad szeœæset, i o drug¹: oko³o dwu-
stu dwudziestu odmów wyst¹pienia o nominacje
sêdziowskie. Chcia³bym pana spytaæ, oczywiœcie
jeœli pan by móg³ mi w tej chwili powiedzieæ, jak
skutecznie o nominacje sêdziowskie ubiegali siê
przedstawiciele innych zawodów prawniczych, to
znaczy radcy prawni, prokuratorzy i adwokaci.
Tak procentowo, ilu jest przedstawicieli poda-
nych zawodów w tych dwóch gronach, w nomina-
cjach i w odmowach? Dziêkujê bardzo.
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Wiceprzewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Roman Kêska:

Jeœli chodzi o odmowy, one najczêœciej dotycz¹
sêdziów b¹dŸ asesorów – na ogó³ sêdziów – w tych
wypadkach, kiedy o jedno stanowisko sêdziow-
skie ubiega siê wiêcej ni¿ jeden kandydat. Od razu
powiem, ¿e coraz czêstsze s¹ sytuacje, gdzie o jed-
no stanowisko sêdziowskie ubiega siê nawet sied-
miu, oœmiu kandydatów. Wœród nich bywaj¹ rów-
nie¿ przedstawiciele innych œrodowisk, w szcze-
gólnoœci adwokaci czy radcy, tyle tylko, ¿e ci kan-
dydaci ubiegaj¹ siê co najmniej o stanowiska
w s¹dach okrêgowych. Nie dysponujê w tej chwili
danymi, jaki to jest dok³adnie procent, ale bardzo
ma³y. Od razu powiem, ¿e w starciu z sêdziami
przedstawiciele innych zawodów prawniczych na
ogó³ przegrywaj¹. Zdarzaj¹ siê oczywiœcie sytua-
cje, zarówno w s¹dach powszechnych, jak
i w s¹dach administracyjnych, ¿e s¹ przedstawia-
ni prezydentowi, ale to s¹ naprawdê niedu¿e licz-
by. Jeœli chodzi o wojewódzkie s¹dy administra-
cyjne, to czêœæ kandydatów, zreszt¹ tak¿e sêdziów
s¹dów powszechnych, którzy chc¹ z ró¿nych przy-
czyn staæ siê sêdziami s¹du administracyjnego czy
wojewódzkich s¹dów administracyjnych, roz-
wi¹zuje sprawê w ten sposób, ¿e zg³asza swoje
kandydatury na stanowisko asesora, zrzekaj¹c siê
stanowiska sêdziowskiego czy zaprzestaj¹c wyko-
nywania zawodu adwokata lub radcy prawnego.
W ten sposób mniej wiêcej po dwóch latach, czasa-
mi nawet wczeœniej, dlatego ¿e maj¹ swoje w³asne
uprawnienia, dochodz¹ do stanowisk sêdziow-
skich. Jednak w takiej bezpoœredniej walce te
rzadkie kandydatury, poza wyj¹tkami, na ogó³
przegrywaj¹, do s¹dów rejonowych – z asesorami,
do s¹dów okrêgowych – z sêdziami.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kraska, proszê bardzo, kolejne py-

tanie.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, w informacji jest podane, ¿e

przy Krajowej Radzie S¹downictwa dzia³a komi-
sja do spraw etyki zawodowej sêdziów. Poda³ pan
trzy przyk³ady spraw rozpatrywanych przez tê ko-
misjê. Czy ta komisja rozpatrywa³a jeszcze jakieœ
inne skargi na dzia³alnoœæ s¹dów? Chodzi mi
o sprawy etyki. Czy jakaœ skarga by³a zasadna? To
jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Wed³ug informacji rada spot-
ka³a siê ze Stowarzyszeniem Sêdziów Polskich

i podczas tego spotkania pad³o stwierdzenie: god-
ne wynagrodzenie dla sêdziów. Czy pan prezes
mo¿e troszkê sprecyzowaæ, co siê w tym pojêciu
kryje wed³ug krajowej rady lub ewentualnie, je¿eli
móg³by pan taki s¹d nam przedstawiæ, wed³ug pa-
na prezesa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Wiceprzewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Roman Kêska:
Jeœli chodzi o dzia³alnoœæ komisji do spraw ety-

ki zawodowej sêdziów, to zajmowa³a siê ona wielo-
ma innymi wnioskami czy skargami, czêsto prze-
kazywanymi przez komisjê skarg, bo w³aœciwie to
g³ównie komisja skarg zajmowa³a siê skargami,
w których zarzucano sêdziom takie czy inne po-
stêpowanie. Tyle tylko, ¿e jeœli ktoœ zarzuca³, ¿e
sêdzia Ÿle interpretowa³ przepisy prawa material-
nego czy procesowego, to sprawa oczywiœcie nie
by³a kierowana do komisji etyki. Ale jeœli zarzuco-
no, ¿e sêdzia faworyzowa³ któr¹œ ze stron albo ¿e
jego zachowanie mog³o wskazywaæ na takie fawo-
ryzowanie, to wówczas ta komisja siê tym zajmo-
wa³a i wyra¿a³a swój pogl¹d, przedstawia³a go ra-
dzie, a rada podejmowa³a uchwa³ê w tej sprawie.
I te przyk³ady, które zosta³y tu przytoczone, wyda-
wa³y nam siê bardzo charakterystyczne.

Ale nie zdarzy³o siê, przynajmniej w 2007 r., ¿e-
by w nastêpstwie wniosku Komisji do spraw Etyki
Zawodowej Sêdziów rada za¿¹da³a wszczêcia czy
podjêcia czynnoœci dyscyplinarnych. Byæ mo¿e
zdarzy³o siê, ¿e podjêcia takich czynnoœci za¿¹da³
prezes w³aœciwego s¹du w sytuacji, kiedy rada
prosi³a o wyjaœnienie danej sprawy na miejscu. Ja
ju¿ nie pamiêtam, czy w tym, czy w ubieg³ych la-
tach, niemniej jednak bywa³y sprawy, gdy sêdzia
pisa³ w oœwiadczeniu swoj¹ wersjê, a strona czy
te¿ strony przedstawia³y swoj¹. Takie sprawy wy-
magaj¹ jakiegoœ rozs¹dzenia, ale w takich sytua-
cjach najczêœciej ani rada, ani prezesi s¹dów nie
s¹ w stanie tego rozstrzygn¹æ. Jednak¿e jeœli zda-
rzy³by siê doœæ oczywisty przypadek naruszenia
zasady etyki sêdziowskiej, z ca³¹ pewnoœci¹ rada
by zareagowa³a.

Przy tej okazji dodam, ¿e chyba ostatnio w œro-
dowisku sêdziowskim zaczêto postrzegaæ radê
niezbyt dobrze z powodu zaskar¿ania tych orze-
czeñ s¹dów dyscyplinarnych. Mimo to uwa¿amy,
¿e œrodowisko sêdziowskie musi byæ poza wszel-
kim podejrzeniem, dlatego my czêsto we wnios-
kach zawartych w odwo³aniach od wyroków
s¹dów dyscyplinarnych pierwszej instancji ¿¹da-
my dla danej osoby najwy¿szej kary, czyli usuniê-
cia z zawodu sêdziowskiego. Przyk³adowo sprawa
akurat z tego roku, jak ona siê skoñczy, nie wie-
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my, bo s¹dem dyscyplinarnym drugiej instancji
jest S¹d Najwy¿szy, niemniej jednak rada uzna³a,
¿e ów sêdzia wieczystoksiêgowy, który dopuœci³
siê fa³szerstwa – zrobi³ to w ten sposób, ¿e znisz-
czy³ jedno postanowienie i dowody dorêczenia te-
go postanowienia, a wys³a³ inne – i któremu wy-
mierzono karê przeniesienia na inne miejsce s³u¿-
bowe, powinien zostaæ usuniêty z zawodu, nawet
jeœli to, co zrobi³, nie prowadzi³o do pope³nienia
innego przestêpstwa, bo w sumie tak naprawdê
nie wiadomo, po co on to zrobi³. To znaczy oczywi-
œcie by³o to przestêpstwo sfa³szowania dokumen-
tów, ale mog³oby chodziæ jeszcze o jakieœ inne,
mo¿e jakiœ cel mu przyœwieca³… W ka¿dym razie
rada uzna³a, ¿e taki cz³owiek nie powinien w sze-
regach sêdziów pozostawaæ.

Teraz kwestia wynagrodzenia. Ostatnio ka¿dy
kto wypowiada siê na ten temat, ma w³asn¹ kon-
cepcjê. Rada proponuje, by to wynagrodzenie
dawa³o siê obiektywnie wyliczyæ, na przyk³ad by
by³o uzale¿nione od wysokoœci przeciêtnej p³acy
w gospodarce. Ile by to mia³o byæ, jaki odsetek – to
ju¿ jest sprawa do dyskusji. Chodzi³oby o to, ¿eby
co roku by³a ta relacja, a wiêc jeœli przeciêtna p³a-
ca wzrasta, to by i p³aca sêdziego wzrasta³a, a je-
¿eli przeciêtna by zmala³a, to i sêdziowska powin-
na maleæ, choæ w sumie jest ma³o prawdopodob-
ne, ¿e zmaleje… Mo¿e siê tak zdarzyæ w sytuacji
jakiejœ deflacji – ale ja siê nie znam na tych zjawis-
kach ekonomicznych.

W ka¿dym razie ostatnio rada zaakceptowa³a ta-
k¹ jakby protezê podwy¿ki w postaci dodatku orze-
czniczego w kwocie chyba 1 tysi¹ca 500 z³. Wspól-
nie z ministerstwem powo³ano zespó³, który siê tym
zajmowa³. Ten dodatek mia³ przede wszystkim po-
lepszyæ sytuacjê sêdziów na najni¿szych szczeblach
w s¹dach rejonowych – bo przepisy o wynagrodze-
niach sêdziowskich s¹ tak skonstruowane, ¿e pod-
wy¿ka o, powiedzmy, 500 z³ dla sêdziów s¹dów rejo-
nowych poci¹ga za sob¹ sporo wiêksz¹ podwy¿kê
dla sêdziów s¹dów okrêgowych i apelacyjnych,
a problemem s¹ w tej chwili przede wszystkim p³ace
w³aœnie sêdziów s¹dów rejonowych. Chciano wiêc
wszystkim po równo coœ dorzuciæ, przynajmniej do-
póki nie zostanie opracowane jakieœ kompleksowe
rozwi¹zanie tego problemu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszard Bender.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
W sprawozdaniu Krajowej Rady S¹downictwa

pan przewodnicz¹cy, pan sêdzia, poruszy³ jedn¹
kwestiê, która mnie zaniepokoi³a. Chodzi miano-
wicie o archiwa. W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ,

czy rzeczywiœcie w archiwach mog¹, musz¹, a na-
wet powinny pracowaæ tylko osoby ze œrednim
wykszta³ceniem. Archiwa s¹dowe zawieraj¹ pier-
wszej rangi Ÿród³a, które s¹ wa¿ne dla badañ hi-
storycznych, potrzebna by wiêc tu by³a, ¿e tak po-
wiem, najwy¿sza norma, powinno siê zatrudniaæ
najbardziej wykwalifikowanych pracowników ar-
chiwalnych. Nie wiem, czy rzeczywiœcie nie mo¿na
by³oby tego osi¹gn¹æ. Na wielu uniwersytetach
polskich s¹ specjalizacje archiwalne – przyk³ado-
wo w Lublinie zarówno uniwersytet pañstwowy,
jak i Katolicki Uniwersytet Lubelski kszta³ci ar-
chiwistów. I wiem, ¿e nie znajduj¹ oni zatrudnie-
nia, bo archiwa wojewódzkie i inne ju¿ maj¹ ze-
spo³y ludzi, tak ¿e niekiedy ci ze specjalizacj¹ ar-
chiwaln¹ id¹ do bibliotek, nawet do takich biblio-
tek, które siê kiedyœ nazywa³y gminnymi.

Czy nie mo¿na by³oby wrêcz zobligowaæ s¹dy do
zwracania siê do uczelni kszta³c¹cych archiwi-
stów o to, ¿eby zaoferowa³y absolwentom mo¿li-
woœæ pracy w archiwach? Bo jest bardzo wa¿ne,
chocia¿by w kontekœcie braku akt, jakiej rangi
akt mo¿na siê pozbyæ po kilku latach, a jakich akt
nie wolno siê pozbywaæ, bo maj¹ ogromne znacze-
nie historyczne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Wiceprzewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Roman Kêska:
Panie Senatorze, co do tego rada ca³kowicie siê

z panem senatorem zgadza. Opiniuj¹c projekty
bud¿etu, rada po prostu poprosi³a, ¿eby znalezio-
no pieni¹dze – bo tak to trzeba nazwaæ – na etaty
dla archiwistów z prawdziwego zdarzenia. Oczy-
wiœcie nawet dzisiaj s¹dy mog³yby przyj¹æ archi-
wistów ze studiami, tylko ¿e jak im zaoferuj¹ kwo-
tê, jak¹ otrzymuje woŸny s¹dowy, który czêsto
w takim archiwum pracuje, to oni z ca³¹ pewno-
œci¹ tego nie przyjm¹.

(Senator Ryszard Bender: To jest paradoks, ¿e-
by nie powiedzieæ: paranoja.)

W tej chwili okreœlono ju¿ minimum wy-
kszta³cenia jako œrednie…

(Senator Ryszard Bender: Tak nie mo¿e byæ.)
…z potrzeb¹ wy¿szego. I myœlê, ¿e…
(Senator Ryszard Bender: Wy¿szego archiwal-

nego.)
Tak, wy¿szego archiwalnego. I myœlê, ¿e jeœli

bêd¹ œrodki na takie w³aœnie stanowiska, to w tym
kierunku Ministerstwo Sprawiedliwoœci powinno
pójœæ. Tu ca³kowicie siê zgadzamy.

Proszê pañstwa, ja pracujê ju¿ od wielu lat
w s¹downictwie i wiem, ¿e te archiwa zawsze by³y
traktowane jak pi¹te ko³o u wozu. Zdarza³o siê, ¿e
nie by³o powierzchni archiwalnych. Ale ostatnio
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w s¹dach nast¹pi³y zmiany, chyba wiêkszoœæ
s¹dów wygl¹da ju¿ bardzo dobrze, maj¹ one te¿
bardzo dobre archiwa, z takimi przesuwanymi re-
ga³ami, w których mo¿na zmieœciæ du¿o materia-
³ów. Ja jednak pamiêtam czasy dawniejsze, kiedy
po prostu nie by³o gdzie archiwizowaæ akt, kiedy
bywa³o, ¿e trzeba by³o wynajmowaæ pomieszcze-
nia poza s¹dem, byle jakie pomieszczenia – bo
i pieniêdzy na dobre nie by³o – ¿eby gdzieœ te akta
przetrzymywaæ, a Archiwa Pañstwowe nie chcia³y
od s¹dów odbieraæ akt, skar¿¹c siê na brak powie-
rzchni do przechowywania.

(Senator Ryszard Bender: Maj¹ inne zasoby.)
Tak ¿e to jak najbardziej rozumiemy, rada na

podstawie wniosku komisji zauwa¿y³a ten pro-
blem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Kolejne pytanie. Pan senator Zbigniew Meres.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, chcia³bym nawi¹zaæ do

jednego z pytañ, które tu pad³o. W 2007 r. zdarzy-
³o siê dwieœcie dwadzieœcia jeden przypadków ne-
gatywnej opinii o kandydatach na urz¹d sêdziego.
Chcia³bym wiêc zapytaæ, jaka by³a g³ówna albo
najczêstsza przyczyna takiego stanu, wystawie-
nia takiej negatywnej opinii. To jest jedno pytanie.

Drugie. Czy w ocenie Krajowej Rady S¹downi-
ctwa obowi¹zek funkcjonowania rzecznika praso-
wego jest w pe³ni zgodny z przepisem art. 178
ust. 1 i 2 Konstytucji RP? Sk¹d – jeœli literalnie
czytaæ przepisy – rzecznik prasowy mo¿e czerpaæ
wiedzê o podjêtych orzeczeniach przed ich pisem-
nym uzasadnieniem?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Wiceprzewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Roman Kêska:

Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, to te ponad
dwieœcie dwadzieœcia osób, co do których rada
przedstawi³a negatywne stanowisko, podjê³a ne-
gatywne uchwa³y, to by³y w zdecydowanej wiêk-
szoœci osoby, które nie kandydowa³y same na sta-
nowisko w okreœlonym s¹dzie, lecz mia³y konku-
rencjê. Powiedzmy: by³y dwa stanowiska, a czte-
rech kandydatów. W takich sytuacjach rada mu-
si, a w³aœciwie nie musi, lecz mo¿e przedstawiæ co

najwy¿ej dwie osoby, poniewa¿ s¹ tylko dwa wol-
ne stanowiska og³oszone przez ministra spra-
wiedliwoœci. Si³¹ rzeczy, dwaj pozostali kandydaci
przedstawieni byæ nie mog¹.

Zdarzaj¹ siê równie¿, chocia¿ ju¿ rzadziej, takie
sytuacje, ¿e dana osoba kandyduje sama na sta-
nowisko, ale ocena jej pracy przedstawiona przez
sêdziego wizytatora, przez ministra sprawiedliwo-
œci, przez zgromadzenie ogólne w danym okrêgu,
jest negatywna albo te¿ czasami œrednia, ale zda-
niem rady negatywna. Wówczas, mimo braku
konkurencji, taka osoba nie jest przedstawiana
prezydentowi z wnioskiem o powo³anie na stano-
wisko.

Niemniej jednak ta liczba w g³ównej mierze wy-
nik³a z tego, ¿e po prostu by³o mniej miejsc sê-
dziowskich ni¿ kandydatów na nie.

Jeœli zaœ chodzi o kwestiê funkcjonowania
rzecznika prasowego, to – choæ w tej chwili nie
mam przed sob¹ odpowiedniego aktu prawnego
– wydaje mi siê, ¿e wynika to z rozporz¹dzenia
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które
przewiduje, ¿e organem rady jest prezydium ra-
dy, sk³adaj¹ce siê z przewodnicz¹cego, dwóch
wiceprzewodnicz¹cych i trojga cz³onków, a tak-
¿e ¿e jest tam jeszcze takie stanowisko jak rzecz-
nik prasowy.

Czy rzecznik prasowy rady wypowiada siê na
temat orzeczeñ s¹dów? Myœlê, ¿e nie. Rzecznik
prasowy rady wypowiada siê na temat bie-
¿¹cych prac rady, przedstawia stanowisko rady,
o które jest pytany przez media. Ja nie przypo-
minam sobie, ¿eby rzecznik prasowy rady – a za
moich czasów by³o ich ju¿ trzech – przedstawia³
swoje stanowisko wobec rozstrzygniêæ. Nie
przypominam sobie czegoœ takiego. Gdyby tak
czyni³, to, jak myœlê… Po prostu nie od tego on
jest rzecznikiem. Ja rozumiem, ¿e jeœli dzienni-
karz pyta rzecznika prasowego s¹du o wyrok, to
rzecznik nie mo¿e tego wyroku oceniaæ, mo¿e za
to podrzuciæ jakieœ szczegó³y, jeœli s¹ one po-
trzebne do zrozumienia tego¿ wyroku czy jego
oceny dokonanej ju¿ przez samego dziennika-
rza. A poniewa¿ rzecznikami prasowymi
w s¹dach s¹ sêdziowie, to oni doskonale wiedz¹,
¿e taka ocena by³aby recenzowaniem pracy ko-
legi, a wiêc choæby nawet rzecznik uwa¿a³, ¿e
ktoœ pope³ni³ b³êdy w sztuce, to nie jest on od te-
go, ¿eby te b³êdy oceniaæ. Od tego jest s¹d wy¿-
szej instancji, S¹d Najwy¿szy w ostatecznym
rozrachunku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie widzê wiêcej zg³oszeñ do pytañ. Dziêkujê,
Panie Prezesie.

I teraz otwieram dyskusjê nad sprawozdaniem.
Pan marsza³ek Romaszewski zapisa³ siê jako

pierwszy dyskutant. Zapraszam.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zwróciæ uwagê na czêœæ sprawozda-

nia poœwiêcon¹ postêpowaniom dyscyplinarnym.
Myœlê, ¿e zajmowanie stanowiska w tych spra-
wach bez g³êbszej znajomoœci akt jest rzeczywi-
œcie dosyæ trudne i mo¿e prowadziæ do nieporozu-
mieñ.

Ale powrócê do kwestii, któr¹ ju¿ wielokrotnie
podnosi³em przed t¹ Izb¹, jak równie¿ medialnie.
Mianowicie jest to kwestia immunitetów zbrodnia-
rzy okresu stalinowskiego, korzystaj¹cych w tej
chwili ze stanu spoczynku. Jak ju¿ mówi³em, na
piêædziesi¹t jeden wniosków z³o¿onych przez G³ó-
wn¹ Komisjê Œcigania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu immunitetu nie uchylono w piêæ-
dziesiêciu sprawach, tylko w jednej sprawie im-
munitet zosta³ uchylony. I to zreszt¹ dotyczy zaró-
wno sêdziów, jak i prokuratorów z tego okresu.
Proszê pañstwa, to oczywiœcie wi¹¿e siê z tak zwa-
nym stanem spoczynku, a wiêc tak¿e z immunite-
tem, jak równie¿ z odpowiednim zaopatrzeniem
emerytalnym. Ale w tym momencie, proszê pañ-
stwa, to nie jest ju¿ nawet kwestia stanu spoczyn-
ku, to nie jest nawet kwestia poborów, to nie jest
te¿ kwestia kary – tu jest inna zaskakuj¹ca kwe-
stia: chodzi o to, ¿e decyzje w tych sprawach pode-
jmuj¹ zgromadzenia ogólne sêdziów. A wiêc piêæ-
dziesi¹t zgromadzeñ ogólnych naszych niezawis-
³ych s¹dów podjê³o decyzjê o nieuchylaniu immu-
nitetu! To jest pewna wartoœæ statystyczna œwiad-
cz¹ca o stosunku naszego s¹downictwa do proble-
mu rozliczenia siê z komunizmem. I ja muszê po-
wiedzieæ, ¿e w tej sprawie w³aœciwie nigdy nie do-
sta³em wyjaœnienia i jakoœ nigdy ta sprawa nie
przyku³a uwagi Krajowej Rady S¹downictwa.

Druga kwestia to kwestia reakcji mediów, powie-
dzia³bym nawet, ¿e byæ mo¿e czêsto ich nadwra¿li-
woœci. Ale, z drugiej strony, trudno ukryæ, ¿e reak-
cje sêdziów na krytyczne oceny mediów równie¿
wskazuj¹ na ich nadwra¿liwoœæ. W ka¿dym razie
chcia³bym zwróciæ tu uwagê na jedn¹ sprawê, jeœli
chodzi o funkcjonuj¹cy aktualnie tryb procesow:
otó¿ z mediów generalnie po prostu zniknê³a tak po-
pularna jeszcze piêtnaœcie lat temu instytucja spra-
wozdawcys¹dowego.Azatemdzia³alnoœæ takich lu-
dzi jak Falkowska, Podemski – a by³y to osoby kom-
petentnie relacjonuj¹ce postêpowania s¹dowe –
w³aœciwie nale¿y ju¿ do przesz³oœci. A dlaczego? No,
proszê pañstwa, dlatego ¿e teraz trudno wyobraziæ
sobie dziennikarza, który zajmowa³by siê jak¹œ
spraw¹ tocz¹c¹ siê przez, przyk³adowo, piêæ lat,
wktórej rozprawys¹wyznaczanecomiesi¹c, co trzy
tygodnie, co tydzieñ. Teraz, proszê pañstwa, tego
ju¿siêpoprostuniedazrobiæ.Wobec tegopozostaje
nam sensacja wywo³ana wyrokiem.

Tylko ¿e, proszê pañstwa, skoro nie udaje siê
nam uporz¹dkowaæ postêpowañ karnych, to nie
mo¿emy równie¿ spodziewaæ siê ze strony mediów

obiektywnej, spokojnej i rzetelnej informacji. Zre-
szt¹ w³aœciwie to jestem przekonany, ¿e nie bar-
dzo o tê informacjê chodzi – co jest bardzo powa¿-
nym b³êdem, bo przecie¿ dzia³anie wyroków s¹do-
wych to nie tylko szczególna prewencja, ale rów-
nie¿ prewencja ogólna. Spo³eczeñstwo powinno
dowiadywaæ siê, kto, za co, w jakich warunkach
zosta³ skazany, i powinno siê tego dowiadywaæ
w sposób kompetentny.

Je¿eli chodzi o kwestiê rozbie¿noœci w orzecze-
niach, to taki problem, w moim przekonaniu, rze-
czywiœcie istnieje. Zreszt¹ zdaj¹ sobie z tego spra-
wê równie¿ sêdziowie, bo pewnie oko³o 50% wypo-
wiada³o siê w tej kwestii, stwierdzaj¹c, ¿e tego ro-
dzaju problem faktycznie jest. My w tej chwili pro-
blem obserwujemy i postrzegamy jako bardzo
drastyczny, na przyk³ad jeœli chodzi o sprawê
przyznawania odszkodowañ osobom, które by³y
skazane za dzia³alnoœæ opozycyjn¹. Wysokoœci
tych odszkodowañ wahaj¹ siê, od kwot ca³kowi-
cie racjonalnych i realnych a¿ do kompletnej ich
odmowy, lekcewa¿enia, a nawet, powiedzia³bym,
arogancji ze strony s¹du. W Warszawie tego ro-
dzaju arogancja doprowadzi³a wrêcz do samobój-
stwa cz³owieka. Tak wiêc te rozbie¿noœci, nieste-
ty, s¹. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator Andrzejewski to nastêpny mówca.

Zapraszam na mównicê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Krajowa Rada S¹downictwa jest – tak kiedyœ

mówiono i u¿yjê tego sformu³owania – istotnym
wspó³czynnikiem wymiaru sprawiedliwoœci. Tak
kiedyœ okreœlano czy to adwokaturê, czy ró¿ne
formacje, które zrzesza³y grupy zawodowe obar-
czone zadaniami publicznymi. Od zadañ publicz-
nych nie jest równie¿ wolna, a wrêcz odwrotnie,
jest nimi obci¹¿ona, Krajowa Rada S¹downictwa.

Nasz¹ wspóln¹ trosk¹ jest, aby wymiar spra-
wiedliwoœci spe³nia³ swoje zadania, zw³aszcza wy-
nikaj¹ce z art. 6 konwencji rzymskiej, konwencji
europejskiej, która mówi o rzetelnym procesie,
o prowadzeniu postêpowania bez zbêdnej zw³oki,
z przestrzeganiem zasady równoœci broni. To „bez
zbêdnej zw³oki” jest przedmiotem ogl¹du Stras-
burga, który nie wystawia polskiemu s¹downi-
ctwu najlepszego œwiadectwa. Pytanie, jak temu
zaradziæ? Swego czasu z minister sprawiedliwo-
œci, pani¹ Hann¹ Suchock¹, rozmawialiœmy
o wielu sprawach, które mog³yby usprawniæ fun-
kcjonowanie s¹dów. Proszê pamiêtaæ, ¿e przyczy-
nami przeci¹gania siê wiêkszoœci procesów s¹:
ma³a dyscyplina w zakresie stawiennictwa stron,
b³êdy sekretariatów, brak instytucji, przez któr¹
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mo¿na by by³o, zamiast za pomoc¹ poczty czy
konwoju, przekazaæ w³aœciw¹ informacjê ze skut-
kiem dorêczenia. To s¹ podstawowe mankamen-
ty. Nie mówiê tu ju¿ o œrodkach stosowanych celo-
wo, oportunistycznie, czy to przez obroñców, czy
to ze wzglêdu na niedostatek zakresu obs³ugi po-
siedzeñ s¹dowych przez policjê, przez konwoje czy
przez prokuratorów, bo i z tym mamy do czynie-
nia. I tu powstaje pytanie, jak temu zaradziæ, ¿eby
nie dochodzi³o z jednej strony do uzasadnionych
skarg na przewlek³oœæ postêpowania, a z drugiej
strony do przedawniania siê mo¿liwoœci orzeka-
nia, z czym mieliœmy do czynienia w wielkich pro-
cesach, gdy by³y stosowane szczególne œrodki,
bardzo czêsto kontestowane w sposób uzasadnio-
ny, przeciwdzia³aj¹ce temu stanowi rzeczy.

Wydaje siê, ¿e dzisiaj trzeba by zacz¹æ od przy-
wo³ania czegoœ, co by³o g³êbok¹ patologi¹ w la-
tach osiemdziesi¹tych. Przypominam sobie, z ja-
kim, nie kryjê tego, przera¿eniem s³ucha³em
podczas spotkania wiceministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego z kadr¹ sêdziowsk¹ –
wówczas na Œwierczewskiego, w jednej z sal na
drugim piêtrze – jak wiceminister sprawiedliwo-
œci poucza³ sêdziów, prezesów i przewodni-
cz¹cych wydzia³ów nastêpuj¹cym stwierdzeniem:
pamiêtajcie, ¿e wyroki s¹ form¹ dialogu w³adzy ze
spo³eczeñstwem i nie mog¹ one byæ zbyt ³agodne.
Tak wygl¹da³a wtedy forma dialogu w³adzy ze spo-
³eczeñstwem. Dzisiaj mamy diametralnie inn¹ sy-
tuacjê: ca³kowitego zerwania dialogu miêdzy
orzecznictwem s¹du i w³adz¹ s¹dow¹ a oczekiwa-
niami spo³ecznymi. O ile dawniej s¹dy mia³y za-
spokoiæ oczekiwania w³adzy, o tyle dzisiaj powin-
ny chyba uwzglêdniaæ oczekiwania spo³eczne,
a zw³aszcza dotycz¹ce tego, co musi podlegaæ ko-
rekcie, co jest mankamentem orzecznictwa s¹do-
wego, to znaczy niewspó³miernego przeci¹gania
procesów i nieliczenia siê z tymi dyrektywami,
które wynikaj¹ z art. 6 konwencji europejskiej.
Bardzo czêsto poczucie nieodpowiedzialnoœci
wspó³uczestników postêpowania s¹dowego jest
równie¿ wspomagane dosyæ ma³o rygorystycz-
nym traktowaniem ekonomii procesowej, bo tak
to siê nazywa, przez sêdziów prowadz¹cych postê-
powanie.

Tyle chcia³em powiedzieæ. Wydaje mi siê, ¿e
wspó³dzia³anie naszych przedstawicieli w Krajo-
wej Radzie S¹downictwa powinno wzmocniæ tros-
kê – o co apelujê – rady o zwiêkszenie dyscypliny
poprzez zastosowanie pewnych œrodków w zakre-
sie tego, co mo¿e usprawniæ Krajowa Rada S¹do-
wnictwa. Moje postulaty wi¹¿¹ siê przede wszyst-
kim ze sposobem dorêczeñ, sposobem traktowa-
nia obowi¹zków przez sekretariaty, z unikaniem
pomy³ek w tym zakresie, bo ka¿da pomy³ka, czy to
niedorêczenie wezwania, czy b³êdne dorêczenie
wezwania, powoduje ogromne koszty spo³eczne

i wymierne koszty materialne w przeci¹gaj¹cych
siê procesach.

¯ycz¹c jak najwiêcej dobrych efektów w dzia³a-
niach Krajowej Rady S¹downictwa, chcia³bym
tylko zapewniæ, ¿e nasz wysi³ek idzie w tym kie-
runku, aby wymiar sprawiedliwoœci by³ jednak
ostoj¹ trwa³oœci i mocy Rzeczypospolitej, co jesz-
cze w czasie Drugiej Rzeczypospolitej zapisano na
gmachach s¹du znajduj¹cego siê przy dzisiejszej
Alei Solidarnoœci, a kiedyœ Alei Œwierczewskiego.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Zbigniewa Cichonia o ko-

lejny g³os w debacie.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowny Pa-

nie Przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa!
Proszê pañstwa, wydaje mi siê, ¿e nie powin-

niœmy wywa¿aæ otwartych drzwi i w naszej prak-
tyce wymiaru sprawiedliwoœci powinniœmy stoso-
waæ siê do tej piêknej zasady, któr¹ Anglicy ju¿
dawno wymyœlili, formu³uj¹c paremiê, ¿e wymiar
sprawiedliwoœci nie tylko powinien byæ w³aœciwie
sprawowany, ale równie¿ powinno zostaæ zade-
monstrowane, ¿e jest w³aœciwie sprawowany. Bo
nawet najbardziej sprawiedliwe wyroki – które
oczywiœcie najpierw zapadaj¹ w ciszy gabinetu,
kiedy sêdzia rozwa¿a w swoim sumieniu, jaki wy-
daæ wyrok – nie bêd¹ mia³y w³aœciwego odbioru
spo³ecznego, je¿eli nie zostan¹ spo³eczeñstwu po-
dane w sposób przystêpny i przekonuj¹cy. Wyda-
je mi siê, ¿e tego g³ównie brakuje naszemu wymia-
rowi sprawiedliwoœci.

Druga rzecz, której brakuje naszemu wymia-
rowi sprawiedliwoœci, to w³aœciwy sposób trak-
towania przez s¹dy pods¹dnych oraz osób, któ-
re w ogóle musz¹ siê zjawiæ w s¹dzie, czy to jako
œwiadkowie, czy jako biegli. Proszê pañstwa,
wydaje mi siê, ¿e w tej mierze jest bardzo du¿o
do zrobienia. A trzeba pamiêtaæ o jednym: ocena
wymiaru sprawiedliwoœci, dokonywana przez
spo³eczeñstwo, jest dokonywana nie przez pryz-
mat konkretnych rozstrzygniêæ, bo przecie¿ ¿e-
by je oceniæ, to, po pierwsze, trzeba czêsto du¿ej
wiedzy prawniczej, po drugie, trzeba znaæ akta.
Ocena dokonywana jest przez pryzmat tego, jak
ci ludzie odbieraj¹ traktowanie przez s¹dy. Nie-
stety, czêsto – zbêdne mo¿e – wynios³oœæ, dy-
stans, apodyktycznoœæ prezentowane przez sê-
dziów w stosunku do osób, które przybywaj¹ do
s¹du, czasami pierwszy raz w ¿yciu, powoduj¹,
¿e s¹dy s¹ niezbyt dobrze odbierane. I tu jest
chyba wielkie zadanie, ¿eby w procesie kszta³ce-
nia sêdziów zwracaæ uwagê na stosunek do
osób, którym przychodzi stykaæ siê z wymiarem
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sprawiedliwoœci. Nie mo¿e byæ takich sytuacji,
¿e sêdzia nie okazuje nale¿ytego szacunku star-
szej osobie, która mog³aby byæ czasami dziad-
kiem ubranego w togê m³odego cz³owieka, ¿e nie
pozwala tej osobie na przyk³ad usi¹œæ czy czasa-
mi zastanowiæ siê, jak udzieliæ odpowiedzi. Nie
mo¿e dochodziæ do tego, ¿e cz³owiek jest poga-
niany do szybszej odpowiedzi, czy te¿, jak czasa-
mi bywa, ze strony s¹du s¹ rzucane jakieœ k¹œli-
we uwagi. Takie sytuacje czasami siê zdarzaj¹,
sporadycznie na szczêœcie, ale one, zupe³nie
niepotrzebnie, podwa¿aj¹ zaufanie spo³eczeñ-
stwa do wymiaru sprawiedliwoœci. Dlatego uwa-
¿am, ¿e w procesie kszta³cenia sêdziów, obok
przekazywania im merytorycznej wiedzy z za-
kresu prawa, powinno siê uczyæ ich równie¿ te-
go, jak prowadziæ rozprawy z zachowaniem kul-
tury i poszanowania wszystkich uczestników
postêpowania.

Nie mo¿e byæ sytuacji, z jak¹ ja siê niedawno
zetkn¹³em. S¹d zarz¹dzi³ niejawnoœæ posiedze-
nia. Wszed³em na rozprawê jako adwokat, z apli-
kantem, i s¹d zapyta³ tego m³odego cz³owieka,
kim jest. Odpowiedzia³, ¿e aplikantem. Poproszo-
no go o legitymacjê, której nie mia³, wiêc ja powie-
dzia³em, ¿e stwierdzam jako patron, i¿ ten cz³o-
wiek jest aplikantem. Mimo to s¹d nakaza³ mu
opuszczenie sali. Proszê pañstwa, to jest skanda-
liczny przyk³ad braku elementarnego poszanowa-
nia – ¿eby nie powiedzieæ ostrzej – uczestników
postêpowania, ³¹cznie z adwokatem, który w koñ-
cu jest osob¹ zaufania publicznego. Je¿eli ja mó-
wiê, ¿e jest to mój aplikant, to s¹d nie œmie tego
kwestionowaæ, je¿eli szanuje przede wszystkim
sam siebie. Bo, proszê pañstwa, pamiêtajmy o je-
dnej sprawie: gdy sêdzia zachowuje siê w ten spo-
sób, to brak szacunku dla innych uczestników
postêpowania jest równie¿ odbieraniem szacun-
ku samemu sobie.

I nastêpna kwestia, któr¹ chcia³bym poruszyæ,
bo chyba nie by³a dobrze widoczna w tym sprawo-
zdaniu, które przed³o¿y³ pan przewodnicz¹cy,
a mo¿e mi to umknê³o. Mianowicie jest kwestia
przep³ywu prawników miêdzy poszczególnymi za-
wodami i kwestia powi¹zañ rodzinnych w okreœ-
lonych korporacjach zawodowych, co czêsto za-
rzucano na przyk³ad adwokaturze. Czy s¹ jakieœ
informacje jak to siê kszta³tuje, je¿eli chodzi o sê-
dziów i swoiste dziedziczenie zawodu sêdziego?
Czêsto spotykamy siê z takimi zarzutami, ¿e ca³e
rodziny wykonuj¹ zawód sêdziego, co, jak uwa-
¿am, generalnie nie mo¿e byæ zarzutem, bo s¹dzê,
¿e dobrze jest, gdy dzieci kontynuuj¹ tradycjê
uprawiania okreœlonych zawodów wykonywa-
nych przez rodziców, niezale¿nie od tego, czy to
bêdzie chodzi³o o zawody prawnicze, czy inne, ta-
kie jak chocia¿by ró¿nego rodzaju zawody artysty-
czne. Je¿eli mo¿na, prosi³bym ewentualnie o ja-

k¹œ ogóln¹ informacjê na temat tego, czy w ogóle
Krajowa Rada S¹downictwa ma rozeznanie w tej
kwestii. To tylko tyle. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Leona Kieresa o zabranie

g³osu.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Do wyst¹pienia zainspirowa³y mnie, oczywi-

œcie w sensie pozytywnym, dwie ostatnie wypo-
wiedzi: pana senatora Andrzejewskiego i pana se-
natora Cichonia,

Jeœli chodzi o wypowiedŸ pana senatora Cicho-
nia, to chcia³bym powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie
z postaw¹ sêdziów wobec uczestników postêpo-
wañ, i to w ró¿nych postêpowaniach, jest ró¿nie.
Ale ja, Panie Senatorze, mam te¿ i inne osobiste
doœwiadczenia. Przepraszam, ¿e o tym bêdê mó-
wi³. Nie ma tu ¿adnego osobistego interesu moje-
go czy te¿ mojej mamy, dziewiêædziesiêcioletniej
osoby, która w trakcie postêpowania cywilnego
przed s¹dem w Koszalinie zosta³a potraktowana
w sposób szczególnie szlachetny przez m³od¹ pa-
ni¹ sêdziê prowadz¹c¹ postêpowanie spadkowe
po moim zmar³ym ojcu. A wiêc s¹ ró¿ne sytuacje.
Aczkolwiek oczywiœcie – mówiê tu do pana prze-
wodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa – ka¿-
dy przypadek niegodnego zachowania sêdziego
powinien byæ przedmiotem szczególnej uwagi,
dlatego ¿e te osoby s¹ osobami najwy¿szego, wy-
j¹tkowego zaufania publicznego. Je¿eli sprawied-
liwoœæ ma byæ ostoj¹ Rzeczypospolitej, o czym
mówi³ pan senator Andrzejewski, to ona musi siê
ogniskowaæ tak¿e w zachowaniu osoby, która
sprawuje ten wymiar sprawiedliwoœci w imieniu
Najjaœniejszej Rzeczypospolitej. A przyk³adów,
mo¿e nie patologii, chocia¿ skoro u¿ywamy tego
sformu³owania na okreœlenie zachowania innych
osób, tak¿e parlamentarzystów, to dlaczego nie
mia³oby siê ono odnosiæ te¿ do zachowania tych
w³aœnie osób publicznych… Sêdziowie te¿ s¹ lu-
dŸmi, a Krajowa Rada S¹downictwa w sposób
szczególny powinna dbaæ o etykê wykonywania
tego zawodu.

Kolejny problem to krytyka Krajowej Rady
S¹downictwa, jeœli chodzi o wyroki. Otó¿ takie
g³osy krytyki odnosz¹ siê g³ównie do postêpowañ
karnych, do wyroków karnych. S³yszeliœmy te g³o-
sy tutaj, na tej sali, wtedy, kiedy by³ na spotkaniu
z nami pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego, a tak-
¿e rzecznik praw obywatelskich, który przecie¿
ma pewne uprawnienia, jeœli chodzi o postêpowa-
nia s¹dowe, i pewnie jeszcze nieraz bêdziemy tê
krytykê s³yszeæ. Ja bym nie chcia³, ¿eby te g³osy –
z wieloma z nich siê zgadzam, z wieloma siê nie
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zgadzam – by³y odbierane przez Krajow¹ Radê
S¹downictwa jako napaœæ czy te¿ forma nieupra-
wnionego reagowania na to, co siê dzieje w pol-
skim s¹downictwie, zw³aszcza w sprawach kar-
nych.

Mówiê tak¿e o sobie, chocia¿ nigdy nie by³em
osob¹ wykonuj¹c¹ któryœ z szeroko pojmowa-
nych zawodów prawniczych, czy to sêdziego, ad-
wokata, czy prokuratora; jestem wpisany na listê
radców prawnych, nigdy jednak nie wykonywa-
³em tego zawodu, p³aci³em tylko sk³adki, co iry-
tuje zw³aszcza moj¹ ¿onê. Otó¿ sytuacja jest ta-
ka, ¿e, oprócz tego, i¿ wyroki bêd¹ g³osowane, to
jest ta forma krytyki u¿ywana przez fachowców,
opinia publiczna, czy tego chcemy, czy te¿ nie,
bêdzie siê zajmowa³a sprawami polskiego wy-
miaru sprawiedliwoœci. A takimi najbardziej tra-
fiaj¹cymi do œwiadomoœci publicznej s¹ niestety
orzeczenia – mówiê: niestety, i to stanowczo, co
chcê podkreœliæ – w sprawach karnych. Te wyro-
ki jednych bêd¹ zadowala³y i bêd¹ je oni uznawa-
li w³aœnie za dowód niezawis³oœci s¹dów, nieza-
le¿noœci s¹dów i sêdziego, a inni z kolei bêd¹ je
krytykowali ze wzglêdu na okreœlony system
wartoœci, którym siê kieruj¹. I proszê nie odbie-
raæ tych g³osów krytyki… Ja powiedzia³em, ¿e
z wieloma g³osami siê nie zgadzam i bêdê broni³
polskiego wymiaru sprawiedliwoœci, tak¿e w za-
kresie spraw karnych, oczywiœcie poza przypad-
kami wrêcz patologicznymi. Nie uda³o mi siê wte-
dy, kiedy by³em w Instytucie Pamiêci Narodowej,
wspólnie z moimi wspó³pracownikami wprowa-
dziæ do polskiej kultury prawnej pojêcia zbrodni
s¹dowej, niestety tak¿e, i muszê to ze smutkiem
powiedzieæ, z powodu braku wsparcia ze strony
œrodowiska sêdziowskiego. Nie obra¿am siê na
to, ale i nie odbieram innym, którzy krytykuj¹ ta-
k¹ postawê polskich sêdziów, prawa do takiej
w³aœnie krytyki. Proszê, ¿eby sêdziowie, a zw³a-
szcza pañstwo – mówiê o cz³onkach Krajowej Ra-
dy S¹downictwa, to jest ich rola – uzmys³awiali,
i¿ sêdzia, tak¿e sprawuj¹cy wymiar sprawiedli-
woœci, te¿ mo¿e byæ przedmiotem tego rodzaju
krytyki.

Oczekiwa³bym ze strony Krajowej Rady S¹do-
wnictwa bardziej zdecydowanego stanowiska nie
tylko w sprawach dotycz¹cych pewnych patologii,
które istniej¹, i nie tylko wtedy, kiedy ju¿ jest wy-
rok, kiedy sêdzia zostanie pozbawiony immunite-
tu, a nastêpnie skazany. Mamy przypadki, nie
chcê tutaj ich wymieniaæ, chocia¿by dotycz¹ce
korupcji… Chodzi o pewne rozwi¹zania systemo-
we, rzecz dotyczy przede wszystkim modelu karie-
ry sêdziego. Na tej sali dyskutowaliœmy na temat
tego, czy ten model kariery, mo¿e to nie jest naj-
lepsze s³owo, powinien byæ utrzymany, czy mo¿e
powinniœmy inicjowaæ, a mo¿e Krajowa Rada
S¹downictwa powinna… By³a tu konferencja,

zreszt¹ z udzia³em przedstawicieli Krajowej Rady
S¹downictwa, zorganizowana przez Komisjê
Ustawodawcz¹, na temat modelu kariery sêdzie-
go. Czy nie powinniœmy jednak zwróciæ uwagi na
to, ¿e stanowisko sêdziego, wykonywanie funkcji
sêdziego powinno byæ w³aœnie ukoronowaniem
kariery, jakkolwiek by to nazywaæ? To jest pro-
blem dotycz¹cy aplikacji sêdziowskiej. W tym ro-
ku sam mam doktoranta, który przyst¹pi we
wrzeœniu do egzaminu, ale wie, ¿e nie ma ¿adnych
szans na jakiekolwiek zatrudnienie ze wzglêdu na
jakieœ blokady itd. Nie upominam siê o tego jedne-
go cz³owieka, tylko o te kilkaset czy kilka tysiêcy
osób, które stan¹ w tym roku przed dylematem,
a mo¿e raczej przed problemem oceny celowoœci
podjêtej przed trzema laty decyzji, kiedy to wybra-
li tê aplikacjê.

Chodzi o jasne, czytelne, a one nie zawsze s¹
czytelne, kryteria zatrudnienia. To zreszt¹ doty-
czy nie tylko zawodu sêdziego, ale tak¿e zatru-
dniania na stanowiskach prokuratorskich. W tej
kwestii Krajowa Rada S¹downictwa powinna byæ,
powiedzia³bym, bardziej ekspresyjna. Zreszt¹ to
jest tak¿e kamyczek do naszego ogródka, zw³asz-
cza jeœli chodzi o sprawê, któr¹ chcia³bym zakoñ-
czyæ moje wyst¹pienie, Panie Marsza³ku.

Oczywiœcie bêdziemy chcieli – tu mówiê do pa-
na senatora Andrzejewskiego – wszyscy chcemy,
przyspieszenia postêpowañ, nie tylko karnych,
ale tak¿e cywilnych, administracyjnych, bo s¹dy
to nie tylko s¹dy powszechne, ale tak¿e s¹dy ad-
ministracyjne. Ale bez pieniêdzy to siê nie uda.
Ja pamiêtam ministra sprawiedliwoœci, który
póŸniej siê zapisa³… No, nie chcê ju¿ mówiæ, w ja-
ki sposób, ale przeze mnie przynajmniej nienaj-
lepiej oceniany. I on ju¿ wówczas, na pocz¹tku
lat siedemdziesi¹tych, myœla³ o informatyzacji,
o komputeryzacji s¹dów. To by³ pocz¹tek lat sie-
demdziesi¹tych. Mija trzydzieœci piêæ, szeœæ lat,
i my ca³y czas o tym mówimy. Wiem, ¿e jeden
z wiceprezesów S¹du Okrêgowego we Wroc³awiu
jest odpowiedzialny za tê sprawê w minister-
stwie, ale nie daje siê dzisiaj przy papierkowym
tylko obiegu dokumentów, bez wsparcia infor-
matycznego s¹dów znacz¹co przyspieszyæ tych
postêpowañ.

A tak naprawdê, proszê pañstwa, gdy idzie
o ocenê stanowiska sêdziów w Polsce, to tutaj sta-
nê tym razem w ich obronie, mówi¹c, ¿e nie
chcia³bym siê znaleŸæ w sytuacji, kiedy czwarta
w³adza wydaje wyroki i epatuje opiniê publiczn¹
swoimi pogl¹dami przed wyrokiem s¹du. Ilu nie-
winnych ludzi zosta³o u nas skazanych zanim wy-
miar sprawiedliwoœci odniós³ siê do ich zachowa-
nia? I nikt nie by³ potem w stanie przywróciæ im
czci i godnoœci, a ju¿ na pewno nie ci, którzy ma³y-
mi literkami gdzieœ na piêædziesi¹tej stronie prze-
praszali za nies³uszne oskar¿enia czy pomówie-
nia formu³owane przed piêcioma czy dziesiêcioma
laty. W tej mierze na pewno polski wymiar spra-
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wiedliwoœæ tê godnoœæ przywraca, aczkolwiek nie
zawsze w sposób skuteczny w œwiadomoœci opinii
publicznej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
W ostatniej sekundzie zg³osi³ siê pan senator

Andrzejewski.
Ale ma pan tylko piêæ minut, Panie Senatorze,

potem odbieram panu g³os.
(Senator Piotr Andrzejewski: Trzy minuty.)
Trzy minuty.

Senator Piotr Andrzejewski:
Proszê pañstwa, teraz podam casus ilustruj¹cy

coœ, co byæ mo¿e jest dobr¹ praktyk¹, ale
chcia³bym, ¿eby ona by³a stosowana na zasadzie
równoœci wobec prawa i proporcjonalnoœci.

Adam S³omka, przeœladowany przez policjê i,
wydaje mi siê, przez si³y jeszcze z dawnego PRL,
kiedy wraca³ ostatnio z ¿on¹ do domu po wygra-
nym procesie s¹dowym – bo go oskar¿ono, jak wi-
daæ, nies³usznie o jakieœ manipulacje przy kam-
panii wyborczej – to na ulicy zosta³ demonstracyj-
nie zaaresztowany przez policjê. Dorêczono mu
postanowienie s¹du o zastosowaniu kary aresztu
na dwa tygodnie celem przymuszenia do ujawnie-
nia maj¹tku. Jest to niespotykane chyba od wielu
lat demonstracyjne zastosowanie represji karnej
w stosunku do osoby represjonowanej przez poli-
cjê w Katowicach, przez s¹d w Katowicach. I pan
Krzysztof Zawada, sêdzia, t³umaczy³ siê, ¿e cho-
dzi³o o przymuszenie do ujawnienia maj¹tku, po-
niewa¿ S³omka przy poprzednich ujawnieniach
mówi³, ¿e nic nie ma. Tam by³a jeszcze kwestia
nieskutecznej egzekucji oœmiuset z³otych grzy-
wny, i w zwi¹zku z tym sêdzia zastosowa³ ten œro-
dek. Tylko ¿e dorêczono to postanowienie, wyko-
nano je w takim momencie, ¿e ono by³o nieprawo-
mocne. Bo sêdzia wyda³ to postanowienie
25 kwietnia 2008 r., i tylko czekano, ¿eby tego
cz³owieka demonstracyjnie zamkn¹æ. Przypom-
nê, ¿e to jest cz³owiek, któremu kiedyœ szef policji
zabi³ matkê, naje¿d¿aj¹c na ni¹ samochodem. Za-
³ó¿my, ¿e byæ mo¿e by³ to tylko wypadek przy pra-
cy ówczesnej milicji w Katowicach.

A mo¿e to jest nowy trend? Mo¿e wielcy poten-
taci – nie bêdê tu nikogo wymienia³ z nazwiska –
najbogatsi ludzie w Polsce, którzy nie sk³adaj¹ oœ-
wiadczeñ maj¹tkowych, wkrótce bêd¹ trafiaæ do
aresztu? Ja oczekiwa³bym od Krajowej Rady
S¹downictwa powielenia œrodków zastosowa-
nych przez pana sêdziego Krzysztofa Zawadê rów-
nie¿ w stosunku do innych osób celem przymu-
szenia ich do ujawnienia maj¹tku, jako standar-
du obowi¹zuj¹cego w Polsce. Aby nie by³ to wy-
j¹tek stosowany tylko… Bo inaczej bêdziemy mu-

sieli uznaæ to za przejaw dyskryminacji i walki po-
litycznej miêdzy obecnym systemem a ludŸmi sta-
rego systemu komunistycznego, którzy wci¹¿ je-
szcze odgrywaj¹ ogromn¹ rolê w s¹downictwie
i w policji. Oczekujê tak¿e stosownych wyjaœnieñ
w tym zakresie. Jak dalece Krajowa Rada S¹do-
wnictwa zechce powieliæ ten przyk³ad w stosunku
do niewymienianych z nazwiska, ale najbogat-
szych ludzi w Polsce, których siedziba jest w tej
chwili za granic¹, ale maj¹tki w Polsce, a którzy
z ró¿nych powodów œcigani s¹ w sprawach cywil-
nych. Ten areszt dotyczy sprawy cywilnej i przy-
muszenia do ujawnienia maj¹tku. Adam S³omka,
proszê pañstwa, nadal przebywa w areszcie w Ka-
towicach, jest to przedmiotem naszych interwen-
cji. I oczekujemy wyjaœnienia, jak dzisiaj mog³o do
tego dojœæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rzeczywiœcie trzy minuty.
Pani senator Janina Fetliñska.
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie jestem prawnikiem, wiêc w ogóle nie zamie-

rza³am zabieraæ g³osu, poniewa¿ mam bardzo do-
bre mniemanie o trzeciej w³adzy, a jedyny kontakt
z s¹dem, jaki mia³am, to by³a tak¿e sprawa cywil-
na, sprawa spadkowa, która zosta³a za³atwiona
bardzo elegancko i mi³o, w Krakowie zreszt¹.

A wiêc wszystko by³oby okey, gdyby nie to, co
s³yszê w moim biurze senatorskim od petentów,
którzy bardzo czêsto przychodz¹ do mnie
w sprawach s¹dowych. Tak jest ju¿ drug¹ ka-
dencjê. I muszê powiedzieæ, ¿e to, co s³yszê, jak
traktowani s¹ w s¹dzie zw³aszcza ludzie proœci,
rolnicy, ludzie biedni, którzy maj¹ problemy,
których nie staæ nawet na adwokata, a czasami
bywa tak, ¿e adwokaci z urzêdu nie bardzo do-
k³adaj¹ starannoœci… Wynika z tego, ¿e trakto-
wanie tych ludzi czêsto jest bardzo, powiedzia-
³abym, problematyczne.

I w tej sytuacji, wydaje mi siê, dobrze by³oby,
gdyby jednak rozprawy s¹dowe by³y nagrywane.
Wówczas byæ mo¿e stopieñ agresji – chocia¿ mo¿e
tak tego nie powinnam okreœlaæ – i sposób trakto-
wania przez sêdziów tych prostych ludzi, czêsto
zastraszonych, choæby tylko w sprawach cywil-
nych, by³by inny.

Wydaje mi siê, ¿e stosunek w³adzy do ludzi
najbardziej prawdziwie wyra¿a siê w jej stosunku
do prostego cz³owieka, który jest czêsto niezwykle
skromny, ma bardzo niewielkie mo¿liwoœci i poza
poczuciem godnoœci osobistej ma niewiele. I wy-
daje mi siê, ¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e jeœli cz³owiek
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ma bardzo niewiele albo nie ma nic, pozostaje mu
tylko poczucie godnoœci osobistej, to trzeba to
uszanowaæ. Gdyby na co dzieñ w s¹dzie to by³o
mo¿liwe, by³abym bardzo szczêœliwa. Chcia³a-
bym, ¿eby w moim biurze nie by³o takich smut-
nych refleksji, jakie s³yszê, niestety, niemal w ka-
¿dy poniedzia³ek. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Chcia³bym zapytaæ pana przewodnicz¹cego,

czy pan sêdzia chce ustosunkowaæ siê do tych
g³osów w dyskusji. Tak? To w takim razie zapra-
szam.

Proszê bardzo.

Wiceprzewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Roman Kêska:
Postaram siê mówiæ bardzo krótko. Na wstêpie

chcia³bym przypomnieæ, ¿e Krajowa Rada S¹do-
wnictwa w Polsce nie pe³ni ¿adnych takich fun-
kcji, jakie pe³ni Ministerstwo Sprawiedliwoœci.
A mówiê to dlatego, ¿e s¹ krajowe rady s¹downi-
ctwa, na przyk³ad w Hiszpanii, w Rumunii, na
Wêgrzech, które pe³ni¹ funkcje i krajowej rady,
i ministerstwa. I pewne sprawy, o których pañ-
stwo senatorowie tutaj mówili, to sprawy, za które
odpowiada ministerstwo, chocia¿ z krajowej rady
nie mo¿na zdj¹æ odpowiedzialnoœci, jeœli idzie
o zachowania sêdziów.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Roma-
szewskiego, dotycz¹ce orzeczeñ s¹dów dyscypli-
narnych w sprawie uchylenia immunitetów, po-
wiem, ¿e obecnie tymi sprawami zajmuj¹ siê s¹dy
dyscyplinarne, którymi w pierwszej instancji s¹
s¹dy apelacyjne. A jeœli odmawiaj¹ uchylenia im-
munitetu w sprawach, o których pan senator mó-
wi³, pisane s¹ przez prokuratorów IPN odwo³ania
do s¹du drugiej instancji, czyli do S¹du Najwy¿-
szego. Myœlê, ¿e Krajowa Rada S¹downictwa nie
mo¿e w tej kwestii zaj¹æ stanowiska, bo by³oby to
wp³ywanie na niezawis³oœæ sêdziów. Gdyby zajê³a
stanowisko, chocia¿ nie wiem, w którym momen-
cie, czy po wyroku s¹du pierwszej instancji, czy
po wyroku s¹du drugiej instancji, krytyczne sta-
nowisko co do wyroku… Prace rady polegaj¹ na
tym, ¿e zbiera siê maksimum dwadzieœcia piêæ
osób i gdy s¹ ró¿nice pogl¹dów, jest g³osowanie
i wtedy wiêkszoœci¹ g³osów ustalamy, jaki kszta³t
ma mieæ ustawa, i w takim przechodzi. Ju¿ siê
zdarza³o, ¿e rada uchwala³a jednym g³osem, ¿e za
czymœ optujemy, w szczególnoœci chodzi³o o opi-
niowanie projektów aktów prawnych. I tutaj, po-
dobnie jak w wypadku innych rozstrzygniêæ, tak-

¿e w wypadku rozstrzygniêæ w sprawach o uchyle-
nie immunitetów, gdyby rada podjê³a decyzjê, ¿e
ma ingerowaæ i recenzowaæ te orzeczenia, to bojê
siê, ¿e mog³aby siê spotkaæ z zarzutem wchodzenia
w niezawis³oœæ sêdziowsk¹. Te sprawy s¹ bolesne,
z ca³¹ pewnoœci¹. Ka¿dy z nas, cz³onków rady, ma
swoje pogl¹dy na ten temat, ale do tej pory ani nad
wyrokami s¹dów zwyk³ych, ani nad wyrokami
s¹dów dyscyplinarnych nie czyniliœmy tego ro-
dzaju debat.

Jeœli chodzi o kwestiê sprzeniewierzania siê
niezawis³oœci sêdziowskiej, to takie sprawy by³y
w Krajowej Radzie S¹downictwa, z tym ¿e ja tych
czasów ju¿ nie pamiêtam, poniewa¿ one by³y pro-
wadzone na podstawie ustawy chyba z 1996 czy
1997 r. By³ jakiœ okres na to, ¿eby krajowa rada,
po zapoznaniu siê z ocenami prezesów s¹dów
okrêgowych, sk³ada³a wnioski o wszczêcie postê-
powañ. Z tego, co wiem, ileœ tych postêpowañ by-
³o, ale nie wiem, jak siê one zakoñczy³y, bo to s¹
czasy dosyæ odleg³e, przynajmniej dla mnie jako
cz³onka rady.

Wracaj¹c do rozbie¿noœci w s¹downictwie,
powiem tak. Ka¿dy z nas chcia³by, ¿eby ich nie
by³o, choæ, szczerze mówi¹c, nigdy czy prawie
nigdy nie ma dwóch takich samych spraw. Ale
jeœli sêdziowie je dostrzegaj¹, dobrze by by³o, ¿e-
by i ustawodawca, i S¹d Najwy¿szy po prostu
starali siê te rozbie¿noœci usun¹æ. Albo przez
w³aœciw¹ legislacjê mo¿na by³oby to zrobiæ – ale
to ³atwo powiedzieæ: w³aœciw¹, tyle tylko, ¿e
zmieniamy te ustawy, zmieniamy, a one ci¹gle
s¹ z trudem interpretowane – albo przez w³aœci-
w¹ interpretacjê sêdziów. Niektórzy mówi¹, ¿e
prawo mo¿e byæ nawet, nie mówiê, ¿e z³e, ale ta-
kie sobie, jeœli sêdziowie je dobrze zinterpretuj¹,
pójd¹ we w³aœciwym kierunku, to bêdzie dobrze.
Tylko ¿e ten kierunek przez jednych jest widzia-
ny tak, a przez innych inaczej, w zale¿noœci od
tego, jaki maj¹ interes w sprawie. Ale ja siê z tym
pogl¹dem zgadzam. Taka praktyka funkcjonuje
w Anglii i Walii, i ci sêdziowie potrafi¹ prawo in-
terpretowaæ. U nas jest troszkê inny system,
wiêc wszyscy chcieliby mieæ gotowe rozstrzyg-
niêcia.

Tytu³em dygresji opowiem pañstwu, jak to by-
³o, kiedy w s¹dach, w wydzia³ach ksi¹g wieczy-
stych pojawili siê referendarze. Oni od pocz¹tku
walcz¹ o to, ¿eby byæ bardziej niezale¿nymi, ¿eby
ich funkcja by³a zbli¿ona do funkcji sêdziowskiej,
ale z drugiej strony chcieliby mieæ gotowe roz-
wi¹zania. Bo w jednym wydziale robi¹ tak,
a w drugim inaczej. Oni mówili tak: proszê nam
daæ wskazówkê, kto robi lepiej. Ja im t³umaczy-
³em: pañstwo jesteœcie tutaj niezale¿ni, niezawiœli
w rozstrzyganiu spraw wieczystoksiêgowych.
I bywa, ¿e przepis jest bardzo trudny do interpre-
tacji, oczywiœcie, jeœli S¹d Najwy¿szy czy s¹d dru-
giej instancji wyrazi jakieœ pogl¹dy na ten temat,
mo¿na z nich korzystaæ albo nie, ale niestety ge-
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neralnie interpretacja nale¿y do s¹du, a w tym
wypadku do referendarzy.

Co do reakcji mediów i polityków na wyroki je-
szcze raz chcê powiedzieæ, ¿e nikt z nas nie lubi
krytyki, ale myœlê, ¿e sêdziowie rozumiej¹, dlacze-
go ludzie krytykuj¹ wyroki. W ka¿dej sprawie cy-
wilnej – bo w sprawie karnej w³aœciwie ka¿dy mo-
¿e byæ niezadowolony, z wyj¹tkiem uniewinnio-
nych, ale i ci mówi¹, ¿e to zbyt d³ugo trwa³o – teo-
retycznie po³owa powinna byæ zadowolona z wy-
roków, a co najwy¿ej po³owa nie. Ale nieraz siê
zdarza, ¿e prawie wszyscy s¹ niezadowoleni, bo je-
den nie wygra³ tyle, ile chcia³, a drugi coœ tam je-
dnak przegra³. Tylko ¿e nam chodzi o co innego,
o to, ¿eby krytyka, jeœli ju¿ jest, a czasami musi
byæ, bo potrzeba wstrz¹su, to ¿eby przynajmniej
przez polityków, w szczególnoœci znacz¹cych poli-
tyków, by³a dokonywana w sposób nawi¹zuj¹cy
do tego, co by³o w wyroku, choæby ta krytyka by³a
okrutna. Trzeba powiedzieæ: nam siê taka inter-
pretacja przepisów prawa czy, nie wiem, taka ka-
ra nie podoba, i powiedzieæ, dlaczego ona jest nie-
adekwatna. Bo krytyka emocjonalna w³aœciwie
nic nie daje, a robi du¿o z³ego w œrodowisku. Co do
prasy, co do mediów – wiemy z czego one ¿yj¹, ale
te¿ przynajmniej od tych powa¿niejszych oczeki-
walibyœmy, ¿e skoro krytykuj¹, a maj¹ do tego
pe³ne prawo, to niech choæ troszkê krytykuj¹ me-
ritum wyroku, choæ troszkê nawi¹zuj¹ do tego, co
s¹d powiedzia³. Bo tak naprawdê s¹dy te¿ siê my-
l¹, chocia¿ próbuj¹ w dobrej wierze interpretowaæ
przepisy i siê nie myliæ.

Jeœli chodzi o spowolnienie postêpowañ s¹do-
wych, powiem, ¿e to jest bol¹czka s¹dów od wielu,
wielu lat. Myœlê, ¿e s¹ spore postêpy, ale liczba
spraw, jakie sp³ynê³y do s¹dów, zw³aszcza po
1990 r., by³a przera¿aj¹ca. Dopóki nie dosz³o do po-
wo³ania odpowiedniej liczby sêdziów, niektóre s¹dy
nie by³y po prostu w stanie tego przerobiæ, co wcale
nie znaczy, ¿e tu i tamniepracuje siê zbytwolno,nie
odracza siê niepotrzebnie itd., itd. Jest to przedmio-
tem krytyki ze strony prezesów, ze strony wizytato-
rów, jest to przedmiotem wizytacji s¹dowych, cza-
sami nawet, zreszt¹ coraz czêœciej, prowadzi do
wszczynania postêpowañ dyscyplinarnych.

Myœlê, ¿e problem lekarzy s¹dowych, który tu
zosta³ poruszony, lekarzy, którzy maj¹ zapobie-
gaæ przeci¹ganiu postêpowañ s¹dowych, jest pro-
blemem wiêkszym, ni¿ mog³o siê to wydawaæ na
pocz¹tku. W tej Izbie jest pan senator, który jest
równie¿ lekarzem s¹dowym, pracuje w moim
okrêgu. W tym okrêgu mamy zaledwie trzech le-
karzy s¹dowych. No, nikt siê do tego nie garnie.
I chwa³a panu senatorowi za to, ¿e siê zg³osi³. Ro-
biliœmy wszystko, ¿eby pozyskaæ ludzi. Jest
trzech, funkcjonuj¹ nieŸle, ale to za ma³o. W jed-
nych okrêgach jest z tym lepiej, a w innych gorzej.
Okazuje siê, ¿e œrodowisko medyczne nie chce,

mo¿e za te pieni¹dze, a mo¿e nie zawsze chodzi
o pieni¹dze, myœlê, ¿e chodzi te¿ i o…

(Senator Zbigniew Romaszewski: To s¹ du¿e
pieni¹dze.)

(Senator Piotr Zientarski: Nie, to siê nie op³aca.)
Ja myœlê, ¿e pieni¹dze mog¹ byæ wa¿ne, ale to

jest kwestia nie tylko pieniêdzy. To jest du¿a od-
powiedzialnoœæ, to s¹ pewne pretensje tego œrodo-
wiska, ludzi, którzy tam najczêœciej przychodz¹,
którzy próbuj¹ wymuszaæ zaœwiadczenia lekar-
skie wtedy, kiedy s¹ zdrowi. Powiem jeszcze tylko,
¿e do tej pory nie uda³o siê zrealizowaæ czy wyko-
naæ tej ustawy, poniewa¿ nie ma lekarzy s¹do-
wych.

Przypadki przedawnienia karalnoœci, niestety,
zdarzaj¹ siê w s¹dach, choæ coraz rzadziej. Od
wielu lat, mówiê to jako wiceprezes s¹du, ka¿dy
przewodnicz¹cy wydzia³u ma tak¹ listê, chodzi
oczywiœcie o sprawy karne, na której jest zapisany
termin, kiedy sprawa ulegnie przedawnieniu. I on
po prostu g³ow¹ odpowiada za to, ¿eby robiæ wszy-
stko, co tylko w jego mocy, ¿eby sprawa siê nie
przedawni³a. Bo tu ju¿ siê zaczynaj¹ postêpowa-
nia dyscyplinarne, i to inicjowane nie przez radê,
tylko przez prezesów s¹dów. Je¿eli jeszcze wyka¿e
siê sêdziemu, ¿e wyznacza³ termin raz na miesi¹c,
chocia¿ w takiej sprawie powinien by³ po prostu
zmusiæ pods¹dnych, ¿eby znaleŸli… Bywaj¹ ró¿ne
k³opoty, zdarzaj¹ siê k³opoty z obroñcami,
z pe³nomocnikami, oni maj¹ kompletnie za-
pe³nione kalendarze, jakieœ nadzwyczajne termi-
ny trzeba zmieœciæ. Niemniej jednak przedawnie-
nia to sprawa s¹dów. Dla mnie nie ma nic gorsze-
go ni¿ przedawnienie karalnoœci.

Jeœli chodzi o tak zwanego zwyk³ego cz³owieka
w s¹dzie, i myœlê, ¿e pañstwo senatorowie s³u-
sznie ten problem zauwa¿yli, to wygl¹da to tak, ¿e
sêdziowie popêdzani przez czas, popêdzani przez
liczbê spraw, które maj¹ do za³atwienia, podejrze-
wam, a nawet wiem, ¿e tak jest, czasami po prostu
temperuj¹ wypowiadaj¹cych siê w s¹dzie, zw³asz-
cza tak zwanych prostych ludzi. Ci ludzie, jeœli
ktoœ z pañstwa by³ w s¹dzie, to s³ysza³, chc¹ opo-
wiedzieæ o swoim problemie wszystko, jak to siê
u nas mówi, od Adama i Ewy. Czyli jak to by³o z t¹
miedz¹, jak to siê zaczê³o. S¹d oczywiœcie nie ma
na to czasu i bywa, ¿e czasami doœæ brutalnie
przerywa.

Ja akurat w swojej osobistej dzia³alnoœci sê-
dziowskiej wyznajê zasadê, ¿e lepiej posiedzieæ do
pi¹tej, siódmej czy ósmej i wys³uchaæ tych ludzi,
mo¿e delikatnie ich temperuj¹c, ¿eby nie powta-
rzali pewnych sekwencji, ale jednak ich wys³u-
chaæ. Co ciekawe, czasem z tego wys³uchania,
choæ siê wydaje to ma³o prawdopodobne, mo¿na
dowiedzieæ siê wielu rzeczy. Ba, czasem same
strony reaguj¹ na swoje wypowiedzi w taki spo-
sób, ¿e daje to do myœlenia.

Jeœli siê tak dzieje w s¹dach, ¿e przez brak cza-
su, przez statystykê, która wszystkich nas poga-
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nia, nie pozwala siê komuœ do koñca wypowie-
dzieæ, to nie jest dobrze. Tyle tylko, ¿e w spra-
wach, zw³aszcza w drugiej instancji, strony maj¹
adwokatów i te¿ siê chc¹ same wypowiadaæ – mi-
mo ¿e ci adwokaci o wszystkim, co istotne w spra-
wie, mówi¹ – bo uwa¿aj¹, ¿e jest demokracja, ¿e
w polskim s¹dzie mo¿na siê wypowiedzieæ. Moi
koledzy podchodz¹ do tego ró¿nie.

Podajê przyk³ad z mojego s¹du. Ja pozwalam
siê wypowiadaæ, chocia¿bym mia³ siedzieæ do wie-
czora. Ale niektórzy mówi¹: przecie¿ to strata cza-
su. Niedopuszczalne jest aroganckie potraktowa-
nie, i to obojêtne, czy starszych, czy nie starszych
ludzi, bo w s¹dzie to nie powinno mieæ miejsca.
I myœlê, ¿e w ka¿dej takiej sprawie, jeœli tylko po-
weŸmie o niej wiadomoœæ prezes czy rzecznik dys-
cyplinarny s¹du, jest prowadzone postêpowanie
dyscyplinarne. Do rady nie wszystkie sprawy do-
chodz¹. Prezesi czy rzecznicy w s¹dach sami pew-
ne rzeczy za³atwiaj¹, bo to po prostu œwiadczy
o kulturze s¹du, która niska byæ nie mo¿e.

Jeœli chodzi o jasnoœæ wyk³adu sêdziów, którzy
g³osz¹ uzasadnienia ustne, to dobrze by by³o, ¿e-
by wszyscy, którzy s¹ na sali, rozumieli, o czym
s¹d mówi. Z tym, ¿e trzeba by chyba by³o wyg³a-
szaæ dwa uzasadnienia, jedno takie stricte pra-
wnicze, a drugie dla tak zwanych normalnych lu-
dzi. Samo prawo jest czasami tak bardzo skompli-
kowane, ¿e wyt³umaczenie niektórym ludziom,
o co w tej sprawie chodzi, jest bardzo trudne. Nie
mówiê nawet o s¹dach powszechnych. Proszê
wzi¹æ pod uwagê s¹dy administracyjne; s¹ s¹dy
nad prawem, nie nad faktami, a wtedy wyt³uma-
czenie ludziom interpretacji, tego, jak s¹d zinter-
pretowa³ prawo, przepisy wielu ró¿nych ustaw,
jest naprawdê szalenie ciê¿kie. Mnie osobiœcie
spodoba³a siê praktyka Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Myœlê, ¿e wszyscy pañstwo, jak czytacie wy-
roki trybuna³u, to widzicie, ¿e jak siê to przeczyta,
to za bardzo nie wiadomo, o co chodzi, bo trzeba
nawi¹zaæ do przepisów. Ale trybuna³ ostatnio,
a mo¿e nie tylko ostatnio, ma zwyczaj, ¿e pisze dla
tak zwanych normalnych ludzi, o co w danej spra-
wie chodzi³o i co trybuna³ zrobi³. Bo jak czytamy
wyroki w Dzienniku Ustaw, to ten, kto siê nie zna,
kto nie wie, co to jest na przyk³ad przepis art. 220
kodeksu postêpowania cywilnego, naprawdê nie
wie, o czym trybuna³ napisa³. Myœlê, ¿e nied³ugo –
mam nadziejê, ¿e nied³ugo – we wszystkich
s¹dach te¿ bêdzie taki zapis w Internecie, na stro-
nie internetowej s¹du, na temat jakiejœ bulwersu-
j¹cej dane œrodowisko sprawy; chodzi o te ciekaw-
sze sprawy. Z tym, ¿e to dotyczy przysz³oœci, po-
niewa¿ przeprowadzono kontrolê stron interneto-
wych s¹dów i niektóre z nich wypada³y dobrze,
a inne tak sobie, jeœli chodzi o zasób informacji na
stronach i ich u¿ytecznoœæ dla tak zwanych nor-
malnych ludzi.

Przep³yw miêdzy zawodami sêdziowskimi to
jest problem, nad którym pracuj¹ wszyscy. Dzi-
siaj tego nie ma i s¹dzê, ¿e przy obecnym poziomie
p³ac szybko go nie bêdzie. Oczywiœcie wy³¹czam
z tego S¹d Najwy¿szy i mo¿e s¹dy apelacyjne, wo-
jewódzkie s¹dy administracyjne, bo tam jest spo-
ro kandydatów, natomiast do pozosta³ych s¹dów,
powszechnych, okrêgowych czy rejonowych, na-
prawdê nie ma wielu kandydatów. I niestety, do
czêœci z nich czasami s¹ zastrze¿enia innej natu-
ry. Ju¿ nie wspominam o tym, ¿e jeœli ktoœ ubiega
siê o nominacjê sêdziowsk¹ w wieku lat piêædzie-
siêciu piêciu – szeœædziesiêciu, to mu zostaje piêæ
lat do osi¹gniêcia wieku emerytalnego, a wtedy
zawsze jest podejrzenie œrodowiska w tym s¹dzie
okrêgowym czy apelacyjnym, ¿e po prostu chodzi
o ten stan spoczynku, a w³aœciwie o uposa¿enie
w stanie spoczynku. Co prawda w Anglii stano-
wisko sêdziego osi¹ga siê mniej wiêcej w wieku
piêædziesiêciu – piêædziesiêciu piêciu lat i jakoœ to
funkcjonuje.

Czy w s¹dach funkcjonuj¹ rodziny sêdziow-
skie? Jeœli mia³bym o tym mówiæ na przyk³adzie
mojego okrêgu, to nie. Jakoœ tak siê posk³ada³o,
¿e dzieci nie id¹ w œlady rodziców, poza jednym
czy dwoma wyj¹tkami. Ale s¹ te¿ takie s¹dy,
gdzie rzeczywiœcie s¹ ojciec, matka i dzieci. Czy
s¹ jakieœ preferencje? W tej chwili konkursy na
aplikacje, bo od tego trzeba zacz¹æ, s¹ przepro-
wadzane w s¹dach apelacyjnych. Jest tam czêœæ
pisemna w postaci testu, czyli jest to bardzo zo-
biektywizowany egzamin. I znowu na przyk³adzie
mojego ma³ego okrêgu: by³o ³adnych kilka wy-
padków na przestrzeni, o ile pamiêtam, oœmiu
czy dziewiêciu lat, ¿e dzieci sêdziów nie przecho-
dzi³y tego egzaminu czy konkursu na aplikacjê.
Jak jest w innych okrêgach, nie wiem, takich sta-
tystyk chyba nikt nie prowadzi; by³oby tak, gdy-
by ministerstwo tego za¿¹da³o. Jeœli osobiœcie
mia³bym siê wypowiedzieæ na ten temat, czym
mogê siê naraziæ kolegom sêdziom, to powiem, ¿e
mi siê podoba model francuski. Zgodnie z nim
ka¿dy ma prawo byæ sêdzi¹, niezale¿nie od tego,
kim s¹ jego rodzice, tylko ¿e tam jest zapis, o któ-
rym niektórzy mogliby powiedzieæ, ¿e godzi
w podstawowe prawa: owszem, mo¿e, ale nie
w tym okrêgu, gdzie pracuje ojciec. Osobiœcie mi
siê to podoba. Uwa¿am, ¿e dzieci sêdziów, je¿eli
s¹, powiedzmy, przeciêtnie uzdolnione, i tak ma-
j¹ wiêksze szanse, poniewa¿ mog¹ uzyskaæ – je-
szcze przed egzaminem, przed konkursem – pew-
ne rady, pewne podpowiedzi, jak do tego podejœæ,
od swoich rodziców sêdziów, jeœli powa¿nie trak-
tuj¹ oni swoje obowi¹zki rodzicielskie. I ju¿ z tej
przyczyny maj¹ na starcie ³atwiej od kolegów na
tym samym poziomie. Ale, odpowiadaj¹c ju¿
konkretnie na to pytanie: nikt nie prowadzi ta-
kich statystyk. Gdyby ministerstwo za¿¹da³o te-
go od prezesów s¹dów, to przypuszczam, ¿e do-
starczyliby informacji.
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Ka¿dy przypadek niegodnego zachowania siê
sêdziego winien byæ przedmiotem zainteresowa-
nia rady. I jest, proszê pañstwa, tylko ¿e, jak po-
wiedzia³em wczeœniej, czêœæ tych przypadków do
rady w ogóle nie dochodzi, poniewa¿ za³atwiaj¹ to
rzecznicy dyscyplinarni s¹dów. A jeœli coœ do rady
dojdzie, najczêœciej na skutek skarg obywateli,
traktujemy to z ca³¹ powag¹. Bo rada uwa¿a, ¿e
mo¿na nie napisaæ uzasadnienia w terminie,
nawet jak siê nie ma specjalnego powodu, mo¿-
na pope³niæ jakiœ b³¹d, ale niegodne zachowanie
siê sêdziego k³adzie na ³opatki ca³y system wy-
miaru sprawiedliwoœci, narusza godnoœæ urzêdu
sêdziego. To po prostu nie ma ¿adnego uspra-
wiedliwienia.

Jeœli chodzi o krytykê pod adresem poczynañ
rady, to tutaj nie mam nic do powiedzenia. Radê
jako radê, jako cia³o, które nie jest s¹dem, mo¿na
krytykowaæ za wszystko, zreszt¹ taka krytyka pod
jej adresem by³a kierowana. Ona siê nigdy o to nie
obra¿a. Sama rada jest bardzo zró¿nicowana, co
mog¹ poœwiadczyæ tutaj przedstawiciele Senatu.
Spieramy siê w wielu ró¿nych sprawach, mamy
odmienne pogl¹dy i tak byæ musi. W radzie s¹ sa-
mi prawnicy, jak sprawdzi³em.

Czy rada powinna zajmowaæ zdecydowane sta-
nowisko w sprawie pewnych patologii? Stanow-
czo tak. Jak powiedzia³em wczeœniej, rada za-
skar¿a wszystkie orzeczenia, które siê jej nie po-
dobaj¹; po prostu uwa¿a, ¿e takie sytuacje nie
mog¹ wystêpowaæ w s¹dach, wiêc skar¿y wszyst-
ko. Nara¿amy siê prawdopodobnie kolegom, uwa-
¿aj¹cym, ¿e jesteœmy gorsi ni¿ rzecznicy dyscypli-
narni, którzy czasami tego nie skar¿¹, gorsi ni¿
minister sprawiedliwoœci, ale uwa¿amy, ¿e w³aœ-
nie na radzie ci¹¿y g³ówna powinnoœæ, jeœli chodzi
o zwalczanie patologii w wymiarze sprawiedliwo-
œci. A co do patologii, o których wczeœniej by³a mo-
wa, czyli uchylania immunitetów sêdziom itd., to
w przeci¹gu ostatnich czterech lat rada zajmowa-
³a siê problemami w Gdañsku, w Suwa³kach,
w Bielsku-Bia³ej, ogl¹da³a wszystkie orzeczenia
i zajmowa³a stanowiska, i to zdecydowanie nega-
tywne, jeœli materia³y dostarczone przez prokura-
turê by³y jednoznaczne albo bliskie tego. Chcia³a
po prostu te zjawiska wykorzeniæ.

Pan senator Kieres poruszy³ problem dostêpu
do aplikacji adwokackiej, w ogóle dostêpu do
wszystkich stanowisk, tak¿e do stanowisk sê-
dziowskich. Powiem, ¿e od roku w³aœciwie ju¿ nie
ma w s¹dzie stanowisk, poza tymi najni¿szymi,
na których mo¿na by³oby zatrudniaæ inaczej ni¿
w drodze konkursu. Te konkursy sprawiaj¹ pre-
zesom sporo k³opotu, bo trzeba powo³aæ komisjê,
a to troszkê trwa. Zwolniæ siê ³atwo, zatrudnienie
kolejnego kandydata po konkursie zajmuje oko-
³o dwóch miesiêcy, bo najpierw og³asza siê w pra-
sie, w Internecie itd.

O konkursach na aplikacjê mówi³em, ale myœ-
lê, ¿e pan senator mia³ jeszcze na myœli konkurs
na stanowisko asesora. W wiêkszoœci s¹dów od-
bywa³o siê to w ten sposób, ¿e g³ównym kryterium
by³a ocena z egzaminu sêdziowskiego. Dosz³o do
tego, ¿e liczy³y siê dwie cyfry po przecinku, to zna-
czy wystawiano oceny z dwiema cyframi po prze-
cinku. Egzamin obejmuje dziewiêæ przedmiotów,
za które dostaje siê okreœlone oceny, powiedzmy,
4+, 4-, 5-. To wszystko jest prze³o¿one w rozpo-
rz¹dzeniu na pewne punkty i póŸniej wychodzi
z tego ocena, powiedzmy, 4,57, 4,98 itd. W wiêk-
szoœci przypadków kolegia s¹dów, które decydo-
wa³y, który kandydat spoœród ubiegaj¹cych siê
o asesurê powinien j¹ otrzymaæ, kierowa³y siê
w³aœnie t¹ ocen¹. Czy to jest dobre, czy nie, mo¿na
dyskutowaæ, ale to siê wydawa³o obiektywnym
kryterium. Tyle tylko, ¿e o ocenie decydowa³a ko-
misja w s¹dach apelacyjnych, która przeprowa-
dza³a ten egzamin. Wierzê, jestem przekonany, ¿e
by³y równe szanse dla wszystkich, ¿e kryteria oce-
ny na egzaminie sêdziowskim by³y jasne. Z kolei
kolegia s¹dów mog³y czasami zaproponowaæ czy
zaopiniowaæ pozytywnie kogoœ z niewiele ni¿sz¹
ocen¹, zw³aszcza w sytuacji, kiedy chodzi³o o sta-
nowisko w s¹dzie, w którym ma³o kto chcia³ byæ
albo w którym godzi³a siê byæ jakaœ osoba miesz-
kaj¹ca w pobli¿u. Oczywiœcie nie ma rozwi¹zañ
idealnych. Bêd¹c prezesem stara³em siê ogl¹daæ
wszystkie osoby, wszystkich kandydatów na ase-
sorów, oceniaæ wszystkie ich dokonania, spraw-
dzaæ dok³adnie oceny przeprowadzanych lustra-
cji, oceny sêdziów konsultantów, nie s³uchaj¹c
plotek, bo to jest wykluczone. I na tej podstawie
podejmowaliœmy decyzje o tym, kto powinien byæ
asesorem. Czy wszystkie decyzje by³y udane?
Z perspektywy czasu ju¿ widzê, ¿e nie, bo na przy-
k³ad okaza³o siê, ¿e osobowoœæ nie taka, ale to
trudno by³o w czasie aplikacji wykryæ.

Ostatni problem to nagrywanie rozpraw s¹do-
wych. Ono ju¿ w³aœciwie mia³o byæ, ale jeszcze nie
ma mo¿liwoœci technicznych. To rzeczywiœcie mo-
bilizowa³oby wszystkich do w³aœciwych zachowañ
na rozprawach: sêdziów, prokuratorów, adwoka-
tów i same strony. Same strony te¿ mog¹ to trochê
do siebie odnieœæ, bo ich zachowania bywaj¹ ró¿-
ne. Zawsze zachêca³em sêdziów, ¿eby nie korzy-
stali z najsurowszych kar, ¿eby nie karali od razu
grzywnami czy aresztami, jeœli ktoœ w emocjach
niew³aœciwie siê odezwie, ¿eby jednak stopniowali
karê i starali siê stosowaæ inne œrodki, a nie w³aœ-
nie takie, ale czasami i tak siê to zdarza. Myœlê, ¿e
nagrywanie rozpraw s¹dowych przyniesie pewne
k³opoty pod wzglêdem technicznym; jeszcze nie
jesteœmy na to przygotowani. Obecny pan mini-
ster sprawiedliwoœci powiedzia³ po konsultacjach
z prezesami s¹dów, ¿e jeszcze w tej chwili nie jes-
teœmy gotowi, ale jest to, jak myœlê, kwestia…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Z magnetofonu pu-
œciæ.)
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Nie chodzi o magnetofon, bo to jest tanie. Cho-
dzi o to, jak to przerobiæ na jêzyk pisany.

(Senator Zdzis³aw Pupa: Te panie wiedz¹.)
I tu jest problem. Te panie wiedz¹ doskonale,

ale takich specjalistów, jacy s¹ tutaj, s¹dy nie s¹
w stanie jeszcze zatrudniæ. Mnie siê podoba, jak
to robiono w s¹dach angielskich, gdzie by³o to na-
grywane i stenografowane. Bo jeœli to bêdzie tylko
nagrane, sama wiedza o tym, ¿e jest to nagrane,
bêdzie wystarcza³a na miesi¹c czasu, póŸniej
wszyscy bêd¹ ju¿ wiedzieli, ¿e to trzeba jeszcze od-
s³uchaæ, a s¹ to godziny ods³uchiwania; ktoœ to
musi potem przerabiaæ. Jestem tego zwolenni-
kiem, bo to wszystkich bêdzie dyscyplinowa³o.

I ostatnia sprawa, któr¹ poruszy³ pan senator
Andrzejewski. Chodzi o sprawê pana S³omki, któ-
rego wsadzono do aresztu za niewyjawienie maj¹t-
ku. Powiem tak: z tego, co siê zorientowa³em, to
chyba chodzi³o o wyjawienie maj¹tku w trakcie eg-
zekucji komorniczej jakiejœ grzywny czy innej na-
le¿noœci. Jest taka instytucja w kodeksie postêpo-
wania cywilnego, która pozwala zmusiæ d³u¿nika,
¿eby wyjawi³, jaki ma maj¹tek, jeœli okazuje siê, ¿e
komornik nie ma z czego egzekwowaæ. D³u¿nicy
niechêtnie stawiaj¹ siê w s¹dzie. S¹ za to karani,
czasami nawet aresztowani, je¿eli nie chc¹ tego ro-
biæ. Trudno mi siê wypowiadaæ o tym konkretnym
przypadku. Je¿eli chodzi³o to osiemset…

(Senator Zbigniew Romaszewski: To nie jest
sprawa egzekucji. Sprawa jest w toku.)

Sprawa jest w toku?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Tak, sprawa

jest w toku.)
Wydawa³o mi siê, ¿e pan senator Andrzejewski

powiedzia³, i¿ to by³a sprawa wyjawienia maj¹tku
w trakcie egzekucji komorniczej. Je¿eli nie, to nie
wiem. Tutaj z ka¿dym, czy bogatym, czy biednym
– ale na ogó³ to bogaci ukrywaj¹ maj¹tki i nie chc¹
ich wyjawiaæ – z ka¿dym, kto nie wyjawi, s¹d po-
st¹pi tak samo, czyli ukarze go grzywn¹ albo are-
sztem. Je¿eli sprawa ma inny charakter, to ja nie
chcê…

(Senator Ryszard Bender: O bogatych nie s³y-
szeliœmy, ¿eby ich karano.)

(Senator Zbigniew Romaszewski: Chcia³oby siê
us³yszeæ o bogatych.)

(Senator Piotr Zientarski: Bogaci p³ac¹, maj¹
pieni¹dze.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Komu?)
Przepisy pozwalaj¹, choæ to jest ostatecz-

noœæ, na wyjawienie maj¹tku w trakcie egzeku-
cji. To tyle.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê panu sêdziemu Romanowi Kêsce, wi-

ceprzewodnicz¹cemu Krajowej Rady S¹downi-

ctwa, za przedstawienie nam informacji o pracach
Krajowej Rady S¹downictwa w 2007 r.

Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z t¹ infor-
macj¹.

Jeszcze raz dziêkujê panu przewodnicz¹cemu.
Za chwilê og³oszê godzinn¹ przerwê. Przedtem

bêd¹ jeszcze zebrania klubów. By³y tam pewne
nieporozumienia co do sali. Za piêtnaœcie minut –
wyrêczê tu sekretarza – klub PO spotyka siê w sali
nr 217, a klub PiS w sali nr 179. Zosta³a zmienio-
na sala, dlatego informujê o tym pañstwa senato-
rów.

Proszê jeszcze o odczytanie pozosta³ych komu-
nikatów.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Ko-

misji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci poœwiêco-
ne rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych w drugi
czytaniu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania karnego odbêdzie siê bezpoœrednio
po og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 182.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czyli spotykamy siê o 14.15, po przerwie.
Potem bêdzie jeszcze punkt dotycz¹cy rzeczni-

ka praw dziecka i g³osowania. Najpierw bêdzie
wybór przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodo-
wej – to pana senatora powinno interesowaæ –
a potem kolejne g³osowania, ju¿ w normalnym
trybie.

(Senator Ryszard Bender: Drugiej przerwy nie
bêdzie?)

Chyba ¿e ktoœ sobie za¿yczy. Ale mam nadziejê,
¿e nie, bo znowu bêdzie tu tak, jak mówi³ przed
chwil¹ pan przewodnicz¹cy rady: siedz¹ do wie-
czora, ¿eby wszystkich wys³uchaæ. My czasami
te¿ mamy takie tendencje. Myœlê, ¿e nie powinniœ-
my przesadzaæ z tymi tendencjami.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 15
do godziny 14 minut 18)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: uchwa³a Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyra¿enia
zgody na powo³anie Rzecznika Praw Dziecka.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziec-
ka, rzecznika praw dziecka powo³uje Sejm za zgo-
d¹ Senatu.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 tej ustawy, Senat podej-
muje uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na po-
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wo³anie rzecznika w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzy-
mania przez Senat uchwa³y Sejmu w tej sprawie.
Senat otrzyma³ uchwa³ê z Sejmu w dniu 23 lipca
2008 r. Jest ona zawarta w druku senackim
nr 216.

Przypominam, ¿e Sejm powo³a³ na stanowisko
rzecznika praw dziecka pana Marka Michalaka.

Przypominam równie¿, ¿e zgodnie z art. 91
ust. 2 Regulaminu Senatu, Senat mo¿e wezwaæ
powo³anego przez Sejm rzecznika praw dziecka do
z³o¿enia wyjaœnieñ i udzielenia odpowiedzi na py-
tania senatorów.

W zwi¹zku z tym czy ktoœ z pañstwa senatorów
chce zadaæ jakieœ pytanie panu Markowi Michala-
kowi lub te¿ prosiæ o z³o¿enie wyjaœnieñ?

Aha.
Proszê zapisaæ.
(G³os z sali: Jest pan rzecznik?)
(G³os z sali: Nie ma.)
(G³os z sali: Jest.)
Proszê jeszcze raz podnieœæ rêce i od razu zapi-

szemy.
(Poruszenie na sali)
Dobrze, dobrze. Zaczniemy od pana mar-

sza³ka.
Pan marsza³ek Romaszewski, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Moja propozycja by³aby taka, ¿eby rzecznik

przedstawi³ nam w ogóle wizjê funkcjonowania tej
instytucji, bo to wcale nie jest prosta wizja. To zo-
sta³o do konstytucji wprowadzone, ¿e tak po-
wiem, bokiem. Istnieje instytucja rzecznika praw
obywatelskich, te funkcje siê nak³adaj¹ itd., itd.
Co w warunkach bardzo ograniczonego bud¿etu,
bo z zasady taki on jest, rzecznik zamierza zrobiæ
w tym momencie, czym siê zajmowaæ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Ja bym poprosi³ pana rzecznika o zajêcie miej-

sca tutaj, tak ¿eby móg³ odpowiadaæ na zadane
pytania.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Bardzo dziêkujê za zaproszenie.
Oczywiœcie bardzo chêtnie panu senatorowi

przedstawiê wizjê, aczkolwiek za³¹czy³em zarys
koncepcji dzia³ania urzêdu. W Sejmie on zosta³
przekazany. Jeœli w Senacie nie, to powiem po-
krótce, co zawiera, bo przedstawienie ca³ej kon-
cepcji trwa³oby pewnie bardzo d³ugo.

Wychodzê z za³o¿enia, ¿e dzieckiem jest osoba
od momentu poczêcia do uzyskania pe³noletno-

œci. Ochrona dziecka jest procesem niezwykle
trudnym i wieloaspektowym, zwi¹zanym z obo-
wi¹zkiem zabezpieczenia dzieci, ich godnoœci,
praw i wolnoœci przed dyskryminacj¹, deprawa-
cj¹, przemoc¹ czy innymi formami nadu¿yæ.

Pañstwo jest g³ównym gwarantem praw dziec-
ka. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ju¿
w art. 1 stanowi, ¿e Polska jest dobrem wspólnym
wszystkich obywateli – i tych du¿ych, i tych ma-
³ych. W moim przekonaniu, ta zasada nakazuje
dzia³aæ wszystkim organom pañstwa tak, by dzie-
ci w Polsce mocniej odczuwa³y, ¿e to jest równie¿
ich pañstwo, ich Rzeczpospolita i ich wspólne do-
bro, z którego w równym stopniu wraz z innymi
obywatelami maj¹ prawo korzystaæ.

G³ównym zadaniem rzecznika praw dziecka jest
zawsze stanie na stra¿y praw dziecka. Prawa dziec-
ka nie s¹ ¿adnymi prawami sztucznymi, choæ nie-
raz spotykamy siê z takim okreœleniem. Jest to typ
praw cz³owieka i bezpoœrednio z tego typu one wy-
p³ywaj¹. Godnoœæ dziecka i godnoœæ cz³owieka do-
ros³ego maj¹ tak¹ sam¹ wartoœæ, zatem i ochrona
praw dzieci powinna byæ przynajmniej na tym sa-
mym poziomie, jeœli nie wy¿szym. Naturalnym œro-
dowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina.

Okreœli³em kilka priorytetów dzia³ania rzeczni-
ka praw dziecka, którymi, tak uwa¿am, powinien
on siê zaj¹æ. Oczywiœcie bêd¹ dochodzi³y kolejne
kwestie – zg³aszane, inicjowane czy te¿ formu³o-
wane przez rzecznika. Wœród nich jest przemoc
wobec dzieci i bieda wœród dzieci. Ostatnie nieza-
le¿ne badania rzecznika praw dziecka w sprawie
biedy by³y robione w 2003 r., wiêc na dzieñ dzi-
siejszy mo¿emy nie mieæ wiarygodnych informa-
cji. Ja bardzo du¿e znaczenie przywi¹zujê do za-
pobiegania przemocy. Uwa¿am i z w³asnego do-
œwiadczenia wiem, ¿e w tym celu nale¿y zapewniæ
bardzo dobr¹ koordynacjê i nadzór nad prac¹
s³u¿b zajmuj¹cych siê dzieæmi – i szkó³, i s¹dów,
i prokuratorów, i kuratorów s¹dowych, i organi-
zacji pozarz¹dowych, i placówek opiekuñczo-wy-
chowawczych, i oœrodków zdrowia, i wszystkich
instytucji, które zajmuj¹ siê dzieckiem. Nie dopie-
ro patrzeæ na dziecko, kiedy ono wypadnie przez
okno czy zostanie wyrzucone. Nale¿y wczeœniej
wiedzieæ, czy to dziecko uczêszcza³o na szczepie-
nia, czy przychodzi³a pielêgniarka œrodowiskowa,
czy zauwa¿y³a wczeœniej jakieœ dziwne objawy.
Wtedy mo¿e niejednokrotnie mo¿na by³oby temu
zapobiec.

Tutaj da³em taki punkt – dziecko w rodzinie.
Relacje miêdzy rodzicami a dzieæmi czêsto s¹ w ja-
kiœ sposób zaburzone albo nieraz jest ich wrêcz
brak. Uwa¿am, ¿e rzecznik praw dziecka powi-
nien inicjowaæ dzia³ania, zachêcaæ, edukowaæ
i interweniowaæ wtedy, kiedy ten problem wystê-
puje. Skrajn¹ postaci¹ tego zjawiska w praktyce
¿ycia spo³ecznego jest z jednej strony eurosiero-
ctwo, z drugiej strony brak poszanowania praw
ojca, w szczególnoœci w przypadku sytuacji roz-
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wodowych. Jeœli chodzi o eurosieroctwo, to ostat-
nio w Kancelarii Prezydenta by³a konferencja
z okazji Dnia Ojca, na której podano liczbê euro-
sierot: sto piêædziesi¹t tysiêcy. Niedawno jeden
z ogólnopolskich dzienników zwielokrotni³ to do
kilkuset tysiêcy i stu dwudziestu tysiêcy rodzin.
Myœlê, ¿e to te¿ jest problem, którym nale¿y siê za-
j¹æ.

Uwa¿am, ¿e nadal zbyt du¿o dzieci przebywa
w domach dziecka i nale¿a³oby popracowaæ nad
tym, ¿eby, po pierwsze, wspieraæ rodzinê, po drugie,
zachêcaæ, jeœli ju¿niema innegowyjœcia, do tworze-
nia rodzinnych systemów opieki.

Jeœli chodzi o edukacjê, to, jak ju¿ powiedzia³em,
jest sto piêædziesi¹t tysiêcy eurosierot, a byæ mo¿e
wiêcej. Wiêkszoœæ z tych dzieci nie uczêszcza na za-
jêcia szkolne, wiêc rosn¹ bardzo du¿e zaleg³oœci.

Opieka zdrowotna. Rzecznik praw dziecka po-
winien zwróciæ uwagê na to, ¿e ze stanem zdrowia
dzieci nie jest najlepiej. 75% polskich dzieci ma
ró¿nego rodzaju wady krêgos³upa, skoliozy. Temu
mo¿na zapobiegaæ, to mo¿na leczyæ, jeœli siê to
wczeœniej rozpozna. 80% polskich dzieci ma pró-
chnicê. Na drugim miejscu pod wzglêdem umieral-
noœci dzieci w naszym kraju s¹ choroby nowotwo-
rowe. Rozmawia³em o tym z pani¹ profesor Chy-
bick¹, szefow¹ Polskiego Towarzystwa Pediatrycz-
nego. Du¿ej czêœci tych przypadków mo¿na zapo-
biegaæ. Nale¿y zwróciæ uwagê na ochronê przed
uzale¿nieniami, na ochronê zdrowia psychiczne-
go. Dzieci coraz czêœciej wpadaj¹ w depresjê.

¯eby instytucja rzecznika praw dziecka mog³a
wype³niaæ swoj¹ misjê, musi byæ sprawna i musi
byæ skuteczna. Wiem, ¿e w tym zakresie powstaje
ju¿ nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw Dziec-
ka. Uwa¿am, ¿e powinna ona nadaæ rzecznikowi
dodatkowe kompetencje i wzmocniæ istniej¹ce, bo
do tej pory rzecznicy bardzo czêsto spotykali siê
nawet z problemem braku odpowiedzi na zapyta-
nia, które wysy³ali. Nie zawsze one do nich docho-
dzi³y. I wiele, wiele innych rzeczy. Na przyk³ad nie
mogli wystêpowaæ w obronie dziecka przed s¹da-
mi, nie mogli kontrolowaæ placówek bez zapowie-
dzi. A siñce po tygodniu ju¿ zanikaj¹, nawet
u dziewiêciomiesiêcznego dziecka. Tak wiêc to te¿
jest wa¿ny punkt, który powinien byæ wprowa-
dzony do ustawy.

Koñcz¹c omawianie koncepcji, podzielê siê mo-
j¹ refleksj¹: osobiœcie uwa¿am, ¿e urz¹d rzeczni-
ka praw dziecka jest bardzo potrzebn¹ w Polsce
instytucj¹, potrzebn¹ dzieciom. Dziêkujê bardzo.

(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Poniewa¿ zapewne nie zapisa³em wszystkich

zg³aszaj¹cych siê, w zwi¹zku z tym przeczytam,

kogo zapisa³em. Osoby, które pomin¹³em, proszê
o zg³oszenie siê jeszcze raz.

Zapisa³em panów senatorów: Cichosza, Skoru-
pê, Sadowskiego, Dajczaka, Kraskê, Augustyna,
Bendera, Ryszkê.

I, jak widzê, senator Andrzejewski.
(Senator Piotr Andrzejewski: Je¿eli to nie zosta-

nie wyczerpane…)
Je¿eli mo¿na, to niech pan popatrzy.
(Senator Witold Idczak: Ju¿ zapisujê. Proszê je-

szcze sekundê zaczekaæ.)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Jeszcze ja.)
Tak, tak, pana zapisa³em…
(Senator Piotr Zientarski: Nie Cichosza, tylko

Cichonia.)
(G³os z sali: Cichoñ. Te¿ na „c”, tylko…)
Jest senator Cichoñ.
Kto jeszcze? Pan senator Szaleniec.
Niech pan wpisuje.
Dobrze, poniewa¿ jest du¿o zg³aszaj¹cych siê,

poproszê o krótkie pytania. Na pewno bêdzie mo¿-
na jeszcze powtarzaæ…

Pan senator Zbigniew Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Chcia³bym spytaæ pana rzecznika, jakie jest

pañskie doœwiadczenie w pracy z dzieæmi. W ogóle
droga zawodowa i przygotowanie. W kilku s³o-
wach, je¿eli mo¿na.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Dobrze.
Dwadzieœcia jeden lat pracy z dzieæmi i na rzecz

dzieci w organizacjach pozarz¹dowych. Wielopro-
filowe usprawnianie dzieci na poziomie licencjac-
kim, resocjalizacja na poziomie magisterskim,
studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i orga-
nizacji pomocy spo³ecznej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Skorupa. Proszê bardzo o pytanie.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Kandydacie na Rzecznika – niech koledzy

sprostuj¹, jeœli trzeba – jak pan widzi problem
pracy dzieci? Otó¿ dzieci pracuj¹, czasem razem
z rodzicami, w restauracjach, kawiarniach, kar-
czmach regionalnych, nawet w godzinach noc-
nych, co jest nie do koñca zgodne z kodeksem pra-
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cy. Jest ju¿ pewn¹ tradycj¹, ¿e dzieci graj¹ na in-
strumentach w zespo³ach regionalnych…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam
bardzo, Panie Senatorze. Prosi³bym o spokój, do-
brze?)

Ze strony rodziców jest przyzwolenie na tê pra-
cê. Jak pan to ocenia? Czy ma pan zamiar prze-
ciwdzia³aæ takim sytuacjom?

Odniós³ siê pan do sprawy biedy wœród dzieci.
Jak pan siê odniesie do takiej sytuacji, ¿e nieko-
niecznie biedne dzieci, tylko nastolatki uczestni-
cz¹ w nocnych dyskotekach, imprezach maso-
wych, gdzie nara¿eni s¹ na utratê czy wadê s³u-
chu ze wzglêdu na natê¿enie ha³asu, gdzie nara-
¿eni s¹ na postêpuj¹c¹ demoralizacjê, spo¿ywa-
nie alkoholu i œrodków odurzaj¹cych, a nawet
narkotyków? Jak pan zamierza uporaæ siê z tym
problemem? Dziêkujê.

(Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam bardzo. Panowie Senatorowie,

proszê siê nie œmiaæ, proszê zachowaæ powagê.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Myœlê, ¿e rzecznik stoi na stra¿y praw dziecka.

A wiêc zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa.

(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Sadowski, proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, zosta³ pan powo³any przez

Sejm na rzecznika praw dziecka. Czy czuje pan
wewnêtrzne powo³anie, powo³anie duchowe? Bo
jest to nawet swego rodzaju zawód, bym powie-
dzia³, tak jak policjant, lekarz, nauczyciel. Czy ma
pan takie przekonanie? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie wi¹¿e siê z tym, ¿e Konwencja
Praw Dziecka wynika z Powszechnej Deklaracji
Praw Cz³owieka, uchwalonej przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. Jest ona pocho-
dn¹ powszechnej deklaracji. Jak pan na wstêpie
swojej wypowiedzi zauwa¿y³, dzieckiem jest osoba
¿eñska b¹dŸ mêska, która nie ukoñczy³a osiem-
nastego roku ¿ycia. To jest najkrótsza definicja.
Prawa dziecka s¹ czêsto ³amane w ró¿nych dzie-
dzinach.

Nie mieœci siê to w formule jednominutowego
pytania, ale jak pan chce nawi¹zaæ wspó³pracê
z rzecznikami praw ucznia w szko³ach i jak¹ pan
bêdzie przywi¹zywa³ wagê do tej wspó³pracy? To
jest bardzo istotny problem, bo rzecznicy praw u-
cznia, najczêœciej powo³ywani za zgod¹ samo-
rz¹du szkolnego, nie zawsze przestrzegaj¹ praw
ucznia, a tym samym praw dziecka. Te dwa pyta-
nia. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Myœlê, ¿e moja droga zawodowa i rozpoczêcie

jej w wieku szesnastu lat œwiadczy o pewnym po-
wo³aniu do pracy z dzieæmi. Nie wytrzyma³bym
dwudziestu jeden lat w organizacji pozarz¹dowej
pracuj¹cej z trudnymi dzieæmi, z trudnymi przy-
padkami, gdybym tego nie lubi³ i nie czu³. Ja ju¿
o prawach dziecka mówi³em, kiedy w Polsce one
jeszcze nie do koñca obowi¹zywa³y. To odpowiedŸ
na pierwsze pytanie.

I na drugie pytanie. Oczywiœcie, rzecznik praw
dziecka ma staæ na stra¿y praw dziecka. Jeœli inny
rzecznik je ³amie… A rzecznik praw ucznia nie jest
¿adn¹ formaln¹ instytucj¹, jest powo³ywany na te-
renie szko³y, ale jeœli wype³nia dobrze swoje zada-
nia, to nale¿y go wspomóc. Znam bardzo dobrych
rzeczników praw ucznia powo³ywanych przez sa-
me dzieci. Dzieci najlepiej weryfikuj¹, kto jest do-
bry, a kto jest z³y. Ale jeœli on ³amie prawa ucznia,
to w tym momencie nale¿y interweniowaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Kraska, proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wiele siê mówi o kwestii karcenia dzieci i u¿y-

wania przemocy fizycznej. Niejednokrotnie œrodki
masowego przekazu dopuszcza³y siê manipulacji,
ukazuj¹c drastyczne przyk³ady znêcania siê nad
dzieæmi przez rodziców czy opiekunów i stwarza-
j¹c wra¿enie powszechnoœci takiego stanu. Prag-
nê zapytaæ, czy uwa¿a pan za zasadn¹ zmianê
przepisów prawa dotycz¹cych kwestii przemocy
w rodzinie? A je¿eli tak, to w jakim kierunku te
zmiany powinny pójœæ? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. W którymœ z wczorajszych wy-
wiadów powiedzia³ pan, ¿e klaps od matki to tak,
a od ojca ju¿ nie. Czy mo¿e pan to rozwin¹æ?
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Najpierw odpowiem na drugie pytanie. Nie po-

wiedzia³em, ¿e od mamy tak, a od taty nie, przy-
wo³uj¹c tam nawet jednego ze znanych silnych
mê¿czyzn, z którym przed momentem rozmawia-
³em, powiedzia³, ¿e bardzo dobrze mo¿emy wal-
czyæ o prawa dziecka razem. To nie jest tak. Klaps
w ogóle nie jest dobr¹ metod¹ wychowawcz¹, od
kogokolwiek by by³.

(G³os z sali: Strongman.)
Jest to przemoc wprost, a przepisy konstytucji

stanowi¹, ¿e nie wolno stosowaæ w naszym kraju
kar cielesnych i to tak¿e dotyczy dziecka. Tak jak
powiedzia³em we wstêpie do swojej koncepcji, to
te¿ s¹ obywatele i to nie drugiej kategorii.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Augustyn, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Rzeczniku, 90% wyst¹pieñ generalnych

rzecznika dotychczas nie przynosi³o ¿adnych re-
zultatów. St¹d te¿ bardzo czêsto ta funkcja by³a
lekcewa¿ona, niektóre instytucje nawet nie odpo-
wiada³y na zapytania. Chcemy temu zapobiec.
Jest ju¿ projekt zmiany ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka. Bêdzie on wzmacniaæ pañsk¹ pozycjê
wobec organów administracji, wobec instytucji
zajmuj¹cymi siê dzieæmi, zobowi¹zuj¹c je do re-
akcji. Nawet bêdzie pan mia³ mo¿liwoœæ wniosko-
wania o wyci¹gniêcie sankcji wobec osób naru-
szaj¹cych prawa dziecka. Mo¿na by powiedzieæ –
nareszcie. Zapewne zna pan ten projekt.
Chcia³bym, ¿eby pan siê do niego odniós³, bo to
siê naszej Izbie przyda, kiedy wkrótce bêdziemy
nad nim procedowaæ. Jak pan uwa¿a, co jeszcze
ewentualnie nale¿a³oby tam zrobiæ? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Bardzo proszê.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Panie Senatorze, to jest bardzo dobry projekt,

aczkolwiek s¹ tam jeszcze pewne braki. Ja bym
zwróci³ uwagê na to, ¿e rzecznik nie jest jeszcze
w tym projekcie upowa¿niony do przy³¹czania siê

i wystêpowania przed Trybuna³em Konstytucyj-
nym, a to na pewno te¿ by go wzmocni³o, i nie ma
prawa kasacji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Rzeczniku, z zadowoleniem przyj¹³em –

myœlê, ¿e wielu senatorów równie¿ – pana stwier-
dzenie wypowiedziane na pocz¹tku, ¿e jako dziec-
ko rozumie pan istotê od chwili poczêcia. Bardzo
to buduje – ¿e tak powiem – ¿e rzecznik zajmuje
takie stanowisko. Pragnê zapytaæ, czy by³by pan
za tym, co podjê³a Stolica Apostolska, ¿eby mo¿na
by³o przyj¹æ – zw³aszcza ONZ i inne organizacje
miêdzynarodowe oraz parlamenty – moratorium
w sprawie aborcji. Ja o tym mówi³em przed nie-
spe³na miesi¹cem w Zgromadzeniu Parlamentar-
nym Rady Europy i nie spotka³em siê ze sprzeci-
wem. Gdyby le¿a³o to równie¿ w gestii pana zain-
teresowañ i mo¿liwoœci dzia³ania, to by³oby bar-
dzo dobrze dla Polski, dla moralnoœci katolickiej
i chrzeœcijañskiej oraz dla samej sprawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Odpowiadam na pytanie: ja tutaj nie odkry³em

Ameryki. W ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka
jest zapis, który wprost definiuje, kim jest dziec-
ko. Nie k³óci siê on, broñ Bo¿e, z moimi przekona-
niami i dlatego umieœci³em go jako pierwszy
punkt swojego zarysu.

Szczerze mówi¹c, nie czujê siê kompetentny,
¿eby w jakiœ sposób opiniowaæ dzia³alnoœæ Stolicy
Apostolskiej.

(Senator Ryszard Bender: Czy mo¿e pan, ¿e tak
powiem, pochwaliæ lub…)

Panie Senatorze, myœlê, ¿e musia³bym siê z tym
lepiej zapoznaæ.

(Senator Ryszard Bender: Uuu!)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Mam trzy konkretne pytania. Jak pan ocenia

swojego poprzednika, minister Ewê Sowiñsk¹?
Jakie mia³a sukcesy, jakie pope³ni³a b³êdy? To
pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Gdyby by³ pan
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rzecznikiem praw dziecka, to jak zachowa³by siê
pan w sprawie ci¹¿y czternastoletniej Agaty
z Lublina? Trzecie pytanie. Jak pan ocenia rozpo-
czêcie edukacji dziecka od szóstego roku ¿ycia,
chodzi o nauczanie pocz¹tkowe, o szko³ê podsta-
wow¹, a jak od pi¹tego roku ¿ycia? Pytam, bo ma
to byæ wprowadzone w przysz³ym roku. Jak pan to
ocenia?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Rzeczniku.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Odpowiadaj¹c na pierwsze pytanie, powiem, ¿e

ja nie dam siê wci¹gn¹æ w jakiekolwiek wydawa-
nie opinii na temat moich poprzedników, by³aby
to pewna niezrêcznoœæ. Ja myœlê, ¿e maj¹ oni na
swoim koncie, zarówno jeden, jak i drugi, bardzo
du¿e osi¹gniêcia, a pewne dzia³ania niejako to
przyæmiewaj¹. Zostawiê to na takim etapie.

Jeœli chodzi o dziewczynkê, która ma problem,
powa¿ny problem, to myœlê, ¿e nale¿a³oby, po
pierwsze, rozpoznaæ ten problem, a po drugie, za-
pewniæ jej poczucie bezpieczeñstwa i przedstawiæ
wszystkie mo¿liwe rozwi¹zania, ¿eby ona mog³a
zgodnie z w³asnym i swoich rodziców sumieniem
podj¹æ decyzjê.

(Rozmowy na sali)
Tutaj trzeba staæ na stra¿y prawa. Obowi¹zuje

pewne prawo, nie wolno wychodziæ poza jego za-
kres.

Przepraszam, trzecie pytanie dotyczy³o…
(Senator Czes³aw Ryszka: Edukacji szeœciolat-

ków i piêciolatków.)
Tak, to jest temat, który siê przewija ostatnio

dosyæ czêsto. Myœlê, ¿e tutaj nale¿a³oby mimo
wszystko siêgn¹æ do autorytetów, do opinii ludzi,
którzy przez lata i bezpoœrednio nabyli doœwiad-
czenie, pracuj¹c z piêcio- i szeœciolatkami. Po za-
siêgniêciu takiej opinii mogê odpowiedzieæ na to
pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:
W nieodleg³ej przesz³oœci rzecznicy praw dziec-

ka byli krytykowani miêdzy innymi za niew³aœci-
we czy s³abe kontakty z parlamentem, z Sejmem
i z Senatem. Jak pan jako rzecznik widzi tê

wspó³pracê? W jaki sposób pan by tê wspó³pracê,
mo¿na powiedzieæ, rozwin¹³, jak by pan tê
wspó³pracê kszta³towa³, aby równie¿ informacja
o dzia³alnoœci rzecznika praw dziecka by³a w³aœci-
wa. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. S¹ niejako dwie filozofie wy-
chowywania dzieci. Jedna filozofia mówi o wycho-
wywaniu bezstresowym, na zasadzie: róbcie, co
chcecie, o pozwalaniu dziecku na ró¿nego rodzaju
dzia³ania; druga filozofia mówi o tym, ¿e nale¿y
dzieci kochaæ i karciæ. W pierwszym przypadku
mo¿emy mieæ do czynienia z tak¹ sytuacj¹, ¿e je-
¿eli nie bêdziemy dzieci karciæ, tylko pozwolimy
na swobodne wychowywanie, to póŸniej bêdzie je
wychowywa³a policja pa³kami, pa³owaniem. Wi-
dzimy na stadionach, podczas buntów stadiono-
wych tego typu wychowywanie. Ku której koncep-
cji czy filozofii wychowania pan by siê sk³ania³?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Odpowiadaj¹c na pierwsze pytanie, powiem, ¿e

jeœli ta wspó³praca by³a s³aba, to Ÿle. Uwa¿am, ¿e
rzecznik ma obowi¹zek wspó³pracy w sprawach
dotycz¹cych dzieci z poszczególnymi komisjami
i w Sejmie, i w Senacie, wiêc chcia³bym, ¿eby taka
wspó³praca by³a prowadzona.

Jeœli chodzi o formê wychowania, to ja osobi-
œcie nie jestem zwolennikiem wychowania bez-
stresowego, jestem przeciwnikiem bicia, ale nie
jestem zwolennikiem wychowania bezstresowe-
go, bo dziecko niezaopatrzone w odpowiednie me-
chanizmy dopiero wtedy, kiedy wchodzi w doros³e
¿ycie, prze¿ywa stresy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Poproszê pana senatora Dajczaka o zadanie

pytania.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku, Panie Rzeczniku, mam dwa

krótkie pytania. Pierwsz¹ sprawê czêœciowo poru-
szy³ ju¿ pan senator Augustyn. W ostatnim z wy-
wiadów udzielonych dla któregoœ z mediów po-
wiedzia³ pan, ¿e obecne umocowanie rzecznika,
umocowanie ustawowe, prawne jest niewystar-
czaj¹ce. Wrêcz powiedzia³ pan, ¿e pe³nienie fun-
kcji w sytuacji istnienia takiego umocowania pra-
wnego jest bez sensu i jeœli ustawa siê nie zmieni,
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to pan zrezygnuje z pe³nienia funkcji rzecznika.
Ja bym chcia³, ¿eby króciutko pan sprecyzowa³,
jakie nowe zapisy musz¹ siê pojawiæ w ustawie,
aby pan móg³ tê funkcjê pe³niæ, gdy¿ – tak jak pan
powiedzia³ – nie bêdzie pan jej pe³ni³, jeœli ustawa
nie zostanie zmieniona.

Drugie pytanie. Jak wszyscy wiemy, ingerencja
pañstwa w funkcjonowanie rodziny jest obecnie
doœæ znaczna, dotyczy ona przecie¿ sfery eduka-
cji, wychowania, równie¿ statusu materialnego
polskich rodzin. Ile pana zdaniem jako rzecznika
powinno byæ pañstwa w rodzinie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.
(Powo³any przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak: Czy mam przedstawiæ ten pro-
jekt, który zosta³ przygotowany przez Sejm, czy…)

Nie, nie, Panie Rzeczniku, króciutka odpowiedŸ
na pytanie.

(G³os z sali: Krótko.)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Chodzi o najwa¿-

niejsze zmiany, które pan…)

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Panie Senatorze, przede wszystkim s¹ to upra-
wnienia procesowe i uprawnienia kontrolne. Jeœli
chodzi o uprawnienia procesowe, to rzecznik ma
móc skutecznie wystêpowaæ przed organami œci-
gania i przed s¹dami karnymi, ma móc ¿¹daæ
wszczêcia postêpowania i wystêpowaæ na rzecz
dziecka przed s¹dami rodzinnymi i cywilnymi,
a tak¿e przed organami administracji, a¿eby by³
dobrym obroñc¹, musi mieæ mo¿liwoœæ sk³adania
w toku procesu w interesie dziecka wniosków,
opinii, a jeœli trzeba, to i œrodków odwo³awczych.
Kluczowym uprawnieniem w tym zakresie, tak
jak ju¿ powiedzia³em, bêdzie jednak przyznanie
rzecznikowi mo¿liwoœci wystêpowania przez Try-
buna³em Konstytucyjnym oraz uprawnieñ kon-
trolnych, które w sposób jasny i czytelny dadz¹
rzecznikowi mo¿liwoœci prowadzenia kontroli,
mo¿liwoœci skontrolowania bez zapowiedzenia
placówki zajmuj¹cej siê dzieæmi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Wiatr.
Aha, jeszcze, tak?
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Jeszcze jedno. Uwa¿am, ¿e nale¿y wzmocniæ
pomoc pañstwa wzglêdem rodziny, tak aby dzieci
nie musia³y trafiaæ do domów dziecka.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Zaraz zadam pytanie, ale najpierw mo¿e pewien

komentarz. Przy okazji odpowiadania na pytanie
o sprawê aborcji u¿y³ pan sformu³owania, ¿e naj-
wa¿niejsze jest prawo.Otó¿ jestwiele sytuacji ¿ycio-
wych, w których to prawo jest, mo¿na powiedzieæ
kolokwialnie, za krótkie, nie jest w stanie wszyst-
kiego przewidzieæ. Myœlê, ¿e niektóre z zadawanych
dzisiaj panu pytañ to s¹ pytania o pana wra¿liwoœæ
na pewne tematy. S¹dzê, ¿e to jest najw³aœciwsze
s³owo. Myœmy w Senacie w lutym ubieg³ego roku
dyskutowali na temat wychowania i w³aœnie wtedy
pojawi³ siê problem wra¿liwoœci na pewne sprawy,
problem, który pokaza³, ¿e rzeczy w œwietle prawa
czasami wygl¹daj¹ inaczej ni¿ w ¿yciu.

Wracam do mojego pytania, bo mia³o byæ krót-
ko. Jest ono nastêpuj¹ce. Czy w swojej dzia³alno-
œci bêdzie siê pan koncentrowa³ bardziej na dzia-
³aniach interwencyjnych, do podejmowania któ-
rych rzecznik jest zobowi¹zany, czy te¿ na budo-
waniu pewnej przestrzeni zarówno prawnej, emo-
cjonalnej, jak i obyczajowej, co mia³oby na celu
niejako poszerzenie tego obszaru dobra? Czy ten
obszar, czy koncentrowanie siê tylko na patolo-
giach? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Ja myœlê, ¿e w równej mierze na jednym i na

drugim. (Oklaski)
(G³os z sali: Piêknie.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Kaleta zadaje pytania.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê.
Chcia³bym wróciæ do tematu aborcji, nawi¹zu-

j¹c do tego, co powiedzia³ pan senator Ryszka
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w sprawie czternastoletniej dziewczynki.
Chcia³bym w zwi¹zku z tym zapytaæ pana rzeczni-
ka, pana kandydata na rzecznika, czy ustawa,
która w tej chwili w Polsce obowi¹zuje w tym za-
kresie, wed³ug pana, powinna zostaæ zachowana,
utrzymana, czy te¿ powinna byæ bardziej restryk-
cyjna?

Kolejna sprawa. Jestem bardzo zadowolony
z tego, ¿e wspomnia³ pan o rodzinnych domach
dziecka, o sprawie kontaktów dzieci przede wszyst-
kim z ojcami z rodzin rozbitych, w których te kon-
takty s¹ czêsto uniemo¿liwiane. W zwi¹zku z tym
chcia³bym, aby pan niejako dopowiedzia³, jakie
pan ma pomys³y na to, aby te sprawy mog³y lepiej
funkcjonowaæ. Przede wszystkim chodzi mi o ro-
dzinne domy dziecka, o jakieœ formy promocji czy
pozyskanie okreœlonych œrodków finansowych.

Na zakoñczenie chcia³bym pana jeszcze zapy-
taæ, jaki pan ma pomys³ na to, ¿eby respektowaæ
zakaz dawania klapsa, ¿eby to by³o rzeczywiste
respektowanie tego zakazu. Czy nie jest to tylko
pewne has³o? Pytam, bo to mo¿e byæ po prostu
martwy pomys³. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, to myœlê, ¿e

w tym temacie pewien kompromis zosta³ zawarty
i ja nie bardzo chcia³bym siê w to wg³êbiaæ.

Jeœli chodzi o rodzinne domy dziecka, to nale¿y
promowaæ tê formê opieki nad dzieæmi, nale¿y do
tego zachêcaæ, bo ci¹gle siê szuka…

(Senator Piotr Kaleta: Ale jak?)
…ró¿nymi mo¿liwymi metodami.
(Senator Piotr Kaleta: Ale jakimi?)
Nawet kampaniami spo³ecznymi, które do tego

prowadz¹. Trzeba rozpoznaæ temat, a byæ mo¿e
znajd¹ siê tak¿e ró¿ne mo¿liwoœci finansowania
tego celu.

Teraz sprawa klapsa. Uwa¿am, ¿e klaps to jest
umowne sformu³owanie, tutaj chodzi o przemoc
i musimy to tak nazwaæ g³oœno i wyraŸnie. W Pol-
sce nie wolno stosowaæ przemocy wobec dzieci.
Byæ mo¿e to s¹ fakty medialne, ale s¹ to fakty, któ-
re mia³y miejsce: w ostatnim czasie maltretowa-
nych by³o wiele dzieci i wiele dzieci zakoñczy³o
w ten sposób ¿ycie. Wiêkszoœæ tych oprawców…

(G³os z sali: To nie jest klaps, gdy siê koñczy ¿y-
cie.)

…t³umaczy³a, ¿e to by³ klaps.
(G³os z sali: To byli oprawcy.)
(G³os z sali: Cisza.)

Senator Piotr Kaleta:

Panie Rzeczniku, ale ja chcia³bym, ¿eby…
(Rozmowy na sali)
Panie Rzeczniku, ja bym chcia³, ¿eby pan je-

dnak bardziej konkretnie odpowiedzia³ na moje
pierwsze pytanie. Czy pan uwa¿a, ¿e ustawa abor-
cyjna w Polsce jest…

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Odpowiedzia³em najkonkretniej, jak potrafiê.

Jest osi¹gniêty kompromis w tej sprawie i nie jest
rol¹ rzecznika praw dziecka dalsze tego rozpatry-
wanie. (Oklaski)

(Senator Piotr Kaleta: …pana osobiste, prywat-
ne zdanie.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, pad³a odpowiedŸ…
(Rozmowy na sali)
…taka, jakiej odpowiadaj¹cy chcia³ udzieliæ.

Tak¹ odpowiedŸ pan przedstawi³.
Poproszê pana senatora Cimoszewicza o zada-

nie pytania.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Proszê pana, zapozna³em siê z pañskim ¿ycio-

rysem. Pañskie osi¹gniêcia w tej dziedzinie zas³u-
guj¹ na uznanie, dlatego ma pan mój g³os. Jednak
stwierdzaj¹c to, chcê te¿ powiedzieæ, ¿e z pewnym
zaskoczeniem dzisiaj us³ysza³em w pañskiej wy-
powiedzi, z pañskich ust taki nieprzyjemnie
brzmi¹cy neologizm „eurosieroty”. Pierwszy raz
siê z tym zetkn¹³em. Chcia³bym pana zachêciæ do
niepos³ugiwania siê nim. Ja znam oczywiœcie ta-
kie przypadki, kiedy na przyk³ad rodzic czy rodzi-
ce byli na emigracji zarobkowej w Stanach Zje-
dnoczonych, ale wtedy nie mówiono o amerykañ-
skich sierotach w Polsce. Sk¹d raptem wzi¹³ siê
neologizm, o którym tu wspominam? Ma on prze-
cie¿ pewn¹ tonacjê, zupe³nie oczywist¹, i pewnie
nie jest wart u¿ywania. Co pan na to?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
To jest pewien skrót myœlowy, wszyscy wiemy,

o co chodzi, ale byæ mo¿e pan senator ma racjê.
(Oklaski)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Rzeczniku in spe, odwo³uje siê pan –

i s³usznie zreszt¹ – do obowi¹zuj¹cego systemu
prawa. Czy prawo stanowione winno doznawaæ
korekty przez prawo naturalne w postaci norm
uniwersalnych, w postaci prawa dziecka jako
prawa cz³owieka? Czy pan odnosi to tylko do pra-
wa stanowionego, czy te¿ do prawa naturalnego?
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jak zamierza pan chroniæ
dziecko od chwili poczêcia? To jest dziecko, jak
pan stwierdzi³. To jest w³aœnie kwestia ustawy
i przewiduje to tak¿e Europejska Karta Praw
Dziecka.

Trzecie pytanie. Poniewa¿ ujednolicenie nasze-
go prawa wymaga dostosowania do Karty Praw
Dziecka, czy uwa¿a pan, ¿e w konstytucji w³aœci-
we by³oby zapisanie – w sytuacji utrzymania sta-
tus quo, je¿eli chodzi o ustawê antyaborcyjn¹ czy
proaborcyjn¹ – przepisanie tej definicji o ochronie
dziecka od chwili poczêcia do naturalnej… od
chwili poczêcia, bo naturalna œmieræ to ju¿ nie pa-
na kompetencja. (Weso³oœæ na sali)

(G³os z sali: Mo¿e umrzeæ jako dziecko.)
To by³yby moje pytania. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

O prawach naturalnych ja nie dyskutujê, pra-
wo naturalne jest prawem naturalnym. (Oklaski)

Panie Senatorze, jeœli chodzi o ochronê dziecka
poczêtego, to powiem, ¿e obecnie ju¿ w ³onie ma-
my po wykonaniu odpowiednich badañ mo¿na
przeprowadzaæ operacje i pomagaæ dziecku. Trze-
ba zachêcaæ do tego, ¿eby rodzi³y siê nam zdrowe
dzieci, a opiek¹ nale¿y otoczyæ ju¿ matkê, która
spodziewa siê swojego potomstwa.

Jeœli chodzi o sprawy konstytucyjne, to jest to
ju¿ dzia³anie Wysokiej Izby. (Weso³oœæ na sali)

(Rozmowy na sali)
Ja bêdê siê stara³ jej przestrzegaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Rzeczniku, na pierwsze moje pytanie od-
powiedzia³ pan ju¿ w³aœciwie dwa razy i to satys-
fakcjonuj¹co dla mnie, s¹dzê, ¿e równie¿ dla
wiêkszoœci sali, a myœlê tu o retorycznym ju¿ py-
taniu, dotycz¹cym klapsa. Chcia³em o nim wspo-
mnieæ, mimo ¿e znam pana opiniê na ten temat,
dlatego ¿e z tego samego miejsca kilka tygodni te-
mu rzecznik praw obywatelskich powiedzia³, ¿e
klaps to nic takiego.

(Senator Stanis³aw Kogut: A co to jest?)
Dlatego cieszê siê, ¿e rzecznik praw dziecka ab-

solutnie tego nie dopuszcza.
Drugie pytanie dotyczy sposobu funkcjonowa-

nia pana urzêdu. Chcia³bym, aby pan choæ krótko
powiedzia³, jakich metod bêdzie pan u¿ywa³ do te-
go, aby zrealizowaæ okreœlone cele. Mam wra¿e-
nie, ¿e pana poprzedniczka dzia³a³a na zasadzie
interwencji, w pojedynczych przypadkach, a wy-
daje mi siê, ¿e praca rzecznika powinna byæ inna,
¿eby by³a skuteczna. Gdyby móg³ pan powiedzieæ
kilka s³ów o tych sprawach, to prosi³bym o to.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Na pierwsze pytanie ju¿ odpowiedzia³em. Nie

chcê komentowaæ wypowiedzi pana rzecznika
praw obywatelskich. Ja mam takie zdanie.

Jeœli chodzi o dzia³ania podejmowane przez
urz¹d rzecznika praw dziecka, to myœlê, ¿e trzeba
nawi¹zaæ bardzo œcis³¹ wspó³pracê z organizacja-
mi pozarz¹dowymi. Chcia³bym, ¿eby w urzêdzie
rzecznika na sta³e by³a grupa doradcza, wywo-
dz¹ca siê w³aœnie z tego œrodowiska. To s¹ ludzie,
którzy coœ robi¹, a nie musz¹ tego robiæ, czyli kie-
ruj¹ siê sercem, a tak naprawdê najlepiej na
dziecko patrzy siê sercem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rulewski. Proszê o zadanie pytañ.

Senator Jan Rulewski:
Proszê pana, ja ju¿ jedn¹ rêkê podnios³em za

panem po wys³uchaniu odpowiedzi, których pan
udzieli³ na pytania moich kolegów, moich poprze-
dników, ale chcê g³osowaæ obur¹cz, a nawet staæ
z owacj¹. Jednak¿e stawiam warunek. Chodzi
o to, ¿eby pan wypowiedzia³ siê wprost o dwóch
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problemach dotycz¹cych dzieci w Polsce. Jeden to
nadmierna feminizacja wychowania, obejmuj¹ca
sferê rodziców, szko³y, reklamy, kultury. Drugi
problem, którego koledzy z mojej lewej strony nie
podjêli, to jest problem dzieci w niepe³nych rodzi-
nach, to jest pó³tora miliona, z tendencj¹ wzrosto-
w¹, pozbawionych œrodków do ¿ycia, pozbawio-
nych praw zawartych w konwencji o prawach
dziecka, która ka¿demu dziecku daje prawo do
rozwoju, a nie tylko do egzystencji. Dziêkujê.

(Powo³any przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak: Ale pan senator…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Pan senator ju¿ sam odpowiedzia³ sobie na te

pytania, a ja siê z tym zgadzam.
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
(G³os z sali: Podnieœ obie rêce.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Co z twoj¹ drug¹ rê-

k¹?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Dziêkujê.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku in spe, jak powiedzia³ senator

Andrzejewski, na moje pytanie o ci¹¿ê czternasto-
letniej dziewczyny odpowiedzia³ pan, ¿e wa¿ne
jest dla pana prawo. A co z prawem tego dziecka
do ¿ycia? Wed³ug pana ono nie mia³o prawa siê
urodziæ.

(Powo³any przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak: Ja tego nie powiedzia³em.)

Pytam dalej. Wed³ug prawa piêtnastoletnia
dziewczyna mo¿e wzi¹æ udzia³ w filmie pornogra-
ficznym i przy okazji zostaæ wykorzystana sek-
sualnie. Czy pan to akceptuje, czy te¿ bêdzie pan
walczy³ o zmianê tego zapisu?

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Nie akceptujê tego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Rzeczniku.
Pan senator Krajczy zadaje pytania.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Marsza³ku, Panie Rzeczniku, chcia³bym
powiedzieæ tylko jedno. Te pytania chyba prakty-
cznie sam pan sprowokowa³, dlatego ¿e my nic
o panu nie wiemy. Ja bardzo przepraszam, nie
mamy ¿adnych materia³ów. Pan oczywiœcie do ko-
legów po prawej stronie, je¿eli pan Rulewski
twierdzi, ¿e my jesteœmy po lewej stronie, mówi:
tak, nie, tak, nie i im siê to podoba.

Chcia³bym zapytaæ o jedn¹, bardzo prost¹
sprawê. To myœmy dbali o to, to myœmy dbali o to,
¿eby finanse instytucji, któr¹ pan teraz bêdzie re-
prezentowa³, by³y wiêksze. Czy pan zapozna³ siê
z tymi finansami? I czy one faktycznie s¹ wystar-
czaj¹ce, tak jak mówili nam koledzy z mojej pra-
wej strony?

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Panie Senatorze, dzisiaj nie mogê odpowiedzieæ

na to pytanie. Gdy zobaczê, jakie by³y do tej pory
dzia³ania biura rzecznika, na co by³y wydawane
pieni¹dze, to za jakiœ czas bêdê móg³ zrobiæ kalku-
lacjê i powiedzieæ, czy finanse s¹ wystarczaj¹ce.
Jeœli bêd¹ wystarczaj¹ce, to dobrze, jeœli bêd¹ za
ma³e, to pewnie bêdziemy rozmawiaæ na ten te-
mat.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, mam dwa pyta-

nia. Pierwsza sprawa to kwestia przestêpczoœci
nieletnich. Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e ta prze-
stêpczoœæ jest kreowana przez szko³ê, bo szko³a
sama stara siê rozwi¹zaæ problem przestêpstw,
na przyk³ad wzajemnych pobiæ dzieci, ale w ten
sposób, ¿e nieletni unika kary. Powstaj¹ póŸniej
gangi nieletnich, które grasuj¹. Blisko mojej miej-
scowoœci jest taki problem, którego od d³u¿szego
czasu nie mo¿na rozwi¹zaæ, poniewa¿ s¹ to osoby
nieletnie, wiêc unikaj¹ kary. A niew¹tpliwie pod-
stawowym œrodkiem zapobiegawczym jest w tym
przypadku nieuchronnoœæ kary.

I druga sprawa to kwestia ocen. Jak wiadomo,
oceny s¹ wystawiane na podstawie szkolnego sys-
temu oceniania. Oceny z jednej klasy i z drugiej
klasy, z klas równoleg³ych, nie pasuj¹ do siebie…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze, pytanie mo¿e trwaæ minutê.)

16. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2008 r.
146 Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyra¿enia zgody na powo³anie Rzecznika Praw Dziecka

(senator J. Rulewski)



Czy rzecznik zamierza w jakiœ sposób ujednoliæ
system oceniania? Bo przecie¿ na przyk³ad oceny
z trzeciej klasy gimnazjum s¹ brane pod uwagê
przy przyjmowaniu do szkó³ œrednich, a one s¹
ró¿ne w ró¿nych klasach i w ró¿nych szko³ach.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze, przypominam: pytania powinny trwaæ
minutê.)

Ju¿ koñczê.
Mam tutaj tak¹ wstêpn¹ odpowiedŸ Minister-

stwa Edukacji Narodowej, ¿e to jest uk³on w stro-
nê nauczycieli. Rozumiem, ¿e w stronê nauczycie-
li, ale dlaczego kosztem dzieci? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo o odpowiedŸ.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Jeœli chodzi o przestêpczoœæ nieletnich, to nic

nie bierze siê z niczego. Rola rzecznika jest jednak
wczeœniej, to kreowanie profilaktyki, zapobiega-
nie. Karanie dzieci nie jest w tym momencie rol¹
rzecznika praw dziecka.

Jeœli chodzi o ocenianie, to rozpoznam ten te-
mat.

(G³os z sali: Po co tyle gadaæ? ¯eby dostaæ po-
tem tak¹ krótk¹ odpowiedŸ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê o zabranie g³osu jeszcze senatora Za-

j¹ca.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Rzeczniku, przestêpczoœæ w rodzinie,

a zw³aszcza ta dotykaj¹ca dzieci, sprawia, ¿e do-
chodzi do drastycznych sytuacji, których ci¹gle
jesteœmy œwiadkami. Czy patrz¹c na sposób fun-
kcjonowania pañskiego urzêdu, widzi pan konie-
cznoœæ monitorowania tego zjawiska i czy widzi
pan koniecznoœæ wspó³pracy z s¹dami dla nielet-
nich, kuratorami nieletnich, innymi organizacja-
mi, które zajmuj¹ siê ochron¹ praw dziecka? Bo to
przyjmuje coraz bardziej drastyczne formy.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Tak. I monitoring, i wspó³praca s¹ obowi¹z-

kiem rzecznika praw dziecka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jaworski.

Senator Kazimierz Jaworski:
Panie Rzeczniku, proszê ustosunkowaæ siê do

niew¹tpliwych osi¹gniêæ polityki prorodzinnej po-
przedniego gabinetu, gabinetu pana premiera Ka-
czyñskiego. Mam na myœli becikowe i prorodzin-
ne ulgi w podatku dochodowym. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo o odpowiedŸ.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Wszelkie ulgi, wszelkie mo¿liwe doposa¿enie

rodziny jest dobre.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wiatr, proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Kogut: A mnie pomijacie?)

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Otó¿

w odpowiedzi na poprzednie pytanie, pytanie
o proporcje w zakresie aktywnoœci rzecznika, jeœli
chodzi o patologie i dzia³ania interwencyjne, o zaj-
mowanie siê tym obszarem dzieci dobrych, pan
powiedzia³, ¿e po po³owie, i to by³a odpowiedŸ ³a-
dna. Ale wydaje mi siê, ¿e niekoniecznie dobra,
poniewa¿ mam œwiadomoœæ, ¿e liczba dzieci do-
brych jest znacznie wiêksza ni¿ liczba przypad-
ków patologii. A zatem iloœæ problemów, jakim siê
trzeba przyjrzeæ, a¿eby liczba dzieci dobrych nie
mala³a, a liczba patologii nie ros³a… Ta proporcja
„po po³owie” nie jest, przynajmniej dla mnie, za-
dowalaj¹ca.

Kolejne pytanie: jaki jest pana stosunek do tre-
œci polskich uzupe³nieñ do Konwencji Praw
Dziecka, b³êdnie nazywanych polskimi zastrze¿e-
niami do Konwencji Praw Dziecka? Dziêkujê bar-
dzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.
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Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Powinniœmy ju¿ siê z tego wycofaæ.
(Senator Kazimierz Wiatr: Szkoda.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wczeœniej zadawano pytanie na temat karania

dzieci i w swojej odpowiedzi pan rzecznik zawar³
takie sformu³owanie, ¿e nie wolno stosowaæ
przemocy wobec dzieci. Wed³ug mnie niestoso-
wanie przemocy nie budzi ¿adnych kontrowersji.
Czy dostrzega pan ró¿nicê miêdzy przemoc¹
a klapsem? Chcê podkreœliæ, ¿e w Polsce nie ma
takiej kategorii osób, wobec której prawo zezwa-
la³oby na stosowanie przemocy. I w tym kontekœ-
cie pytam: czy widzi pan potrzebê kolejnej regu-
lacji prawnej, która zabrania³aby stosowania
przemocy wobec dzieci, skoro ju¿ obowi¹zuj¹ce
prawo takiej przemocy zabrania? To jest pier-
wsze pytanie.

I drugie: czy nie uwa¿a pan, ¿e regulacje praw-
ne zakazuj¹ce stosowania tak zwanego klapsa
mog¹ spowodowaæ pewne niekorzystne skutki
w obrêbie kochaj¹cych siê rodzin? Bo uwa¿am, ¿e
klaps to swoista przemoc. Ró¿ni siê on od innej
przemocy fizycznej tym, ¿e zadawany jest z mi³o-
œci¹. To jest chyba pierwsze, zasadnicze kryte-
rium: ¿e rêka rodzica boli bardziej ni¿ klaps od-
czuty przez dziecko. Czy nie obawia siê pan tego,
¿e uregulowanie prawne w tym zakresie...

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

szê o ciszê.)
...zakazuj¹ce klapsa bêdzie mia³o pewne reper-

kusje w rodzinach zdrowych i kochaj¹cych swoje
dzieci, a nie zrobi wiêkszego wra¿enia na tych,
którzy dziœ stosuj¹ przemoc w rodzinie? Mówiê:
przemoc, nie klapsy. Dziêkujê.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Klaps jest przemoc¹. To jest przemoc wzglêdem
dziecka. Czy mi³oœæ ¿onie te¿ nale¿y wyznawaæ
w klapsach?

(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tu ju¿ bardzo intymne pytanie. Dobrze, proszê
pañstwa, tak daleko ju¿ mo¿e nie bêdziemy szli
w tej sprawie.

(G³os z sali: Mo¿e warto.)
Teraz poproszê o zabranie g³osu pana senatora

Koguta.

Senator Stanis³aw Kogut:

Ja mam krótkie pytania.
Cudownie przedstawi³ pan swój ¿yciorys, jeœli

chodzi o pomoc ludziom. Ja akurat bardzo to po-
pieram. Ale nie przedstawi³ pan swojej kariery po-
litycznej. Pierwsze pytanie: do jakich ugrupowañ
politycznych pan nale¿a³?

Drugie pytanie. Pan senator Cimoszewicz bar-
dzo s³usznie powiedzia³ o eurosierocie. A pan nad-
u¿ywa, wed³ug mnie, tej sprawy klapsa. Podajemy
przyk³ady ogromnych patologii spo³ecznych, a jak
s³yszymy o ostatnich wypadkach, to widaæ, ¿e ro-
bi¹ to ludzie, którzy s¹ w konkubinatach, dla któ-
rych faktycznie rodzina jest niczym. Mogê podaæ
swój przyk³ad: mi klaps ojca w ¿yciu nie zaszko-
dzi³…

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
(G³os z sali: Za ma³o.)
…raczej mi pomóg³. Mam te¿ tak¹ sugestiê, ¿e-

by pan nie nadu¿ywa³ okreœlenia, ¿e polskie rodzi-
ny s¹ rodzinami patologicznymi. Bo 98% to rodzi-
ny bardzo dobre.

(Powo³any przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak: Ja?)

Przecie¿ pan mówi³ na wstêpie, ¿e bij¹, ka-
tuj¹. Kto katuje te dzieci? Alkoholicy. I to jest
3%.

Sprawa nastêpna. Mówi siê tu o wszystkim, a ja
mam konkretne pytanie. W jaki sposób chce pan
pomóc dzieciom niepe³nosprawnym? Bo tu siê
w ogóle nie pojawi³ temat ochrony dzieci niepe³no-
sprawnych. Moje pytanie jest takie: czy jest pan
za przedszkolami integracyjnymi, szko³ami inte-
gracyjnymi?

(Powo³any przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak: Tak.)

Czy jest pan za pe³n¹ tolerancj¹ œwiatopogl¹do-
w¹? Na temat aborcji ja siê nie bêdê wypowiada³,
bo pan ca³kowicie unika tego tematu. Ja jako ka-
tolik mówiê jasno: jestem temu przeciwny, a pan
tego tematu unika. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.
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Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Ja jako katolik mówiê jasno: jestem przeciwny
temu.

(Senator Stanis³aw Kogut: O, dziêkujê panu.)
Jeœli chodzi o ugrupowania polityczne, to bo-

daj¿e w roku 1991 nale¿a³em do Unii Demokraty-
cznej, chyba przez rok.

Nie powiedzia³em, ¿e polska rodzina jest rodzi-
n¹ patologiczn¹, to na pewno nie pad³o z moich
ust. Ja nie nadu¿ywam s³owa „klaps”. Mówiê
o nim bezpoœrednio: to jest przemoc, to jest prze-
moc fizyczna.

Jeœli chodzi o dzieci niepe³nosprawne, to na
wszystkie pytania odpowiadam: tak, tak, tak.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Adamczak.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie podobne do pytania pana Ko-

guta.
(G³os z sali: Senatora Koguta.)
Senatora, przepraszam, senatora. Ale mogê je

zadaæ.
Cieszê siê, ¿e pan mówi: tak, tak, tak, bo to jest

wa¿ny problem, to s¹ dzieci wykluczone spo³ecz-
nie. Ale zadam panu pytanie: jak pan zamierza in-
tegrowaæ te w³aœnie dzieci ze spo³eczeñstwem,
z dzieæmi zdrowymi?

I jeszcze drugie pytanie, króciutkie. Co pan
s¹dzi na temat adopcji w Polsce? Czy rodzina ma
do niej bardzo ³atwy dostêp, czy coœ nale¿a³oby
zmieniæ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Jeœli chodzi o dzieci niepe³nosprawne, to nale-

¿y stan¹æ na stra¿y ich praw i umo¿liwiæ im nor-
malne funkcjonowanie w placówkach razem
z dzieæmi pe³nosprawnymi. Rzecznik ma rozpoz-
nawaæ te tematy i ma interweniowaæ, kiedy tak siê
nie dzieje, kiedy dzieci niepe³nosprawne… Powi-
nien podwójnie zaj¹æ siê opiek¹ nad dzieæmi, któ-
re tej opieki podwójnie potrzebuj¹.

Jeœli chodzi o temat aborcji w Polsce…
(G³osy z sali: Adopcji, adopcji.)
Adopcji, ale¿… Dobrze, nie dos³ysza³em, prze-

praszam.
Jeœli chodzi o przepisy adopcyjne, to uwa¿am,

¿e nale¿a³oby je usprawniæ. Dzieci zbyt d³ugo cze-
kaj¹ – z jednej strony czekaj¹ dzieci, a z drugiej
strony czekaj¹ rodzice, ale bardziej myœlê tutaj
o dzieciach – w pañstwowych placówkach i czêsto
cierpi¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszczyñski.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! W poprzedniej kadencji po-

wsta³ taki niefortunny, w mojej ocenie, pomys³…
Tutaj jestem, z tej strony, lewa strona...
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jest,

jest.)
W poprzedniej kadencji powsta³ taki, w mojej

ocenie, niefortunny pomys³ tworzenia oœrodków
szkolno-wychowawczych. Jakie jest pana zdanie
w tej sprawie? Dotyczy to m³odzie¿y trudnej. Tak?
Dobrze siê…

(G³os z sali: Dobrze, dobrze.)
To jest pierwsze pytanie.
I drugie pytanie. Myœlê, ¿e dzisiaj by³oby panu

trudno przedstawiæ strategiê dzia³ania, rozu-
miem, ¿e trzeba siê zapoznaæ ze stanem bie¿¹cym.
Ale co w³aœciwie jest takim sztandarowym dzia³a-
niem wœród tych dzia³añ, o których dzisiaj pan
wie, ¿e chcia³by je przeprowadziæ, tak¹ pañsk¹ wi-
zytówk¹? Jaki jest pana pomys³?

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Jeœli chodzi o oœrodki, to tutaj ciê¿ko jest je-

dnoznacznie powiedzieæ „tak” albo „nie”. Coœ
trzeba zrobiæ z dzieæmi, które potrzebuj¹ wspar-
cia instytucjonalnego. Skoro wiêc ocena oœrod-
ków jest z góry negatywna, trzeba, myœlê, popra-
cowaæ nad tym tematem, wypracowaæ jakieœ do-
bre rozwi¹zanie.

A jeœli chodzi o to coœ sztandarowego, to ja bym
chcia³, ¿eby dzieci w Polsce zaczê³y mówiæ: to jest
nasz rzecznik. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka po raz trzeci. Proszê bar-

dzo.
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Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
G³osowanie w Senacie nad pañsk¹ kandydatu-

r¹ jest czyst¹ formalnoœci¹. Koalicja rz¹dz¹ca tak
to œwietnie rozegra³a w Sejmie, ¿e nie mamy mo¿-
liwoœci…

(G³os z sali: To wyborcy.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pañstwa, ja proszê o ciszê.)
…wys³uchaæ innych kandydatów. Czy nie czu-

je pan z tego powodu dyskomfortu?

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Panie Senatorze, ja nie mogê komentowaæ

praw demokracji. Nie jestem kandydatem polity-
cznym i nie nale¿ê do Platformy Obywatelskiej,
która wystawi³a moj¹ kandydaturê i zapropono-
wa³a mi udzia³ w tym wyborze. Chcia³bym, ¿eby
ten urz¹d by³ ca³kowicie apolityczny, wolny od na-
cisków politycznych. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, z wykszta³cenia jest pan pe-

dagogiem i zapewne wie pan z historii wychowa-
nia, ¿e w okresie II RP, i mo¿e jeszcze po wojnie,
w wychowaniu wiêkszy akcent k³adziono na obo-
wi¹zki ni¿ na prawa. W tej chwili ten sposób wy-
chowywania ewoluuje jakby bardziej w kierunku
praw, a mniej w kierunku obowi¹zków. Czy pan
w swojej pracy chcia³by jakoœ tak to poprowadziæ,
czy widzia³by pan tak¹ mo¿liwoœæ, ¿eby jednak
zwracaæ uwagê nie tylko na prawa, ale i na obo-
wi¹zki dziecka? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Pani Senator, z prawami i obowi¹zkami jest

tak, ¿e nie mo¿na ich wrzucaæ do jednego worka.
Obowi¹zki nale¿y wype³niaæ, ale w zwi¹zku z nimi
nie wolno pozbawiaæ dzieci praw, które im siê
s³usznie nale¿¹.

(G³os z sali: Tak, brawo.) (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Rzeczniku, pan powiedzia³, ¿e chcia³by

pan daæ odczuæ, i¿ jest pan rzecznikiem dzieci.
Chodzi te¿ o to, ¿eby odczu³ pan, ¿e jest rzeczni-
kiem ponad podzia³ami politycznymi, rzeczni-
kiem szerokich krêgów narodu. To, co pan powie-
dzia³ na pocz¹tku, ¿e przez ¿ycie dziecka rozumie
pan ¿ycie zaczynaj¹ce siê od poczêcia, daje du¿o
nadziei. Nastêpnie to, ¿e jest pan za prawem natu-
ralnym, które mówi w dekalogu: nie zabijaj, to, ¿e
pan stwierdzi³, ¿e jest pan przeciwnikiem aborcji,
jest znacz¹ce. Chcia³em o to zapytaæ, a pan tutaj
komuœ odpowiedzia³. Te sprawy maj¹ znaczenie.

Chcia³bym pana zapytaæ o tak¹ sprawê: czy ma
pan œwiadomoœæ – zapewne tak jest – jak wa¿na
jest dla nas sprawa wielodzietnoœci, rodzin wielo-
dzietnych, ¿e jesteœmy krajem ludzi starzej¹cych
siê, ¿e spada liczebnoœæ populacji, brakuje ju¿ na-
turalnej odnowy i w zwi¹zku z tym grozi nam, ¿e
bêdziemy ma³¹ spo³ecznoœci¹ pomiêdzy s¹siada-
mi ze wschodu i z zachodu? Prymas Stefan Wy-
szyñski mówi³, ¿e trzeba, ¿eby nas by³o osiemdzie-
si¹t milionów. Gomu³ka powiedzia³ mu wtedy:
bezumnyj, zapominaj¹c polskich wyrazów…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Pytanie,
Panie Marsza³ku.)

Tak jest, pytanie. Czy pan uwa¿a, ¿e…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pañstwa, ja proszê o spokój. Nie doprowadzaj-
my do sytuacji z Sejmu.)

…pañski urz¹d powinien równie¿ promowaæ
wielodzietnoœæ?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Panie Senatorze, urz¹d rzecznika praw dziecka

ma broniæ dzieci, a tego typu politykê prorodzin-
n¹, w takiej formie, powinny prowadziæ rz¹d, par-
lament i instytucje, które mog¹ zachêciæ ludzi do
posiadania wiêkszej liczby dzieci…

(G³os z sali: Do roboty, ch³opaki.) (Weso³oœæ na
sali)

(G³os z sali: Ale rzecznik te¿ jest instytucj¹.)
Tak, ale instytucj¹ bardziej kontroln¹, ochron-

n¹ i stoj¹c¹ na stra¿y praw dziecka.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Odpowiadaj¹c na moje pytanie, pan kandydat

na rzecznika praw dziecka powiedzia³, ¿e jest za
stresowym wychowaniem dzieci.

(Powo³any przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak: Nie powiedzia³em, ¿e za streso-
wym, tylko ¿e nie za bezstresowym.)

Nie, powiedzia³ pan, ¿e jest przeciwnikiem bez-
stresowego wychowywania dzieci. Tak pan powie-
dzia³, to zapamiêta³em, mo¿na to sprawdziæ w ste-
nogramie.

(G³os z sali: Nie jest, mówi³, ¿e nie jest.)
Mówi³, ¿e nie jest za bezstresowym wychowa-

niem dzieci.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie

jest zwolennikiem bezstresowego…)
Tak by³o powiedziane. (Weso³oœæ na sali)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ci-

cho. Proszê pañstwa, proszê o ciszê.)
Mam tak¹ proœbê do pana, ¿eby pan poda³

przynajmniej piêæ czynników stresogennych, któ-
re zmierzaj¹… które mia³yby mieæ naturê wycho-
wawcz¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Na pewno z tych czynników wy³¹czam kary cie-
lesne. Jeœli chodzi o naturalne czynniki, to ja jes-
tem przeciwny takiej nadopiekuñczoœci rodziców,
którzy robi¹ wszystko za dziecko, trzymaj¹ je pod
kloszem – oœmioletniemu ch³opakowi mama
wi¹¿e buty, a czternastoletniemu podaje talerz
i zabiera go. Dzieci te¿ powinny w okreœlonym
okresie rozwojowym same wykonywaæ pewne
czynnoœci. (Oklaski)

(G³os z sali: Brawo. Tak jest.)
(Senator Zdzis³aw Pupa: To jest jedno.)
Nie, to jest wszystko.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wiatr, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Odpo-
wiadaj¹c na moje ostatnie pytanie, powiedzia³
pan, ¿e jako Polska powinniœmy wycofaæ siê z na-
szych deklaracji i zastrze¿eñ do Konwencji Praw
Dziecka.

Chcia³bym przypomnieæ dwie deklaracje, które
pan prezydent Lech Wa³êsa w dniu 7 lipca 1991 r.
zg³osi³, ratyfikuj¹c tê konwencjê. Otó¿ pierwsza
z nich brzmi w skrócie tak: Rzeczpospolita Polska
uwa¿a, ¿e przestrzeganie Konwencji Praw Dziec-
ka winno siê odbywaæ z poszanowaniem praw ro-
dzicielskich. Powstaje pytanie: czy pan jest prze-
ciwko temu, aby przestrzeganie tej konwencji od-
bywa³o siê z poszanowaniem praw rodzicielskich?
Bo do tego sprowadza siê wycofanie siê z tej dekla-
racji.

Pytanie drugie dotyczy drugiej deklaracji, bo s¹
tylko dwie, mówi¹cej, ¿e wychowanie w zakresie
planowania rodziny winno odbywaæ siê w zgodzie
z zasadami moralnoœci. Czy zatem uwa¿a pan, ¿e
nie musi siê odbywaæ w zgodzie z zasadami moral-
noœci? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Nie, Panie Senatorze. Nie uwa¿am tak –

i w przypadku pierwszej, i drugiej sprawy. Uwa-
¿am tylko, ¿e jest dla nas wstydliwe jako kraju,
który zaproponowa³ tê konwencjê, to, ¿e póŸniej
sami wnosimy do niej zastrze¿enia. My powinniœ-
my daæ przyk³ad.

(Senator Kazimierz Wiatr: To nie s¹ zastrze¿e-
nia, tylko deklaracje.)

Deklaracje, oczywiœcie, ¿e deklaracje.
(Senator Ryszard Bender: Uzupe³nianie.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e od z³o¿enia

wniosku nad deklaracj¹ trwa³y prace. One chyba
trwa³y piêæ lat. A wiêc te zastrze¿enia s¹ ca³kowi-
cie na miejscu.

Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Jakie jest pana zdanie na temat ewentualnego

wychowywania dzieci przez pary homoseksualne?
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Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Nie dopuszczam takiej mo¿liwoœci.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Konopka, proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym pana zapytaæ, jak bêdzie pan wyko-

nywa³ swój urz¹d – z biura w Warszawie, czy bê-
dzie to równie¿ praca w terenie.

Ma³o dzisiaj by³o o profilaktyce. Jakie dzia³ania
profilaktyczne dotycz¹ce ochrony praw dziecka
pan przewiduje? Dziêkujê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Ja myœlê tak: poprzez sieæ organizacji poza-

rz¹dowych rzecznik praw dziecka ma oddzia³y-
wanie na ca³y teren, organizacje s¹ wszêdzie.
Poza tym i pracownicy urzêdu, i sam rzecznik
powinni spotykaæ siê z dzieæmi, kontrolowaæ
placówki, byæ w terenie, byæ tam, gdzie s¹ dzieci.

Dzia³ania profilaktyczne. Jest prowadzonych
wiele dobrych kampanii spo³ecznych. Rzecznik
powinien je wesprzeæ, poprzeæ, pomóc i inicjo-
waæ nastêpne.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Za chwilê skoñczymy. Proszê pañstwa, pro-

szê zachowaæ spokój, spokój nigdy nie szkodzi.
Pan senator Massalski, proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Czy jest panu znana dzia³alnoœæ harcerskich

Dru¿yn Nieprzetartego Szlaku? A je¿eli tak, to
czy pan zamierza w jakiœ sposób wspieraæ tê
dzia³alnoœæ w czasie pe³nienia swojej funkcji?

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Bardzo dobra dzia³alnoœæ, któr¹ nale¿y po-
pieraæ.

Senator Adam Massalski:

W jaki sposób pan bêdzie chcia³ j¹ popieraæ?

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Myœlê, Panie Senatorze, ¿e tutaj propozycja po-
pierania tych dzia³añ powinna wyjœæ od instruk-
torów. Rzecznik powinien to wspieraæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Sadowski, proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Na pierwsze pytanie, które zada³em, odpo-

wiedzia³ pan, ¿e jest pan rzecznikiem z powo-
³ania. Bardzo mnie to cieszy. Zetknie siê pan
na pewno z wieloma problemami, które kole-
¿anki i koledzy senatorowie tu poruszali.
Wœród nich by³y takie jak na przyk³ad alkoho-
lizm wœród m³odzie¿y, samobójstwa, których
jest bardzo du¿o – w latach 2000–2005 odno-
towano dwieœcie osiemdziesi¹t piêæ samo-
bójstw m³odzie¿y w przedziale 15–18 lat – nie-
dostateczna opieka medyczna m³odzie¿y.
Stanie pan przed ogromem problemów. Czy
zamierza pan dzia³aæ medialnie? Bo bez me-
diów pan w zasadzie du¿o nie uczyni. Jak pan
zamierza dzia³aæ medialnie, ¿eby chroniæ pra-
wa dziecka?

Drugie pytanie te¿ dotyczy dzieci, ale dzieci
rozwiedzionych rodziców, mieszkaj¹cych
w Niemczech. Otó¿ ci rodzice mog¹ siê spotykaæ
ze swoimi dzieæmi tylko pod nadzorem urzêdni-
ka z Jugendamptu – to jest taki urz¹d do spraw
m³odzie¿y – i mo¿na do nich siê zwracaæ tylko
w jêzyku niemieckim. Czy pan zamierza uru-
chomiæ dzia³ania na szczeblu rz¹dowym, ¿eby
to zmieniæ? Myœlê, ¿e po prostu nale¿y to do-
pracowaæ z rz¹dem Niemiec. To jest to drugie
pytanie.

Trzecie, takie humorystyczne, na zamkniê-
cie. Nie musi pan rzecznik mi na to odpowia-
daæ, ale by³o to przedmiotem tylu pytañ, dysku-
sji. Czy pan rzecznik otrzyma³ klapsa od ojca,
mamy b¹dŸ dziadka? Przepraszam.

(Senator Czes³aw Ryszka: Dobre pytanie.)
Nie musi pan odpowiadaæ, ale prosi³bym bar-

dzo, bo czêœæ senatorów by³aby usatysfakcjono-
wana. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Oczywiœcie uwa¿am, ¿e rzecznik ma wspó³pra-
cowaæ z mediami w zakresie promowania i ochro-
ny praw dziecka.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, dzieci z Niemiec,
rozpoznam ten temat. Za ma³o w chwili obecnej
sam wiem, ¿eby sk³adaæ tu jakieœ deklaracje.

(G³os z sali: Czy klapsa pan dosta³?)
I trzecie – nie muszê odpowiadaæ na to pytanie.
(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, wiêcej zg³oszeñ nie ma.

W zwi¹zku z tym na wniosek klubu…
(G³osy z sali: Nie, nie)
(Poruszenie na sali)
Na wniosek klubu PiS og³aszam dziesiêæ minut

przerwy, po czym przyst¹pimy do g³osowania.
Dziêkujê.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 26
do godziny 15 minut 36)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie wyra-

¿enia przez Senat zgody na powo³anie Marka Mi-
chalaka na stanowisko rzecznika praw dziecka.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Re-
gulaminu Senatu g³osowanie w sprawach perso-
nalnych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu opie-
czêtowanych kart do g³osowania.

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wy-
znaczam senatorów sekretarzy: senatora Witolda
Idczaka, senatora Andrzeja Szewiñskiego oraz
senator Gra¿ynê Sztark.

Bardzo proszê.
Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³o-

sowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu senatorom karty do g³osowania tajnego.

Na karcie do g³osowania tajnego nale¿y posta-
wiæ tylko jeden znak „x”. Karta do g³osowania, na
której postawiono wiêcej ni¿ jeden znak „x” lub
nie postawiono ¿adnego, zostanie uznana za g³os
niewa¿ny. Po wype³nieniu kart senatorowie –

w kolejnoœci alfabetycznej – bêd¹ wrzucaæ te karty
do urny. Nastêpnie zarz¹dzona zostanie przerwa,
w trakcie której wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze doko-
naj¹ obliczenia g³osów oraz sporz¹dz¹ protokó³
g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów o wy-
pe³nienie tych kart.

Proszê bardzo.
A gdzie s¹ karty? Jeszcze kart nie ma? Co siê

dzieje z kartami?
(G³os z sali: Ju¿, ju¿ dzia³amy.)
A, s¹ ju¿ karty.
(Rozmowy na sali)
A gdzie nasza urna? A urna?
(G³os z sali: Urna zginê³a.)
(G³os z sali: Tutaj stoi.)
(G³os z sali: Nawet pusta.)
Sprawdzono. To dobrze.
O, jeszcze senator Zientarski musi dostaæ kar-

tkê.
Czy wszyscy pañstwo, panie i panowie senato-

rowie otrzymali karty do g³osowania?
(G³os z sali: Ci, co s¹ obecni, dostali.)
Nale¿y domniemywaæ, ¿e wszyscy. Dobrze.
Proszê pana senatora sekretarza Witolda Idcza-

ka o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, zaœ
pañstwa senatorów po wyczytaniu ich nazwisk
proszê o wrzucanie do urny wype³nionych kart do
g³osowania.

Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Witold Idczak:
£ukasz Abgarowicz
Ma³gorzata Adamczak
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
(G³os z sali: Nieobecna.)
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
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Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
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
Stanis³aw Zaj¹c
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Witold Idczak.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy wszyscy oddali g³osy? Dziêkujê bardzo.
Teraz proszê wyznaczonych do przeprowadzenia

g³osowania tajnego senatorów sekretarzy o obliczenie
g³osówisporz¹dzenieprotoko³ug³osowaniatajnego.

Zarz¹dzam przerwê do godziny 16.00 na obli-
czenie g³osów oraz sporz¹dzenie protokó³u. Dziê-
kujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 45
do godziny 15 minut 59)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie i Panowie Senatorowie, koniec przerwy,

przystêpujemy do pracy.
Powracamy do rozpatrywania punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: uchwa³a Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyra¿enia
zgody na powo³anie Rzecznika Praw Dziecka.

Informujê, ¿ewyznaczeni senatorowie sekretarze
zakoñczyli obliczanieg³osów i sporz¹dzili protokó³.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego w sprawie
wyra¿eniaprzezSenat zgodynapowo³aniepanaMar-
kaMichalakanastanowiskorzecznikaprawdziecka.

W g³osowaniu tajnym oddano g³osów 88, w tym
g³osów niewa¿nych ¿adnego. Za wyra¿eniem zgo-
dy g³osowa³o 51 senatorów, przeciw – 16, od g³osu
wstrzyma³o siê 21 senatorów.

W zwi¹zku z tym Senat Rzeczypospolitej Polskiej
wyra¿a zgodê na powo³anie pana Marka Michalaka
na stanowisko rzecznika praw dziecka. (Oklaski)

Czy mogê pana rzecznika poprosiæ do mnie?
Chcia³bym panu wrêczyæ ten dokument.

Panie Rzeczniku, gratulujê. Niech pan dba
o nasze dzieci.

(G³osy z sali: I wnuki!)
Czy chcia³by pan zabraæ g³os?
Proszê bardzo, zapraszam.
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Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo serdecznie za okazane zau-
fanie, postaram siê go nie zawieœæ. Liczê na œcis-
³¹ wspó³pracê z Senatem, z poszczególnymi se-
natorami, w sprawach dzieci. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Wysoki Senacie, przystêpujemy do rozpa-

trzenia punktu dziewiêtnastego porz¹dku ob-
rad: wybór przewodnicz¹cego Komisji Obrony Na-
rodowej.

Zgodnie z regulaminem przewodnicz¹cych ko-
misji wybiera Senat, a projekt uchwa³y przygoto-
wuje komisja regulaminowa.

Projekt uchwa³y przygotowany przez tê komisjê
zawarty jest w druku nr 214.

Wniosek w sprawie wyboru senatora Stanis³a-
wa Zaj¹ca na przewodnicz¹cego Komisji Obrony
Narodowej zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez
Konwent Seniorów.

Pan senator Piotr Zientarski proszony jest o za-
branie g³osu jako sprawozdawca komisji regula-
minowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak jak pañstwo senatorowie s³yszeli, komisja

regulaminowa zgodnie z regulaminem, po zasiêg-
niêciu pozytywnej opinii Konwentu Seniorów,
przedstawia projekt uchwa³y dotycz¹cy wyboru
senatora Stanis³awa Zaj¹ca na przewodnicz¹cego
Komisji Obrony Narodowej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przystêpujemy do g³osowania tajnego.
Wyznaczam senatorów sekretarzy Witolda Id-

czaka i Andrzeja Szewiñskiego do przeprowa-
dzenia g³osowania.

Tryb g³osowania pañstwo znaj¹, za chwilê,
gdy rozdamy karty do g³osowania, bêdziemy od-
czytywali kolejno nazwiska.

Proszê o rozdanie kart do g³osowania.
Przypominam, ¿e tylko jeden znak „x” trzeba

postawiæ.
(Rozmowy na sali)
Dlaczego pan senator ³amie tajnoœæ g³osowa-

nia, co to jest? (Weso³oœæ na sali)
Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali

karty?
Proszê zatem o wype³nienie… A, jeszcze wcho-

dz¹…
Jak rozumiem, wszyscy otrzymali karty.

Proszê senatora sekretarza Witolda Idczaka
o odczytywanie nazwisk senatorów, a pañstwa
senatorów o wrzucanie kolejno wype³nionych
kart do g³osowania.

Senator Sekretarz
Witold Idczak:
£ukasz Abgarowicz
Ma³gorzata Adamczak
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
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
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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
Stanis³aw Zaj¹c
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Witold Idczak.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Idczak wrzuca kartê, czyli wszyscy

oddali g³osy.
Og³aszam dziesiêæ minut przerwy na podlicze-

nie wyników g³osowania.
Senatorów sekretarzy zapraszam do roboty.
Dziesiêæ minut przerwy, do godziny 16.17.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 07
do godziny 16 minut 29)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przerwa przed³u¿ona do 16.30.
(G³os z sali: A potem?)
Nie, no potem po prostu idziemy ju¿ ca³y czas.
(Rozmowy na sali)
Potem ju¿ nie bêdzie przerwy, nie, nie.
(G³os z sali: A na proœbê innego klubu?)
Chyba ¿e bêdzie proœba innego klubu.
(Rozmowy na sali)
Nie, nie.
(G³os z sali: Z naszego klubu ju¿ takiego g³osu

nie bêdzie.)
Ja rozumiem, ¿e jest trzech niezale¿nych sena-

torów i jak ka¿dy zg³osi proœbê o przerwê, to bê-
dzie bardzo…

Proszê nie rozrabiaæ, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie!
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

wiêtnastego porz¹dku obrad: wybór przewodni-
cz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

Senatorowie sekretarze zakoñczyli obliczanie
g³osów i sporz¹dzili protokó³.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego w sprawie
wyboru pana senatora Stanis³awa Zaj¹ca na
przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

Oddano 80 g³osów, 80 jest wa¿nych, 55 senato-
rów g³osowa³o za, 10 – przeciw, 15 wstrzyma³o siê
od g³osu. (Oklaski)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie wyboru przewodni-
cz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

Pana przewodnicz¹cego Stanis³awa Zaj¹ca po-
proszê do sto³u prezydialnego.

(G³os z sali: Panie Senatorze, serdecznie gratu-
lujê, proszê bardzo…)

(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego porz¹dku obrad: zmiana w sk³a-
dzie komisji senackiej.

Wniosek zawarty jest w druku nr 215.
Pan senator Piotr Zientarski, proszê bardzo na

mównicê, przedstawiæ wniosek.

Senator Piotr Zientarski:
Mam szczególny zaszczyt i przyjemnoœæ przed-

stawiæ w imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich projekt uchwa³y w nastêpu-
j¹cym brzmieniu: Senat Rzeczypospolitej Polskiej,
na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu,
wybiera senatora Marka Zió³kowskiego do Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Pan marsza³ek Zió³kowski zg³osi³ akces do naszej
komisji, bardzo mi jest mi³o, szczególnie ¿e pe³niê tam
funkcjê przewodnicz¹cego. Pan marsza³ek jest ju¿
drugim wicemarsza³kiem w naszej komisji… (rozmo-
wy na sali) …a pozosta³ymi cz³onkami s¹ przewodni-
cz¹cy innych komisji. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, teraz dopiero przystêpujemy
do g³osowania nad tym punktem.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 1)
Uchwa³a w sprawie zmiany w sk³adzie komisji

senackiej zosta³a podjêta. (Oklaski)
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo za-
mówieñ publicznego oraz niektórych innych
ustaw.

W przerwie odby³y siê posiedzenia Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Komisje
przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie.

W tej chwili g³os mog¹ zabraæ jedynie sprawo-
zdawcy i wnioskodawcy.

Pan senator Jan Dobrzyñski, proszê bardzo.
Sprawozdanie po³¹czonych komisji.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej oraz Komisja Gospodarki Na-
rodowej, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu
23 lipca 2008 r. wniosków zg³oszonych w toku de-
baty w dniu 23 lipca 2008 r. nad ustaw¹ o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz nie-
których innych ustaw, przedstawiaj¹ Wysokiemu
Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko. Wysoki Senat
raczy przyj¹æ nastêpuj¹ce poprawki: pierwsz¹,
trzeci¹, czwart¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹,
dziesi¹t¹, jedenast¹, dwunast¹, trzynast¹, czter-
nast¹, piêtnast¹, szesnast¹, siedemnast¹, dwu-
dziest¹, dwudziest¹ pierwsz¹ i dwudziest¹ drug¹.

Dziêkujê za uwagê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy albo pozosta³a

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
(G³os z sali: Nie, zdecydowanie nie.)
Dziêkujê bardzo.
Zatem przystêpujemy do g³osowania.
Zg³oszono wnioski o wprowadzenie poprawek

do ustawy. Zgodnie z regulaminem przeprowa-
dzamy najpierw g³osowanie nad poprawkami we-
d³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby usta-
wy – Prawo zamówieñ publicznych nie stosowa³o

siê równie¿ do zamówieñ, których przedmiotem
jest dostawa jednostek poœwiadczonej emisji oraz
jednostek redukcji emisji w rozumieniu przepi-
sów o handlu uprawnieniami do emisji do powie-
trza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 89 – za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 2)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga. Jej przyjêcie wyklucza g³oso-

wanie nad poprawk¹ trzeci¹. Zmierza ona do tego,
aby ustawy – Prawo zamówieñ publicznych nie
stosowa³o siê do zamówieñ udzielanych przez je-
dnostkê samorz¹du terytorialnego lub zwi¹zek
takich jednostek spó³ce kapita³owej, o której mo-
wa w przepisach o gospodarce komunalnej, jeœli
spe³nione bêd¹ okreœlone w dodawanym przepi-
sie warunki, w szczególnoœci spó³ka obowi¹zana
bêdzie wykonaæ zamówienie bez udzia³u podwy-
konawców, chyba ¿e umowa ze wzglêdu na specy-
fikê zamówienia dopuœci udzia³ podwykonawców.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 4 g³osowa³o za,

55 – przeciw, 31 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 3)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia zmierza do tego, aby ustawy –

Prawo zamówieñ publicznych nie stosowa³o siê
do zamówieñ udzielanych przez jednostkê samo-
rz¹du terytorialnego lub zwi¹zek takich jednostek
spó³ce kapita³owej, o której mowa w przepisach
o gospodarce komunalnej, je¿eli spe³nione bêd¹
okreœlone w dodawanym przepisie warunki.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest przeciw?
(Poruszenie na sali) (Weso³oœæ na sali)
Przepraszam.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? (Weso³oœæ na sali)
Przepraszam bardzo, proszê o wyk³adniê regu-

laminu.
(G³os z sali: Do której przerwa, Panie Mar-

sza³ku?)
Przepraszam.
Na obecnych 90 senatorów 43 – za, 43 – prze-

ciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 4)
(Weso³oœæ na sali) (Rozmowy na sali)
Poprawka nie uzyska³a wiêkszoœci, zosta³a od-

rzucona. (Rozmowy na sali)
Poprawka czwarta eliminuje przepis umo¿li-

wiaj¹cy ubieganie siê o zamówienie wykonawcy –
silentium – który nie posiada potencja³u technicz-
nego lub osób zdolnych do wykonywania zamó-
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wienia, je¿eli przedstawi³ on pisemne zobowi¹za-
nie innych podmiotów do udostêpnienia takiego
potencja³u lub osób.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 84 – za, 4 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu*. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami: szóst¹, siódm¹ i szesnast¹,

g³osujemy ³¹cznie. Skutkuj¹ one utrzymaniem
dotychczasowych zasad wykluczania wykonaw-
ców z postêpowania o udzielenie zamówienia.
W efekcie poprawki szóstej z postêpowania bêd¹
nadal wykluczani wykonawcy, którzy w ci¹gu
ostatnich trzech lat przed wszczêciem postêpowa-
nia wyrz¹dzili szkodê nie wykonuj¹c zamówienia
lub wykonuj¹c je nienale¿ycie, a szkoda ta nie zo-
sta³a dobrowolnie naprawiona do dnia wszczêcia
postêpowania, chyba ¿e niewykonanie lub niena-
le¿yte wykonanie jest nastêpstwem okolicznoœci,
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialno-
œci.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 90 senatorów, wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 6)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka ósma uœciœla przepis dotycz¹cy wzy-

wania wykonawców do z³o¿enia stosownych
oœwiadczeñ lub dokumentów w postêpowaniu,
w przypadku gdy wykonawca ich nie z³o¿y³, b¹dŸ
z³o¿one zawieraj¹ b³êdy. Ponadto poprawka ta
przyjmuje zasadê, i¿ z³o¿one na wezwanie zama-
wiaj¹cego oœwiadczenia i dokumenty powinny
potwierdzaæ spe³nianie przez wykonawcê warun-
ków udzia³u w postêpowaniu nie póŸniej ni¿
w dniu, w którym up³yn¹³ termin sk³adania
wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpo-
waniu albo termin sk³adania ofert.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 91 senatorów, wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 7)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dziewi¹t¹, dziesi¹t¹ i dwu-

dziest¹ drug¹ g³osujemy ³¹cznie. Poprawki dzie-
wi¹ta i dwudziesta druga zmierzaj¹ do tego, aby
od dnia 1 listopada 2009 r. protest móg³ byæ wno-
szony w postaci elektronicznej, opatrzonej bez-

piecznym podpisem elektronicznym weryfikowa-
nym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego cer-
tyfikatu. Konsekwencj¹ poprawki dziewi¹tej jest
poprawka dziesi¹ta.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za tymi poprawkami?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 8)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka jedenasta zmierza do tego, aby za-

mawiaj¹cy zatrzymywa³ wadium wraz z odsetka-
mi równie¿ w sytuacji, gdy wykonawca w odpo-
wiedzi na wezwanie nie z³o¿y dokumentów lub
oœwiadczeñ potwierdzaj¹cych spe³nianie przez
oferowane dostawy, us³ugi lub roboty budowlane
wymagañ okreœlonych przez zamawiaj¹cego,
a tak¿e je¿eli w odpowiedzi na wezwanie nie z³o¿y
on stosownych pe³nomocnictw.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta koreluje dotychczasowy

art. 46 z dodawanym do tego artyku³u ust. 4a.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³*. (G³osowanie nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta ujednolica terminologiê

w ramach nowelizowanego artyku³u.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 osób wszystkie – za. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta okreœla, ¿e zamawiaj¹cy

bêdzie móg³ wyst¹piæ do wykonawcy o przed³u¿e-
nie terminu zwi¹zania ofert¹ najpóŸniej na trzy
dni przed up³ywem terminu zwi¹zania ofert¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta dostosowuje zmieniany

przepis do regulacji okreœlaj¹cej treœæ postano-
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wienia Krajowej Izby Odwo³awczej o uchyleniu za-
kazu zawarcia umowy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta uwzglêdnia sformu³o-

wany we wczeœniejszych przepisach ustawy
skrót.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 14)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki osiemnasta i dziewiêtnasta. Nad ty-

mi poprawkami g³osujemy ³¹cznie. Zmierzaj¹ one
do tego, aby termin wniesienia protestu i odwo³a-
nia by³ taki sam bez wzglêdu na wartoœæ przed-
miotu zamówienia.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

52 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 15)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dwudziesta wprowadza zasadê,

w myœl której Krajowa Izba Odwo³awcza…
(G³os z sali: Dwudziesta pierwsza.)
(G³os z sali: Dwudziesta.)
Przepraszam, dwudziesta.
(G³os z sali: Na pewno dwudziesta.)
Dwudziesta.
(G³os z sali: Oczywiœcie, dwudziesta.)
Dwudziesta, tak, tak. Oczko bêdzie za chwilê.
Poprawka dwudziesta wprowadza zasadê,

w myœl której Krajowa Izba Odwo³awcza bêdzie
uwzglêdnia³a odwo³anie jedynie w przypadku,
gdy stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które
mia³o wp³yw lub mo¿e mieæ istotny wp³yw na wy-
nik postêpowania.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 16)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza modyfikuje

przepis przejœciowy wskazuj¹c, ¿e czêœæ znoweli-
zowanych przepisów znajdzie zastosowanie rów-

nie¿ do postêpowañ o zamówienie bêd¹cych w to-
ku w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Zakoñczyliœmy g³osowanie nad poprawkami.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 osób… Nie, przepraszam, ju¿ siê zmie-

ni³o.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 18)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz nie-
których innych ustaw.

Przypominam panu senatorowi sprawozdawcy
o obowi¹zku reprezentowania Senatu w toku roz-
patrywania uchwa³ Senatu przez komisje sejmo-
we.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, która przygotowa³a sprawozdanie na temat
zg³aszanych wniosków. Obecnie mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Pan senator Ireneusz Niewiarowski ju¿ siê
zbli¿a.

Proszê o przedstawienie sprawozdania.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym odby³o siê posiedzenie Ko-

misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej.

Poprawki: pierwsza, druga, pi¹ta, szósta, dzie-
wi¹ta, dziesi¹ta, trzynasta, czternasta, piêtnasta,
szesnasta, siedemnasta i osiemnasta, zosta³y
przyjête jednog³oœnie. Pozosta³e poprawki zosta³y
skonsumowane przez wymienione, wiêc nad nimi
nie by³o g³osowania. W imieniu Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
proszê Wysoki Senat o przyjêcie ustawy wraz z re-
komendowanymi poprawkami. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcieliby za-

braæ g³os? Dotyczy to senatorów Witczaka i Daj-
czaka.

Nie. Nie widzê zg³oszeñ.
W zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do g³oso-

wania.
Przypominam: zg³oszono tu wnioski o wprowa-

dzanie poprawek. I zgodnie z regulaminem
nast¹pi¹ g³osowania nad kolejnymi poprawkami,
a potem nad ca³oœci¹ ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawkami.
Nad poprawkami pierwsz¹, pi¹t¹ i dziewi¹t¹

nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki te zmierzaj¹ do
utrzymania zakazu piastowania stanowisk w or-
ganach zarz¹dzaj¹cych lub kontrolnych i rewizyj-
nych oraz bycia pe³nomocnikami w spó³kach
handlowych z udzia³em samorz¹dowych osób
prawnych lub u przedsiêbiorców, w których ucze-
stnicz¹ takie osoby, przez ma³¿onków funkcjona-
riuszy samorz¹dowych. Czyli to jest zakaz piasto-
wania takich stanowisk przez ma³¿onków fun-
kcjonariuszy samorz¹dowych. Reszta by³a zda-
niem wtr¹conym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 19)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami: drug¹, szóst¹, dziesi¹t¹,

trzynast¹, siedemnast¹ g³osujemy ³¹cznie. Wy-
klucza to g³osowanie nad szeœcioma innymi po-
prawkami, gdybyœmy te przyjêli.

Poprawki zmierzaj¹ do przywrócenia obowi¹z-
ku sk³adania przez funkcjonariuszy samorz¹do-
wych oœwiadczeñ o dzia³alnoœci gospodarczej pro-
wadzonej przez ma³¿onka, oœwiadczeñ o umo-
wach cywilnoprawnych zawartych przez ma³¿on-
ka oraz informacji o zatrudnieniu, rozpoczêciu
œwiadczenia pracy lub wykonywania czynnoœci
zarobkowych albo zmianie stanowiska ma³¿onka;
sankcj¹ za niez³o¿enie tych oœwiadczeñ i informa-
cji w dodatkowym terminie bêdzie wygaœniêcie
mandatu – w przypadku radnych lub wójtów –
oraz utrata wynagrodzenia i odwo³anie z pe³nionej
funkcji lub rozwi¹zanie umowy o pracê – w przy-
padku pozosta³ych funkcjonariuszy samorz¹do-
wych objêtych tym obowi¹zkiem.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 20)

Poprawki zosta³y przyjête.

Poprawki czwarta, ósma…
(G³os z sali: Czternasta, osiemnasta.)
A, przepraszam, nie… Ju¿, tak, tak, ju¿ do tego

przechodzê. Czternasta i osiemnasta. Tak?
(G³os z sali: Tak, tak.)
Maj¹ one na celu precyzyjne wskazanie skarg

na uchwa³y organów stanowi¹cych jednostek sa-
morz¹du terytorialnego o wygaœniêciu mandatu,
które rozpatrywane bêd¹ w trybie przewidzianym
przepisami prawa wyborczego. Czternasta
i osiemnasta – ³¹cznie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 89 – za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 21)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka piêtnasta zmierza do zapewnienia

przepisom ustawy wiêkszej spójnoœci wewnêtrz-
nej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
90 obecnych senatorów jednomyœlnie g³osowa-

³o za spójnoœci¹ wewnêtrzn¹. (G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta wyd³u¿a okres na prze-

prowadzanie wyborów uzupe³niaj¹cych w przy-
padku wyroku s¹du administracyjnego oddala-
j¹cego skargê na uchwa³ê rady o wygaœniêciu
mandatu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 89 – za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Wszystkie poprawki zosta³y przeg³osowane.
Przystêpujemy zatem do g³osowania nad

projektem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Przypominam senatorowi sprawozdawcy
o obowi¹zku reprezentowania Senatu w dal-
szych pracach nad t¹ uchwa³¹ w komisjach sej-
mowych.
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Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu ujedno-
licenia terminologii informatycznej.

Debata zosta³a zakoñczona i mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o wprowadzenie po-
prawek do ustawy, zawarte w drukach senackich
nr 186A i 186B.

Przystêpujemy do g³osowania najpierw nad po-
prawkami, a potem nad uchwa³¹.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga okreœla, w jakiej formie mog¹

byæ sk³adane oœwiadczenia woli zwi¹zane z doko-
nywaniem czynnoœci w zakresie obrotu towarami
gie³dowymi.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma na celu ujednolicenie ter-

minologii ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 27)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy zatem do g³osowania nad ca³o-

œci¹ ustawy, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 28)
Wobec wyniku g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustaw
w celu ujednolicenia terminologii informatycznej.

Przypominam senatorowi sprawozdawcy
o obowi¹zku reprezentowania Senatu w toku roz-
patrywania uchwa³ przez komisje sejmowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o komercjalizacji pañstwowe-
go przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej
„Poczta Polska”.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej, która przygotowa³a sprawo-
zdanie w tej sprawie.

Obecnie mog¹ zabraæ g³os jedynie sprawo-
zdawcy i wnioskodawcy.

Pan senator Andrzej Owczarek jest gotowy do
przedstawienia sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym odby³o siê posiedzenie Ko-

misji Gospodarki Narodowej, która zajê³a siê roz-
patrywaniem poprawki zg³oszonej przez pana se-
natora Misiaka, polegaj¹cej na zamianie w ust. 4
w art. 8 wyrazów „minister w³aœciwy do spraw
Skarbu Pañstwa” na wyrazy „minister w³aœciwy
do spraw ³¹cznoœci”. Poprawka ta zosta³a przyjêta
wiêkszoœci¹ g³osów. Komisja rekomenduje pañ-
stwu przyjêcie ustawy wraz z t¹ poprawk¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy senator wnioskodawca Tomasz Misiak

chce zabraæ g³os?
(G³osy z sali: Nie ma go.)
Nie ma go i nie chce zabraæ g³osu.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o komercjalizacji pañstwowego przedsiêbior-
stwa u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska”.

Zosta³y tu przedstawione nastêpuj¹ce wnioski:
komisja wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek,
senator wnioskodawca wnosi o wprowadzenie po-
prawki do ustawy.

Najpierw g³osujemy nad wnioskiem o przyjêcie
ustawy bez poprawek, oznaczonym rzymsk¹ je-
dynk¹ w druku nr 184Z, a potem, w razie odrzu-
cenia tego wniosku, bêdziemy dalej procedowaæ.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 1 g³osowa³ za, 88 –

przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 29)

Ten wniosek zosta³ odrzucony.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania

nad wnioskiem o wprowadzenie poprawki do
ustawy.

Poprawka zmierza do tego, aby w odniesieniu
do przekszta³conej w spó³kê akcyjn¹ Poczty Pol-
skiej Skarb Pañstwa by³ reprezentowany przez
ministra w³aœciwego do spraw ³¹cznoœci.

Przycisk obecnoœci.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 32 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 30)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Wobec tego mo¿emy g³osowaæ nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z tej poprawki.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

37 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 31)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o komercja-
lizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿yteczno-
œci publicznej „Poczta Polska”.

Przypominam senatorowi sprawozdawcy
o obowi¹zku reprezentowania Senatu w dalszych
pracach w komisjach sejmowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Przypominam, ¿e debata zosta³a zakoñczona
i obecnie mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie usta-
wy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 32)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo budowlane.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o ochronie ¿eglugi i portów morskich.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Gospo-
darkiNarodowej,któraprzygotowa³asprawozdanie.

Obecnie mog¹ zabraæ g³os jedynie sprawo-
zdawcy i wnioskodawcy.

Pan senator Kazimierz Kleina ju¿ jest gotowy
do przedstawienia sprawozdania.

Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej.

Komisja, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu
23 lipca 2008 r. wniosków zg³oszonych w dniu

23 lipca bie¿¹cego roku w toku debaty nad usta-
w¹ o ochronie ¿eglugi i portów morskich, przed-
stawia Wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce stano-
wisko. Wysoki Senat raczy przyj¹æ poprawki:
pierwsz¹, drug¹, trzeci¹, czwart¹, siódm¹, ósm¹,
dziewi¹t¹, dziesi¹t¹ i jedenast¹.

Ponadto komisja informuje, ¿e na podstawie
art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Ed-
mund Wittbrodt dokona³ zmiany treœci swoich
wniosków – chodzi o poprawki drug¹ i ósm¹ w ze-
stawieniu wniosków – oraz ¿e na podstawie
art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Ed-
mund Wittbrodt wycofa³ swoj¹ poprawkê, po-
prawkê pi¹t¹ w zestawieniu wniosków. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator Edmund Wittbrodt chce za-

braæ g³os?
(Senator Edmund Wittbrodt: Nie, dziêkujê bar-

dzo.)
Czy ktoœ chcia³by podtrzymaæ wycofany wnio-

sek senatora Wittbrodta? Nie widzê chêtnych.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o ochronie ¿eglugi i portów morskich – naj-
pierw nad poprawkami, a potem nad ca³oœci¹
ustawy.

Poprawka pierwsza zmierza do wskazania for-
my, w jakiej dyrektor urzêdu morskiego bêdzie
wydawa³ sta³y i tymczasowy miêdzynarodowy
certyfikat ochrony statku.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 33)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma umo¿liwiæ dorêczenie de-

cyzji wprowadzaj¹cej poziom ochrony na statku
przez pos³añca.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 34)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia stanowi, ¿e w przypadkach

dorêczania decyzji przy u¿yciu telefaksu lub po-
czty elektronicznej dowodem dorêczenia bêdzie
potwierdzenie transmisji danych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 35)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta usuwa przepis, który wy-

³¹cza karalnoœæ dokonania czynnoœci zabronio-
nych przepisami prawa przez inspektorów lub
ekspertów podczas przeprowadzania weryfikacji
lub prób efektywnoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 36)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Edmund Wittbrodt: To nie jest redak-

cyjna, zdecydowanie nie, to jest merytoryczna.
Taki jest opis, ale on jest fatalny.)

(Senator Stanis³aw Kogut: Platforma, spokój!)
Panie Senatorze, tak jest, ale obie strony niech

bêd¹ cicho, bêdzie wszystko…
Czytam wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za, 51

– przeciw. (G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami siódm¹ i jedenast¹ g³osujemy

³¹cznie. Usuwaj¹ one z ustawy przepis upowa¿-
niaj¹cy ministra w³aœciwego do spraw gospodar-
ki morskiej do okreœlania w rozporz¹dzeniu wy-
sokoœci op³at za wydanie œwiadectw przeszkole-
nia i okreœlaj¹ wysokoœæ op³at w za³¹czniku do
ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów… Przepraszam, na

91 obecnych senatorów w tej chwili, wszyscy g³o-
sowali za. (G³osowanie nr 38)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka ósma umo¿liwia uznanej organizacji

ochrony wydanie certyfikatu ochrony statku rów-
nie¿ wtedy, gdy organizacja ta sporz¹dza³a ocenê
stanu ochrony lub plan ochrony statku.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów… Nie, na 91 obecnych sena-

torów wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych… Nie, na 90 obecnych senato-

rów 90 g³osowa³o za. (G³osowanie nr 40)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta te¿ ma charakter redak-

cyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych… Nie, na 90 obecnych senato-

rów 90 g³osowa³o za. (G³osowanie nr 41)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Po przyjêciu tych wszystkich poprawek przy-

stêpujemy do g³osowania nad projektem
uchwa³y w sprawie ustawy o ochronie ¿eglugi i
portów morskich.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 42)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ochronie
¿eglugi i portów morskich.

Przypominam senatorowi sprawozdawcy
o obowi¹zku reprezentowania Senatu w toku prac
w komisjach sejmowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze
œródl¹dowej.

Debata zosta³a zakoñczona i mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawek. Czyli najpierw bêdziemy g³osowali nad
poprawkami, a potem bêdziemy g³osowali nad ca-
³oœci¹.

Poprawka pierwsza ma na celu uzupe³nienie
przepisu okreœlaj¹cego zakres przedmiotowy no-
welizowanej ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 43)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter uœciœlaj¹cy.
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Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 45)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta precyzuje odes³anie do obo-

wi¹zuj¹cych przepisów.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta precyzuje przepis w taki spo-

sób, aby odpowiada³ terminologii stosowanej
w polskim systemie prawa.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³*. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta koryguje nieprawid³owe ode-

s³anie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 48)
Czyli poprawka zosta³a przyjêta.
I wreszcie poprawka siódma, która zmierza do

ujednolicenia terminologii ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za podjêciem uchwa³y

o przy jêc iu pro jektu ustawy o ¿eg ludze
œródl¹dowej?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 50)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

Senatorowi sprawozdawcy przypominam
o obowi¹zku reprezentowania Senatu w pracach
w komisjach sejmowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie
innych ustaw.

Debata zosta³a zakoñczona i mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi
o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad tymi
poprawkami.

Nad poprawkami pierwsz¹ i trzeci¹ nale¿y g³o-
sowaæ ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do zapewnienia
zgodnoœci systematyki ustawy z zasadami te-
chniki prawodawczej, w szczególnoœci poprzez
zapewnienie adekwatnoœci przepisów zawartych
w poszczególnych rozdzia³ach do tytu³ów tych
rozdzia³ów.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 51)
Poprawka druga zapewnia kompletnoœæ prze-

pisu okreœlaj¹cego zakres przedmiotowy ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta uwzglêdnia w zmienionym

przepisie zasady techniki prawodawczej doty-
cz¹ce formu³owania przepisów zawieraj¹cych wy-
liczenie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 53)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta zmierza do zapewnienia kon-

sekwencji terminologicznej w ramach ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 54)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka szósta, podobnie, zmierza do zape-
wnienia konsekwencji terminologicznej w ra-
mach ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Obecnie mo¿emy g³osowaæ nad projektem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 56)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta-
wów oraz o zmianie innych ustaw.

Przypominam senatorowi sprawozdawcy
o obowi¹zku reprezentowania Senatu w toku
rozpatrywania naszych uchwa³ przez komisje
sejmowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Protoko³u do Umo-
wy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej Pañstwami
Cz³onkowskimi, z jednej strony, a Konfederacj¹
Szwajcarsk¹, z drugiej strony, w sprawie swobo-
dnego przep³ywu osób.

Debata zakoñczona, mo¿emy przyst¹piæ do
g³osowania.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad ow¹ po-
prawk¹.

Poprawka, poprzez uzupe³nienie przepisów
ustawy o œwiadczeniu przez prawników zagrani-
cznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, umo¿liwi pe³ne zastosowanie zasady swo-
bodnego przep³ywu osób w odniesieniu do obywa-
teli szwajcarskich.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 57)
Poprawka jest przyjêta.
Mo¿emy przys t¹p iæ do g ³osowania za

przyjêciem projektu ustawy w ca³oœci, z przyjêt¹
zmian¹.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 58)
Zatem wobec wyników g³osowania stwier-

dzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy
o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wej-
œciem w ¿ycie Protoko³u do Umowy miêdzy
Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej Pañstwami Cz³on-
kowskimi, z jednej strony, a Konfederacj¹ Szwaj-
carsk¹, z drugiej strony, w sprawie swobodnego
przep³ywu osób.

Senatorowi sprawozdawcy przypominam
o obowi¹zku reprezentowania Senatu podczas
prac komisji sejmowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸ-
nych zwierz¹t oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Debata zakoñczona, mo¿emy przyst¹piæ do
g³osowania.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska wno-
si o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 59)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalcza-
niu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach
dla podatników uzyskuj¹cych niektóre przy-
chody poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która przygoto-
wa³a sprawozdanie.

Obecnie mog¹ zabraæ g³os jedynie sprawo-
zdawcy i wnioskodawcy.

Pan senator Bronis³aw Korfanty proszony jest
o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej, po rozpatrze-

niu na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r.
wniosków z³o¿onych w toku debaty, która siê od-
by³a w tym samym dniu, nad ustaw¹ o szczegól-
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nych rozwi¹zaniach dla podatników uzysku-
j¹cych niektóre przychody poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, przedstawia Wysokiemu
Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko. Wysoki Se-
nat raczy przyj¹æ poprawki: pierwsz¹, drug¹,
trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹
i dziewi¹t¹, znajduj¹ce siê w druku nr 210Z.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie

ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach dla podat-
ników uzyskuj¹cych niektóre przychody poza te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Najpierw poprawki.
Poprawka pierwsza ma na celu wskazanie or-

ganu podatkowego w³aœciwego dla podatników,
którzy nie maj¹ miejsca zamieszkania na teryto-
rium Polski.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 60)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma charakter doprecyzowu-

j¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma na celu uwzglêdnienie sy-

tuacji, w której organ podatkowy musi wydaæ za
ten sam rok podatkowy decyzjê o umorzeniu zaleg-
³oœci podatkowej oraz o zwrocie. Sytuacja taka mo-
¿e mieæ miejsce w przypadku, gdy podatnik zap³a-
ci³ nale¿ny podatek, ale nie w pe³nej wysokoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta doprecyzowuje treœæ oœ-

wiadczenia sk³adanego przez podatnika, za³¹czo-
nego do wniosku o umorzenie zaleg³oœci lub zwrot
podatku.

Rozumiem, ¿e to oœwiadczenie jest za³¹czone
do wniosku, a nie podatnik.

Przycisk obecnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 63)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta doprecyzowuje kwestiê form

wyp³aty zwrotu.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta uzupe³nia przepisy o dok³a-

dne okreœlenie dnia wyp³aty zwrotu podatku,
który ma istotne znaczenie dla obliczania ewen-
tualnych odsetek nale¿nych podatnikowi.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma charakter precyzuj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
88 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 66)
Poprawka przyjêta.
(Rozmowy na sali)
Poprawka ósma skraca do jednego…
(Senator Andrzej Person: Spokój, proszê.)
Tak jest. Dziêkujê za pomoc w prowadzeniu ob-

rad Wysokiej Izby.
(Senator Andrzej Person: Dziêkujê, Panie Mar-

sza³ku. Nie mo¿na siê skoncentrowaæ.)
(Rozmowy na sali)
(Weso³oœæ na sali)
Tego ju¿ nie dos³ysza³em. Silentium.
Do jednego miesi¹ca skracamy termin na z³o-

¿enie przez podatnika wniosku o umorzenie za-
leg³oœci podatkowej lub zwrot podatku. Jeszcze
raz mówiê, jest to poprawka ósma.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
88 senatorów, 86 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta jest doprecyzowuj¹ca.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 68)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Przystêpujemy obecnie do g³osowania nad
projektem uchwa³y w sprawie przyjêcia tej usta-
wy w ca³oœci, z przyjêtymi zmianami.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 69)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o szczegól-
nych rozwi¹zaniach dla podatników uzysku-
j¹cych niektóre przychody poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

Przypominam senatorowi sprawozdawcy o re-
prezentowaniu naszej Izby w pracach komisji sej-
mowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku ak-
cyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyro-
bów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organi-
zacji rynku wina.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Gospodarki Narodowej wnosi o przyjê-
cie 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 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 70)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wy-
robie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie ty-
mi wyrobami i organizacji rynku wina.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Miêdzynarodowej
Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego
z 2006 r., sporz¹dzonej w Genewie dnia 27 stycz-
nia 2006 r.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Go-
spodarki Narodowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce
projekty uchwa³ w sprawie przyjêcia ustawy bez
poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 71)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Miêdzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tro-
pikalnego z 2006 r., sporz¹dzonej w Genewie dnia
27 stycznia 2006 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u z 2003 r.
do Miêdzynarodowej konwencji o utworzeniu
Miêdzynarodowego Funduszu Odszkodowañ za
Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Oleja-
mi z 1992 r., sporz¹dzonego w Londynie dnia
16 maja 2003 r.

Debata zosta³a zakoñczona i mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Go-
spodarki Narodowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce
projekty uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie
tej ustawy bez poprawek. Mo¿emy zatem g³oso-
waæ.

Przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
89 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 72)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Protoko³u z 2003 r. do Miêdzynarodowej konwen-
cji o utworzeniu Miêdzynarodowego Funduszu
Odszkodowañ za Szkody Spowodowane Zanie-
czyszczeniem Olejami z 1992 r., sporz¹dzonego
w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.

W dniu dzisiejszym zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz zo-
sta³a przeprowadzona dyskusja. Obecnie mo¿e-
my przyst¹piæ do trzeciego czytania.

Przypominam, ¿e trzecie czytanie obejmuje je-
dynie g³osowanie.

Komisje wprowadzi³y poprawki do projektu
ustawy i wnosz¹ o przyjêcie przez Senat jednolite-
go za³¹czonego projektu ustawy oraz projektu
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ pana
senatora Tomasza Misiaka do reprezentowania
stanowiska Senatu w dalszych pracach.

Przystêpujemy zatem do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 73)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych
i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu
tego projektu ustawy.

Senat upowa¿nia te¿ senatora Misiaka do re-
prezentowania Senatu w dalszych pracach nad
tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowa-
nia karnego.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
skierowa³ projekt do Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, zobo-
wi¹zuj¹c te komisje do przygotowania sprawo-
zdania. Komisje przygotowa³y dodatkowe spra-
wozdanie, zawarte w druku nr 142X.

Przystêpujemy zatem do trzeciego czytania
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania karnego.

Przypominam, ¿e to trzecie czytanie obejmuje
przedstawienie dodatkowego sprawozdania i g³o-
sowanie.

Pan senator Zbigniew Cichoñ proszony jest
o przedstawienie dodatkowego sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Po³¹czone komisje, Komisja Ustawodawcza

oraz Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci,
na wspólnym posiedzeniu w dniu dzisiejszym
ustosunkowa³y siê do zg³oszonych w toku dys-
kusji wniosków. W g³osowaniu nie popar³y ¿a-
dnego wniosku. Chcia³bym tak¿e dodaæ, ¿e pan
senator W³adys³aw Sidorowicz swój wniosek wy-
cofa³.

A zatem przedk³adam do przeg³osowania pier-
wotny wniosek zawarty w druku nr 142S i proszê
o przyjêcie tego wniosku. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
W trakcie drugiego czytania wnioski o charak-

terze legislacyjnym zg³osili senatorowie: Andrze-
jewski, Piotrowicz, Sidorowicz. Senator Zbigniew
Cichoñ by³ sprawozdawc¹. Obecnie mo¿na kiero-
waæ pytania do osób, które przed chwil¹ wymieni-
³em.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by skiero-
waæ takie pytanie do wnioskodawców?

(G³os z sali: Wszystko jest jasne.)

(G³os z sali: Nie ma pytañ.)
Wszystko jest jasne, zatem przystêpujemy do

g³osowania.
Informujê, ¿e za chwilê przeprowadzimy g³o-

sowanie nad poprawkami wed³ug kolejnoœci
przepisów, a potem nad przyjêciem projektu
w ca³oœci.

Poprawka pierwsza zmierza do wskazania do-
datkowych przes³anek warunkuj¹cych orzecze-
nie s¹du o potrzebie skierowania oskar¿onego na
obserwacjê psychiatryczn¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za, 55

– przeciw. (G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga ma na celu usuniêcie przepi-

su, który okreœla przypadki, w jakich obserwacja
psychiatryczna bêdzie niedopuszczalna.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
87 obecnych senatorów, 8 za, 72 przeciw, 7

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 75)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta uzale¿nia wydanie orzecze-

nia przez s¹d od zgody obroñcy.
Przycisk obecnoœci.
(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam,

ale…)
Tak?

Senator Piotr Andrzejewski:

Chodzi o wniosek prokuratora skierowany do
s¹du. To jest drugie zdanie, tak dla jasnoœci. To
dotyczy stosowania obserwacji za zgod¹ s¹du, ale
w postêpowaniu przygotowawczym, na wniosek
prokuratora.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czyli za zgo-
d¹…)

Za zgod¹ obroñcy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tu dok³adnie tak jest, Panie Senatorze, na koñ-
cu dodaje siê wyrazy „za zgod¹ obroñcy”. Ale dziê-
kujê za to uœciœlenie, lepiej, ¿eby by³a jasnoœæ.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale to dotyczy tyl-
ko postêpowania przygotowawczego.)

W takim razie poprawka czwarta.
Przycisk obecnoœci proszê nacisn¹æ, tak.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Na 87 obecnych senatorów 29 g³osowa³o za,
54 – przeciw, 4 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³oso-
wanie nr 76)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Proszê pañstwa, poniewa¿ odrzucaliœmy wszys-

tkie wnioski przedstawione przez senatorów, przy-
stêpujemy do g³osowania nad przyjêciem przed-
stawionego przez komisjê projektu uchwa³y
o wniesieniu do Sejmu projektu tej ustawy bez po-
prawek.

Proszê w takim razie o naciœniêcie przycisku
obecnoœci.

Kto jest za wersj¹ komisji?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 77)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks postêpowania karnego i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia tego projektu do Sejmu.

Pan senator Zbigniew Cichoñ bêdzie mia³ za-
szczyt reprezentowania stanowiska Senatu w dal-
szych pracach nad projektem.

Wysoki Senacie, informujê, ¿e porz¹dek obrad
szesnastego posiedzenia zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

(G³os z sali: Niech wyjd¹…)
Dziêkujê pañstwu bardzo. Do zobaczenia za

dwa tygodnie.
Pan senator Stanis³aw Zaj¹c.
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Rozumiem, ¿e

to pana debiut w wyg³aszaniu oœwiadczeñ senac-
kich? Proszê bardzo.

(G³os z sali: Ale jaki!)
(Senator Ryszard Bender: Wystrza³owy.)
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu klubu senatorów Prawa i Sprawied-

liwoœci i z upowa¿nienia pañstwa senatorów Pra-
wa i Sprawiedliwoœci przedstawiam oœwiadczenie
skierowane do premiera rz¹du Rzeczypospolitej
Polskiej Donalda Tuska oraz do ministra spra-
wiedliwoœci, prokuratora generalnego Zbigniewa
Ziobry... Æwi¹kalskiego... (weso³oœæ na sali) ...w
sprawie zniewa¿enia prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej przez pos³a Platformy Obywatelskiej Ja-
nusza Palikota.

(G³osy z sali: Ooooo!)
Panie Premierze! Panie Ministrze!
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanis³aw Kogut: No co? WyjdŸcie spo-

kojnie! Uszanujcie to…)

(G³os z sali: Popieracie go?)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze, jeszcze dziesiêæ sekund przerwy technicz-
nej i proszê kontynuowaæ.)

Ja zaczekam. Zaczekam.
Senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci z naj-

g³êbszym oburzeniem odnosz¹ siê do kolejnego
wyst¹pienia pos³a Janusza Palikota, który tym
razem w programie „Magazyn 24 godziny”
w TVN24 w sposób zamierzony zniewa¿y³ prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Lecha Ka-
czyñskiego.

Zgodnie z postanowieniami konstytucji, jej
art. 126, prezydent jest najwy¿szym przedstawi-
cielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem
ci¹g³oœci w³adzy pañstwowej. Winno byæ oczywi-
ste dla ka¿dego, ¿e skandaliczne zachowanie po-
s³a Janusza Palikota w stosunku do g³owy pañ-
stwa, wyra¿one wobec nieokreœlonej liczby oby-
wateli w programie telewizji TVN, przekroczy³o
wszelkie dopuszczalne granice wolnoœci wypo-
wiedzi. Pose³ Janusz Palikot naruszy³ normy pra-
wa karnego chroni¹ce czeœæ i powagê najwy¿sze-
go urzêdu w pañstwie. Nieprzypadkowo kodeks
karny w art. 135 §2 umieszcza przestêpstwo znie-
wa¿enia prezydenta poœród przestêpstw przeciw-
ko Rzeczypospolitej Polskiej – rozdzia³ XVII ko-
deksu karnego.

Nie ulega te¿ w¹tpliwoœci, ¿e wypowiedŸ pos³a
Platformy Obywatelskiej wskazuje na celowy,
politycznie ukierunkowany atak na najwy¿szy
urz¹d w pañstwie i bezpoœrednio na osobê pre-
zydenta, pana Lecha Kaczyñskiego. W cywilizo-
wanym œwiecie z rozwiniêt¹ demokracj¹ takie
postêpowanie jest niedopuszczalne i trudno so-
bie wyobraziæ podobn¹ sytuacjê w innym pañ-
stwie.

Atak na majestat Rzeczypospolitej, na demo-
kratycznie wybranego prezydenta naszej ojczyz-
ny, jest niedopuszczalnym niszczeniem pañ-
stwa, podwa¿aniem zaufania do instytucji pañ-
stwowych we w³asnym kraju oraz szkalowa-
niem Polski na arenie miêdzynarodowej.

Pose³ Janusz Palikot kilkakrotnie demon-
strowa³ postawê niegodn¹ parlamentarzysty
i by³o to w pe³ni tolerowane przez jego partiê.
W tej sytuacji trzeba zapytaæ wprost: czy w jego
zachowaniu wyra¿a siê oficjalne stanowisko
ugrupowania politycznego, które reprezentuje?
Brak zdecydowanej reakcji ze strony pana pre-
miera i w³adz Klubu Parlamentarnego Platfor-
my Obywatelskiej bêdzie potwierdzeniem, ¿e
pose³ Janusz Palikot kieruje obraŸliwe s³owa
wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
pana Lecha Kaczyñskiego, za przyzwoleniem
partii, któr¹ reprezentuje.

Apelujemy do w³adz Klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej o wyci¹gniêcie odpowie-
dnich konsekwencji wobec pos³a Janusza Paliko-
ta, a do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora
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generalnego, kierujemy apel o wszczêcie wobec
niego postêpowania karnego z urzêdu w sprawie
zniewa¿enia g³owy pañstwa i pope³nienia prze-
stêpstwa przewidzianego w art. 135 § 2 kodeksu
karnego.

Warszawa, 24 lipca 2008 r. Podpisy trzydziestu
szeœciu senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê obecnie pana senatora Tadeusza Sko-
rupê o odczytanie swojego oœwiadczenia.

(Rozmowy na sali)
Jeszcze, Panie Senatorze, piêæ sekund… Taka

ma³a przerwa techniczna.
(Rozmowy na sali)

Senator Tadeusz Skorupa:

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodo-
wiska, pana Macieja Nowickiego.

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator z Podhala, w imieniu mieszkañ-

ców naszego regionu, popieraj¹c wszelkie dotych-
czasowe dzia³ania lokalnych w³adz samorz¹do-
wych – w tym zw³aszcza Zakopanego, gmin Nowy
Targ, Bia³y Dunajec, Czarny Dunajec, Bukowina
Tatrzañska, Poronin, a tak¿e starostw tatrzañ-
skiego i nowotarskiego – przedstawiam ogromn¹
proœbê do pana ministra o podjêcie dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do ograniczenia skutków powodzi, jaka
dotknê³a w ostatnich dniach nasz region, i o uru-
chomienie œrodków finansowych z rezerwy bu-
d¿etowej dla samorz¹dów z powiatów tatrzañskie-
go i nowotarskiego.

Panie Ministrze, ogromne szkody, jakie wy-
rz¹dzi³y w szczególnoœci rzeki Bia³ka, Bia³y Duna-
jec i Czarny Dunajec w powiecie tatrzañskim i no-
wotarskim – oko³o stu piêædziesiêciu podtopieñ,
w tym gospodarstw i terenów upraw rolnych, usz-
kodzenie i w zasadzie ca³kowite zniszczenie kilku-
dziesiêciu kilometrów dróg wszelkich kategorii,
siedmiu mostów, w tym do przejœcia granicznego
w Jurgowie, uszkodzenie brzegów wspomnianych
rzek, w konsekwencji odciêcie komunikacyjne
miejscowoœci Dursztyn, Krempachy, Nowa Bia³a,
a tak¿e ca³kowita zmiana koryta rzeki Bia³ki – to
efekt wieloletnich zaniedbañ w zakresie regulacji
rzek i potoków Podhala, Spisza i Orawy. Oczywi-
œcie jestem œwiadomy tego, ¿e to nie pan za to od-
powiada.

Dlatego tym bardziej apelujê do pana, aby,
oprócz natychmiastowej pomocy doraŸnej ze
wspomnianej rezerwy bud¿etu pañstwa dla sa-
morz¹dów obu wspomnianych powiatów,

w sposób powa¿ny zosta³y podjête dzia³ania
zmierzaj¹ce do kontroli wszelkich wykonanych
inwestycji w zakresie regulacji wszystkich rzek
i potoków górskich w ca³ym kraju, ewentualne
by zabezpieczono œrodki finansowe na nowe in-
westycje, gdy¿, co jest oczywiste, wczeœniej,
przed Podhalem, ucierpia³y tak¿e tereny ¯y-
wiecczyzny i Dolnego Œl¹ska. Ponadto jest te¿
trochê wstydliwe to, ¿e niektóre rzeki Podhala
ostatnio by³y regulowane przez hitlerowskie
Niemcy, w czasie okupacji, a wiêc ponad szeœæ-
dziesi¹t lat temu! Tak jest na przyk³ad ze wspo-
mnian¹ rzek¹ Bia³k¹, która poczyni³a obecnie
tyle zniszczeñ.

Drugie oœwiadczenie jest skierowane do pani
Jolanty Fedak, minister pracy i polityki spo³e-
cznej.

Szanowna Pani Minister!
Popieraj¹c negatywne i krytyczne stanowis-

ka w³adz samorz¹dów powiatu nowotarskiego –
w tym szczególnie zarz¹du powiatu nowotar-
skiego i burmistrza miasta Nowy Targ –
w przedmiocie prawdopodobnej likwidacji
pe³nego zakresu orzecznictwa lekarskiego pro-
wadzonego do tej pory przez jednostkê ZUS
w Nowym Targu, zwracam siê z gor¹c¹ proœb¹
o wyjaœnienie, czy faktycznie decyzja o takiej
likwidacji jest planowana i ewentualnie czym
jest podyktowana.

Gdyby mia³o siê okazaæ, ¿e jest to prawda,
pragnê zwróciæ uwagê pani minister, ¿e decyzja ta
by³aby bardzo dotkliwa dla mieszkañców Podha-
la, Spisza i Orawy. Mam jednoczeœnie powa¿ne
obawy i w¹tpliwoœci, czy takie rozwi¹zanie w ogóle
mo¿e wp³yn¹æ na jakiekolwiek oszczêdnoœci ZUS,
albowiem, co jest oczywiste, zwiêkszone koszty
przejazdów chorych b¹dŸ nawet ich opiekunów do
lekarza orzecznika w Nowym S¹czu, a wiêc co naj-
mniej dwa razy dalej ni¿ obecnie, ponosiæ bêdzie,
tak jak obecnie, ZUS.

Prosi³bym pani¹ minister o zajêcie jednoznacz-
nego stanowiska w przedmiotowej sprawie, gdy¿
obecne domniemania powoduj¹ niepotrzebny
rozg³os i chaos. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora sekretarza o odczytanie

komunikatów.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œro-
dowiska odbêdzie siê w dniu dzisiejszym, bezpo-
œrednio po zakoñczeniu obrad Senatu, w sali
nr 176. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Informujê, ¿e protokó³ szesnastego posiedze-

nia Senatu, zgodnie z regulaminem, zostanie
udostêpniony senatorom w terminie trzydziestu
dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senac-
kich, w pokoju nr 255.

Wysoka Izbo, zamykam szesnaste posiedze-
nie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej ka-
dencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 37)
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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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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 S. Zaj¹c + + ? + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba + + - - + + + + + + + + + + - + + + + +
99 P.B. Zientarski + + - - + + + + + + + + + + - + + + + +

100 M. Zió³kowski . + - - + + + + + + + + + + - + + + + +

Obecnych 86 90 90 90 90 90 91 90 90 91 90 90 91 90 91 91 91 90 91 91
Za 86 89 4 43 84 90 91 90 90 90 90 90 90 90 36 91 91 89 91 87
Przeciw 0 0 55 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 1
Wstrzyma³o siê 0 1 31 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.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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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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 S. Zaj¹c + + + + + + + + - ? - + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +

Obecnych 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 89 91 90 91 91 90
Za 89 90 89 90 91 91 91 91 1 56 52 90 91 91 89 91 39 91 91 90
Przeciw 1 0 0 0 0 0 0 0 88 3 37 0 0 0 0 0 51 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 1 0 0 0 0 2 32 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.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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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
99 P.B. Zientarski . + + + + + + + + + + + . + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 90 91 88 89 89 87 88 89 89 89 89 89 84 89 88 88 89 89 89 88
Za 90 91 88 89 89 86 87 89 89 89 89 89 84 89 88 88 89 88 89 88
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
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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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
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 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + ? + +
98 K.P. Zaremba + + + + + + + + + + + + + - - - +
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + - ? + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + - - - +

Obecnych 88 89 89 86 89 88 88 89 89 87 89 89 89 87 87 87 87
Za 87 89 89 85 89 88 86 89 89 86 89 89 88 32 8 29 81
Przeciw 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 55 72 54 2
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 4 4
Nie g³osowa³o 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 16. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Projekt zmian, bêd¹cy przedmiotem dyskusji, dotyczy problemu œcierania siê ró¿nych koncepcji funk-

cjonowania wspó³czesnej demokracji.
Z jednej strony mo¿na tu wskazaæ na zg³aszan¹ czêsto koniecznoœæ walki z korupcj¹, potrzebê zape-

wnienia odpowiedniego stopnia transparentnoœci w dzia³aniach organów administracji publicznej, tak¿e
w odniesieniu do maj¹tków osób piastuj¹cych funkcje publiczne. W tym konkretnym przypadku bêdzie
to obowi¹zek sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych oraz oœwiadczeñ dotycz¹cych ma³¿onka, które nastêp-
nie – obok analizy dokonywanej przez uprawnione organy – s¹ og³aszane drukiem jako informacja publi-
czna w celu poddania ich kontroli spo³ecznej. Z drugiej strony jednak nie sposób odmówiæ s³usznoœci ar-
gumentom stoj¹cym po stronie takich wartoœci, jak ochrona prywatnoœci w³asnej i osób bliskich. Równie
istotna w tym aspekcie jest ochrona pewnego konstytucyjnego porz¹dku prawnego, przejawiaj¹ca siê
miêdzy innymi w zagwarantowaniu trwa³oœci mandatu pochodz¹cego z wyborów bezpoœrednich, ochro-
nie czynnego i biernego prawa wyborczego czy w koñcu w respektowaniu zasady proporcjonalnoœci, na co
zreszt¹ zwraca³ uwagê Trybuna³ Konstytucyjny w swoim wyroku z marca 2007 r.

Bez w¹tpienia zachodzi tu koniecznoœæ wypracowania z³otego œrodka, czyli stanu, w którym funkcjono-
wa³yby mechanizmy pozwalaj¹ce skutecznie identyfikowaæ korupcjê i walczyæ z ni¹ oraz ograniczaæ sytua-
cje tak zwanego konfliktu interesów. Innymi s³owy, chodzi o zainicjowanie procesu budowania wœród oby-
wateli zaufania do osób piastuj¹cych funkcje publiczne czy sprawuj¹cych w³adzê. Jest to szczególnie istot-
ne w odniesieniu do szczebli samorz¹dowych, do gmin, powiatów, województw, poniewa¿ to w³aœnie te je-
dnostki odpowiadaj¹ za zdecydowan¹ wiêkszoœæ kontaktów z obywatelem i dlatego nierzadko na podstawie
jakoœci funkcjonowania samorz¹dów budowany jest obraz funkcjonowania ca³ej administracji.

Oczywiœcie kluczowe jest tu upowszechnienie siê pewnych postaw etycznych wœród osób sprawu-
j¹cych w³adzê, niemniej jednak równie wa¿ne jest przyjêcie przepisów, które pomaga³yby w osi¹gniêciu
wyznaczonego celu. Warto, aby w owych przepisach znalaz³y siê zapisy pozwalaj¹ce na identyfikowanie
wspomnianych wy¿ej konfliktów interesów, które wprawdzie nie musz¹ byæ od razu jednoznaczne z pato-
logi¹, ale mog¹ budziæ pewne obawy opinii publicznej.

Maj¹c na uwadze powy¿sze postulaty, nale¿y d¹¿yæ do tego, aby funkcjonowanie owych mechanizmów
odbywa³o siê w sposób sprawny i mo¿liwie nieinwazyjny. Gwarantem spe³nienia tego postulatu musz¹
byæ przede wszystkim jasne i jednoznaczne regulacje prawne, sformu³owane w taki sposób, aby przy jak
najmniejszym obci¹¿eniu biurokratycznym pozwala³y uzyskaæ jak najlepszy efekt.

Wprowadzone jeszcze w 2003 r. doœæ rozbudowane przepisy, dotycz¹ce oœwiadczeñ maj¹tkowych, by³y
swego rodzaju przymiark¹ do ograniczenia zjawiska korupcji w administracji samorz¹dowej. Od samego
pocz¹tku budzi³y one jednak liczne w¹tpliwoœci, które doprowadzi³y do koniecznoœci rozwa¿enia ich kon-
stytucyjnoœci przez Trybuna³ Konstytucyjny.

Rzeczony organ, poza doœæ g³oœno komentowanym w mediach wyrokiem z 2007 r., spraw¹ oœwiadczeñ
maj¹tkowych, a œciœlej tych oœwiadczeñ, które dotycz¹ rodziny, zajmowa³ siê jeszcze w 2004 r. W swoim
wyroku trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³ wówczas, ¿e sk³adanie oœwiadczeñ o dzia³alnoœci gospodar-
czej, zawartych w umowach cywilnoprawnych oraz o zatrudnieniu miêdzy innymi w jednostkach organi-
zacyjnych samorz¹du terytorialnego w zakresie obejmuj¹cym tak szeroki kr¹g bliskich, jak wstêpni,
zstêpni i rodzeñstwo osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹, jest wymogiem zbyt daleko id¹cym, nawet jeœli
zwa¿yæ na tak donios³y cel, jak walka z korupcj¹. Tym samym regulacje w powy¿szym zakresie zosta³y
wyrugowane poprzez obarczenie ich przymiotem niekonstytucyjnoœci.

Uwa¿am, ¿e zmiany przepisów przyjête w projekcie ustawy porz¹dkuj¹ wiele spraw, usuwaj¹ wiele nieje-
dnoznacznoœci, które wystêpowa³y wczeœniej. W szczególnoœci godne podkreœlenia jest ujednolicenie ter-
minów sk³adania poszczególnych oœwiadczeñ, przez co – jak nale¿y przypuszczaæ – uniknie siê sytuacji
uchybienia terminowi z powodu z³ej interpretacji przepisów. Oczywiœcie nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e aby prze-
pisy antykorupcyjne spe³nia³y nale¿ycie swoj¹ rolê, potrzeba jeszcze wielu zmian opartych przede wszyst-
kim na praktyce ich stosowania. Warto jednak mieæ na uwadze to, aby nowelizowane przepisy, zamiast za-
stawiaæ pu³apki przez niejednoznaczne i nieprecyzyjne sformu³owania, spe³nia³y swoj¹ zasadnicz¹ rolê,
czyli zapobiega³y zjawiskom korupcyjnym. W mojej ocenie znowelizowane przepisy spe³niaj¹ tê rolê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o rachunkowoœci (DzU z 2002 r. nr 76 poz. 694) jednostki bud¿etowe

mog¹ podpisywaæ umowy o us³ugowe prowadzenie rachunkowoœci przez biura rachunkowe. Jednocze-
œnie na podstawie art. 44 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
kierownik jednostki bud¿etowej, zobowi¹zany do stosowania ustawy o rachunkowoœci na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, mo¿e powierzyæ okreœlone obowi¹zki w zakresie gospodarki finansowej pra-
cownikom jednostki bud¿etowej. Jednoczeœnie art. 45 ustawy o finansach publicznych stanowi, ¿e g³ów-
nym ksiêgowym jednostki bud¿etowej jest pracownik, któremu kierownik powierzy obowi¹zki w zakresie
prowadzenia rachunkowoœci jednostki.

Ze wzglêdu na przywo³ane regulacje bardzo wiele podmiotów, do których zalicza siê: jednostki bud¿-
etowe, zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze, samorz¹dowe instytucje kultury i inne sa-
morz¹dowe osoby prawne tworzone na podstawie odrêbnych przepisów w celu wykonania zadañ publicz-
nych, nie mo¿e powierzyæ prowadzenia swoich ksi¹g rachunkowych biurom rachunkowym.

Moje pytanie odnosi siê do przyczyn takiego stanu rzeczy. Jakie s¹ przes³anki ograniczania tym podmio-
tom mo¿liwoœci korzystania z tej wygodnej, taniej, bardzo potrzebnej formy us³ug? W wielu przypadkach
obs³uga ksiêgowa u³atwia³aby i obni¿a³aby koszty funkcjonowania na przyk³ad przedszkoli, szkó³ itd.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia

Oœwiadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego

W zwi¹zku z otrzymanym pismem w sprawie k³opotów z rozliczeniem finansowym remontu skrzyd³a
„C” gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pismo to przedstawiam w za³¹czeniu* – prowadzonego
przez PBUH AGAT z Kielc, zwracam siê z proœb¹ o stanowisko Pana Ministra w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Banaœ

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 16. posiedzenia Senatu 187

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o zainteresowanie siê spraw¹ budowy fabryki paliw syntetycznych

w Oœwiêcimiu.
Pomys³ budowy fabryki paliw p³ynnych w oparciu o gaz syntetyczny z wêgla kamiennego z obszarów

nadwiœlañskich jest zgodnie z moj¹ wiedz¹ bardzo zasadny. List intencyjny w tej sprawie podpisa³y: Kom-
pania Wêglowa SA, Po³udniowy Koncern Wêglowy SA, miasto Oœwiêcim, Starostwo Powiatowe w Oœwiêci-
miu, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, gmina MiedŸna.

Tak liczna reprezentacja ró¿nych œrodowisk i instytucji œwiadczy o niezwykle istotnej roli, jak¹ dla lo-
kalnej spo³ecznoœci ma odegraæ ta instytucja. Aktualnie jest opracowywane studium wykonalnoœci i pro-
wadzone s¹ rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Przedsiêwziêcie, o którym mowa, w moim przekona-
niu wpisuje siê w Program Bezpieczeñstwa Energetycznego Polski, którego Pan Premier jest wielkim zwo-
lennikiem.

W za³¹czeniu przekazujê list prezydenta Oœwiêcimia w tej sprawie*.

£¹czê wyrazy szacunku
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na budowê, a raczej modernizacjê
tak zwanej zakopianki – najbardziej obci¹¿onej i niebezpiecznej drogi w Polsce.

Wed³ug opinii przekazywanych mi przez wiele œrodowisk i wielu u¿ytkowników tej drogi, zarówno tem-
po robót, jak i organizacja ruchu pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e najwa¿niej-
szy jest interes inwestora i wykonawców, a nie u¿ytkowników drogi. Przyk³adowo, na odcinku z Krakowa
do Myœlenic dokonano zamkniêcia drogi na zbyt d³ugich, w moim przekonaniu, odcinkach. Powoduje to
wielokilometrowe korki i jest ogromnie uci¹¿liwe, nie tylko dla turystów, ale równie¿ okolicznych miesz-
kañców, którzy doje¿d¿aj¹ do Krakowa.

Proponujê i proszê, aby w³aœciwe s³u¿by dokona³y analizy sytuacji i udzieli³y odpowiedzi na nastê-
puj¹ce pytania:

Czy obecny projekt organizacji ruchu zdaje egzamin, czy te¿ potrzebny jest nowy, bardziej przyjazny
dla u¿ytkowników dróg?

Czy jest mo¿liwe zwiêkszenie tempa robót, na przyk³ad poprzez wprowadzenie systemu zmianowego
pracy?

Czy w newralgicznych miejscach mo¿na zainstalowaæ œwiat³a b¹dŸ wprowadziæ s³u¿by kieruj¹ce ru-
chem?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny oraz do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W zwi¹zku z pojawieniem siê w sieci sklepów wielkopowierzchniowych Kaufland drogowej mapy Polski

na 2008 r., przedstawiaj¹cej granice naszej ojczyzny z 1939 r., pragnê zadaæ nastêpuj¹ce pytania.
Czy Panowie Ministrowie zamierzaj¹ podj¹æ kroki zmierzaj¹ce do wyjaœnienia zaistnia³ej sytuacji?
Czy w ramach swoich kompetencji podejm¹ Panowie interwencjê, aby wycofano ow¹ publikacjê z pol-

skiego rynku?
Czy zwróc¹ siê Panowie do wydawcy z zapytaniem, jakie intencje i cele kierowa³y nim w zwi¹zku z wy-

daniem wspomnianej mapy?
Moje pytania wywo³ane s¹ licznymi apelami i protestami mieszkañców Zduñskiej Woli, spowodowany-

mi pojawieniem siê tej mapy na pó³kach sklepu Kaufland w ich mieœcie.
Zwracam uwagê, ¿e jest to drogowa mapa Polski na 2008 r., a nie historyczna publikacja!

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹

Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cej Rady Miejskiej Wroc³awia Barbary Zdrojewskiej

Na podstawie przys³uguj¹cego senatorowi RP prawa do z³o¿enia oœwiadczenia proszê o udzielenie wy-
czerpuj¹cej odpowiedzi na pytanie, dlaczego w³adze samorz¹dowe Wroc³awia nie s¹ w stanie rozwi¹zaæ
problemu mieszkaniowego pana S³awomira Salomona, zamieszka³ego przy ulicy Pasteura 17/5 – adres
korespondencyjny: skrytka pocztowa 2013, 50-415 Wroc³aw – który, jak podaje w swoim piœmie, od dwu-
nastu lat nie mo¿e siê doprosiæ o sprawiedliwoœæ.

Aktualnie pan Salomon nie ma mo¿liwoœci wchodzenia do zajmowanego przez siebie pokoju z powodu
samowoli budowlanej, jakiej dopuœci³a siê zajmuj¹ca pozosta³e lokale (5a i 5b) pani El¿bieta Królic-
ka-Garbino, dokonuj¹c zamurowania czêœci wejœcia – o czym œwiadczy wiarygodny, urzêdowy dokument
do³¹czony do interwencji. Z zestawu dokumentów, które zostan¹ wys³ane przez moje biuro senatorskie,
wynika, ¿e ten horror ci¹gle trwa.

Byæ mo¿e jednak pojawi³y siê jakieœ okolicznoœci usprawiedliwiaj¹ce zaistnia³¹ sytuacjê, o których nie
poinformowa³ mnie pan Salomon.

Proszê o wnikliwe i sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy i udzielenie odpowiedzi na moje pytanie.
O sytuacji pana Salomona poinformowa³am senatora W³adys³awa Sidorowicza z Wroc³awia.
Oczekujê na odpowiedŸ w ustawowym terminie.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami dotycz¹cymi prowadzenia obs³ugi finansowej szkó³ i przedszkoli

przez zespo³y ekonomiczne po 1 stycznia 2009 r. zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie w¹tpliwoœci do-
tycz¹cych obowi¹zywania ustawy o systemie oœwiaty oraz ustawy o rachunkowoœci.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. wejdzie w ¿ycie nowelizacja art. 11 ustawy o rachunkowoœci. Poprzez tê no-
welizacjê ustawodawca ogranicza mo¿liwoœæ prowadzenia obs³ugi ksiêgowej przez zespo³y ekonomicz-
no-administracyjne bêd¹ce samorz¹dowymi jednostkami bud¿etowymi. Jednoczeœnie ustawa o syste-
mie oœwiaty w art. 5 daje organom prowadz¹cym szko³y i placówki oœwiatowe mo¿liwoœæ tworzenia jed-
nostki obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³ i placówek oraz organizowania wspólnej obs³ugi fi-
nansowej szkó³.

Reasumuj¹c, od dnia 1 stycznia 2009 r. bêdziemy mieli do czynienia ze stanem prawnym, w którym
z jednej strony bêd¹ obowi¹zywa³y przepisy ustawy o rachunkowoœci ograniczaj¹ce mo¿liwoœæ prowadze-
nia obs³ugi ksiêgowej szkó³ przez zespo³y ekonomiczno-administracyjne, z drugiej zaœ strony bêd¹ obo-
wi¹zywa³y przepisy ustawy o systemie oœwiaty umo¿liwiaj¹ce tworzenie tego typu jednostek.

W zwi¹zku z licznymi w¹tpliwoœciami przedstawicieli samorz¹dów proszê o wyjaœnienie, czy prowa-
dzenie obs³ugi finansowej szkó³ i przedszkoli przez zespo³y ekonomiczne bêdzie po 1 stycznia 2009 r. mo-
¿liwe.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gorczycê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny oraz do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Chcia³bym zwróciæ uwagê Panów Ministrów i podleg³ych im s³u¿b na problem nieuczciwej konkurencji
na rynku pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach turystycznych w rozdziale IV wyraŸnie wskazuje, kto
mo¿e byæ przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek oraz jakie wymogi musz¹ spe³niaæ i jakie
kwalifikacje posiadaæ takie osoby. Jednoczeœnie ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeñ
sankcjonuje wykonywanie pracy przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek bez wymaganych
uprawnieñ.

D¹¿ymy do tego, aby standard œwiadczonych us³ug turystycznych by³ jak najwy¿szy. Niestety, w ostat-
nim czasie daje siê zauwa¿yæ wzrost liczby przypadków wykonywania zadañ przewodnika lub pilota bez
wymaganych uprawnieñ. Zdarza siê to najczêœciej w miejscowoœciach turystycznych. Przykro mi, ¿e takie
przypadki zdarzaj¹ siê te¿ na Warmii i Mazurach. Osoby nieposiadaj¹ce ¿adnej legitymacji do œwiadczenia
us³ug turystycznych podaj¹ siê za uprawnionych przewodników i pilotów, a niestety s³u¿by pe³ni¹ce funk-
cje kontrolne pozostaj¹ czêsto bierne.

Zwracam siê z proœb¹ i apelem do ministra spraw wewnêtrznych i administracji o wyczulenie s³u¿b
uprawnionych do legitymowania i kontroli na to, kto wykonuje zadania przewodników czy pilotów wycie-
czek. Na alarm bij¹ stowarzyszenia przewodników i pilotów turystycznych. Po co koñczyæ kursy i szkole-
nia, po co zdawaæ egzaminy, inwestowaæ swój czas w naukê, je¿eli dowolna osoba bez koniecznych
uprawnieñ mo¿e takie zadania wykonywaæ? Po co s¹ rozporz¹dzenia ministra sportu i turystyki? Brak
kontroli wymaganych uprawnieñ przez organy do tego powo³ane powoduje, ¿e ka¿dy mo¿e okreœliæ siê
przewodnikiem i œwiadczyæ us³ugi przewodnickie, czêsto udzielaj¹c – i nie ponosz¹c za to ¿adnej odpowie-
dzialnoœci – b³êdnych informacji o danym regionie, miejscowoœci czy zabytku.

Stanis³aw Gorczyca
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Uprzejmie proszê o udzielenie informacji, czy w przypadku zastosowania wobec podejrzanych art. 258
k.k. przyznawane s¹ prokuratorom premie finansowe za wykrycie zorganizowanych grup przestêpczych.

Jeœli tego typu gratyfikacje s¹ wyp³acane, to czy nastêpuje ich weryfikacja po uprawomocnieniu siê
wyroku s¹dowego?

Proszê o podanie, ile tego rodzaju premii i w jakiej wysokoœci zosta³o wyp³aconych w latach 2007
i 2008.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Od 2003 r. obserwujemy sta³y wzrost liczby porodów w województwie ³ódzkim: z dwudziestu jeden ty-
siêcy czterystu siedemdziesiêciu czterech w 2003 r. do dwudziestu trzech tysiêcy czterystu siedemdzie-
siêciu szeœciu w 2007 r. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki liczba urodzeñ zwiêkszy³a siê z trzech
tysiêcy oœmiuset siedemdziesiêciu trzech w 2003 r. do czterech tysiêcy dwustu dziewiêædziesiêciu jeden
w 2007 r., co stanowi jedenastoprocentowy wzrost. W pierwszym pó³roczu bie¿¹cego roku by³o dwa
tysi¹ce dwieœcie dziewiêædziesi¹t dziewiêæ porodów, co pozwala prognozowaæ, ¿e w ca³ym roku w szpitalu
zostanie ich odebranych oko³o czterech tysiêcy szeœciuset. Stanowi to siedmioprocentowy wzrost w ci¹gu
zaledwie jednego roku.

Nale¿y zwróciæ uwagê na to, i¿ wzrasta liczba noworodków wymagaj¹cych natychmiastowego leczenia.
Szacowany wzrost patologii noworodkowej w 2008 r. leczonej w klinikach neonatologii oraz oddzia³ach
intensywnej terapii noworodkowej bêdzie wynosi³ oko³o 15% w porównaniu z rokiem 2004. O 33% wzro-
œnie liczba noworodków z wadami wrodzonymi, a o 59% liczba noworodków z wadami uk³adu kr¹¿enia
wymagaj¹cych zapewnienia miejsc intensywnej terapii po zabiegach kardiochirurgicznych. Ponadto sza-
cuje siê czterdziestodziewiêcioprocentowy wzrost liczby noworodków z ci¹¿ mnogich wymagaj¹cych za-
bezpieczenia równoczeœnie wielu stanowisk intensywnej terapii.

Do roku 2008 wykorzystanie ³ó¿ek w Klinice Neonatologii utrzymywa³o siê na poziomie 80–85%.
W pierwszym pó³roczu bie¿¹cego roku poziom ten wzrós³ do 92,5%, podczas gdy ob³o¿enie na oddzia³ach
innych szpitali województwa ³ódzkiego wynosi 45%.

Ta trudna sytuacja spowodowana jest dobr¹ opini¹ instytutu wœród pacjentów oraz mo¿liwoœciami le-
czenia pod jednym dachem chorych z ró¿nymi schorzeniami. Instytut CZMP jest jedynym w Polsce szpi-
talem, gdzie noworodek mo¿e byæ urodzony, ratowany z wczeœniactwa oraz operowany w Klinice Chirur-
gii Dzieciêcej, w Klinice Neurochirurgii, a nastêpnie w Klinice Kardiochirurgii. Powoduje to problemy z
rozliczeniem z NFZ pacjentów, którzy zostali poddani takiemu leczeniu. NFZ niezale¿nie od liczby zabie-
gów wykonanych podczas jednej operacji przez lekarzy ró¿nych specjalizacji p³aci szpitalowi za jeden za-
bieg operacyjny. Ponadto ze wzglêdu na to, i¿ na terenie szpitala mieszcz¹ siê kliniki ró¿nych specjaliza-
cji, rozliczenia za kolejne zabiegi pacjenta s¹ traktowane jako rozliczenia wewnêtrzne szpitala. Przyjmuje
siê przy tym, ¿e ka¿da nastêpna us³uga jest o kilkadziesi¹t procent tañsza od poprzedniej. By zabiegi by³y
w 100% refundowane przez NFZ, nale¿a³oby zatem wypisywaæ dzieci i po miesi¹cu przyjmowaæ je z po-
wrotem na inny oddzia³. Nowy sposób rozliczeñ szpitala z NFZ w ogóle nie zak³ada, ¿e noworodek mo¿e
byæ operowany podczas jednego zabiegu operacyjnego np. przez chirurga, a nastêpnie kardiochirurga.
Niemo¿noœæ rozliczenia leczenia najbardziej skomplikowanych chorych powoduje ci¹g³e zad³u¿anie siê
instytutu. Trudno znaleŸæ podobne przyk³ady wystêpuj¹ce w innych szpitalach, ze wzglêdu na specyfikê
Centrum Zdrowia Matki Polki wynikaj¹c¹ z usytuowania ró¿nych klinik w jednym szpitalu.

Dodatkowym problemem instytutu jest starzej¹cy siê sprzêt i fizyczny jego brak przy stale zwiêk-
szaj¹cym siê obci¹¿eniu pacjentami.

Szanowna Pani Minister, maj¹c na uwadze, i¿ w Polsce posiadamy tylko jedn¹ tak¹ placówkê s³u¿by
zdrowia sprawuj¹c¹ kompleksow¹ opiekê nad matk¹ i dzieckiem, zwracam siê z pytaniem, czy naprawdê
nie ma mo¿liwoœci rozliczania instytutu wed³ug rzeczywiœcie wykonanych procedur medycznych, a nie
tych zapisanych has³owo w katalogu us³ug medycznych.

W obliczu zwiêkszaj¹cego siê zapotrzebowania na us³ugi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, liczê
na to, ¿e Ministerstwo Zdrowia udzieli szpitalowi stosownej pomocy.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W zwi¹zku z niepokoj¹cymi informacjami dotycz¹cymi braku krwi w regionalnych centrach krwiodaw-
stwa i krwiolecznictwa na terenie ca³ego kraju, zwracamy siê do pani minister z proœb¹ o przeanalizowa-
nie zapisu znajduj¹cego siê w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wa-
runków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, dotycz¹cego zakazu honorowego
oddawania krwi przez osoby osadzone w zak³adach karnych i aresztach oraz przebywaj¹ce na wolnoœci
do pó³ roku od opuszczenia przez nie tych¿e placówek.

Mo¿liwoœæ honorowego oddawania krwi przez wiêŸniów, którzy spe³niaj¹ wszelkie wymagania zdro-
wotne, oraz osoby, które opuœci³y areszty i zak³ady karne, jest sposobem na uporanie siê z dramatyczn¹
sytuacj¹, jaka panuje w stacjach krwiodawstwa. Obecnie w samej Warszawie brakuje 150 l krwi, w £odzi
zaœ 110 l. Jak alarmuj¹ lekarze, czêœæ planowanych operacji mo¿e zostaæ z tego powodu odwo³ana. A
zgodnie z ostatnimi danymi w zak³adach karnych i aresztach przebywa ponad osiemdziesi¹t szeœæ tysiêcy
osób i szacuje siê, ¿e krew mog³oby honorowo oddaæ co najmniej trzydzieœci tysiêcy skazanych.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie prosimy pani¹ minister o rozwa¿enie kwestii, czy lepszym roz-
wi¹zaniem by³oby wzmocnienie procedury wy³aniania kandydatów na dawców krwi, czy te¿ wykluczenie
z góry populacji, która, owszem, stanowi grupê zagro¿enia, ale wœród niej znajduj¹ siê jednostki
spe³niaj¹ce wszelkie wymagania pozwalaj¹ce na honorowe oddanie krwi. Testy, którym poddawana jest
pobrana krew, prawie w 100% wykrywaj¹ wszelkie choroby. Margines ryzyka odnosi siê przede wszyst-
kim do kwestii sumienia kandydata, który w sposób œwiadomy b¹dŸ nie mo¿e udzieliæ fa³szywych infor-
macji lub mo¿e jakieœ informacje zataiæ. Problem ten dotyczy ka¿dego cz³owieka, niezale¿nie od tego, czy
przebywa on na wolnoœci, czy w zak³adzie karnym. Wiêksze zagro¿enie widzimy w sprowadzaniu krwi zza
wschodniej granicy.

Szanowna Pani Minister, ze wzglêdu na dramatycznie niski stan zasobów krwi w regionalnych cen-
trach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, uprzejmie prosimy o pilne zajêcie siê t¹ spraw¹.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Podczas spotkañ w moim okrêgu wyborczym eksporterzy wyra¿aj¹ swoje zaniepokojenie silnym kur-

sem waluty polskiej. Spada op³acalnoœæ eksportu, a co za tym idzie, firmy trac¹ zdolnoœæ konkurowania
na rynkach miêdzynarodowych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Premiera z zapytaniem, czy rz¹d bêdzie podejmowa³ w najbli¿-
szym czasie dzia³ania zmierzaj¹ce do obni¿enia kursu waluty polskiej.

Pragnê nadmieniæ, ¿e brak op³acalnoœci eksportu i zdolnoœci konkurowania na rynku miêdzynarodo-
wym mo¿e spowodowaæ upad³oœæ firm, zw³aszcza produkcyjnych. Skutki upad³oœci bêd¹ odczuwalne w
kolejnych latach.Wydaje siê wiêc, ¿e podjêcie dzia³añ jest wskazane i zasadne.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Moje oœwiadczenie zwi¹zane jest z nap³ywaj¹cymi z Pani ministerstwa niepokoj¹cymi sygna³ami, które

dotycz¹ planowanego wstrzymania obowi¹zkowej od I klasy szko³y podstawowej nauki jêzyka angielskiego.
W dzisiejszych czasach znajomoœæ jêzyka angielskiego potrzebna jest w ka¿dej dziedzinie ¿ycia – eduka-

cji, kulturze, biznesie, nowoczesnych technologiach czy choæby w relacjach interpersonalnych. Je¿eli nie
bêdziemy uczyæ dzieci jêzyka angielskiego od pierwszej klasy, to nigdy nie opuœcimy niechlubnego ostat-
niego miejsca w ca³ej Unii pod wzglêdem znajomoœci najwa¿niejszego jêzyka œwiata.

Dla przedstawicielki rz¹du, który wpatrzony jest w ró¿nego rodzaju sonda¿e, w rewizji decyzji powinny
byæ pomoce wyniki badañ, jakie poda³a pracownia TNS OBOP. Dowodz¹ one, ¿e a¿ 91% Polaków opowia-
da siê za tym, by nauka angielskiego rozpoczê³a siê ju¿ w pierwszej klasie.

Podzielaj¹c zdanie tak licznej grupy Polaków, zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o wycofanie siê
z zapowiedzi, ¿e od 1 wrzeœnia nie bêdzie obowi¹zkowej nauki jêzyka angielskiego w I klasie szko³y pod-
stawowej.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba
oraz senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
oraz do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowni Panowie!
Po zapoznaniu siê z listem otwartym komitetu protestacyjnego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Prze-

mys³u Drzewnego, dysponuj¹c wiedz¹ z zakresu leœnictwa i obrotu drewnem w kraju oraz maj¹c na
wzglêdzie istotê przedmiotowej materii, zwracamy siê do Pana Premiera i Pana Ministra z proœb¹ o mery-
toryczne uregulowanie problematyki polskiego przemys³u drzewnego.

Pañstwowe Gospodarstwo Leœne „Lasy Pañstwowe”, bêd¹c monopolist¹ na rynku obrotu surowcami
drzewnymi, ustala ceny drewna okr¹g³ego, które nie tylko s¹ nieadekwatne do wartoœci przedmiotu, ale
tak¿e powoduj¹ utratê konkurencyjnoœci przez polskie przedsiêbiorstwa na rynku europejskim. W kra-
jach oœciennych, zarówno za wschodni¹, jak i zachodni¹ granic¹ naszego kraju, ceny surowców drzew-
nych s¹ znacznie ni¿sze, przy czym s¹ systematycznie obni¿ane w zale¿noœci od koniunktury i ogólnych
uwarunkowañ finansowych pañstw, czego u nas niestety nie widaæ.

Zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e nie tylko za pomoc¹ ceny mo¿na regulowaæ ten rynek, uwa¿amy, ¿e sys-
tem sprzeda¿y drewna nale¿y tak zmieniæ – na przyk³ad wróciæ do poprzedniego – aby by³ on elastyczny i
by mo¿na by³o nim reagowaæ na wahania rynku.

Obecna cena drewna surowego wydaje siê za wysoka o oko³o 15%. Jeœli zostanie tak, jak jest, to firmy
przetwarzaj¹ce drewno upadn¹ albo znacznie zmniejsz¹ swoj¹ produkcjê, co spowoduje przyrost bezro-
bocia na terenach, gdzie ono i tak jest za wysokie, a „Lasy Pañstwowe” zostan¹ z drewnem w lesie, co w su-
mie bêdzie oczywist¹ strat¹ dla naszego pañstwa.

Maj¹c na wzglêdzie siln¹ pozycjê polskiej waluty, pomyœlny wzrost gospodarczy, jak i koniecznoœæ do-
stosowania polskich regulacji prawnych do standardów europejskich, zwracamy siê z proœb¹ przedsta-
wion¹ na wstêpie.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Moje oœwiadczenie dotyczy zmiany przepisów ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restruk-
turyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakre-
su ochrony zdrowia.

Propozycja moja zmierza do rozszerzenia zapisów projektu ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z
zakresu ochrony zdrowia poprzez objêcie zapisami tej ustawy samodzielnych publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej w likwidacji, nieprzejêtych przez w³aœciwe terytorialne powiaty powsta³e z dniem
1 stycznia 2002 r. Sprawa dotyczy nastêpstwa prawnego miêdzy istniej¹cymi wczeœniej a nowo po-
wsta³ymi, po 2002 r., jednostkami samorz¹du terytorialnego – powiatami. W nowej ustawie brakuje jed-
noznacznych przepisów, które w sposób szczegó³owy regulowa³yby te kwestie.

Uprzejmie informujê, ¿e starosta powiatu nowosolskiego, pani Ma³gorzata Lachowicz-Murawska,
zwróci³a siê do mnie z proœb¹ o wyst¹pienie w tej sprawie, argumentuj¹c, ¿e w³adze powiatu nowosolskie-
go wielokrotnie zwraca³y siê do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji o uzupe³nienie tej luki prawnej.

Pismo starostwa powiatowego w Nowej Soli z dnia 23 czerwca 2008 r. (znak WS.OZ.8015/1/2008)
skierowane do ministra zdrowia zawiera szczegó³owe propozycje zmian przepisów. Zmiany do projektów
ustaw proponowane przez powiat nowosolski przewiduj¹ sytuacjê prawn¹ zmierzaj¹c¹ do zrekompenso-
wania kosztów zwi¹zanych z przeprowadzeniem likwidacji samodzielnych publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej oraz sp³atê zobowi¹zañ tych zak³adów porêczonych przez powiaty, które prowadzi³y, jako or-
gany za³o¿ycielskie, samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej funkcjonuj¹ce w s¹siednim powie-
cie i udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych na rzecz tamtejszej spo³ecznoœci lokalnej, z powodu nieprzejêcia
tych zak³adów przez utworzone od 1 stycznia 2002 r. nowe terytorialne samorz¹dy powiatowe.

Proszê uprzejmie Pani¹ Minister o uwzglêdnienie propozycji tych zmian.
Jestem przekonany, ¿e Pani Minister podziela moje stanowisko, i¿ te samorz¹dy i szpitale, które wziê³y

na siebie ciê¿ar restrukturyzacji, nie powinny byæ traktowane gorzej od tych, które zwiêksza³y swoje
zad³u¿enie.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Panie Ministrze!
Z g³êbokim niepokojem obserwujê istniej¹c¹ ju¿ od dawna sytuacjê dotycz¹c¹ utrudniania przez mat-

ki kontaktów dzieci z ojcami, co powoduje naruszanie szerokiego pojêcia dobra. Ojcowie s¹ dyskrymino-
wani w majestacie prawa, a przed s¹dem ojciec dziecka jest zazwyczaj rodzicem drugiej kategorii. Sytu-
acja, w jakiej znaleŸli siê ojcowie dzieci, jest dla nich bardzo dramatyczna. A wiadomy jest fakt, ¿e dziecko
do prawid³owego rozwoju potrzebuje obydwojga rodziców.

Z doniesieñ prasowych wiemy, ¿e na Zachodzie rozpowszechniony jest model tak zwanej opieki na-
przemiennej, czyli co dwa tygodnie zmienia siê miejsce zamieszkania dziecka. Aby tak opiekowaæ siê
dzieckiem, rozwiedzeni rodzice nie mog¹ mieszkaæ daleko od siebie, dziecko musi chodziæ do jednego
przedszkola b¹dŸ jednej szko³y. Model zak³ada, ¿e ¿aden z rodziców nie jest po rozwodzie dyskryminowa-
ny, maluch tyle samo czasu spêdza z mam¹ i z tat¹, rodzice wspólnie podejmuj¹ najwa¿niejsze dla niego
decyzje.

W Polsce niemo¿liwa jest opieka naprzemienna, poniewa¿ podczas rozwodu nale¿y podaæ sta³y adres
zamieszkania dziecka. W dziewiêædziesiêciu piêciu przypadkach na sto jest to adres matki. Czasem ro-
dzice sami – wymaga to olbrzymiej dojrza³oœci – umawiaj¹ siê, ¿e dziecko potrzebuje obojga rodziców
i nikt nikomu nie utrudnia widzeñ. Jednak, aby ten model móg³ byæ realizowany w Polsce, trzeba by naru-
szyæ stereotyp kulturowy o nadrzêdnej roli matki w wychowaniu dziecka. Na to w naszym kraju chyba
nikt nie jest gotowy, lecz mo¿na by³oby spróbowaæ i choæby po³owicznie wprowadziæ to w ¿ycie.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy istnieje mo¿liwoœæ takich zmian
w prawie, aby pomóc rodzicom, których kontakty z dzieckiem s¹ utrudnione.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Sk³adam na rêce Pani Minister oœwiadczenie w sprawie zmiany sposobu waloryzacji rent i emerytur.
Obserwowany wzrost gospodarczy, przewy¿szaj¹cy prognozy ekonomistów, przyczynia siê do wzrostu

œredniej p³acy w kraju. Wed³ug danych statystycznych GUS przeciêtne wynagrodzenie w I kwartale
2008 r. wynios³o 2983,98 z³. W stosunku do tej œredniej daleko w tyle pozostaj¹ œwiadczenia wyp³acane
emerytom i rencistom.

Do mojego biura senatorskiego zg³aszaj¹ siê emeryci i renciœci, którzy z otrzymywanych œwiadczeñ nie
s¹ w stanie zabezpieczyæ sobie podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Prosz¹, aby parlament zwróci³
uwagê na koniecznoœæ jak najszybszej zmiany obecnie obowi¹zuj¹cego systemu waloryzacji œwiadczeñ
emerytalno-rentowych, który powoduje, ¿e coraz bardziej zwiêksza siê dysproporcja pomiêdzy œwiadcze-
niobiorcami.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem o to, czy w najbli¿szym czasie Minister-
stwo Pracy i Polityki Spo³ecznej bêdzie podejmowa³o dzia³ania maj¹ce na celu poprawê warunków ¿ycio-
wych emerytów i rencistów, a je¿eli tak, to na czym bêd¹ one polega³y.

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Sk³adam na rêce Pani Minister oœwiadczenie w sprawie za³¹cznika do rozporz¹dzenia ministra eduka-

cji narodowej – DzU nr 247 poz. 1825 – z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podzia³u czêœci
oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego w roku 2008 (pkt 2 ust. 4), w któ-
rym okreœlono algorytm podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du teryto-
rialnego gdzie P10=1,50, co oznacza wagê dla uczniów oddzia³ów i szkó³ dla mniejszoœci narodowych i et-
nicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym, a tak¿e dla uczniów pochodzenia
romskiego, dla których szko³a podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne; dotyczy szkó³ podstawowych,
w których ³¹czna liczba uczniów korzystaj¹cych z zajêæ dla mniejszoœci narodowej lub etnicznej, spo³ecz-
noœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym lub uczniów pochodzenia romskiego nie przekracza osiem-
dziesiêciu czterech, oraz gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych, w których ³¹czna liczba uczniów korzy-
staj¹cych z zajêæ dla mniejszoœci narodowej lub etnicznej, spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regio-
nalnym lub uczniów pochodzenia romskiego nie przekracza czterdziestu dwóch.

S¹ szko³y, w których nauk¹ jêzyka regionalnego objêta by³a wiêksza liczba uczniów, w szczególnoœci
dotyczy to wiêkszych szkó³, a takie ograniczanie liczby uczniów w danej szkole nie motywuje ani dyrekto-
rów tych szkó³, ani uczniów, ani rodziców do pe³nego zaanga¿owania siê w naukê jêzyka regionalnego.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy nie nale¿a³oby raczej utrzymaæ ko-
rzystn¹ dla szkó³ wagê (P10=1,50), na przyk³ad, przy procentowym okreœlaniu liczby uczniów ucz¹cych
siê w danej szkole, ni¿ ograniczaæ liczbê uczniów.

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa zamieszczono projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ administracji publicznej w woje-
wództwie. Poœród wielu zmian o charakterze kompetencyjnym, proceduralnym i porz¹dkowym znalaz³
siê zapis, wedle którego planowane jest ponowne zespolenie Inspekcji Sanitarnej na szczeblu powiato-
wym i wojewódzkim.

Nie sposób odmówiæ s³usznoœci tezom przedstawionym w uzasadnieniu do wspomnianego projektu.
Niew¹tpliwie istotna jest idea subsydiarnoœci, zbli¿anie siê w wykonywanych przez administracjê pu-
bliczn¹ zadaniach do obywatela, którego te dzia³ania dotycz¹. Jest to integralnie po³¹czone z budowa-
niem silnej pozycji samorz¹dów. Powstaje jednak pytanie o dopuszczalne granice decentralizacji w kon-
tekœcie jak najlepszego realizowania zadañ na³o¿onych na administracjê publiczn¹.

S³u¿by sanitarne dzia³a³y ju¿ w warunkach zespolenia podobnych, jak siê wydaje, do proponowanego
obecnie modelu. Jednak¿e, jak pokaza³a praktyka tamtych czasów, spowodowa³o to powstanie licznych
nieprawid³owoœci, takich jak: pogorszenie skutecznoœci dzia³ania inspekcji; obni¿enie efektywnoœci
bie¿¹cego nadzoru sanitarnego; sprzyjanie powstawaniu sytuacji korupcjogennych, na przyk³ad w przy-
padku zale¿noœci instytucjonalnych miêdzy podmiotem kontroluj¹cym i kontrolowanym; utrudniony do-
stêp do wyspecjalizowanych oœrodków laboratoryjnych; niedostateczny stopieñ rozpoznania Ÿróde³ za-
gro¿eñ w stacjach powiatowych; brak standaryzacji dzia³añ.

Problemy te zosta³y dostrze¿one w raporcie z wyników kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli z 2001 r., co,
jak s¹dzê, przyczyni³o siê do wyboru opcji, w której s³u¿by sanitarne funkcjonuj¹ jako administracja nie-
zespolona. Obecnie zreszt¹ te¿ pojawiaj¹ siê g³osy inspektorów sanitarnych – w znacznej mierze z analo-
giczn¹ argumentacj¹ jak NIK – poddaj¹ce w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ powrotu do idei zespolenia.

W zwi¹zku z tym rodzi siê pytanie, czy w fazie tworzenia projektu ustawy zosta³y wziête pod uwagê do-
œwiadczenia w funkcjonowaniu s³u¿b sanitarnych w latach 1999–2001. Czy na etapie tworzenia projektu
przewidziano instrumenty prawne, których celem by³oby przeciwdzia³anie niekorzystnym zjawiskom, na
które wskaza³a Najwy¿sza Izba Kontroli we wspomnianym dokumencie?

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy modernizacja zbiornika wodnego „Nysa” w zakresie

bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego, Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko, priorytet
trzeci „Zarz¹dzanie zasobami i przeciwdzia³anie zagro¿eniom œrodowiska”, bêdzie na liœcie projektów in-
dywidualnych.

Przed szeœcioma miesi¹cami wyst¹pi³em do Pani Minister z oœwiadczeniem w tej sprawie, argumen-
tuj¹c potrzebê remontu tego zbiornika wodnego po³o¿onego powy¿ej miasta Nysa, w którym mieszka po-
nad piêædziesi¹t tysiêcy mieszkañców. Argumentowa³em, ¿e uszkodzenie oznacza zniszczenie nie tylko
ca³ego miasta, ale równie¿ kilkudziesiêciu wsi oraz innych miejscowoœci wraz z aglomeracj¹ Wroc³awia.

Mieszkañcy Nysy, w³adze samorz¹dowe oraz parlamentarzyœci ziemi opolskiej uwa¿aj¹, ¿e moderniza-
cja tego zbiornika powinna byæ priorytetem dla obecnego rz¹du. Marsza³ek województwa Józef Sebesta
uzyska³ ponoæ w ministerstwie zapewnienie, ¿e jeszcze w bie¿¹cym roku ta modernizacja bêdzie na liœcie
projektów indywidualnych.

Proszê o przedstawienie stanowiska Pani Minister w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu swoich wyborców, mieszkañców województwa opolskiego, zwracam siê do Pana Ministra

z zapytaniem, czy budowa obwodnic miejscowoœci Nysa i Niemodlin, przez które biegnie droga krajowa,
bêdzie na liœcie krajowych inwestycji na lata 2008–2012.

Obecnie przez te dwa miasta przechodzi trakt komunikacyjny dla samochodów ciê¿arowych, w tym ti-
rów, i osobowych, co ca³kowicie blokuje ruch, drogi s¹ nieprzejezdne, a okoliczne mosty wymagaj¹ na-
tychmiastowego remontu.

Parlamentarzyœci Opolszczyzny i samorz¹d województwa uznali budowê tych obwodnic za sprawê
priorytetow¹.

Proszê Pana Ministra o zajêcie stanowiska w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹ przedsiê-

biorstw pañstwowych, niektórych spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa, pañstwowych osób
prawnych oraz niektórych mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa (DzU z 2001 r. nr 4 poz. 24
z póŸn. zm.) przewiduje mo¿liwoœæ skorzystania z maksymalnej, wynosz¹cej 95% bonifikaty podczas ich
zakupu przez dotychczasowych najemców (art. 6 ust. 1 pkt 2).

FSM Wytwórnia Wyrobów Ró¿nych SA w likwidacji w Bielsku-Bia³ej w trybie przepisów wzmiankowa-
nej ustawy dokonywa³a sprzeda¿y mieszkañ w Bielsku-Bia³ej, Sosnowcu, Czechowicach-Dziedzicach,
Bieruniu i Skoczowie.

Ze wzglêdu na nieuregulowany stan prawny nieruchomoœci proces ten nie móg³ zostaæ zakoñczony
w stosunku do lokali znajduj¹cych siê w budynkach mieszkalnych w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 10,
12 i 24. W wyniku podjêtych przez likwidatora dzia³añ ostatecznie stan prawny tych nieruchomoœci zo-
sta³ okreœlony, co dokumentuj¹ wpisy do ksi¹g wieczystych. Najemcom zaproponowano wykup miesz-
kañ, ale za cenê powiêkszon¹ o kwotê 2 tysiêcy 651 z³ tytu³em zwrotu kosztów poniesionych przez spó³kê
w celu przygotowania ich do sprzeda¿y. W uzasadnieniu takiego stanowiska wskazano, ¿e spó³ka nie po-
siada specjalnych funduszy pozwalaj¹cych na dotowanie najemców, zaœ w sytuacji kosztownych dzia³añ
podjêtych w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomoœci proporcjonalne obci¹¿enie najemców
jest korzystniejsze od wysokoœci ewentualnej bonifikaty udzielanej przez gminê – wynosz¹cej oko³o 60% –
która mog³aby zostaæ przyznana, gdyby mieszkania te zosta³y przekazane z powodu niemo¿liwego do ure-
gulowania stanu prawnego.

Likwidator spó³ki wskaza³, ¿e zobowi¹zany jest do dzia³ania zgodnego miêdzy innymi z art. 483 kodek-
su spó³ek handlowych, wed³ug treœci którego odpowiada wobec spó³ki za szkodê wyrz¹dzon¹ dzia³aniem
albo zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spó³ki, chyba ¿e nie ponosi za to
winy, i powinien wykonywaæ swoje obowi¹zki ze starannoœci¹ wynikaj¹c¹ z zawodowego charakteru swo-
jej dzia³alnoœci.

Zwyczajne walne zgromadzenie spó³ki FSM WWR SA w uchwale nr 1 z dnia 27 czerwca 2008 r. zatwier-
dzi³o sprawozdanie z dzia³alnoœci spó³ki za 2007 r., w którym przyjêto, ¿e w celu zminimalizowania ujem-
nych skutków wyd³u¿enia siê procesu likwidacyjnego wskutek dzia³añ podjêtych w celu ustalenia stanu
prawnego nieruchomoœci przewiduje siê przy opracowywaniu regulaminu zbywania mieszkañ, i¿ czêœæ
kosztów immanentnie zwi¹zanych z przygotowaniem nieruchomoœci do sprzeda¿y zostanie poniesiona
przez najemców.

Maj¹c na uwadze wskazywane okolicznoœci, nie sposób zgodziæ siê ze stanowiskiem, ¿e koszty uregu-
lowania stanu prawnego nieruchomoœci mog¹ zostaæ dodane do ³¹cznej ceny zbycia poszczególnych lo-
kali. W pierwszej kolejnoœci nale¿y wskazaæ, ¿e uprawnienie takie nie wynika z przepisów ustawy.

Zaliczenie takich kosztów w poczet ceny stanowi³oby dodatkowy sk³adnik wp³ywaj¹cy na wysokoœæ
udzielonej bonifikaty, co nie znajduje uzasadnienia w treœci art. 6 ustawy.

Ustawa ta jako akt szczególny powinna byæ interpretowana w sposób œcis³y, a nie w taki, który prowa-
dzi do obejœcia jej przepisów. Ratio legis ustawy polega bowiem miêdzy innymi na zagwarantowaniu okre-
œlenia przejrzystych zasad wykupu mieszkañ, co expressis verbis wyra¿a siê w okreœlonym mechanizmie
obliczania wysokoœci bonifikaty udzielanej w odniesieniu do ceny sprzeda¿y.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e odmienna wyk³adnia prowadzi do nierównego traktowania osób znajduj¹cych siê
w tej samej sytuacji prawnej. Z uzyskanych informacji wynika bowiem, ¿e do ceny innych mieszkañ zby-
tych ju¿ z maj¹tku spó³ki nie doliczano kosztów zwi¹zanych z przygotowaniem przeniesienia praw tych
mieszkañ na najemców.

Kieruj¹c siê trosk¹ o kszta³towanie œwiadomoœci prawnej oraz poszanowaniem realizacji konstytucyj-
nej zasady równoœci wobec prawa, proszê Pana Ministra o okreœlenie, czy likwidator mo¿e obci¹¿aæ na-
jemców dodatkowymi, niewynikaj¹cymi z przepisów ustawy kosztami. W przypadku pozytywnej odpo-
wiedzi na to pytanie, proszê równie¿ o wskazanie ich wysokoœci.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 16. posiedzenia Senatu 207



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o interwencjê oraz wyjaœnienie sytuacji zwi¹zanej z funkcjonowaniem rezerwatu przyrody o na-

zwie Nadgoplañski Park Tysi¹clecia. Z du¿ym niepokojem przyj¹³em informacjê dotycz¹c¹ odmawiania
uzgodnieñ w ramach postêpowañ w przedmiocie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu na terenie gminy Skulsk, powiat koniñski, przez konserwatora przyrody w Poznaniu Jerzego Pta-
szyka. Uzyskanie tej decyzji wymagane jest bowiem w przypadkach zmian zagospodarowania terenu, o
których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (DzU 2003, poz. 80 nr 717), czyli w przypadkach polegaj¹cych na tworzeniu obiektu budowla-
nego lub wykonywaniu innych robót budowlanych, a tak¿e na zmianie sposobu u¿ytkowania obiektu bu-
dowlanego lub jego czêœci.

Przedmiotowy rezerwat zajmuje bez ma³a po³owê terenu gminy Skulsk. Na tym obszarze jest oko³o
dwóch tysiêcy mieszkañców, funkcjonuj¹ liczne przedsiêbiorstwa, rolnicy prowadz¹ gospodarstwa rolne.

Brak dokonania przez konserwatora przyrody uzgodnieñ w powy¿szym zakresie czyni niemo¿liwymi
zrealizowanie remontu budynków, modernizacjê przedsiêbiorstw, wykonanie obiektów budowlanych, w
tym domów jednorodzinnych.

Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o ochronie przyrody wesz³a w ¿ycie 1 maja 2004 r. Art. 15 przedmioto-
wej ustawy wprowadza reglamentacje na terenie rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych. Tym
niemniej art. 15 §2 wy¿ej wymienionej ustawy stanowi, ¿e przedmiotowe zakazy nie dotycz¹ obszarów ob-
jêtych ochron¹ krajobrazow¹ w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jednostki organizacyj-
ne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa w³asnoœci, zgodnie z przepisami kodeksu cywil-
nego. Rezerwat przyrody o nazwie Nadgoplañski Park Tysi¹clecia powsta³ na mocy zarz¹dzenia ministra
leœnictwa i przemys³u drzewnego z dnia 15 wrzeœnia 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody, Mo-
nitor Polski nr 53, poz. 263.

Przedmiotowe zarz¹dzenie w §8 pkt 2 stanowi, ¿e na obszarze objêtym ochron¹ krajobrazow¹ inwesty-
cje budowlane mog¹ byæ realizowane na podstawie zatwierdzonych planów ogólnych lub planów wyzna-
czania terenów budowlanych. Do koñca 2007 r. konserwator przyrody w Poznaniu uzgadnia³ niemal¿e
wszystkie projekty decyzji w przedmiocie decyzji o warunkach zabudowy na spornym terenie. Jednym
s³owem, od powstania rezerwatu nie by³o najmniejszych problemów z realizacj¹ inwestycji na tym tere-
nie. W styczniu 2008 r. praktyka ta uleg³a zmianie, bowiem konserwator przyrody odmawia uzgodnieñ
we wskazanym zakresie, co stanowi dla tutejszego samorz¹du, mieszkañców, w³aœcicieli nieruchomoœci
niebagatelny problem. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ powszechnie znany oœrodek rehabilitacji osób nie-
pe³nosprawnych w Mielnicy Du¿ej, którego remont i rozbudowa, choæ konieczne, w chwili obecnej s¹ nie-
mo¿liwe, co zablokowa³o, po raz pierwszy od kilkudziesiêciu lat, organizacjê obozów w roku bie¿¹cym.

Proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
Czy przedmiotowe reglamentacje znajduj¹ uzasadnienie w obowi¹zuj¹cym systemie prawnym?
Czy s¹ one niezbêdne i stosowne dla potrzeb równowa¿onej ochrony przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej oraz

krajobrazu?
Czy przewiduje siê wprowadzenie zmian legislacyjnych, znosz¹cych lub ograniczaj¹cych zakazy na te-

renie rezerwatu przyrody Nadgoplañski Park Tysi¹clecia?
Czy przewiduje siê zrekompensowanie gminom z bud¿etu pañstwa utraty dochodów w postaci podat-

ków lokalnych i ograniczeñ zagospodarowania terenów inwestycyjnych oraz atrakcyjnych turystycznie?
Czy przewiduje siê zrekompensowanie w³aœcicielom i posiadaczom nieruchomoœci strat wynikaj¹cych

z przedmiotowych reglamentacji?

Z wyrazami szacunku
Ireneusz Niewiarowski

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
208 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 16. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Ok³ê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra o analizê i weryfikacjê przedstawionych zarzutów w sprawie o sygnatu-

rze akt Kp 4/08, prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Opatowie, dotycz¹cej wed³ug poszkodowanego Ja-
nusza Kozie³³a, zamieszka³ego: Folwark Piaski 15, nieprawid³owoœci w czynnoœciach podejmowanych
przez S¹d Okrêgowy, Wydzia³ IX Karny Odwo³awczy w odniesieniu do postanowienia z dnia 16 czerwca
2008 r., sygnatura akt IX Ko 82/08.

Decyzj¹ prezesa S¹du Okrêgowego w Kielcach S¹d Rejonowy w Opatowie otrzyma³ do rozpoznania
przywo³an¹ sprawê, mimo ¿e w³aœciwym organem by³ S¹d Rejonowy w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. Zmia-
na w³aœciwoœci s¹du by³a spowodowana tym, ¿e rozpatrywana sprawa dotyczy³a bezpoœrednio sêdziego
S¹du Rejonowego w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, pana Dariusz Barczaka oraz by³ej pracownicy sekreta-
riatu s¹du grodzkiego, pani Janiny Skrok-Janeczek. Postanowienie o odmowie wszczêcia œledztwa w
przedmiotowej sprawie podjê³a prokurator Prokuratury Rejonowej w Opatowie, pani Magdalena £ukow-
ska, która jest ¿on¹ prezesa S¹du Rejonowego w Opatowie. Ukazana sytuacja stwarza uzasadnion¹
w¹tpliwoœæ co do bezstronnoœci przy rozpoznawaniu z³o¿onego za¿alenia na decyzjê podjêt¹ przez pani¹
prokurator.

Zainteresowany zwróci³ siê z proœb¹ o skierowanie nastêpuj¹cych postulatów do organów polskiego
wymiaru sprawiedliwoœci.

Po pierwsze, o rozpoznanie przedmiotowego za¿alenia przez jakikolwiek inny ni¿ S¹d Rejonowy w Opato-
wie s¹d rejonowy z terenu województwa œwiêtokrzyskiego.

Po drugie, o przeprowadzenie ekspertyzy grafologicznej dokumentu, który zdaniem mieszkañca
Ostrowca Œwiêtokrzyskiego ma decyduj¹ce znaczenie dla obiektywnego i niezawis³ego rozstrzygniêcia
sprawy. Zarówno Prokuratura Rejonowa w Opatowie, jak i S¹d Rejonowy w Opatowie odrzucaj¹ dotych-
czasowe wnioski o przeprowadzenie ekspertyzy grafologicznej, dziêki której mo¿na otrzymaæ odpowiedŸ
w sprawie podejrzeñ zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem na przedmiotowym dokumencie dwóch zapisów tym
samym charakterem pisma i tym samym d³ugopisem przez jedn¹ osobê.

Po trzecie, dla wyjaœnienia sprawy konieczne wydaje siê przes³uchanie przez s¹d w charakterze œwiad-
ka pani Janiny Skrok-Janeczek, pana Dariusza Barczaka oraz ma³¿onki zainteresowanego, pani Edyty
Skowron, pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ.

Przedstawione postulaty i zarzuty zainteresowanego zmierzaj¹ do wykazania stronniczoœci i tenden-
cyjnoœci w dzia³aniu pani prokurator Magdaleny £ukowskiej. Wydane przez pani¹ prokurator decyzje
w przedmiotowej sprawie poddane zostan¹ weryfikacji przez S¹d Rejonowy w Opatowie, którego preze-
sem jest osoba pozostaj¹ca w zale¿noœci prywatnej w stosunku do pani prokurator.

£¹czê wyrazy szacunku
Micha³ Ok³a
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Olecha

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana, poniewa¿ jesteœmy zaniepokojeni z³ym stanem toru wodnego Œwinoujœ-

cie–Szczecin, który wymaga niezw³ocznych prac w celu jego pog³êbienia. G³êbokoœæ toru na poszczegól-
nych odcinkach okreœla rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z 9 grudnia 2002 r. w sprawie okreœlenia
obiektów, urz¹dzeñ i instalacji wchodz¹cych w sk³ad infrastruktury zapewniaj¹cej dostêp do portów o
podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (DzU nr 4/2003 poz. 41 z póŸn. zm.). Utrzymanie to-
rów podejœciowych do portów niemaj¹cych podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej reguluje
zarz¹dzenie nr 3 dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 paŸdziernika 2004 r. (DzUrz. woj.
zach. nr 81 poz. 1405), wydane na podstawie ustawy z 20 grudnia1996 r. o portach i przystaniach mor-
skich (DzU nr 110/2002 r. poz. 967).

Przeprowadzone w 2007 r. pomiary g³êbokoœciowe torów wodnych wykaza³y sp³ycenia wymagaj¹ce
wykonania robót pog³êbiaj¹cych w nastêpuj¹cych iloœciach: tory podejœciowe do portów w Szczecinie i
Œwinoujœciu – 1 977 739 m3 za oko³o 53 381 325 z³; tory podejœciowe do ma³ych portów – 43 600 m3 za
oko³o 1 308 000 z³; to razem daje 2 021 339 m3 za oko³o 54 689 325 z³. S¹ to obliczenia ubieg³oroczne i zo-
stan¹ skorygowane w wyniku tegorocznych pomiarów, do których Urz¹d Morski w Szczecinie ju¿
przyst¹pi³. Kwoty oszacowano na podstawie jednostkowej ceny wydobycia, transportu i od³o¿enia na pole
refulacyjne 1 m3 urobku.

Niezachowanie odpowiednich parametrów toru wodnego zagra¿a bezpieczeñstwu ¿eglugi wskutek
ograniczenia dopuszczalnego zanurzenia statków. Konsekwencj¹ tego mog¹ byæ roszczenia finansowe
podmiotów gospodarczych skierowane pod adresem Skarbu Pañstwa z tytu³u strat poniesionych na
przyk³ad z powodu ograniczenia ruchu jednostek p³ywaj¹cych – takie ograniczenia mia³y ju¿ miejsce
w zwi¹zku z wyp³yceniami toru wodnego.

Œrodki, które otrzymuje urz¹d morski, pozwalaj¹ jedynie na wykonanie niezbêdnego minimum prac,
które zapewniaj¹ bezpieczn¹ ¿eglugê na newralgicznych odcinkach toru, co stanowi 10–15% potrzeb.
Utrzymanie wymaganych g³êbokoœci to przede wszystkim bezpieczeñstwo ¿eglugi, ale te¿ wzglêdy ekono-
miczne. Udro¿nienie ca³ego toru wodnego pozwoli na znaczne ograniczenie w kolejnych latach œrodków
przeznaczonych na jego utrzymanie.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejmymi zapytaniami.
Czy Ministerstwo Infrastruktury ma w planie pog³êbienie toru wodnego Œwinoujœcie–Szczecin?
Jak du¿e œrodki finansowe zamierza przeznaczyæ na ten cel Ministerstwo Finansów?

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Pañczyk-Pozdziej

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ w Zak³adach Odzie¿owych „Tarmilo” Spó³ka z o.o. w Tar-
nowskich Górach zg³osi³a siê do mnie grupa pracowników z proœb¹ o pomoc i interwencjê w ich sprawie.
Wœród za³ogi kr¹¿¹ bowiem pog³oski, i¿ zak³ad bêdzie postawiony w stan upad³oœci. Dla wielu pracowni-
ków, zw³aszcza dla kobiet zatrudnionych na stanowiskach szwaczek, jest to równoznaczne z utrat¹ pracy
i niemo¿liwoœci¹ znalezienia jakiegokolwiek zatrudnienia w przysz³oœci, s¹ to bowiem osoby, które prze-
pracowa³y w zak³adzie trzydzieœci lat i wiêcej i s¹ w wieku przedemerytalnym.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ proszê o poinformowanie mnie, czy istnieje jakikolwiek program naprawczy
dla tego zak³adu i jak ministerstwo postrzega sprawê jego dalszego funkcjonowania.

Z wyrazami szacunku
Maria Pañczyk-Pozdziej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Pañczyk-Pozdziej

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

W zwi¹zku z niezrealizowaniem przez ZUS za³o¿eñ ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniê-
¿nym z tytu³u prawa do bezp³atnego wêgla dla osób uprawnionych z przedsiêbiorstw robót górniczych
(DzU z 2007 r. nr 147, poz. 1031) proszê o wyjaœnienie aktualnego stanu rzeczy.

Bezsporny jest fakt, i¿ przedmiotowa ustawa okreœla zasady i sposób realizacji uprawnienia osobom z
przedsiêbiorstw robót górniczych za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2015 r. Aby wnioskuj¹cy o
wyp³atê odszkodowania móg³ nabyæ prawo do ekwiwalentu na podstawie powo³anej ustawy, musi wyka-
zaæ, po pierwsze, ¿e by³ pracownikiem zak³adu robót górniczych i przeszed³ na emeryturê lub rentê z tego
zak³adu albo pobiera³ ekwiwalent jako emeryt i rencista; po drugie, ¿e uzyska³ prawo do emerytury lub
renty przed dniem 1 stycznia 2007 r.; po trzecie, ¿e jako emeryt b¹dŸ rencista by³ uprawniony do bezp³at-
nego deputatu wêglowego, a uprawnienie to przys³ugiwa³o mu na podstawie uk³adu zbiorowego pracy dla
pracowników zak³adów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. Po czwarte, musi wykazaæ, ¿e prawo do
bezp³atnego wêgla nie zosta³o zaspokojone przed dniem wejœcia ustawy w ¿ycie.

Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e deputat wêglowy jest œwiadczeniem wynikaj¹cym ze stosunku pracy, a nie
z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych. Stanowi zastêpcz¹ formê wynagrodzenia, dopuszczaln¹ jedynie z
mocy kodeksu pracy lub uk³adów zbiorowych pracy. Tym trudniej zrozumieæ przes³anki, jakimi kieruje
siê Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, odmawiaj¹c wyp³aty œwiadczenia uprawnionym do niego z mocy
ustawy, zmuszaj¹c jednoczeœnie wnioskodawców do wystêpowania na drogê s¹dow¹. To s¹ przecie¿
koszty, których nikt nie zrekompensuje.

Proszê o rozstrzygniêcie w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Maria Pañczyk-Pozdziej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Puszcza Bia³owieska stanowi unikatowy w skali œwiatowej obszar przyrodniczy, który wymaga szcze-
gólnej starannoœci w ochronie, we wspó³dzia³aniu z w³adzami Republiki Bia³oruœ.

Z przeprowadzonej niedawno przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli oceny wynika, ¿e wp³yw gospodarki leœnej
na stan œrodowiska Puszczy Bia³owieskiej poprawia siê, lecz w stopniu niewystarczaj¹cym. Z ustaleñ
kontroli wynika te¿, ¿e nie zosta³ powo³any zespó³ naukowców i praktyków leœników, którzy opracowaliby
koncepcjê prowadzenia jednolitej gospodarki leœnej na terenie Puszczy Bia³owieskiej. Park nie posiada³
kompletnej dokumentacji zwi¹zanej ze stanem w³asnoœciowym i sposobem u¿ytkowania gruntów. Bra-
kowa³o zatwierdzenia wieloletniego planu ochrony parku, jak równie¿ programu badañ naukowych
zwi¹zanych z ochron¹ kompleksów leœnych. Placówki naukowe funkcjonuj¹ce na terenie Puszczy
Bia³owieskiej o wynikach swoich badañ nie informowa³y nadleœnictw. Miêdzy innymi brakowa³o równie¿
œciœlejszej wspó³pracy. Bia³owieski Park Narodowy nie prowadzi³ te¿ monitoringu zagro¿onych wyginiê-
ciem gatunków fauny i flory, z wyj¹tkiem ¿ubrów, choæ w tym przypadku nie ustalono wskaŸników za-
gêszczenia tego gatunku. Nie wype³niono praktyczn¹ treœci¹ podpisanej w styczniu 1993 r. umowy prze-
widuj¹cej sta³¹ wspó³pracê naukow¹ miêdzy parkami Polski i Bia³orusi.

W zwi¹zku z tym proszê o informacje, w jaki sposób i kiedy zalecenia Najwy¿szej Izby Kontroli zosta³y lub
bêd¹ zrealizowane. Ponadto proszê o informacjê dotycz¹c¹ wspó³pracy, jaka zosta³a lub zostanie w najbli¿-
szym czasie podjêta z w³adzami i instytucjami Republiki Bia³oruœ w zakresie ochrony Puszczy Bia³owie-
skiej. Proszê równie¿ o przedstawienie koncepcji ministerstwa dotycz¹cej rozwoju ochrony Puszczy
Bia³owieskiej, w szczególnoœci w kontekœcie sporu dotycz¹cego powiêkszania parku narodowego o nowe
obszary oraz sporu dotycz¹cego sposobu gospodarowania w kompleksie Puszczy Bia³owieskiej.

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Znaczn¹ czêœci¹ maj¹tku Skarbu Pañstwa s¹ nieruchomoœci zabudowane lub te¿ nie. W chwili obec-
nej nieruchomoœci Skarbu Pañstwa zarz¹dzane s¹ wed³ug przepisów przez wiele instytucji, pocz¹wszy od
ró¿nego rodzaju urzêdów centralnych, agencji, a skoñczywszy na starostach wykonuj¹cych zadania zle-
cone w zakresie gospodarowania i zarz¹dzania nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa. Sposób zarz¹dzania
nimi czêsto nie wynika z okreœlonej strategii na poszczególnych poziomach, najczêœciej nie istniej¹ plany
wykorzystywania posiadanego maj¹tku lub wieloletnie programy gospodarowania.

Dokonywane w ostatnim okresie przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli oceny sposobu gospodarowania
i zarz¹dzania nieruchomoœciami, zarówno gminnymi, jak i Skarbu Pañstwa, wykaza³y wiele niepra-
wid³owoœci, poddaj¹c w w¹tpliwoœæ gospodarnoœæ organów w³adzy publicznej w tym zakresie.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o informacjê, czy kierowane przez Pana ministerstwo podejmuje lub
bêdzie podejmowaæ inicjatywy maj¹ce w sposób systemowy uporz¹dkowaæ sferê gospodarowania nieru-
chomoœciami Skarbu Pañstwa, bowiem obecny system wydaje siê byæ dalece nieefektywny i, jak mo¿na
s¹dziæ, przyczynia siê do uszczerbku interesu Skarbu Pañstwa.

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego

Szanowny Panie Rzeczniku!
Wnoszê o wyst¹pienie w trybie art. 4241 k.p.c. do S¹du Najwy¿szego o stwierdzenie niezgodnoœci z pra-

wem prawomocnego orzeczenia w sprawie z powództwa Józefa Wiszniewskiego przeciwko Skarbowi Pañstwa
reprezentowanemu przez prezesa S¹du Okrêgowego we W³oc³awku i gminie miasta W³oc³awek (sygnatu-
ra akt I Ca 236/06, orzeczenie z dnia 21 grudnia 2006 r.). W mojej ocenie istnieje podstawa do tego, by wy-
kazaæ, ¿e w sprawie tej panu Józefowi Wiszniewskiemu zosta³a wyrz¹dzona szkoda.

W 1997 r. pan Józef Wiszniewski zleci³ ocieplenie domu mieszkalnego firmie P.W. „Siding” z W³oc³awka. Pra-
ce wykonane zosta³y niezgodnie z obowi¹zuj¹c¹ instrukcj¹, co potwierdzi³y ekspertyzy wykonane na zlecenie
miejskiego rzecznikakonsumentówweW³oc³awku.Próbypolubownegoza³atwieniasprawyzakoñczy³y siênie-
powodzeniem i w efekcie dopiero w 2001 r. rzecznik skierowa³ do S¹du Rejonowego we W³oc³awku pozew o
zap³atê.Ostatecznie7sierpnia2002r. zapad³wyrokzas¹dzaj¹cynarzeczpanaWiszniewskiegokwotê13 tysiê-
cy z³, sygnatura akt I C 18/02. Wówczas okaza³o siê, ¿e firma ju¿ nie istnieje, zaœ jej byli w³aœciciele s¹ nie-
wyp³acalni. Winê za niemo¿noœæ wyegzekwowania zas¹dzonej nale¿noœci pan Józef Wiszniewski przypisuje
opiesza³oœci miejskiego rzecznika konsumentów oraz b³êdom pracowników s¹du. Pan Wiszniewski w
tocz¹cymsiêpostêpowaniunieby³stron¹ iniemóg³przedstawiædokumentówmaj¹cychznaczeniedlasprawy.

W 2007 r. adwokat Tomasz B¹czkowski, dzia³aj¹c jako pe³nomocnik wyznaczony z urzêdu, wniós³ do
S¹du Rejonowego we W³oc³awku pozew o zap³atê na rzecz powoda Józefa Wiszniewskiego od pozwanych:
Skarb Pañstwa i gmina miasta W³oc³awek. Wyrokiem s¹du z dnia 17 lipca 2008 r. (sygnatura akt
I C 129/06) powództwo zosta³o oddalone. Od wyroku tego reprezentuj¹cy powoda adwokat Tomasz
B¹czkowski z³o¿y³ apelacjê do S¹du Okrêgowego Wydzia³ I Cywilny we W³oc³awku, zaskar¿aj¹c wyrok w
ca³oœci. Po rozpoznaniu sprawy s¹d okrêgowy w dniu 21 grudnia 2008 r. (sygnatura akt I Ca 236/06) od-
dali³ apelacjê.

Poniewa¿ orzeczenie jest prawomocne, nie mo¿na skorzystaæ ze zwyk³ych œrodków odwo³awczych.
Ostatni¹ i jedyn¹ mo¿liwoœci¹ jest postêpowanie o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego
orzeczenia, o co wnoszê.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Maj¹c na uwadze Pañsk¹ szczególn¹ funkcjê prokuratora generalnego, uprzejmie proszê o osobiste za-

interesowanie siê spraw¹ pana Henryka M. z Czêstochowy. Dokumenty w tej sprawie znajduj¹ siê w mi-
nisterstwie. Nie chcia³bym, aby pan wiceminister Jacek Czaja sta³ siê sêdzi¹ w w³asnej sprawie, poniewa¿
ju¿ dwukrotnie udzieli³ mi wysoce niesatysfakcjonuj¹cej odpowiedzi.

Nie mogê zgodziæ siê z wyjaœnieniem pana wiceministra, ¿e sêdziowskie zapiski, notatki itp. nie by³y do-
kumentami w sprawie, a jedynie stanowi³y materia³ pomocniczy, skoro w 100% pokrywa³y siê z gotow¹
sentencj¹ wyroku. Te tak zwane zapiski zosta³y sporz¹dzone rok przed zakoñczeniem procesu i zawiera³y
stwierdzenie sêdziego, i¿ powództwo jako nieuzasadnione nale¿a³o oddaliæ (dowód: oœwiadczenie potwier-
dzone notarialnie). Jednym zdaniem, ustalony wyrok wraz ze szczegó³owym, uporz¹dkowanym roz-
dzia³owo uzasadnieniem, nie zaœ szkicem do werbalnego uzasadnienia, sporz¹dzony nieformalnie rok
wczeœniej, by³ identyczny w treœci – dos³ownie – z oficjalnym wyrokiem w sprawie wraz z uzasadnieniem
(zob. sygn. akt. IC 1803/02 S¹du Okrêgowego w Czêstochowie; dowód to treœæ oœwiadczeñ Henryka M., po-
twierdzona notarialnie).

Pragnê nadmieniæ, ¿e pan wiceminister Jacek Czaja w swoich odpowiedziach w ogóle nie odnosi siê
w tym przypadku do z³amania prawa, konkretnie art. 328 §1 k.p.c., stanowi¹cego, ¿e do pisania uzasad-
nienia wyroku sêdzia przystêpuje dopiero po og³oszeniu wyroku i tylko na wniosek jednej ze stron,
z³o¿ony w ci¹gu jednego tygodnia po og³oszeniu wyroku.

Pan Jacek Czaja pisze w odpowiedzi z dnia 21 maja 2008 r., ¿e pomimo procesu trwaj¹cego
w okresie od 29 czerwca 2006 r. do wydania przez S¹d Okrêgowy w Czêstochowie wyroku z dnia 20
czerwca 2007 r., ¿adne dowody nie by³y ju¿ przeprowadzane, gdy¿ ¿aden wniosek dowodowy nie zo-
sta³ ju¿ uwzglêdniony. W³aœnie w tym rzecz, co podnosi³em w swoich dotychczasowych oœwiadcze-
niach w tej sprawie, ¿e sêdzia, maj¹c aprioryczne podejœcie do sprawy – dowodem tego jest gotowa
sentencja wyroku wraz z kompletnym uzasadnieniem, napisana na rok przed zakoñczeniem proce-
su – nie uwzglêdni³a wielu z³o¿onych w tym okresie (chodzi o ostatni rok) wniosków dowodowych,
gdy¿ nie pasowa³y one do za³o¿onego, napisanego i ju¿ od roku gotowego wyroku oraz kompletnego
uzasadnienia.

W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e dwa z wielu wniosków dowodowych z³o¿onych przez Henryka M.
w ci¹gu ostatniego roku procesowania by³y kluczowe i ewidentnie udokumentowane. Pochodzi³y z rów-
nolegle prowadzonej sprawy karnej, z ustaleñ procesowych i dowodów tam przeprowadzonych, dotyczy³y
tego samego podmiotu; Henryk M. wystêpowa³ tam jako oskar¿yciel posi³kowy. Gdyby te wnioski zosta³y
uwzglêdnione, wywróci³yby dotychczasowe aprioryczne ustalenia procesowe w sprawie cywilnej. Po-
twierdza to moje domniemanie, ¿e sêdzia przewodnicz¹ca, m.in. oddalaj¹c te wnioski dowodowe bez me-
rytorycznego uzasadnienia, od pocz¹tku zmierza³a do za³o¿onego i ustalonego z góry wyroku. Z uwagi na
wskazane nieprawid³owoœci Henryk M. uwa¿a, ¿e takie zachowanie sêdzi w tej sprawie mog³o byæ dodat-
kowo wsparte przeœwiadczeniem, i¿ macki tego podmiotu (pozwanego) siêgaj¹ tak¿e drugiej instancji i nie
bêdzie problemu z tego tytu³u.

W swoim ostatnim oœwiadczeniu, z³o¿onym 11 kwietnia 2008 r., wskaza³em, ¿e Henryk M., czyli po-
wód, wyrazi³ wolê poddania siê przes³uchaniu na szczeblu centralnym, podczas którego móg³by szcze-
gó³owo przedstawiæ i wskazaæ wszystkie dowody przestêpczego charakteru tej sprawy, gdy¿ po przechwy-
ceniu takich nieprawid³owoœci nie wierzê, ¿eby mo¿na by³oby dochodziæ prawdy na szczeblu lokalnym,
gdzie dosz³o do nieprawid³owoœci.

Równie¿ do tego tematu i problemu nie ustosunkowa³ siê pan Jacek Czaja, mimo ¿e reprezentuje
tak¿e instytucjê prokuratorsk¹. Nie spowodowa³ podjêcia œledztwa, natomiast nie wiadomo, na jakiej
podstawie stwierdzi³, ¿e powód dokona³ skopiowania materia³u dowodowego bez zezwolenia s¹du.
Mylne jest zatem podejœcie pana wiceministra Jacka Czai, ¿e materia³ dowodowy stanowi¹ jedynie nic
nieznacz¹ce notatki czy zapiski, które nie maj¹ cech dokumentu urzêdowego czy nawet prywatnego.
Przecie¿ nie o to chodzi. Istotn¹ jest, jak twierdzi³em w poprzednim oœwiadczeniu, nie cecha doku-
mentu, lecz jego treœæ, która znalaz³a potwierdzenie, co do s³owa, w oficjalnym ju¿ zapisie wyroku
i uzasadnieniu. Sk¹d sêdzia na rok przed wyrokiem, nie wiedz¹c, jak bêdzie przebiega³ proces, posia-
da³a taki zapis? Czy nie powinien wzbudziæ zainteresowania Ministerstwa Sprawiedliwoœci fakt,
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w jaki sposób Henryk M. wszed³ w posiadanie materia³ów dowodowych, w powi¹zaniu z zachowaniem
sêdziego w tej sprawie? Ju¿ samo wyjaœnienie tego wymaga wszczêcia postêpowania z urzêdu.

Pragnê nadmieniæ, ¿e zajmuj¹c siê spraw¹ z tak¹ determinacj¹, w ¿aden sposób nie wyrokujê o jej ko-
rupcyjnym charakterze, po prostu uczestnicz¹c w tworzeniu prawa, wiem, ¿e powinno byæ ono przestrze-
gane przez wszystkich.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje ustawê o podwy¿kach p³ac w s³u¿bie zdrowia przez „znaczony”

strumieñ pieniêdzy, zwany produktem podwy¿kowym. Rodzi³o to i nadal rodzi spore problemy. Z jednej
strony zaburza to przyjête w NFZ zasady finansowania œwiadczeñ, z drugiej niesprawiedliwie traktuje
ró¿ne grupy œwiadczeniodawców. Przyjêta regulacja mia³a byæ stosowana przejœciowo.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z pytaniem, czy ministerstwo i Narodowy Fundusz Zdrowia pracuj¹ nad
odejœciem od stycznia 2009 r. od znaczenia pieniêdzy na podwy¿ki i w³¹czeniem ich w system op³at za
œwiadczenie dla wszystkich œwiadczeniodawców.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!
Na spotkaniach z przedstawicielami organizacji zajmuj¹cych siê wczesn¹ rehabilitacj¹ dzieci niepe³no-

sprawnych lub zagro¿onych niepe³nosprawnoœci¹ zwracano uwagê na znaczne rozbie¿noœci w wycenie
punktu miêdzy oddzia³ami NFZ – od 98 gr za punkt do 2 z³. Szefowie oddzia³ów NFZ, w których jest niska
wycena punktu, wskazuj¹, ¿e byliby w stanie lepiej p³aciæ, gdyby nie wi¹za³o siê to z koniecznoœci¹ przepro-
wadzania nowych konkursów. Œwiadczeniodawcy oczekuj¹ na procedowane przez NFZ rozporz¹dzenie
o zasadach finansowania rehabilitacji, gdy¿ stworzy³oby to podstawy do wyrównywania niczym nieuzasad-
nionych ró¿nic w stawkach, bez koniecznoœci przeprowadzania postêpowañ konkursowych.

Chcia³bym zapytaæ Pana Prezesa o termin wejœcia w ¿ycie tego rozporz¹dzenia.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Moje oœwiadczenie dotyczy okreœlenia mo¿liwoœci legalizacji przyrz¹dów pomiarowych w kontekœcie
definicji paliw ciek³ych i biopaliw ciek³ych.

Uprzejmie proszê o informacjê zwi¹zan¹ z przedstawianymi przeze mnie w¹tpliwoœciami. W przepisach
wykonawczych do ustawy – Prawo o miarach, a konkretnie w rozporz¹dzeniu w sprawie rodzajów
przyrz¹dów pomiarowych podlegaj¹cych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli dokona-
no podzia³u przyrz¹dów pomiarowych na okreœlone, bardzo szczegó³owe kategorie, na przyk³ad liczniki cie-
czy innych ni¿ woda o maksymalnym strumieniu objêtoœci nie wiêkszym ni¿ 2000 dm3/min. Zgodnie z tymi
ustaleniami dokonywanie podzia³ów na wê¿sze kategorie ni¿ wskazane w przepisach mo¿liwe jest
wy³¹cznie w przypadku wskazanym przez ustawê, to jest wtedy, gdy w danym typie przyrz¹dów pomiaro-
wych zosta³y wprowadzone nowe rozwi¹zania techniczne, które nie zosta³y przewidziane w wymaganiach.

W kontekœcie tych za³o¿eñ nale¿y rozwa¿yæ problem szczegó³owy, zwi¹zany z relacj¹ definicji paliw
ciek³ych i definicji biopaliw ciek³ych.

Zgodniezdefinicj¹ustawow¹,paliwamiciek³ymis¹benzynysilnikowezawieraj¹cedo5%bioetanolu lubdo15%
eteru oraz olej napêdowy zawieraj¹cy do 5% okreœlonych estrów. Zgodnie z definicj¹ szczegó³ow¹ zawart¹ w art. 2
ust.1pkcie4ustawyosystemiemonitorowania jakoœcipaliw,paliwamiciek³ymis¹benzynysilnikowezawieraj¹ce
do 5 % objêtoœciowo bioetanolu lub do 15% objêtoœciowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowe-
go (o zwi¹zkach tychmowa jestwustawieobiokomponentach ibiopaliwachciek³ych), stosowanewpojazdachwy-
posa¿onychwsilnikizzap³onemiskrowym,olejsilnikowyzawieraj¹cydo5%objêtoœciowoestrówmetylowychkwa-
sów t³uszczowych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciek³ych stosowane w pojazdach,
ci¹gnikach rolniczych, a tak¿e w maszynach nieporuszaj¹cych siê po drogach, wyposa¿onych w silniki z zap³onem
samoczynnym.Biopaliwamiciek³ymis¹zkoleimiêdzyinnymibenzynysilnikowezawieraj¹cepowy¿ej5%biokompo-
nentówlubpowy¿ej15%estróweteruorazolejnapêdowyzawieraj¹cypowy¿ej5%biokomponentów.Zgodniezdefini-
cj¹szczegó³ow¹,zawart¹wart.2pkcie11ustawyobiokomponentachibiopaliwach,biopaliwamiciek³ymis¹benzyny
silnikowe zawieraj¹ce powy¿ej 5% objêtoœciowo biokomponentów lub powy¿ej 15% objêtoœciowo estrów eteru ety-
lo-tert-butylowego lub etylo-tert-amylowego, olej napêdowy zawieraj¹cy powy¿ej 5% objêtoœciowo biokomponentów,
biogaz–gazpozyskanyzbiomasy,biowodór–wodórpozyskiwanyzbiomasy,biopaliwasyntetyczne–syntetycznewê-
glowodory lub mieszanki syntetycznych wêglowodorów wytwarzane z biomas, stanowi¹ce samoistne paliwa.

Porównanie definicji ustawowych prowadzi do wniosku, i¿ definicja paliw ciek³ych i definicja biopaliw
ciek³ych pozostaj¹ ze sob¹ w stosunku wykluczania.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem, prawnej kontroli metrologicznej podlegaj¹ w szczególnoœci:
1. licznikidocieczy innychni¿wodaomaksymalnymstrumieniuobjêtoœciniewiêkszymni¿200dm3/min
2. instalacje pomiarowe do cieczy innych ni¿ woda:
a) do paliw ciek³ych (innych ni¿ gazy ciek³e)
b) do gazu ciek³ego propan-butan
c) do pozosta³ych cieczy innych ni¿ woda
3. odmierzacze:
a) paliw ciek³ych innych ni¿ gazy ciek³e
b) gazu ciek³ego propan-butan
Czy z analizy wskazanych przepisów wynika, ¿e w obecnym stanie prawnym do biopaliw ciek³ych jako

cieczy niebêd¹cych w œwietle przepisów paliwami ciek³ymi mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie liczniki do cie-
czy innych ni¿ woda oraz instalacje pomiarowe do cieczy innych ni¿ woda?

Czy ze specjalistyczno-technicznego i prawnego punktu widzenia zasadne by³oby stworzenie nowej
kategorii przyrz¹dów pomiarowych wy³¹cznie dla biopaliw ciek³ych?

Czy s³uszne jest uznanie biopaliw za nowe rozwi¹zanie technologiczne?
Czy za takim podejœciem przemawia miêdzy innymi fakt, i¿ zdefiniowanie (w ramach definicji projek-

tuj¹cej) nowego rodzaju paliw, a konkretnie biopaliw, nast¹pi³o w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie o bio-
komponentach i biopaliwach ciek³ych, która wesz³a w ¿ycie w 2006 r., to jest po wejœciu w ¿ycie zarówno
prawa o miarach, jak i rozporz¹dzenia w sprawie rodzajów przyrz¹dów pomiarowych?

Czy w takiej sytuacji zasadne by³oby równie¿ zainicjowanie zmiany legislacyjnej polegaj¹cej na doda-
niu kategorii biopaliw do przytoczonego wykazu?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê o informacjê na temat stanu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie dla Mazo-

wieckiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddzia³ Poœwiêtne w P³oñsku na zadanie „Przy-
gotowanie dokumentacji technicznej do realizacji planowanej modernizacji dworu zwanego «Sienkiewi-
czówk¹» w miejscowoœci P³oñsk” w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury
i szkolnictwa artystycznego”. Wniosek zosta³ z³o¿ony do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego. Dzie-
wiêtnastowieczny dworek oraz park s¹ wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, obec-
nie znajduj¹ siê na mapie Turystycznego Szlaku Sienkiewiczowskiego.

Dworek wymaga kapitalnego remontu oraz zagospodarowania stosownie do roli, jak¹ mo¿e i powinien
pe³niæ jako znacz¹ca czêœæ naszego lokalnego i mazowieckiego dziedzictwa kulturowego.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê o informacjê na temat stanu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie Stowarzysze-

nia Academia Europea Sarbieviana zatytu³owanego „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji
planowanej budowy dworu Sarbiewskich w Sarbiewie”. Wniosek zosta³ z³o¿ony do Departamentu Szkol-
nictwa Artystycznego.

Dwór bêdzie miêdzynarodowym centrum badawczym, edukacyjnym, popularyzatorskim, muzealnym
i organizacyjnym Academii, uzupe³ni istniej¹cy dziœ cenny zespó³ barokowy: koœció³, plebaniê i cmen-
tarz.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
222 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 16. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Koz³owskiego

Szanowny Panie Wojewodo!
Uprzejmie proszê o informacjê o przyczynach odmowy udzielenia bonifikaty przy przekszta³ceniu pra-

wa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
po³o¿onych na terenie miasta P³ocka przy ulicy Norwida nr 5 i nr 7 o ³¹cznej powierzchni 0,3184 ha,
bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym Mazowieckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (wniosek
nr WGD.RM.72249-2/05-07).

Czy ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nie-
ruchomoœci nie daje podstaw do udzielenia bonifikaty? Ile podobnych przypadków odmowy mia³o miej-
sce do tej pory? Czy znane s¹ dane szacunkowe, ilu nieruchomoœci w województwie mazowieckim doty-
czy analogiczny problem?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do odpowiedzi na wczeœniejsze moje oœwiadczenie w sprawie wprowadzenia op³at na

planowanej obwodnicy miasta Czêstochowy – wbrew wczeœniejszym deklaracjom – zwracam siê z proœb¹
o wprowadzenie stawki zerowej za przejazd po planowanej obwodnicy miasta Czêstochowy.

Obecnie ca³y tranzyt na trasie Warszawa – Œl¹sk oraz £ódŸ – Œl¹sk odbywa siê po drodze krajowej nr 1,
która prowadzi przez Czêstochowê i na której œrednie natê¿enie ruchu przekracza kilkadziesi¹t tysiêcy
pojazdów na dobê, co powoduje, ¿e odcinek ten sytuuje siê w œcis³ej, niechlubnej czo³ówce krajowej.

Budowa obwodnicy pozwoli odci¹¿yæ w znacznym stopniu Czêstochowê, jednak¿e nie przejmie ona
ca³kowicie ruchu w kierunku Œl¹ska, poniewa¿ wci¹¿ bêdzie mo¿liwy przejazd przez Czêstochowê drog¹
krajow¹ nr 1. Ponadto przejazd bezp³atnym miejskim odcinkiem drogi krajowej nr 1 bêdzie znacznie krót-
szy ni¿ planowan¹ obwodnic¹.

Umo¿liwienie bezp³atnego ruchu na obwodnicy Czêstochowy poprzez wprowadzenie stawki zerowej
zgodnie z mo¿liwoœci¹, jak¹ daje rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie auto-
strad p³atnych ministrowi do spraw transportu, pozwoli³oby w sposób efektywny i zachêcaj¹cy dla kie-
rowców w znacznym stopniu wyprowadziæ ruch poza granice miasta.

Warto podkreœliæ, ¿e w przedmiotowej sprawie dwukrotnie zajmowa³a stanowisko Rada Miasta Czêsto-
chowy, potwierdzaj¹c tym samym potrzebê wprowadzenia bezp³atnej obwodnicy Czêstochowy.

Wobec tego proszê o pozytywne rozpatrzenie tej proœby oraz wszczêcie odpowiednich procedur umo¿li-
wiaj¹cych wprowadzenie stawki zerowej na wnioskowanym odcinku.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Do mojego biura zg³osi³ siê prezes Zarz¹du Agencji Wydawniczej „Technopol” Spó³ka z o.o. z Czêsto-
chowy, pan Jerzy Rogula, z proœb¹ o podjêcie interwencji w sprawie bezpodstawnego uniewa¿niania
przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej znaków towarowych firmy, któr¹ reprezentuje.

Otó¿ Agencja Wydawnicza „Technopol” Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Czêstochowie prowadzi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ od dwudziestu jeden lat. Specjalizuje siê w wydawaniu czasopism szaradziarskich i od kil-
kunastu lat jest niekwestionowanym liderem tego segmentu rynku – ma 52% udzia³u w rynku i zatrud-
nia ponad szeœciuset autorów krzy¿ówek.

W 1994 r. wymyœli³a i wprowadzi³a na rynek oryginaln¹ seriê tytu³ów prasowych zarejestrowanych
w S¹dzie Okrêgowym w Czêstochowie, opartych na wspólnym numerycznym wyró¿niku indywiduali-
zuj¹cym. Tak powsta³a seria miesiêczników, miêdzy innymi „100 Panoramicznych”. Dotychczas wyda-
nych zosta³o ponad dwieœcie milionów egzemplarzy numerycznej serii, co dowodzi, ¿e tytu³y tak oznaczo-
ne indywidualizuj¹ towar, posiadaj¹ niew¹tpliw¹ zdolnoœæ odró¿niaj¹c¹ w zwyk³ych warunkach obrotu
gospodarczego.

W celu zabezpieczenia przed dzia³aniami nieuczciwych konkurentów Agencja Wydawnicza „Techno-
pol” zg³osi³a do Urzêdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej szereg znaków towarowych opartych na
wspólnym cyfrowym wyró¿niku indywidualizuj¹cym. Urz¹d Patentowy RP po rozpoznaniu wniosków za-
rejestrowa³ sto dwa zg³oszone znaki towarowe s³owne i s³owno-graficzne.

W œlad za wa¿nymi decyzjami Urzêdu Patentowego RP Agencja „Technopol” zainwestowa³a w zareje-
strowane znaki ponad 7 milionów z³ na ich reklamê w prasie, radiu, telewizji i na billboardach, co czyni
nadal.

Jak podkreœla prezes Rogula, niestety, ostatnio Urz¹d Patentowy RP, przy niezmienionym stanie fak-
tycznym i prawnym, rozpocz¹³ hurtowe uniewa¿nianie swoich decyzji o rejestracji znaków. Dotychczas
zosta³o uniewa¿nionych siedem znaków towarowych: „100 Panoramicznych”, a tak¿e „101”, „600”,
„700”, „800”, „900”, „1001”. Jest zapowiedŸ uniewa¿nienia wszystkich stu dwóch znaków.

Polityka rejestrowa znaków towarowych Urzêdu Patentowego RP jest ca³kowicie niezrozumia³a. Naj-
pierw rejestruje a¿ sto dwa znaki towarowe – poprzedzaj¹c ka¿d¹ rejestracjê trzy- lub czteroletnim bada-
niem zdolnoœci odró¿niaj¹cej rejestrowej przez niezale¿nych ekspertów Urzêdu Patentowego RP – aby na-
stêpnie hurtowo uniewa¿niæ wszystkie wczeœniej zarejestrowane na rzecz Agencji Wydawniczej „Techno-
pol” sto dwa znaki towarowe.

Ponadto niezrozumia³y jest fakt, ¿e w miejsce wyrejestrowanych znaków z cyfrowym wyró¿nikiem in-
dywidualizuj¹cym rejestruje znaki z identycznym charakterystycznym cyfrowym wyró¿nikiem na rzecz
tych podmiotów, które wnosi³y o uniewa¿nienie znaków Technopolu.

To, ¿e znaki towarowe Agencji Wydawniczej „Technopol” posiadaj¹ zdolnoœæ odró¿niaj¹c¹ rejestrow¹,
potwierdza wyrok S¹du Najwy¿szego z 21 lutego 2008 r.

Wobec zaistnia³ej sytuacji chcia³bym wiedzieæ, czy dzia³ania Urzêdu Patentowego RP polegaj¹ce na
wydaniu dla tego samego przedsiêbiorcy stu dwóch decyzji administracyjnych o rejestracji znaków towa-
rowych – co dowodzi, ¿e to nie przypadek ani pomy³ka – a nastêpnie, przy niezmienionym stanie faktycz-
nym i prawnym, uniewa¿nieniu tych decyzji i nara¿eniu przedsiêbiorcy na powa¿ne straty finansowe,
mo¿na uznaæ za prawid³owe?

Czy Urz¹d Patentowy RP powinien ponieœæ odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹ za szkodê, jak¹
wyrz¹dzi³ swoimi decyzjami uprawnionemu do stu dwóch znaków towarowych, które najpierw zareje-
strowa³, a nastêpnie uniewa¿ni³?

Proszê o wyczerpuj¹ce odpowiedzi oraz o podjêcie stosownych dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwi¹zania
problemu.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Nasze oœwiadczenie dotyczy niskich cen skupu owoców miêkkich, w szczególnoœci wiœni.
Panowie Ministrowie!
W³aœnie rozpocz¹³ siê i trwa kolejny sezon skupu owoców miêkkich. I po raz kolejny powracaj¹ proble-

my polskich producentów. Producenci ponownie maj¹ do czynienia z du¿ymi wahaniami cen skupu,
z przewag¹ cen niskich, które w przypadku wiœni osi¹gnê³y poziom najni¿szy z mo¿liwych. W ca³ym kraju
ceny skupu wiœni do mro¿enia utrzymuj¹ siê na poziomie 0,70–0,90 z³ za kilogram. Obecne ceny skupu
zaledwie pokrywaj¹ koszt zbioru. Na zwrot kosztów produkcji producenci wiœni w tym roku nie maj¹ co li-
czyæ. Dla sadowników oznacza to, ¿e zbiór tych owoców ponownie jest nieop³acalny. Jak wykazuj¹ kalku-
lacje kosztów produkcji prowadzone przez IERiG¯, krajowa produkcja wiœni jest nieop³acalna od roku
2004. Nawet w ubieg³ym, 2007 r., pomimo ma³ej poda¿y owoców ze wzglêdu na wiosenn¹ klêskê mrozów
i du¿o wy¿szej ceny, oko³o 2 z³ za kilogram, koszty produkcji przewy¿sza³y uzyskiwane ceny skupu o 22%.

Podnoszony jest równie¿ problem braku w³aœciwej kontroli podmiotów skupuj¹cych. Z powszechnie
dostêpnych informacji wynika, i¿ ten sam podmiot skupuj¹cy w Niemczech p³aci³ producentom
0,80 euro za kilogram wiœni, podczas gdy w Polsce p³aci³ 0,80 z³.

Zwracamy siê do ministrów odpowiedzialnych za sprawy rolnictwa oraz gospodarki z nastêpuj¹cymi
zapytaniami.

Czy znana jest Panom trudna sytuacja na rynku owoców miêkkich, gro¿¹ca upadkiem czêœci gospo-
darstw zajmuj¹cych siê produkcj¹ owoców miêkkich, i czy w tej sytuacji zamierzaj¹ Panowie podj¹æ ja-
kieœ dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeliminowania patologicznych zjawisk na rynku owoców miêkkich, ta-
kich jak w przypadku cen skupu wiœni?

Czy rz¹d posiada informacje, jaka czêœæ plantatorów truskawek i malin skorzysta³a z przys³uguj¹cych
im dop³at do produkcji tych owoców?

Czy rz¹d planuje w najbli¿szym czasie podj¹æ inicjatywy zmierzaj¹ce do poprawy trudnej sytuacji pro-
ducentów porzeczek, agrestu, czereœni i wiœni?

Jak rz¹d postrzega kwestiê rynku owoców miêkkich po roku 2013, kiedy to przestanie obowi¹zywaæ
program dop³at do truskawek i malin? Jakie stanowisko zajmuje rz¹d wobec rozwi¹zañ dotycz¹cych
funkcjonowania rynku owoców miêkkich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013 i jakie ma
w stosunku do nich propozycje?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Rok 2009 bêdzie rokiem jubileuszu dwudziestolecia wolnych wyborów do Senatu oraz Sejmu, które da³y

pocz¹tek procesowi transformacji ustrojowej Polski. Zbli¿aj¹cy siê jubileusz to czas refleksji i podsumo-
wañ, ale te¿ i pytañ o kondycjê samorz¹du, o stan demokracji, o jakoœæ spo³eczeñstwa demokratycznego.

W powszechnej opinii o sile zakorzenienia demokracji decyduje poziom rozwoju spo³eczeñstwa obywa-
telskiego. Niestety, dzisiejszy stan spo³ecznego zaanga¿owania wci¹¿ jest daleki od satysfakcjonuj¹cego.
Ma to istotny zwi¹zek ze s³aboœci¹ sektora organizacji pozarz¹dowych. Oczywiœcie mam œwiadomoœæ, ¿e
ta sytuacja bêdzie siê zmieniaæ na lepsze wraz ze wzrostem zamo¿noœci spo³eczeñstwa. Niezbêdne jest
jednak¿e dalsze wspieranie rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego. Niew¹tpliwie wa¿nym krokiem
w tym kierunku by³o wdro¿enie mo¿liwoœci darowania przez obywateli 1% nale¿nego podatku od docho-
dów osobistych organizacjom po¿ytku publicznego. Moim zdaniem, wzmacnianie spo³eczeñstwa obywa-
telskiego przez samych obywateli pieni¹dzem pochodz¹cym z ich dochodów jest najlepszym co mo¿na w
tej sprawie wymyœliæ.

Chcia³bym zatem zapytaæ Pani¹ Minister, czy kierowany przez Pani¹ resort rozwa¿a mo¿liwoœæ zwiêk-
szenia, na przyk³ad do wysokoœci 2%, wspomnianego odpisu.

Z uszanowaniem
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê o wyjœcie naprzeciw uzasadnionym oczekiwaniom samorz¹du gospodarczego, œrodowisk

pracodawców, prawników oraz organizacji spo³ecznych regionu gorzowskiego, po raz kolejny podej-
muj¹cych dzia³ania maj¹ce na celu utworzenie w Gorzowie Wielkopolskim oddzia³u Krajowego Rejestru
S¹dowego. Uczynienie zadoœæ proœbom lokalnych œrodowisk usprawni i przyspieszy proces rejestracji
oraz procedury zwi¹zane z korzystaniem z danych rejestru, co z kolei wp³ynie na szybszy rozwój regionu.
Powstanie oddzia³u KRS w Gorzowie skróci czas oczekiwania interesantów w oddziale KRS w Zielonej Gó-
rze, nie powoduj¹c istotnych wydatków bud¿etowych, a ponadto naprawi szkodê powsta³¹ w œwiadomo-
œci spo³ecznej wobec nieutworzenia przed laty oddzia³u KRS w Gorzowie, mimo i¿ miasto jest siedzib¹ wo-
jewody. W wyniku wieloletnich zabiegów uzyskano od w³adz miasta Gorzowa zapewnienie, ¿e przekazany
zostanie potrzebny lokal, oraz deklaracjê finansowego udzia³u w wyposa¿eniu tego¿ lokalu ze strony
Zarz¹du Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Z tych wzglêdów, maj¹c tak¿e na uwadze d¹¿enie rz¹du premiera Donalda Tuska do usuwania barier,
w tym instytucjonalnych, rozwoju gospodarczego, gor¹co popieram wyst¹pienie skierowane w tej spra-
wie do Pana Ministra przez prezesa S¹du Okrêgowego w Gorzowie Wielkopolskim. G³êboko wierzê, ¿e Pan
Minister zgodzi siê z t¹ argumentacj¹ i podejmie decyzjê o utworzeniu w Gorzowie oddzia³u KRS, wie-
ñcz¹c tym samym ogrom spo³ecznego wysi³ku i zaanga¿owania ponad podzia³ami politycznymi.

Z wyrazami szacunku
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Komisja Europejska, zgodnie z zapowiedziami, opublikowa³a 25 czerwca 2008 r. „A Small Business Act for

Europe” (SBA). Ten starannie przygotowywany i d³ugo oczekiwany dokument zawiera opis konkretnych
dzia³añ sprzyjaj¹cych ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom (MŒP), które podejmowaæ bêd¹ zarówno Komisja
Europejska, jak i pañstwa cz³onkowskie. Chocia¿ 99% przedsiêbiorstw w UE to MŒP (spó³ki zatrudniaj¹ce
maksymalniedwustupiêædziesiêciupracowników,których rocznyobrótnieprzekracza50milionóweuro),w
wiêkszoœci przepisów i procedur administracyjnych pañstw unijnych nie wprowadzono rozró¿nienia firm
pod wzglêdem ich wielkoœci. Wobec dwudziestu trzech milionów MŒP czêsto stosuje siê przez to te same wy-
mogi administracyjne, co w stosunku do czterdziestu jeden tysiêcy europejskich du¿ych przedsiêbiorstw. A
w ostatnich latach to MŒP stworzy³y 80% nowych miejsc pracy w pañstwach cz³onkowskich UE.

SBA zawiera dziesiêæ zasad, stosowanie siê do których przez Komisjê Europejsk¹ i pañstwa cz³onkowskie
sprawi, ¿e funkcjonowanie ma³ych firm powinno staæ siê ³atwiejsze. Po konsultacjach z przedsiêbiorcami i
ich przedstawicielami Komisja Europejska postanowi³a równie¿ przedstawiæ wnioski w sprawie nowych
przepisów, które zostan¹ przez ni¹ zaproponowane w czterech obszarach szczególnie dotycz¹cych MŒP.

Jest tonaprzyk³aduproszczenieprocedurzwi¹zanychzpomoc¹pañstwadlaMŒP,przeznaczon¹miêdzy innny-
mi na szkolenia, zatrudnienie, badania i rozwój oraz ochronê œrodowiska. Z kolei wprowadzenie instytucji europej-
skiej spó³ki prywatnej (ESP) umo¿liwi tworzenie spó³ek dzia³aj¹cych we wszystkich pañstwach cz³onkowskich na
tych samych, jednolitych zasadach. ESP wprowadza siê po to, aby przeciwdzia³aæ obecnym uci¹¿liwym obo-
wi¹zkom, jakimpodlegaj¹MŒPdzia³aj¹cewœrodowiskumiêdzynarodowym.Dziêkinowej formuleMŒPbêd¹mog³y
rejestrowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ w tej samej formie, bez wzglêdu na to, czy prowadz¹ j¹ w swoim w³asnym pañstwie,
czywinnympañstwiecz³onkowskim.Prowadz¹cdzia³alnoœæwformieESP,przedsiêbiorcybêd¹mogli zaoszczêdziæ
czasipieni¹dze, jeœlichodzioporadyprawne,zarz¹dzanie iczynnoœciadministracyjne.Wprowadzasiête¿stosowa-
nie zmniejszonych stawek VAT na us³ugi œwiadczone lokalnie, w tym us³ugi wymagaj¹ce du¿ego nak³adu pracy,
oferowane przede wszystkim przez MŒP. Nastêpuje równie¿ zmiana w dyrektywie w sprawie opóŸnieñ w p³atno-
œciach,którapomo¿ezagwarantowaæotrzymywanieprzezMŒPp³atnoœciwokreœlonymterminietrzydziestudni.

Wspomniane uprzednio dziesiêæ zasad bêdzie s³u¿y³o za wytyczne przy opracowywaniu i realizacji dzia³añ
sprzyjaj¹cych MŒP na szczeblu UE i pañstw cz³onkowskich. S¹ wœród nich takie dzia³ania, jak dawanie dru-
giej szansy firmom,które zbankrutowa³y,u³atwianiedostêpudo finansowania iwykorzystywaniamo¿liwoœci
dzia³ania na wspólnym rynku unijnym. Istnieje ju¿ zobowi¹zanie, ¿e obci¹¿enia administracyjne zostan¹
zmniejszone do 2012 r. o 25%, ale firmy mog¹ liczyæ tak¿e na to, ¿e czas potrzebny na za³o¿enie nowej firmy
nie bêdzie d³u¿szy ni¿ tydzieñ, czas potrzebny na uzyskanie licencji i zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoœci
nie przekroczy jednego miesi¹ca, a punkty kompleksowej obs³ugi bêd¹ zapewnia³y pomoc u³atwiaj¹c¹ proce-
dury zwi¹zane z rozpoczynaniem dzia³alnoœci i rekrutacj¹ pracowników.

Komisja zamierza ustaliæ okreœlone daty w roku, na które bêd¹ przypadaæ, o ile oka¿e siê to wykonalne,
terminy wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzeñ, decyzji dotycz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej. Podobnych dzia³añ
oczekuje siê od pañstw cz³onkowskich.

SBA zawiera ambitny zestaw œrodków pozwalaj¹cych MŒP na pe³ne korzystanie z jednolitego rynku i w-
chodzenie na rynki miêdzynarodowe. Stanie siê tak dziêki przeznaczeniu wiêkszych zasobów na dostêp
ma³ych przedsiêbiorstw do finansowania, badañ i rozwoju oraz innowacji. Œrodki te u³atwi¹ równie¿ przed-
siêbiorstwom uczestnictwo w procesie ustalania norm, otrzymywanie kontraktów przyznawanych w ra-
mach zamówieñ publicznych i przekszta³canie w nowe mo¿liwoœci biznesowe wyzwañ zwi¹zanych ze œro-
dowiskiem naturalnym. SBA ma równie¿ za zadanie wprowadziæ nowe sposoby pobudzania zainteresowa-
nia przedsiêbiorczoœci¹ i obudziæ ducha przedsiêbiorczoœci szczególnie wœród m³odych ludzi.

Œrodowisko przedsiêbiorców w naszym kraju z zadowoleniem przyjê³o inicjatywê Komisji Europejskiej
i dobrze ocenia zaproponowany dokument. Ich zdaniem SBA trafnie okreœla sposoby, które pozwol¹ na
uwolnienie potencja³u MŒP i jego wzrost. Panuje jednak przekonanie, i¿ kluczem do sukcesu jest sposób i
formu³a wdro¿enia tych sposobów.

Zapytujê zatem, w jaki sposób, w jakim zakresie i kiedy zostan¹ wdro¿one w Polsce zasady i propozycje
dzia³añ sprzyjaj¹cych MSP zawarte w SBA?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas piêtnastego posiedzenia Senatu wyst¹pi³em z oœwiadczeniem senatorskim w sprawie klêski

suszy na terenie gminy Czaplinek. Jednak po analizie – na podstawie materia³ów przekazanych przez wo-
jewodê zachodniopomorskiego – ca³okszta³tu sytuacji w województwie zachodniopomorskim stwier-
dzam, i¿ procedury pomocowe nale¿y wdro¿yæ niemal na ca³ym obszarze województwa.

Niew¹tpliwe jest to, i¿ nastêpuj¹ce po sobie niekorzystne zjawiska atmosferyczne nios¹ zagro¿enie dla
bytu zachodniopomorskich gospodarstw rolnych. Liczba wniosków o szacowanie strat suszowych wyno-
si obecnie ponad szeœæ tysiêcy. Nadto katastrofaln¹ sytuacjê obrazuj¹ dane Zachodniopomorskiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, który szacuje, i¿ ponad dwadzieœcia dwa tysi¹ce gospo-
darstw na powierzchni oko³o 540 tysiêcy ha mo¿e ponieœæ powa¿ne straty spowodowane brakiem opadów
deszczu.

Przywo³ane fakty potwierdzaj¹, i¿ zachodniopomorscy rolnicy znaleŸli siê w katastrofalnej sytuacji.
Dlatego te¿ konieczne staje siê podjêcie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych udzielanie pomocy spo³ecznej poszko-
dowanym rodzinom rolniczym na zasadach, które obowi¹zywa³y w 2006 r., zgodnie z rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegó³owych warunków realizacji programu pomocy
dla gospodarstw rolnych w celu z³agodzenia skutków suszy.

Maj¹c to wszystko na uwadze wnoszê o jak najszybsze uruchomienie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych udziele-
nie pomocy rolnikom z województwa zachodniopomorskiego.

Z powa¿aniem
Piotr B. Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W niniejszym oœwiadczeniu senatorskim pragnê zwróciæ uwagê na krzywdz¹ce, a wrêcz niezgodne

z konstytucj¹ zapisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa, w szczególnoœci na
art. 29 ust. 5 tej ustawy.

Art. 29 ust. 5 ustawy wyposa¿a Agencjê Nieruchomoœci Rolnych w prawo odkupu nieruchomoœci na
rzecz Skarbu Pañstwa w okresie piêciu lat, licz¹c od dnia jej nabycia od agencji, a prawo to jest ujawniane
w ksiêdze wieczystej. Refleksja prawna rodz¹ca siê na gruncie przywo³anego przepisu prowadzi do wnio-
sku, i¿ prawo odkupu przys³uguj¹ce Skarbowi Pañstwa jest to¿same z przymusowym pozbawieniem
w³asnoœci. Skutki zapisu ustawowego tworz¹ powa¿ne zagro¿enia dla obrotu gospodarczego, bankowe-
go, jak równie¿ obrotu nieruchomoœciami.

Do mojego biura senatorskiego zg³aszaj¹ siê osoby, które ze wzglêdu na zapis ustawy nie mog¹ uzy-
skaæ kredytów pod zabezpieczenie hipoteczne nieruchomoœci. Banki ¿¹daj¹ wykreœlenia z ksi¹g wieczys-
tych zapisów o prawie odkupu nieruchomoœci pod rygorem nieudzielenia kredytu. Ze wzglêdu na fakt, i¿
nie ma mo¿liwoœci wykreœlenia zapisów, wielokrotnie nie udaje siê zrealizowaæ planów inwestycyjnych
nabywców. Paradoks sytuacji ukazuje siê w tym, i¿ w³aœciciel nieruchomoœci rolnej przez piêæ lat pozo-
staje w niepewnoœci co do swojego prawa i w rezultacie nie mo¿e korzystaæ z wszystkich uprawnieñ
w³aœcicielskich, jak na przyk³ad mo¿liwoœci zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomoœci.

Mimo i¿ prawo odkupu nieruchomoœci rolnych jest instytucj¹ funkcjonuj¹c¹ w ustawodawstwie fran-
cuskim czy w³oskim, w mojej ocenie wydatnie ogranicza ono prawo w³asnoœci, a wrêcz w okresie piêciu lat
tworzy fikcyjne prawo w³asnoœci. Interesy Skarbu Pañstwa mog¹ zostaæ zabezpieczone w inny sposób,
choæby poprzez system kar umownych.

Dlatego te¿ wnoszê o przeanalizowanie skutków zniesienia prawa odkupu i umo¿liwienia zabezpiecze-
nia interesów Skarbu Pañstwa w inny sposób.

£¹czê wyrazy szacunku
Piotr Zientarski

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 16. posiedzenia Senatu 231



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Zió³kowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z przygotowaniami Polski i Ukrainy do organizacji Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej Euro

2012 wa¿nym elementem wydaje siê transport i infrastruktura miast-gospodarzy.
Jako senator RP reprezentuj¹cy okrêg poznañski chcia³bym zadaæ Panu Ministrowi nastêpuj¹ce pyta-

nia zwi¹zane z sytuacj¹ dworca PKS w Poznaniu:
— jakieby³ypowodyuniewa¿nieniaprzezMinisterstwoSkarbuPañstwaprzetargunasprzeda¿poznañskie-

goPKSfirmieCIITransport, cowkonsekwencjiuniemo¿liwianiezbêdn¹rozbudowêdworcaautobusowego;
— jakie s¹ plany Ministerstwa Skarbu Pañstwa wobec PKS w Poznaniu, uwzglêdniaj¹ce obecn¹ sytu-

acjê w firmie;
— jaki jest planowany kalendarz prac nad rozwi¹zaniem problemu poznañskiego PKS ze szczególnym

uwzglêdnieniem organizacji EURO 2012?

Z wyrazami szacunku
Marek Zió³kowski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 16. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie wyra¿enia zgody na powo³anie Rzecznika Praw Dziecka

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku
Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69), wyra¿a zgodê na powo³anie

Marka Michalaka

na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera
senatora Stanis³awa Zaj¹ca
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 24 lipca 2008 r.

w sprawie zmiany w sk³adzie komisji senackiej

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora
Marka Zió³kowskiego do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w lit. k wyrazy „innych substancji w” zastêpuje siê wyrazami „innych substan-

cji, jednostek poœwiadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w”;
2) w art. 1 skreœla siê pkt 8;
3) w art. 1 skreœla siê pkt 9;
4) w art. 1 skreœla siê pkt 10;
5) w art. 1 w pkt 11 w lit. a, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiaj¹cy wzywa wykonawców, którzy w okreœlonym terminie nie z³o¿yli wymaganych przez
zamawiaj¹cego oœwiadczeñ lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie z³o-
¿yli pe³nomocnictw, albo którzy z³o¿yli wymagane przez zamawiaj¹cego oœwiadczenia i dokumen-
ty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawieraj¹ce b³êdy lub którzy z³o¿yli wadliwe pe³nomocnictwa,
do ich z³o¿enia w wyznaczonym terminie, chyba ¿e mimo ich z³o¿enia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne by³oby uniewa¿nienie postêpowania. Z³o¿one na wezwanie zamawia-
j¹cego oœwiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaæ spe³nianie przez wykonawcê warunków
udzia³u w postêpowaniu oraz spe³nianie przez oferowane dostawy, us³ugi lub roboty budowlane
wymagañ okreœlonych przez zamawiaj¹cego, nie póŸniej ni¿ w dniu, w którym up³yn¹³ termin
sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu albo termin sk³adania ofert.”;

6) w art. 1 po pkt 11 dodaje siê pkt 11a w brzmieniu:
„11a) w art. 27 dodaje siê ust. 6 - 8 w brzmieniu:

„6. Protest wnosi siê w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu,
a je¿eli zosta³o to dopuszczone przez zamawiaj¹cego równie¿ w postaci faksu.

7. Odwo³anie wnosi siê w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu
na adres elektroniczny Urzêdu podany do publicznej wiadomoœci przez Prezesa Urzêdu. Kopiê
odwo³ania przekazuje siê zamawiaj¹cemu odpowiednio w tej samej formie.

8. System informatyczny Urzêdu po otrzymaniu odwo³ania przes³anego na adres elektroniczny
Urzêdu, o którym mowa w ust. 7, automatycznie generuje i zwrotnie odsy³a potwierdzenie do-
rêczenia odwo³ania na adres elektroniczny, z którego zosta³o ono wys³ane oraz na adres elek-
troniczny zamawiaj¹cego.”;”;

7) w art. 1 w pkt 12 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „art. 36” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ
oznacza siê jako lit. c i dodaje siê lit. a i b w brzmieniu:
„a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwê (firmê) oraz adres zamawiaj¹cego, w tym adres do korespondencji przesy³anej w postaci
elektronicznej;”,

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) adres strony internetowej zamawiaj¹cego;”,”;

8) w art. 1 w pkt 16, w ust. 4a wyrazy „potwierdzaj¹cych spe³nianie warunków udzia³u w postêpowaniu”
zastêpuje siê wyrazami „, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pe³nomocnictw”;

9) w art. 1 w pkt 16 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „art. 46” dodaje siê dwukropek pozosta³¹ treœæ
oznacza siê jako lit. b i dodaje siê lit. a w brzmieniu:
„a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Z zastrze¿eniem ust. 4a, zamawiaj¹cy zwraca niezw³ocznie wadium, na wniosek wykonawcy:”,”;
10) w art. 1 w pkt 18, w ust. 2 wyrazy „o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu” zastêpuje siê wyraza-

mi „, o którym mowa w ust. 1,”;
11) w art. 1 w pkt 28 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj¹cego mo¿e przed³u¿yæ termin zwi¹zania ofer-
t¹, z tym ¿e zamawiaj¹cy mo¿e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed up³ywem terminu zwi¹zania
ofert¹, zwróciæ siê do wykonawców o wyra¿enie zgody na przed³u¿enie tego terminu o oznaczony
okres, nie d³u¿szy jednak ni¿ 60 dni.”;



12) w art. 1 w pkt 41 w lit. a w tiret pierwszym, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zamawiaj¹cy zawar³ umowê przed ostatecznym rozstrzygniêciem protestu, mimo ¿e Krajowa Izba

Odwo³awcza nie uchyli³a, na podstawie art. 182 ust. 3, zakazu zawarcia umowy;”;
13) w art. 1 skreœla siê pkt 42;
14) w art. 1 w pkt 43, w art. 164 w ust. 1 po wyrazie „protokó³” dodaje siê wyraz „kontroli”;
15) w art. 1 w pkt 49 przed lit a dodaje siê lit. … w brzmieniu:

„…) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Izba uwzglêdnia odwo³anie, je¿eli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które mia³o wp³yw

lub mo¿e mieæ istotny wp³yw na wynik postêpowania.”,”;
16) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do postêpowañ o udzielenie zamówienia i konkursów wszczêtych przed dniem wejœcia w ¿ycie

niniejszej ustawy stosuje siê przepisy dotychczasowe, z wyj¹tkiem przepisów dotycz¹cych
zmiany og³oszeñ, zmiany treœci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprawiania
omy³ek w ofercie i przes³anek odrzucenia oferty, które stosuje siê w brzmieniu nadanym niniej-
sz¹ ustaw¹.”,

b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do protestów wnoszonych od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy oraz do wnoszonych

w ich nastêpstwie odwo³añ i skarg, stosuje siê przepisy dzia³u VI ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.”;

17) w art. 5 po wyrazie „og³oszenia” dodaje siê wyrazy „, z wyj¹tkiem art. 1 pkt 11a oraz pkt 12 lit. a i b,
które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 listopada 2009 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 17 poprawek.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 1 Senat uzna³ za s³uszne, aby przepisów ustawy – Prawo zamówieñ publi-
cznych nie stosowa³o siê równie¿ do zamówieñ, których przedmiotem jest dostawa jednostek poœwiad-
czonej emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji
do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Nie znajduje bowiem uzasadnienia odmienne
traktowanie dostaw tych jednostek oraz dostaw uprawnieñ do emisji.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³, ¿e proponowany przepis umo¿liwiaj¹cy ubieganie siê o zamó-
wienie wykonawcy, który nie posiada potencja³u technicznego lub osób zdolnych do wykonywania zamó-
wienia, mo¿e w praktyce prowadziæ do obchodzenia przepisów okreœlaj¹cych wymagania podmiotowe
w postêpowaniu o zamówienie. W szczególnoœci istnieje ryzyko, ¿e wykonawcy, którzy nie spe³niaj¹ wa-
runków udzia³u w postêpowaniu (tzn. tacy, którzy byliby wykluczeni z postêpowania) bêd¹ korzystali ze
swego rodzaju „poœredników”, którzy wprawdzie nie posiadaj¹ potencja³u technicznego lub osób zdol-
nych do wykonania zamówienia, ale nie podlegaj¹ te¿ wykluczeniu z postêpowania z innych przyczyn. Po-
nadto zdaniem Senatu, zwraca uwagê fakt, ¿e podmiot sk³adaj¹cy zobowi¹zanie nie musi gwarantowaæ
udostêpnienia potencja³u technicznego w niezbêdnym zakresie (wystarczy samo udostêpnienie) oraz, ¿e
podmiot ten, mo¿e deklarowaæ wiêcej, ni¿ sam ma. Przepis ten nie wyklucza równie¿ mo¿liwoœci zadekla-
rowania udostêpnienia sprzêtu i osób kilku wykonawcom jednoczeœnie, mo¿e nawet – kilku wykonaw-
com w jednym postêpowaniu. Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze zastrze¿enia postanowiono skreœliæ art. 1 pkt
8 ustawy nowelizuj¹cej.

Poprawki nr 3, 4 i 13 skutkuj¹ utrzymaniem dotychczasowych zasad wykluczania wykonawców z po-
stêpowania o udzielenie zamówienia. Senat podzielaj¹c pogl¹d, i¿ nale¿y eliminowaæ z postêpowañ o za-
mówienie publiczne wykonawców nieuczciwych i niesolidnych, uzna³, ¿e nieuzasadnione jest rozwi¹za-
nie przyjête w nowelizowanym art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówieñ publicznych. Zdaniem Sena-
tu, mo¿e ono prowadziæ do patologii po stronie zamawiaj¹cego. Mo¿liwa jest bowiem sytuacja, w której
wykonawca zgodzi siê na pokrycie wszelkich (nawet spornych) szkód, byleby tylko unikn¹æ procesu,
w wyniku którego - byæ mo¿e - bêdzie wyeliminowany z mo¿liwoœci ubiegania siê o zamówienie publiczne
przez okres 3 lat. Co wiêcej, rozwi¹zanie to nie premiuje tych wykonawców, którzy chc¹ dobrowolnie na-
prawiæ szkodê. Mo¿na bowiem wyobraziæ sobie sytuacjê, w której zamawiaj¹cy d¹¿¹c do procesu i zak³a-
daj¹c, ¿e jego skutkiem bêdzie wyrok niekorzystny dla wykonawcy, nie dopuszcza do naprawienia szkody
przez wykonawcê. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze argumenty, Senat uchwali³ poprawki utrzymuj¹ce dotych-
czas obowi¹zuj¹cy katalog przyczyn wykluczenia z postêpowania o zamówienie publiczne.

Poprawka nr 5 uœciœla i uzupe³nia przepis dotycz¹cy wzywania wykonawców do z³o¿enia stosownych
oœwiadczeñ lub dokumentów w postêpowaniu, w przypadku gdy wykonawca ich nie z³o¿y³, b¹dŸ z³o¿one
zawieraj¹ b³êdy. Jednoczeœnie przyjêto zasadê, i¿ z³o¿one na wezwanie zamawiaj¹cego oœwiadczenia i do-
kumenty powinny potwierdzaæ spe³nianie przez wykonawcê warunków udzia³u w postêpowaniu oraz
spe³nianie przez oferowane dostawy, us³ugi lub roboty budowlane wymagañ okreœlonych przez zamawia-
j¹cego, nie póŸniej ni¿ w dniu, w którym up³yn¹³ termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u
w postêpowaniu albo termin sk³adania ofert. Przyjmuj¹c tê poprawkê miano na wzglêdzie zasadê równe-
go traktowania wykonawców. Realizacja tej zasady jest warunkiem zapewnienia uczciwej konkurencji
na rynku. Niez³o¿enie jakiegoœ dokumentu przez wykonawcê nie mo¿e bowiem oznaczaæ dla niego korzy-
œci, polegaj¹cej na przyznaniu mu dodatkowego czasu na spe³nienie warunków udzia³u w postêpowaniu.

Poprawki nr 6, 7 i 17 skutkuj¹ przyznaniem od dnia 1 listopada 2009 r. wykonawcom prawa wnosze-
nia protestów i odwo³añ w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym we-
ryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu. Poprawka nr 7 jest konsekwencj¹ po-
prawki nr 6. Senat uchwali³ te poprawki maj¹c na uwadze, ¿e ustawa z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. o podpi-
sie elektronicznym obowi¹zuje ju¿ od 2002 r. (czêœæ przepisów od dnia wejœcia Polski do Unii Europej-
skiej) oraz kieruj¹c siê koniecznoœci¹ upowszechniania stosowania podpisu elektronicznego w procedu-
rze zamówieñ publicznych. Senat uzna³, ¿e wejœcie w ¿ycie zmian ustawy w tym zakresie od dnia 1 listo-
pada 2009 r. pozwoli zarówno Urzêdowi Zamówieñ Publicznych, jak i zamawiaj¹cym na dostateczne
przygotowanie swoich systemów informatycznych do odbierania protestów i odwo³añ w postaci elektro-
nicznej.

W nowelizowanym art. 46 ustawy – Prawo zamówieñ publicznych wprowadza siê sankcjê w postaci
utraty wadium dla wykonawców, którzy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 usta-
wy nie z³o¿yli dokumentów lub oœwiadczeñ potwierdzaj¹cych spe³nianie warunków udzia³u w postêpo-
waniu. Z uzasadnienia projektu ustawy nowelizuj¹cej wynika, i¿ celem powy¿szej regulacji jest zapobie-
ganie zmowie wykonawców, którzy dzia³aj¹c w porozumieniu mog¹ celowo nie uzupe³niaæ dokumentów,
aby spowodowaæ udzielenie zamówienia wykonawcy, który zaproponowa³ najwy¿sz¹ cenê spoœród nich.

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych

240 oraz niektórych innych ustaw



Zdaniem Senatu, za³o¿ony cel nie bêdzie osi¹gniêty w drodze uchwalonej regulacji, poniewa¿ umo¿liwia
ona zatrzymanie wadium wy³¹cznie w przypadku nieuzupe³nienia dokumentów lub oœwiadczeñ, o któ-
rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówieñ publicznych. Dodawany przepis nie bêdzie
stanowi³ podstawy do zatrzymania wadium w przypadku nieuzupe³nienia oœwiadczeñ i dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 tej ustawy oraz pe³nomocnictw. Tak wiêc zmawiaj¹cy siê wykonaw-
cy zamiast oœwiadczeñ lub dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nianie warunków udzia³u w postêpowa-
niu, bêd¹ mogli dalej celowo nie sk³adaæ pe³nomocnictw lub oœwiadczeñ i dokumentów potwierdzaj¹cych
spe³nianie przez oferowane dostawy, us³ugi lub roboty budowlane wymagañ okreœlonych przez zamawia-
j¹cego. W zwi¹zku z tym, Senat proponuje przyjêcie poprawki nr 8, która zmierza do tego, aby zamawia-
j¹cy zatrzymywa³ wadium wraz z odsetkami równie¿ w sytuacji, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwa-
nie nie z³o¿y dokumentów lub oœwiadczeñ, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, b¹dŸ pe³nomocnictw.

Poprawka nr 9 koreluje dotychczasowy art. 46 ust. 2 ustawy – Prawo zamówieñ publicznych z dodawa-
nym do tego artyku³u ust. 4a.

Poprawka nr 10 ujednolica terminologiê w ramach nowelizowanego art. 50 ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych.

Poprawka nr 11 okreœla, ¿e zamawiaj¹cy bêdzie móg³ wyst¹piæ do wykonawcy o przed³u¿enie terminu
zwi¹zania ofert¹ najpóŸniej na 3 dni przed up³ywem terminu zwi¹zania ofert¹. Zdaniem Senatu, brak
okreœlenia minimalnego terminu, w którym zamawiaj¹cy mo¿e wyst¹piæ o przed³u¿enie terminu zwi¹za-
nia ofert¹ mo¿e powodowaæ, ¿e wykonawca nie bêdzie w stanie uzyskaæ nowego wadium, je¿eli bêdzie ono
wnoszone w innej ni¿ pieni¹dz formie.

Przepis art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówieñ publicznych w nowym brzmieniu stanowi, ¿e
umowa w sprawie zamówienia publicznego jest niewa¿na, je¿eli zamawiaj¹cy zawar³ umowê bez wyma-
ganej zgody wyra¿onej w postanowieniu Krajowej Izby Odwo³awczej przed ostatecznym rozstrzygniêciem
protestu. Znowelizowany art. 182 ust. 3 tej ustawy przewiduje, ¿e Krajowa Izba Odwo³awcza bêdzie uchy-
la³a zakaz zawarcia umowy, a nie wyra¿a³a zgodê na jej zawarcie (wyra¿anie zgody przewiduje aktualnie
obowi¹zuj¹cy art. 182 ust. 3; wyra¿ana ona jest w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urzêdu Zamó-
wieñ Publicznych). Maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ zachowania konsekwencji terminologicznej w ra-
mach aktu normatywnego (§ 10 Zasad techniki prawodawczej) oraz kieruj¹c siê potrzeb¹ zapewnienia
precyzji art. 146 ust. 1 pkt 2, poprzez prawid³owe wskazanie istoty instytucji przewidzianej w art. 182
ust. 3 (uwzglêdniaj¹c jej nazwê i treœæ), Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie poprawki nr 12.

Maj¹c na uwadze, ¿e art. 96 ust. 1 ustawy – Prawo zamówieñ publicznych formu³uje skrót „protokó³”
dla instytucji pisemnego protoko³u postêpowania o udzielenie zamówienia, kieruj¹c siê zasadami techni-
ki prawodawczej dotycz¹cymi konsekwencji w pos³ugiwaniu siê skrótem oraz uwzglêdniaj¹c koniecz-
noœæ zapewnienia spójnoœci terminologicznej w ramach ustawy, Senat uchwali³ poprawkê nr 14.

Chêæ przyœpieszenia procesu zawierania umów w sprawie udzielenia zamówieñ publicznych s³u-
¿¹cych do realizacji inwestycji zwi¹zanych z EURO 2012, w tym zwi¹zanych z rozbudow¹ infrastruktury
transportowej, a tak¿e innych zamówieñ istotnych z punktu widzenia interesu publicznego, leg³a u pod-
staw przyjêcia przez Senat poprawki nr 15. Wprowadza ona zasadê, w myœl której Krajowa Izba Odwo³aw-
cza bêdzie uwzglêdnia³a odwo³anie jedynie w przypadku, gdy stwierdzi naruszenie przepisów ustawy,
które mia³o wp³yw lub mo¿e mieæ istotny wp³yw na wynik postêpowania.

Maj¹c na wzglêdzie charakter i cel zmian dokonywanych nowelizacj¹ oraz fakt, ¿e mog¹ one wp³yn¹æ
w sposób znacz¹cy na podniesienie efektywnoœci stosowania procedur udzielania zamówieñ publicz-
nych, Senat uzna³, ¿e w interesie publicznym jest, aby niektóre z nowych rozwi¹zañ znalaz³y zastosowa-
nie w postêpowaniach wszczêtych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy nowelizuj¹cej. W zwi¹zku z tym
wprowadzono poprawkê nr 16. W œwietle tej poprawki, do postêpowañ o udzielenie zamówienia i konkur-
sów wszczêtych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy nowelizuj¹cej stosowaæ siê bêdzie przepisy ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych dotycz¹ce zmiany og³oszeñ, zmiany treœci specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia, poprawiania omy³ek w ofercie i przes³anek odrzucenia oferty, w brzmieniu nadanym
ustaw¹ nowelizuj¹c¹. Ponadto poprawka ta przewiduje, ¿e do protestów wnoszonych od dnia wejœcia
w ¿ycie tej ustawy oraz do wnoszonych w ich nastêpstwie odwo³añ i skarg, stosowaæ siê bêdzie przepisy
dzia³u VI ustawy – Prawo zamówieñ publicznych, w brzmieniu nadanym ustaw¹ nowelizuj¹c¹.

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tek-
stu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 skreœla siê pkt 1;
2) w art. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w art. 24j:

a) ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Radny, wójt, zastêpca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki or-

ganizacyjnej gminy, osoba zarz¹dzaj¹ca i cz³onek organu zarz¹dzaj¹cego gminn¹ osob¹
prawn¹ oraz osoba wydaj¹ca decyzje administracyjne w imieniu wójta s¹ obowi¹zani do
z³o¿enia oœwiadczenia o dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez ma³¿onka, je¿eli
dzia³alnoœæ ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowi¹zana do z³o¿e-
nia oœwiadczenia pe³ni funkcjê lub jest zatrudniona. Obowi¹zani s¹ oni równie¿ do z³o-
¿enia oœwiadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich ma³¿onków, je¿e-
li umowy te zawarte zosta³y z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub
gminnymi osobami prawnymi i nie dotycz¹ stosunków prawnych wynikaj¹cych z korzy-
stania z powszechnie dostêpnych us³ug lub ze stosunków prawnych powsta³ych na wa-
runkach powszechnie obowi¹zuj¹cych.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której ma³¿onek w okresie pe³nienia funkcji lub zatrudnie-
nia tej osoby zosta³ zatrudniony na terenie danej gminy w jednostce organizacyjnej je-
dnostki samorz¹du terytorialnego, zwi¹zku jednostek samorz¹du terytorialnego albo
rozpocz¹³ œwiadczenie pracy lub wykonywanie czynnoœci zarobkowych na innej podsta-
wie w spó³kach handlowych, w których co najmniej 50% udzia³ów lub akcji posiadaj¹ je-
dnostki samorz¹du terytorialnego, jest obowi¹zana do pisemnego poinformowania
o tym fakcie osobê, której sk³ada oœwiadczenie maj¹tkowe. Obowi¹zek z³o¿enia infor-
macji dotyczy równie¿ przypadku zmiany stanowiska przez ma³¿onka zatrudnionego
w podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym.”,

b) po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Oœwiadczenia, o których mowa w ust. 1, sk³adane s¹ w terminie 30 dni od dnia powo³a-

nia lub zatrudnienia, a w przypadku radnego i wójta - w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia
œlubowania. W razie podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej albo zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 1, w trakcie pe³nienia funkcji lub w czasie zatrudnienia, oœwiadczenie sk³a-
dane jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jego z³o¿enia. Informacja,
o której mowa w ust. 2, sk³adana jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej
z³o¿enia.”,

c) po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Je¿eli terminy okreœlone w ust. 3a nie zostan¹ dotrzymane, odpowiednio przewodni-

cz¹cy rady gminy, wojewoda lub wójt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzy-
mania terminu wzywa osobê, która nie z³o¿y³a oœwiadczenia lub informacji do jej nie-
zw³ocznego z³o¿enia wyznaczaj¹c dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy
siê od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.”;”,

b) w pkt 4, ust. 1–3 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Niez³o¿enie oœwiadczenia maj¹tkowego, oœwiadczeñ, o których mowa w art. 24j ust. 1, lub in-

formacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, mimo up³ywu dodatkowego terminu, o którym mowa
odpowiednio w art. 24h ust. 5a lub art. 24j ust. 4a, przez:
1) radnego i wójta – powoduje wygaœniêcie mandatu w trybie odpowiednio art. 190 ustawy,

o której mowa w art. 24b ust. 6, lub art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoœre-
dnim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z póŸn. zm.),

2) zastêpcê wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osobê zarz¹dzaj¹c¹ i cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego gminn¹ osob¹ prawn¹ oraz
osobê wydaj¹c¹ decyzje administracyjne w imieniu wójta - powoduje utratê ich wynagro-



dzenia za okres od dnia, w którym powinny byæ z³o¿one oœwiadczenia lub informacja zgod-
nie odpowiednio z art. 24h ust. 5 lub art. 24j ust. 3a, do dnia z³o¿enia tych oœwiadczeñ lub
informacji.

2. Je¿eli sekretarz gminy lub skarbnik gminy nie z³o¿¹ w dodatkowym terminie, o którym mowa
odpowiednio w art. 24h ust. 5a lub art. 24j ust. 4a, oœwiadczenia maj¹tkowego, oœwiadczeñ,
o których mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, rada gminy od-
wo³uje ich, w drodze uchwa³y, najpóŸniej przed up³ywem 30 dni od dnia, w którym up³yn¹³ do-
datkowy termin do z³o¿enia oœwiadczenia lub informacji.

3. Je¿eli zastêpca wójta, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarz¹dzaj¹ca i cz³onek
organu zarz¹dzaj¹cego gminn¹ osob¹ prawn¹ oraz osoba wydaj¹ca decyzje administracyjne
w imieniu wójta nie z³o¿¹ w dodatkowym terminie, o którym mowa odpowiednio w art. 24h ust.
5a lub art. 24j ust. 4a, oœwiadczenia maj¹tkowego, oœwiadczeñ, o których mowa w art. 24j ust.
1, lub informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, w³aœciwy organ odwo³uje ich albo rozwi¹zuje
z nimi umowê o pracê najpóŸniej przed up³ywem 30 dni od dnia, w którym up³yn¹³ dodatkowy
termin do z³o¿enia oœwiadczenia lub informacji.”,
c) skreœla siê pkt 5;

3) w art. 2 skreœla siê pkt 1;
4) w art. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w art. 27e:

a) ust. 1–3 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Radny, cz³onek zarz¹du województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej

samorz¹dowej jednostki organizacyjnej, osoba zarz¹dzaj¹ca i cz³onek organu zarz¹dza-
j¹cego wojewódzk¹ osob¹ prawn¹ oraz osoba wydaj¹ca decyzje administracyjne w imie-
niu marsza³ka województwa s¹ obowi¹zani do z³o¿enia oœwiadczenia o dzia³alnoœci go-
spodarczej prowadzonej przez ma³¿onka, je¿eli dzia³alnoœæ ta wykonywana jest na tere-
nie województwa, w którym osoba obowi¹zana do z³o¿enia oœwiadczenia pe³ni funkcjê
lub jest zatrudniona. Obowi¹zani s¹ oni równie¿ do z³o¿enia oœwiadczenia o umowach
cywilnoprawnych zawartych przez ich ma³¿onków, je¿eli umowy te zawarte zosta³y z or-
ganami województwa, wojewódzkimi samorz¹dowymi jednostkami organizacyjnymi
lub wojewódzkimi osobami prawnymi i nie dotycz¹ stosunków prawnych wynikaj¹cych
z korzystania z powszechnie dostêpnych us³ug lub ze stosunków prawnych powsta³ych
na warunkach powszechnie obowi¹zuj¹cych.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której ma³¿onek w okresie pe³nienia funkcji lub zatrudnie-
nia tej osoby zosta³ zatrudniony na terenie danego województwa w jednostce organiza-
cyjnej jednostki samorz¹du terytorialnego, zwi¹zku jednostek samorz¹du terytorialne-
go albo rozpocz¹³ œwiadczenie pracy lub wykonywanie czynnoœci zarobkowych na innej
podstawie w spó³kach handlowych, w których co najmniej 50% udzia³ów lub akcji po-
siadaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, jest obowi¹zana do pisemnego poinformo-
wania o tym fakcie osobê, której sk³ada oœwiadczenie maj¹tkowe. Obowi¹zek z³o¿enia
informacji dotyczy równie¿ przypadku zmiany stanowiska przez ma³¿onka zatrudnione-
go w podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym.

3. Oœwiadczenia, o których mowa w ust. 1, sk³adane s¹ w terminie 30 dni od dnia wyboru,
powo³ania lub zatrudnienia, a w przypadku radnego - w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia
œlubowania. W razie podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej albo zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 1, w trakcie pe³nienia funkcji lub w czasie zatrudnienia, oœwiadczenie sk³a-
dane jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jego z³o¿enia. Informacja,
o której mowa w ust. 2, sk³adana jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej
z³o¿enia.”,

b) po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Je¿eli terminy okreœlone w ust. 3 nie zostan¹ dotrzymane, odpowiednio przewodni-

cz¹cy sejmiku województwa, wojewoda lub marsza³ek województwa w terminie 14 dni
od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobê, która nie z³o¿y³a oœwiad-
czenia lub informacji do jej niezw³ocznego z³o¿enia wyznaczaj¹c dodatkowy czternasto-
dniowy termin. Termin ten liczy siê od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.”; „,

b) w pkt 4, ust. 1–3 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Niez³o¿enie oœwiadczenia maj¹tkowego, oœwiadczeñ, o których mowa w art. 27e ust. 1, lub in-

formacji, o której mowa w art. 27e ust. 2, mimo up³ywu dodatkowego terminu, o którym mowa
odpowiednio w art. 27c ust. 5a lub art. 27e ust. 4a, przez:
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1) radnego–powoduje wygaœniêcie mandatu w trybie art. 190 ustawy, o której mowa w art. 27b
ust. 2,

2) cz³onka zarz¹du województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samo-
rz¹dowej jednostki organizacyjnej, osobê zarz¹dzaj¹c¹ i cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego
wojewódzk¹ osob¹ prawn¹ oraz osobê wydaj¹c¹ decyzje administracyjne w imieniu mar-
sza³ka województwa - powoduje utratê ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym po-
winny byæ z³o¿one oœwiadczenia lub informacja zgodnie odpowiednio z art. 27c ust. 5 lub
art. 27e ust. 3, do dnia z³o¿enia tych oœwiadczeñ lub informacji.

2. Je¿eli cz³onek zarz¹du województwa lub skarbnik województwa nie z³o¿¹ w dodatkowym termi-
nie, o którym mowa odpowiednio w art. 27c ust. 5a lub art. 27e ust. 4a, oœwiadczenia maj¹tko-
wego, oœwiadczeñ, o których mowa w art. 27e ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 27e
ust. 2, sejmik województwa odwo³uje ich, w drodze uchwa³y, najpóŸniej przed up³ywem 30 dni
od dnia, w którym up³yn¹³ dodatkowy termin do z³o¿enia oœwiadczenia lub informacji.

3. Je¿eli kierownik wojewódzkiej samorz¹dowej jednostki organizacyjnej, osoba zarz¹dzaj¹ca
i cz³onek organu zarz¹dzaj¹cego wojewódzk¹ osob¹ prawn¹ oraz osoba wydaj¹ca decyzje ad-
ministracyjne w imieniu marsza³ka województwa nie z³o¿¹ w dodatkowym terminie, o którym
mowa odpowiednio w art. 27c ust. 5a lub art. 27e ust. 4a, oœwiadczenia maj¹tkowego, oœwiad-
czeñ, o których mowa w art. 27e ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 27e ust. 2, w³aœciwy
organ odwo³uje ich albo rozwi¹zuje z nimi umowê o pracê najpóŸniej przed up³ywem 30 dni od
dnia, w którym up³yn¹³ dodatkowy termin do z³o¿enia oœwiadczenia lub informacji.”,

c) skreœla siê pkt 5;
5) w art. 3 skreœla siê pkt 1;
6) w art. 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w art. 25e:

a) ust. 1–3 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Radny, cz³onek zarz¹du powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik je-

dnostki organizacyjnej powiatu, osoba zarz¹dzaj¹ca i cz³onek organu zarz¹dzaj¹cego
powiatow¹ osob¹ prawn¹ oraz osoba wydaj¹ca decyzje administracyjne w imieniu sta-
rosty s¹ obowi¹zani do z³o¿enia oœwiadczenia o dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej
przez ma³¿onka, je¿eli dzia³alnoœæ ta wykonywana jest na terenie powiatu, w którym
osoba obowi¹zana do z³o¿enia oœwiadczenia pe³ni funkcjê lub jest zatrudniona. Obo-
wi¹zani s¹ oni równie¿ do z³o¿enia oœwiadczenia o umowach cywilnoprawnych zawar-
tych przez ich ma³¿onków, je¿eli umowy te zawarte zosta³y z organami powiatu, jedno-
stkami organizacyjnymi powiatu lub powiatowymi osobami prawnymi i nie dotycz¹ sto-
sunków prawnych wynikaj¹cych z korzystania z powszechnie dostêpnych us³ug lub ze
stosunków prawnych powsta³ych na warunkach powszechnie obowi¹zuj¹cych.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której ma³¿onek w okresie pe³nienia funkcji lub zatrudnie-
nia tej osoby zosta³ zatrudniony na terenie danego powiatu w jednostce organizacyjnej
jednostki samorz¹du terytorialnego, zwi¹zku jednostek samorz¹du terytorialnego albo
rozpocz¹³ œwiadczenie pracy lub wykonywanie czynnoœci zarobkowych na innej podsta-
wie w spó³kach handlowych, w których co najmniej 50% udzia³ów lub akcji posiadaj¹ je-
dnostki samorz¹du terytorialnego, jest obowi¹zana do pisemnego poinformowania
o tym fakcie osobê, której sk³ada oœwiadczenie maj¹tkowe. Obowi¹zek z³o¿enia infor-
macji dotyczy równie¿ przypadku zmiany stanowiska przez ma³¿onka zatrudnionego
w podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym.

3. Oœwiadczenia, o których mowa w ust. 1, sk³adane s¹ w terminie 30 dni od dnia wyboru,
powo³ania lub zatrudnienia, a w przypadku radnego – w terminie 30 dni od dnia z³o¿e-
nia œlubowania. W razie podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej albo zawarcia umowy, o któ-
rej mowa w ust. 1, w trakcie pe³nienia funkcji lub w czasie zatrudnienia, oœwiadczenie
sk³adane jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jego z³o¿enia. Informacja,
o której mowa w ust. 2, sk³adana jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej
z³o¿enia.”,

b) po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Je¿eli terminy okreœlone w ust. 3 nie zostan¹ dotrzymane, odpowiednio przewodni-

cz¹cy rady powiatu, wojewoda lub starosta w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nie-
dotrzymania terminu wzywa osobê, która nie z³o¿y³a oœwiadczenia lub informacji do jej
niezw³ocznego z³o¿enia wyznaczaj¹c dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten
liczy siê od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.”;”,

b) w pkt 4, ust. 1–3 otrzymuje brzmienie:
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„1. Niez³o¿enie oœwiadczenia maj¹tkowego, oœwiadczeñ, o których mowa w art. 25e ust. 1, lub in-
formacji, o której mowa w art. 25e ust. 2, mimo up³ywu dodatkowego terminu, o którym mowa
odpowiednio w art. 25c ust. 5a lub art. 25e ust. 4a, przez:
1) radnego-powodujewygaœniêciemandatuwtrybieart.190ustawy,októrejmowawart.25bust.2,
2) cz³onka zarz¹du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki or-

ganizacyjnej powiatu, osobê zarz¹dzaj¹c¹ i cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego powiatow¹ oso-
b¹ prawn¹ oraz osobê wydaj¹c¹ decyzje administracyjne w imieniu starosty - powoduje
utratê ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny byæ z³o¿one oœwiadczenia
lub informacja zgodnie odpowiednio z art. 25c ust. 5 lub art. 25e ust. 3, do dnia z³o¿enia
tych oœwiadczeñ lub informacji.

2. Je¿eli cz³onek zarz¹du powiatu, sekretarz powiatu lub skarbnik powiatu nie z³o¿¹ w dodatko-
wym terminie, o którym mowa odpowiednio w art. 25c ust. 5a lub art. 25e ust. 4a, oœwiadcze-
nia maj¹tkowego, oœwiadczeñ, o których mowa w art. 25e ust. 1, lub informacji, o której mowa
w art. 25e ust. 2, rada powiatu odwo³uje ich, w drodze uchwa³y, najpóŸniej przed up³ywem 30
dni od dnia, w którym up³yn¹³ dodatkowy termin do z³o¿enia oœwiadczenia lub informacji.

3. Je¿eli kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarz¹dzaj¹ca i cz³onek organu za-
rz¹dzaj¹cego powiatow¹ osob¹ prawn¹ oraz osoba wydaj¹ca decyzje administracyjne w imie-
niu starosty nie z³o¿¹ w dodatkowym terminie, o którym mowa odpowiednio w art. 25c ust. 5a
lub art. 25e ust. 4a, oœwiadczenia maj¹tkowego, oœwiadczeñ, o których mowa w art. 25e ust. 1,
lub informacji, o której mowa w art. 25e ust. 2, w³aœciwy organ odwo³uje ich albo rozwi¹zuje
z nimi umowê o pracê najpóŸniej przed up³ywem 30 dni od dnia, w którym up³yn¹³ dodatkowy
termin do z³o¿enia oœwiadczenia lub informacji.”,

c) skreœla siê pkt 5;
7) w art. 4 w pkt 1 w lit. a, pkt 1b otrzymuje brzmienie:

„1b) niez³o¿enia w terminach, okreœlonych w odrêbnych przepisach, oœwiadczenia o swoim stanie
maj¹tkowym, oœwiadczenia o dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez ma³¿onka, oœwiadcze-
nia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ma³¿onka lub informacji o zatrudnieniu, roz-
poczêciu œwiadczenia pracy lub wykonywania czynnoœci zarobkowych albo zmianie stanowiska
ma³¿onka;”;

8) w art. 4 w pkt 2, w art. 191:
a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie „skargê” dodaje siê wyrazy „, o której mowa w ust. 1,”,
b) w ust. 3 po wyrazie „skargê” dodaje siê wyrazy „, o której mowa w ust. 1”;

9) w art. 4 w pkt 3, w ust. 1 wyrazy „albo od dnia uprawomocnienia wyroku s¹du administracyjnego od-
dalaj¹cego skargê wniesion¹ w trybie art. 191 ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „z zastrze¿eniem art.
194a ust. 1 i 2”;

10) w art. 4 w pkt 5, w art. 194a w ust. 2 wyrazy „60 dni” zastêpuje siê wyrazami „3 miesiêcy”;
11) w art. 5 w pkt 2, pkt 1b otrzymuje brzmienie:

„1b) niez³o¿enia w terminach, okreœlonych w odrêbnych przepisach, oœwiadczenia o swoim stanie
maj¹tkowym, oœwiadczenia o dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez ma³¿onka, oœwiadcze-
nia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ma³¿onka lub informacji o zatrudnieniu, roz-
poczêciu œwiadczenia pracy lub wykonywania czynnoœci zarobkowych albo zmianie stanowiska
ma³¿onka,”;

12) w art. 5 w pkt 3, w art. 27:
a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie „skargê” dodaje siê wyrazy „, o której mowa w ust. 1,”,
b) w ust. 3 po wyrazie „skargê” dodaje siê wyrazy „, o której mowa w ust. 1”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat na 16. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podejmuj¹c uchwa³ê wprowadzaj¹c¹
12 poprawek.

Izba, przyjmuj¹c poprawki nr 1, 3 i 5, opowiada siê za utrzymaniem zaadresowanego do ma³¿onków
funkcjonariuszy samorz¹dowych zakazu piastowania stanowisk w organach zarz¹dzaj¹cych lub kontro-
lnych i rewizyjnych oraz bycia pe³nomocnikami w spó³kach handlowych z udzia³em samorz¹dowych
osób prawnych lub u przedsiêbiorców, w których uczestnicz¹ wy¿ej wymienione osoby prawne. Senat
uwa¿a, i¿ powy¿sze zakazy maj¹ na celu ograniczenie korupcji w samorz¹dzie zwi¹zanej z wykorzystywa-
niem w³adzy publicznej w celach prywatnych, w szczególnoœci przeciwdzia³anie nepotyzmowi, i w konse-
kwencji uznaje usuniêcie tych przepisów za niecelowe.

Poprawki nr 2, 4, 6, 7 i 11 przywracaj¹ obowi¹zek sk³adania przez funkcjonariuszy samorz¹dowych
oœwiadczeñ o dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez ma³¿onka, oœwiadczeñ o umowach cywilno-
prawnych zawartych przez ma³¿onka oraz informacji o zatrudnieniu, rozpoczêciu œwiadczenia pracy lub
wykonywania czynnoœci zarobkowych albo zmianie stanowiska ma³¿onka. „Pierwsze” oœwiadczenia i in-
formacje bêd¹ sk³adane przez radnych i wójtów w ci¹gu 30 dni od dnia z³o¿enia œlubowania (takie roz-
strzygniêcie wychodzi naprzeciw motywom orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 13 marca
2007 r. (sygn. akt K 8/07), kwestionuj¹cym zró¿nicowanie terminów sk³adania oœwiadczeñ maj¹tko-
wych oraz pozosta³ych oœwiadczeñ i informacji przez te osoby). Analogicznie do rozwi¹zañ przewidzia-
nych przez Sejm odnoœnie do sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych, Senat proponuje wprowadzenie do-
datkowego terminu sk³adania oœwiadczeñ i informacji dotycz¹cych ma³¿onków funkcjonariuszy samo-
rz¹dowych. Jednoczeœnie doprecyzowano termin z³o¿enia oœwiadczenia maj¹tkowego, oœwiadczeñ i in-
formacji, z którego przekroczeniem ustawodawca wi¹¿e sankcjê wygaœniêcia mandatu – w przypadku ra-
dnych lub wójtów – oraz terminy, których niedotrzymanie poci¹ga za sob¹ konsekwencje w postaci utraty
wynagrodzenia i odwo³ania z pe³nionej funkcji lub rozwi¹zania umowy o pracê – w przypadku pracowni-
ków samorz¹dowych objêtych tym obowi¹zkiem. Nowa redakcja omawianych przepisów – poprzez usu-
niêcie wyrazów „wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo” – porz¹dkuje kr¹g podmiotów objêtych tymi obowi¹zkami
w zwi¹zku z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r. (sygn. akt K 20/03).

Poprawki nr 8 i 12 zmierzaj¹ do precyzyjnego okreœlenia skarg na uchwa³y organów stanowi¹cych jed-
nostek samorz¹du terytorialnego o wygaœniêciu mandatu, które rozpatrywane bêd¹ w trybie przewidzia-
nym przepisami prawa wyborczego (art. 191 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz art. 27 ustawy o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta).

Senat, uchwalaj¹c poprawkê nr 9, postuluje przyjêcie sformu³owañ zapewniaj¹cych wiêksz¹ spójnoœæ
wewnêtrzn¹ w przepisach Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw po-
przez stosown¹ modyfikacjê brzmienia nowelizowanego przepisu art. 193 ust. 1 Ordynacji. Ponadto Izba,
kieruj¹c siê m. in. sugestiami Krajowego Biura Wyborczego, proponuje wyd³u¿yæ okres na przeprowadze-
nie wyborów uzupe³niaj¹cych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw do trzech miesiêcy
w przypadku, gdy koniecznoœæ przeprowadzenia tych wyborów wynika z uprawomocnienia siê wyroku
s¹du administracyjnego oddalaj¹cego skargê na uchwa³ê organu stanowi¹cego o wygaœniêciu mandatu
(poprawka nr 10).

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym

246 oraz o zmianie niektórych innych ustaw



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce
poprawki:
1) w art. 9 w pkt 2, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w³aœciwy do spraw administracji publicznej przeka¿e bankowi, na informatycznym noœ-
niku danych, bazê danych adresowych uprawnionych, o których mowa w art. 3.”;

2) w art. 16, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oœwiadczenia woli sk³adane w zwi¹zku z dokonywaniem czynnoœci w zakresie obrotu towarami

gie³dowymi mog¹ byæ sk³adane w postaci elektronicznej.”;
3) w art. 34, w pkt 1 wyrazy „system informatyczny” zastêpuje siê wyrazami „system teleinformatyczny”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawy o zmianie ustaw
w celu ujednolicenia terminologii informatycznej, proponuje wprowadzenie do jej tekstu 3 poprawek.

Poprawka nr 2 zosta³a wniesiona do art. 16, który nowelizuje przepisy ustawy o gie³dach towarowych.
Zmieniany art. 3a ust. 1 tej ustawy stanowi, ¿e „oœwiadczenie woli (...) mo¿e byæ wyra¿one za pomoc¹ in-
formatycznych noœników danych”. Analogiczne przepisy art. 7 ust. 1 Prawa bankowego, art. 13 ust. 1
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, art. 6 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicz-
nych, zawieraj¹ inne sformu³owanie, które dotyczy formy sk³adania oœwiadczeñ woli i brzmi ono nastê-
puj¹co: oœwiadczenie woli „mo¿e byæ sk³adane w postaci elektronicznej”. Maj¹c powy¿sze na uwadze oraz
kieruj¹c siê potrzeb¹ ujednolicenia terminologii zmienianych ustaw Senat zaproponowa³ odpowiedni¹
poprawkê.

Pozosta³e dwie poprawki maj¹ na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o komercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa
u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska”

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawy o ko-
mercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska”, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 8 w ust. 4 wyrazy „Minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa” zastêpuje siê wyrazami „Mini-
ster w³aœciwy do spraw ³¹cznoœci”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o komercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicz-
nej „Poczta Polska”, wprowadzi³ do niej jedn¹ poprawkê.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy w brzmieniu nadanym przez Sejm, minister w³aœciwy do spraw Skarbu
Pañstwa reprezentuje Skarb Pañstwa w odniesieniu do spó³ki „Poczta Polska Spó³ka Akcyjna”.

Senat postanowi³ powróciæ w tym zakresie do przed³o¿enia rz¹dowego i zast¹piæ ministra w³aœciwego
do spraw Skarbu Pañstwa - ministrem w³aœciwym do spraw ³¹cznoœci.

Zdaniem Izby szczególny charakter dzia³alnoœci Spó³ki, wykonuj¹cej czynnoœci zwi¹zane z obowi¹z-
kiem œwiadczenia powszechnych us³ug pocztowych, jest argumentem przemawiaj¹cym za przyznaniem
prawa do reprezentowania w niej Skarbu Pañstwa ministrowi w³aœciwemu do spraw ³¹cznoœci - organowi
odpowiedzialnemu za zapewnienie obywatelom dostêpu do takich us³ug.

W opinii Senatu sytuacja finansowa Spó³ki bêdzie mia³a bowiem bezpoœredni wp³yw na sposób wyko-
nywania przez ni¹ funkcji operatora obowi¹zanego do œwiadczenia powszechnych us³ug pocztowych
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy  –  Prawo budowlane, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o ochronie ¿eglugi i portów morskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r. ustawy
o ochronie ¿eglugi i portów morskich, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 12 w ust. 1 oraz w art. 13 w ust. 1 po wyrazie „wydaje” dodaje siê wyrazy „, w drodze decyzji ad-

ministracyjnej,”;
2) w art. 25 w ust. 3 po wyrazach „dorêcza siê” dodaje siê wyrazy „za poœrednictwem pos³añca lub”;
3) w art. 25 w ust. 3 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:

„W razie dorêczenia decyzji przy u¿yciu telefaksu lub poczty elektronicznej, dowodem dorêczenia jest
potwierdzenie transmisji danych.”;
4) w art. 30 skreœla siê ust. 4;
5) w art. 52:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w³aœciwy do spraw gospodarki morskiej okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór œwia-

dectwa przeszkolenia CSO i PFSO oraz programy szkoleñ, maj¹c na uwadze zapewnienie odpo-
wiedniej wiedzy.”,

b) dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
„7. Wysokoœæ op³at za wydanie œwiadectwa przeszkolenia CSO i PFSO okreœla za³¹cznik nr 3 do

ustawy.”;
6) w art. 57 skreœla siê ust. 4;
7) w za³¹czniku nr 3 w czêœci II w ust. 6 wyrazy „zgodnoœci obiektu portowego” zastêpuje siê wyrazami

„zgodnoœci stanu ochrony obiektu portowego”;
8) w za³¹czniku nr 3 w czêœci III:

a) w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „zgodnoœci statku towarowego” zastêpuje siê wyrazami „zgod-
noœci stanu ochrony statku towarowego”,

b) w ust. 2 w zdaniu wstêpnym wyrazy „zgodnoœci statku pasa¿erskiego” zastêpuje siê wyrazami
„zgodnoœci stanu ochrony statku pasa¿erskiego”;

9) w za³¹czniku nr 3 po czêœci III dodaje siê czêœæ IIIa w brzmieniu:
„IIIa. TARYFA OP£AT ZA PRZEPROWADZENIE CZYNNOŒCI URZÊDOWYCH ZWI¥ZANYCH Z WY-

DANIEM ŒWIADECTW PRZESZKOLENIA CSO I PFSO
1. Wydanie œwiadectwa przeszkolenia CSO 20 j.t.
2. Wydanie œwiadectwa przeszkolenia PFSO 20 j.t.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r. ustawy
o ochronie ¿eglugi i portów morskich, postanowi³ wprowadziæ do niej 9 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat uzna³, ¿e konieczne jest wskazanie formy prawnej, w jakiej dyrektor
urzêdu morskiego bêdzie wydawa³ sta³y i tymczasowy miêdzynarodowy certyfikat ochrony statku.

Na podstawie art. 25 ust. 3 decyzje administracyjne o wprowadzeniu okreœlonego poziomu ochrony na
statku, w porcie lub obiekcie portowym mog¹ zostaæ dorêczone przy u¿yciu telefaksu lub poczty elektro-
nicznej. Uchwalaj¹c poprawkê nr 2 Senat postanowi³ przes¹dziæ, ¿e dorêczenie decyzji o wprowadzeniu
poziomu ochrony dopuszczalne bêdzie równie¿ w formie innej ni¿ wskazana w art. 25 ust. 3. Ponadto Se-
nat wskaza³, ¿e dowodem potwierdzaj¹cym dorêczenie decyzji przy u¿yciu telefaksu lub poczty elektroni-
cznej bêdzie potwierdzenie transmisji danych (poprawka nr 3).

W poprawce nr 4 Senat postanowi³ usun¹æ z ustawy art. 30 ust. 4. W opinii Izby przepis ten w sposób
niedopuszczalny i bez precedensu w polskim systemie prawnym wy³¹cza karalnoœæ wszystkich czynów
zabronionych, w tym równie¿ przestêpstw bez wzglêdu na ich wagê, pod warunkiem, ¿e zosta³y dokonane
w ramach weryfikacji lub próby efektywnoœci ochrony.

Poprawki 5 i 9 czyni¹ zadoœæ wymogowi, na podstawie którego wysokoœæ op³at i innych ciê¿arów finan-
sowych nak³adanych przez ustawê na jej adresatów, nale¿y okreœliæ w samej ustawie.

Poprawka nr 6 ma umo¿liwiæ wydawanie certyfikatów ochrony statku organizacji RSO, która spo-
rz¹dzi³a ocenê stanu ochrony lub plan ochrony statku.

Poprawki 7 i 8 zmierzaj¹ do zapewnienia w ustawie spójnoœci terminologicznej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 przed pkt 1 dodaje siê pkt... w brzmieniu:

„...) w art. 1 w ust. 2 po pkt 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu:
„5a) zasady prowadzenia zharmonizowanego systemu us³ug informacji rzecznej;”; ”;

2) w art. 1 w pkt 1, w art. 47a w ust. 1 skreœla siê wyrazy „polegaj¹cy na udostêpnianiu informacji doty-
cz¹cych œródl¹dowych dróg wodnych ró¿nym u¿ytkownikom,”;

3) w art. 1 w pkt 1, w art. 47a w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „informacji geograficznych, hydrologicznych i ad-
ministracyjnych” zastêpuje siê wyrazami „informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geografi-
cznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych”;

4) w art. 1 w pkt 1, art. 47b otrzymuje brzmienie:
„Art. 47b. Do informacji, o których mowa w art. 47a ust. 2, stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub

s³u¿bow¹, stosuje siê przepisy o ochronie informacji niejawnych.”;
5) w art. 1 w pkt 1, w art. 47d w pkt 2 w lit. c wyrazy „w taki sposób, ¿e u¿ytkownicy RIS maj¹ dostêp do

tych samych us³ug i informacji na poziomie europejskim” zastêpuje siê wyrazami „w taki sposób, aby
u¿ytkownicy RIS mieli dostêp do tych samych us³ug i informacji w pañstwach cz³onkowskich Unii
Europejskiej”;

6) w art. 1 w pkt 1, w art. 47e:
a) w ust. 1 wyrazy „okreœlone zgodnie z ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „okreœlone w przepisach wyda-

nych na podstawie ust. 2”,
b) w ust. 3 wyrazy „okreœlone w ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „okreœlone w przepisach wydanych na

podstawie ust. 2”;
7) w art. 1 w pkt 4 po lit. a dodaje siê lit. a1 w brzmieniu:

„a1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Op³aty pobierane przez organy administracji ¿eglugi œródl¹dowej stanowi¹ dochód bud¿etu

pañstwa.”,”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej, postanowi³ wprowadziæ do niej 7 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat uzna³, ¿e w zwi¹zku z rozszerzeniem ustawy o ¿egludze œródl¹dowej
o regulacjê dotycz¹c¹ zharmonizowanego systemu us³ug informacji rzecznej, niezbêdna jest zmiana
art. 1 ust. 2 ustawy nowelizowanej - przepisu okreœlaj¹cego jej zakres przedmiotowy.

W poprawce nr 4 Senat dokona³ zmiany w art. 47a ust. 2. Zdaniem Izby norma ta w dotychczasowym
brzmieniu mo¿e powodowaæ w¹tpliwoœci co do zakresu stosowania przepisów o ochronie tajemnicy do in-
formacji zawartych w RIS, skoro zasad¹ jest, ¿e informacje maj¹ byæ przekazywane u¿ytkownikom œród-
l¹dowych dróg wodnych. Senat doprecyzowa³, i¿ informacje zawarte w systemie RIS, stanowi¹ce tajemni-
cê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹, podlegaj¹ ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochro-
nie informacji niejawnych.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy, redakcyjny lub zmierzaj¹ do zapewnienia
w ustawie spójnoœci terminologicznej.

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej 255



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw, wprowadza
do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 przed pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) tytu³ rozdzia³u 1 otrzymuje brzmienie:
„Przepisy ogólne”; ”;

2) w art. 1 w pkt 1, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustawa reguluje ustanawianie, przeniesienie i wygaœniêcie zastawu rejestrowego, przedmiot tego

zastawu, prawa i obowi¹zki zastawcy i zastawnika, zbieg zastawu rejestrowego z innym ograni-
czonym prawem rzeczowym, zaspakajanie zastawnika oraz prowadzenie rejestru zastawów.”;

3) w art. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
„1a) po art. 1 dodaje siê oznaczenie i tytu³ rozdzia³u 1a w brzmieniu:

„Rozdzia³ 1a
Ustanowienie zastawu rejestrowego”;”;

4) w art. 1 w pkt 4, w art. 4:
a) w ust. 1 skreœla siê pkt 3,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 stosuje siê równie¿ w przypadku przeniesienia czêœci wierzytelnoœci zabezpie-
czonej zastawem rejestrowym na inn¹ osobê.”;

5) w art. 1 w pkt 9, w art. 10 w ust. 1 wyrazy „inaczej, zastaw” zastêpuje siê wyrazami „inaczej, zastaw re-
jestrowy”;

6) w art. 1 w pkt 11, w art. 17 w ust. 2 po wyrazach „Przeniesienie zastawu” dodaje siê wyraz „rejestro-
wego” oraz po wyrazie „wpisu” dodaje siê wyrazy „do rejestru zastawów”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o zastawie rejestro-
wym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw i uchwali³ do niej 6 poprawek.

Ustawa nowelizuj¹ca umieszcza dodawany przepis okreœlaj¹cy zakres przedmiotowy w rozdziale
pt. „Ustanowienie zastawu rejestrowego”. Warunkiem realizacji celu jaki przyœwieca systematyzowaniu
przepisów ustawy (m.in. u³atwienie zainteresowanemu odnalezienia interesuj¹cej go regulacji) jest zape-
wnienie adekwatnoœci tytu³u jednostki systematyzacyjnej oraz treœci przepisów w niej zawartych. Senat
uzna³, ¿e art. 1 nie mieœci siê w zakresie przedmiotowym rozdzia³u, w którym zosta³ on umieszczony. Zda-
niem Senatu, skoro ustawodawca uzna³ za konieczne sformu³owanie przepisu ogólnego (wyodrêbnienie
przepisu w sensie materialnym, poprzez uznanie, ¿e przepis taki nale¿y w ogóle wskazywaæ) uzasadnione
wydaje siê równie¿ ujêcie go w oddzielnym rozdziale (wyodrêbnienie przepisu w sensie formalnym, po-
przez jego redakcyjne wyró¿nienie i opatrzenie stosown¹ nazw¹) - poprawki nr 1 i 3. Wprowadzaj¹c te po-
prawki miano na wzglêdzie, ¿e iloœæ przepisów danego rodzaju nie mo¿e decydowaæ o tym, czy wyodrêb-
niaæ przepisy w odrêbnych jednostkach systematyzacyjnych, czy te¿ nie. Decyduj¹ca w tym zakresie jest
przyjêta przez ustawodawcê konstrukcja aktu normatywnego oraz treœæ przepisu.

W art. 1 pkt 1 dotycz¹cym art. 1 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawo-
dawca dokonuje nowelizacji polegaj¹cej na wprowadzeniu w miejsce katalogu wierzycieli uprawnionych
do zabezpieczenia swoich wierzytelnoœci zastawem rejestrowym przepisu okreœlaj¹cego zakres przed-
miotowy ustawy. Przepis okreœlaj¹cy zakres przedmiotowy jest, w myœl obowi¹zuj¹cych Zasad techniki
prawodawczej (zwanych dalej „ZTP”), przepisem merytorycznym ogólnym, którego istot¹ jest okreœlenie
zakresu spraw regulowanych ustaw¹. Maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ zapewnienia komunikatywnoœci
ustawy w aspekcie wyszukiwawczym oraz kieruj¹c siê dyrektyw¹ formu³owania przepisów w sposób jak
najbardziej precyzyjny Senat uzna³ za konieczne uzupe³nienie uchwalonego przepisu, tak aby by³ on zu-
pe³ny, a tym samym adekwatny do treœci ustawy. Nie budzi bowiem w¹tpliwoœci, ¿e ustawa o zastawie re-
jestrowym i rejestrze zastawów oprócz spraw wymienionych w omawianym przepisie reguluje równie¿
kwestie: przedmiotu zastawu rejestrowego, przeniesienia i wygaœniêcia tego zastawu, czy te¿ zbiegu ob-
ci¹¿eñ. Maj¹c powy¿sze na uwadze Senat uchwali³ poprawkê nr 2.

W nowelizowanym art. 4 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów sformu³owano wy-
liczenie zawieraj¹ce katalog przypadków, w których mo¿liwe jest ustanowienie administratora zastawu.
Analizuj¹c brzmienie wprowadzenia do wyliczenia oraz pkt 3 nasuwa siê w¹tpliwoœæ, czy istot¹ tego prze-
pisu jest, aby administrator zastawu móg³ byæ ustanowiony m.in. w razie zabezpieczenia przeniesie-
nia czêœci wierzytelnoœci zabezpieczonej zastawem rejestrowym na inn¹ osobê. Zdaniem Senatu, wol¹
ustawodawcy jest umo¿liwienie ustanowienia administratora zastawu w przypadku przeniesienia czê-
œci wierzytelnoœci zabezpieczonej zastawem rejestrowym na inn¹ osobê. W zwi¹zku z tym dokonano
zmiany (poprawka nr 3), która z jednej strony zapewnia adekwatnoœæ przepisu do woli ustawodawcy,
z drugiej zaœ dostosuje wskazany przepis do ZTP dotycz¹cych formu³owania przepisów zawieraj¹cych
wyliczenie.

Celem poprawek nr 5 i 6 jest zapewnienie konsekwencji terminologicznej w ramach ustawy.

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym

i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw 257



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie
Protoko³u do Umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej Pañstwami Cz³onkowskimi,

z jednej strony, a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹, z drugiej strony,
w sprawie swobodnego przep³ywu osób

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Protoko³u do Umowy miêdzy Wspólnot¹ Euro-
pejsk¹ i jej Pañstwami Cz³onkowskimi, z jednej strony, a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹, z drugiej strony,
w sprawie swobodnego przep³ywu osób, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
- w art. 9 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w art. 34a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) obywateli pañstw cz³onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, posia-
daj¹cych kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu przy u¿yciu jednego z ty-
tu³ów okreœlonych w wykazach stanowi¹cych za³¹czniki nr 1 i 2 do ustawy;”; ”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, rozpatruj¹c ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Protoko³u do
Umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej Pañstwami Cz³onkowskimi, z jednej strony, a Konfederacj¹
Szwajcarsk¹, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przep³ywu osób postanowi³ wprowadziæ do jej teks-
tu jedn¹ poprawkê.

Poprawka dotyczy zmian w ustawie o œwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej. Uzupe³nia ona przepis art. 34a tej ustawy, na podstawie którego jej przepisy
dotycz¹ce obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej posiadaj¹cych kwalifikacje zawodowe wy-
magane do wykonywania zawodu przy u¿yciu jednego z tytu³ów zawodowych uzyskanych w pañstwie
cz³onkowskim UE, stosuje siê odpowiednio do obywateli pañstw cz³onkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Uzupe³nienie to polega na tym, ¿e przytoczony przepis bêdzie uwzglêdnia³ obywateli szwajcarskich,
a tym samym umo¿liwi pe³ne zastosowanie zasady swobodnego przep³ywu osób w odniesieniu do tych
podmiotów.

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie

Protoko³u do Umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹… 259



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz o zmianie nie-
których innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach dla podatników
uzyskuj¹cych niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2008 r. ustawy o szcze-
gólnych rozwi¹zaniach dla podatników uzyskuj¹cych niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organie podatkowym – rozumie siê przez to naczelnika urzêdu skarbowego w³aœciwego:
a) wed³ug miejsca zamieszkania podatnika w dniu z³o¿enia przez niego wniosku, o którym mowa

w art. 3 ust. 1, przy czym w przypadku wspólnego wniosku ma³¿onków maj¹cych ró¿ne miej-
sca zamieszkania – naczelnika urzêdu skarbowego wskazanego we wniosku, je¿eli jest on w³a-
œciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z ma³¿onków,

b) wed³ug ostatniego miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
w przypadku, gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usta³o przed dniem
z³o¿enia wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 1;”;

2) w art. 3 w ust. 1:
a) w pkt 1 wyrazy „w wysokoœci” zastêpuje siê wyrazami „do wysokoœci”,
b) w pkt 2 wyrazy „kwotê stanowi¹c¹” zastêpuje siê wyrazami „kwotê do wysokoœci stanowi¹cej” oraz

skreœla siê wyraz „nale¿nego”;
3) w art. 3 w ust. 1:

a) w pkt 2 kropkê na koñcu zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyraz „lub”,
b) dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:

„3) umarza zaleg³oœæ i dokonuje zwrotu za dany rok podatkowy – przy czym ³¹czna kwota umorze-
nia zaleg³oœci i zwrotu nie mo¿e przekroczyæ kwoty stanowi¹cej ró¿nicê miêdzy podatkiem na-
le¿nym wynikaj¹cym z zeznania podatkowego albo z decyzji okreœlaj¹cej wysokoœæ zobowi¹za-
nia podatkowego, a kwot¹ odpowiadaj¹c¹ podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy
zastosowaniu do przychodów z pracy zasad okreœlonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku do-
chodowym.”;

4) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) oœwiadczenie, sporz¹dzone wed³ug ustalonego wzoru, z³o¿one pod rygorem odpowiedzialnoœci

karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ, potwierdzaj¹ce wysokoœæ:
a) uzyskanych przychodów z pracy,
b) zap³aconego za granic¹ podatku, je¿eli podatnik by³ obowi¹zany do jego zap³aty

– wykazanych we wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 1;”;
5) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwrot nastêpuje:
1) w gotówce;
2) na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spó³dzielczej kasie osz-

czêdnoœciowo –kredytowej
– w terminie miesi¹ca od dnia dorêczenia decyzji okreœlaj¹cej wysokoœæ kwoty zwrotu.”;

6) w art. 5 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Za dzieñ wyp³aty zwrotu uwa¿a siê dzieñ:

1) obci¹¿enia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
2) z³o¿enia przekazu pocztowego;
3) wyp³acenia kwoty zwrotu przez organ podatkowy lub postawienia kwoty zwrotu do dyspozycji

podatnika w kasie.”;
7) w art. 5 w ust. 6 w pkt 1 wyrazy „ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 albo 2”;
8) w art. 7 w pkt 1 wyrazy „2 miesiêcy” zastêpuje siê wyrazem „miesi¹ca”;
9) wart.11wust.1wyrazy „oumorzeniezaleg³oœci” zastêpujesiêwyrazami „,októrymmowawart.3ust.1,”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach dla podatników uzyskuj¹cych niektóre
przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowi³ wprowadziæ do jej treœci 9 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ z uwagi na walory informacyjne ustawy oraz
w celu u³atwienia sk³adania wniosków, nale¿y w ustawie wskazaæ organ podatkowy w³aœciwy do rozpa-
trywania wniosków sk³adanych przez podatników, którzy nie maj¹ miejsca zamieszkania na terytorium
Polski.

Poprawka nr 3 dotyczy sytuacji, w których podatnik stara³ siê przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów
i wp³aci³ nale¿ny podatek, ale nie w pe³niej wysokoœci. W takim przypadku organ podatkowy wyda decyz-
jê, w której okreœli zwrot w wysokoœci wp³aconej kwoty podatku a w stosunku do pozosta³ej czêœci – umo-
rzy zaleg³oœæ podatkow¹.

Poprawka nr 4 ma na celu wyraŸne wskazanie, i¿ w oœwiadczeniach do³¹czanych do wniosków o umo-
rzenie lub zwrot, podatnik potwierdzi nie tylko fakt uzyskania przychodów oraz fakt zap³aty podatku za
granic¹, ale równie¿ okreœli wysokoœæ tego przychodu i podatku.

Poprawki nr 5 i 6, analogicznie do rozwi¹zañ funkcjonuj¹cych w Ordynacji podatkowej, maj¹ na celu
precyzyjne wskazanie form dokonywania zwrotu oraz okreœlenie dnia zwrotu, wa¿nego ze wzglêdu na ob-
liczanie ewentualnych odsetek za opóŸnienia wynik³e z winy organu podatkowego.

Poprawka nr 8 skraca do jednego miesi¹ca termin na z³o¿enie przez podatnika wniosku o umorzenie
zaleg³oœci podatkowej lub zwrot podatku i zosta³a przejêta przez Senat na wypadek wyd³u¿enia procesu
legislacyjnego ustawy. Ewentualna publikacja ustawy pod koniec wrzeœnia 2008 r. mo¿e doprowadziæ do
zbiegu dwóch terminów – na z³o¿enie wniosków przez podatników oraz na wydanie decyzji przez organy
podatkowe. Organy podatkowe rozpatruj¹ce wnioski dotycz¹ce roku 2002 musia³yby wydawaæ decyzje
bez nale¿ytej analizy lub ze œwiadomym nara¿eniem bud¿etu pañstwa na straty spowodowane nalicza-
niem odsetek za opóŸnienia w wydaniu decyzji.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy.

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach dla podatników
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Miêdzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego
z 2006 r., sporz¹dzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawy o ra-
tyfikacji Miêdzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporz¹dzonej w Genewie
dnia 27 stycznia 2006 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u z 2003 r. do Miêdzynarodowej konwencji
o utworzeniu Miêdzynarodowego Funduszu Odszkodowañ

za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r.,
sporz¹dzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u z 2003 r. do Miêdzynarodowej konwencji o utworzeniu Miêdzynarodowego Funduszu
Odszkodowañ za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporz¹dzonego w Londy-
nie dnia 16 maja 2003 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednoczeœnieupowa¿niasenatoraTomaszaMisiakadoreprezentowaniaSenatuwpracachnadprojektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, z póŸn. zm.1)) w art. 22 po ust. 6b dodaje siê ust. 6ba i 6bb w brzmieniu:
„6ba. Nale¿noœci z tytu³ów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasi³ki pieniê¿ne z ubezpieczenia spo-

³ecznego wyp³acane przez zak³ad pracy stanowi¹ koszty uzyskania przychodów w miesi¹cu, za który s¹
nale¿ne, pod warunkiem, i¿ zosta³y wyp³acone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikaj¹cym
z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego ³¹cz¹cego strony. W przypadku uchy-
bienia temu terminowi, do nale¿noœci tych bêdzie mia³ zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 55.

6bb. Sk³adki z tytu³u nale¿noœci, o których mowa w ust. 6ba: okreœlone w ustawie z dnia 13 paŸdzierni-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z póŸn. zm.2)), w czêœci

1)
Zmiany tekstu jednolitegowymienionejustawyzosta³y og³oszonewDz.U. z2000r.Nr22,poz. 270,Nr60,poz. 703,Nr70,poz. 816,

Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74,

poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134,

poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182,

Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,

Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202,

poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99,

poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135,

Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,

Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468,

Nr179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 107, poz. 723, Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,

Nr104,poz. 711,Nr183,poz. 1354,Nr183,poz. 1353,Nr217,poz. 1588,Nr226,poz. 1657 iNr249,poz. 1824, z2007r.Nr35,poz. 219,

Nr99,poz.658,Nr115,poz.791 i793,Nr176,poz.1243,Nr181,poz.1288,Nr191,poz.1361 i1367,Nr192,poz.1378,Nr211,poz.1549

i Nr 225, poz. 1673 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623.



finansowanej przez p³atnika sk³adek, oraz na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych, z zastrze¿eniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowi¹ koszty uzyskania przycho-
dów w miesi¹cu, za który nale¿noœci te s¹ nale¿ne, pod warunkiem, ¿e sk³adki zostan¹ op³acone:
1) z tytu³u nale¿noœci wyp³acanych lub postawionych do dyspozycji w miesi¹cu, za który s¹ nale¿ne -

w terminie wynikaj¹cym z odrêbnych przepisów;
2) z tytu³u nale¿noœci wyp³acanych lub postawionych do dyspozycji w miesi¹cu nastêpnym - nie póŸ-

niej ni¿ do 15 dnia tego miesi¹ca.
W przypadku uchybienia tym terminom, do sk³adek tych bêd¹ mia³y zastosowanie art. 23 ust. 1

pkt 55a i ust. 3d.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, z póŸn. zm.3)) w art. 15 po ust. 4e dodaje siê ust. 4f i 4g w brzmieniu:
„4f. Nale¿noœci z tytu³ów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-

dowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póŸn. zm.4)), oraz zasi³ki pieniê¿ne z ubez-
pieczenia spo³ecznego wyp³acane przez zak³ad pracy stanowi¹ koszty uzyskania przychodów w miesi¹cu
za który s¹ nale¿ne, pod warunkiem, i¿ zosta³y wyp³acone lub postawione do dyspozycji w terminie wyni-
kaj¹cym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego ³¹cz¹cego strony. W przypad-
ku uchybienia temu terminowi, do nale¿noœci tych ma zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 57.

4g. Sk³adki z tytu³u nale¿noœci, o których mowa w ust. 4f: okreœlone w ustawie z dnia 13 paŸdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, w czêœci finansowanej przez p³atnika sk³adek, oraz na
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, z zastrze¿eniem art. 16
ust. 1 pkt 40, stanowi¹ koszty uzyskania przychodów w miesi¹cu, za który nale¿noœci te s¹ nale¿ne,
pod warunkiem, ¿e sk³adki zostan¹ op³acone:
1) z tytu³u nale¿noœci wyp³acanych lub postawionych do dyspozycji w miesi¹cu, za który s¹ nale¿ne -

w terminie wynikaj¹cym z odrêbnych przepisów;
2) z tytu³u nale¿noœci wyp³acanych lub postawionych do dyspozycji w miesi¹cu nastêpnym - nie póŸ-

niej ni¿ do 15 dnia tego miesi¹ca.
W przypadku uchybienia temu terminowi, do sk³adek tych bêd¹ mia³y zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt

57a i ust. 7d.”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
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2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769,

Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394 i Nr 67, poz. 411.
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,

Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363,

z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684

i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,

poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123,

poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491,

Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,

poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589

i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238.
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone wDz.U. z2000 r.Nr22,poz. 270,Nr60,poz. 703,Nr70,poz. 816,

Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74,

poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134,

poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182,

Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,

Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202,

poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99,

poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135,

Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,

Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468,

Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 107, poz. 723, Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,

Nr104,poz.711,Nr183,poz.1354,Nr183,poz.1353,Nr217,poz.1588,Nr226,poz.1657 iNr249,poz.1824, z2007r.Nr35,poz.219,

Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378, Nr 211,

poz. 1549 i Nr 225, poz. 1673 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623.



UZASADNIENIE

1. Wyjaœnienie celu ustawy

Do wynagrodzeñ oraz sk³adek ZUS stosowana jest tzw. metoda kasowa. Skutkiem tego kosztem uzyska-
nia przychodów s¹ dopiero wynagrodzenia (sk³adki) zap³acone, w zwi¹zku z czym wa¿ny jest miesi¹c,
w którym faktycznie zosta³y poniesione wydatki z tego tytu³u, a nie miesi¹c wynikaj¹cy z opracowanej listy
p³ac. Celem nowelizacji jest umo¿liwienie stosowania tzw. metody memoria³owej przy rozliczaniu kosztów
z tytu³u wynagrodzeñ (sk³adek) tym pracodawcom, którzy wyp³acaj¹ wynagrodzenia regularnie, w mie-
si¹cu, którego wynagrodzenie (sk³adki) dotyczy oraz tych, którzy wyp³acaj¹ wynagrodzenie, w terminie wy-
nikaj¹cym z przepisów lub umowy, lecz w miesi¹cu nastêpuj¹cym po miesi¹cu, którego wynagrodzenia do-
tycz¹. Proponowane rozwi¹zanie jednoczeœnie zdyscyplinuje podatników do regularnego i terminowego
wyp³acania wynagrodzeñ oraz op³acania sk³adek ZUS.

2. Przedstawienie stanu obecnego

Od dnia 1 stycznia 2005 r. zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak
i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki z tytu³u wynagrodzeñ oraz sk³adek ZUS zali-
czane s¹ do kosztów uzyskania przychodu wedle zasady kasowej, a nie memoria³owej. Nie zalicza siê wiêc
do kosztów uzyskania przychodów niewyp³aconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji
wynagrodzeñ oraz nieop³aconych do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych sk³adek w czêœci finansowanej
przez p³atnika. Kasowy sposób ujmowania kosztów uzyskiwania przychodów dotyczy tak¿e sk³adek na
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych.

3. Ró¿nice miêdzy dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym

Racj¹ dla obecnie obowi¹zuj¹cego rozwi¹zania (stosowanie metody kasowej) jest ograniczenie praktyki sto-
sowanej przez pracodawców/przedsiêbiorców polegaj¹cej na finansowaniu swoich potrzeb œrodkami finanso-
wymiprzeznaczonymi de facto nanale¿neuprawnionymwynagrodzenia iuiszczenie zwi¹zanychz tymsk³adek
naZUS.Jest towiêc suigeneris sankcjadla tychpodmiotów,którzyniewyp³acaj¹b¹dŸnieterminowowyp³aca-
j¹ nale¿ne wynagrodzenia i nie odprowadzaj¹ w terminie nale¿nych sk³adek ZUS. Przyjêcie modelu, ¿e kosztem
uzyskania przychodów s¹ dopiero wynagrodzenia (sk³adki) zap³acone, a w zwi¹zku z czym wa¿ny jest miesi¹c,
w którym faktycznie zosta³y poniesione wydatki z tego tytu³u, a nie miesi¹c w którym koszty te powsta³y jest to,
¿e negatywnymi konsekwencjami obowi¹zywania tego przepisu zosta³a objêta równie¿ ta czêœæ podatników,
która wyp³aca nale¿ne wynagrodzenie i pochodne od niego daniny publiczne w terminach okreœlonych w prze-
pisach odrêbnych. Dlatego celem nowelizacji jest umo¿liwienie stosowania metody memoria³owej przez te pod-
mioty, które terminowo wykonuj¹ swoje obowi¹zki. O ile w stosunku do wynagrodzeñ wyp³acanych lub sk³a-
dekodtychwynagrodzeñop³aconychwmiesi¹cu,któregodotycz¹,oczywistymwarunkiemjestuiszczenie tych
nale¿noœciwterminiewynikaj¹cymzprzepisów lubumowy, towprzypadkusk³adekodwynagrodzeñwyp³aca-
nych w miesi¹cu nastêpnym, obowi¹zek ich uiszczenia powstaje do 15 dnia nastêpnego miesi¹ca po wyp³acie
wynagrodzenia. W zwi¹zku z tym, postanowiono, i¿ p³atnicy chc¹cy skorzystaæ z metody memoria³owej bêd¹
musieli zap³aciæ sk³adki w terminie o jeden miesi¹c wczeœniejszym. Zarówno w przypadku niewyp³acenia wy-
nagrodzeñ lub nieop³acenia sk³adek w okreœlonych terminach p³atnik bêdzie móg³ zaliczyæ te nale¿noœci do ko-
sztów uzyskania przychodów wed³ug metody dotychczasowej tj. metody kasowej.

4. Oczekiwane skutki spo³eczne, gospodarcze, finansowe i prawne

Umo¿liwienie stosowania metody memoria³owej przy rozliczaniu kosztów z tytu³u wynagrodzeñ i sk³adek
ZUS tym podmiotom, które wyp³acaj¹cych wynagrodzenia regularnie, lecz z „przesuniêciem” dopuszczanym
przez przepisy odrêbne, np. art. 85 § 2 kodeksu pracy, ma szczególne znaczenie dla rozwoju jednostek o cha-
rakterze us³ugowym, w których koszty z tytu³u zatrudnienia mog¹ stanowiæ ok. 70 % kosztów ogó³em.

Ponadto nale¿a³by mieæ na uwadze, ¿e utrzymanie metody kasowej dla pewnej grupy kosztów przy za-
chowaniu metody memoria³owej dla przychodów œciœle z tymi kosztami zwi¹zanych powoduje, w dochodzie
do opodatkowania za dany rok, pewn¹ niewspó³miernoœæ przychodów do kosztów dotycz¹cych tych przy-
chodów. Podmioty wyp³acaj¹ce regularnie wynagrodzenia z „przesuniêciem” na nastêpny miesi¹c nie bêd¹
wiêc, po wejœciu w ¿ycie proponowanych rozwi¹zañ potraktowani na równi z nierzetelnymi pracodawcami,
którzy nie wyp³acaj¹ wynagrodzeñ lub wyp³acaj¹ je nieterminowo. Nale¿y podkreœliæ, ¿e liczba nierzetel-
nych w tym zakresie pracodawców m.in. na skutek dynamicznych zmian na rynku pracy i utrzymuj¹cego
siê wzrostu gospodarczego znacznie spada.

Projektowana ustawa nie rodzi skutków w zakresie przychodów bud¿etowych.

5. Oœwiadczenie w sprawie zgodnoœci przed³o¿onego projektu z prawem wspólnotowym

Przed³o¿ony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
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16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Zbigniewa Cichonia do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póŸn.
zm.1)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) art. 203 otrzymuje brzmienie:

„Art. 203.
§ 1. Je¿eli zachodzi du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e oskar¿ony pope³ni³ przestêpstwo i biegli zg³a-

szaj¹ tak¹ koniecznoœæ, badanie psychiatryczne oskar¿onego mo¿e byæ po³¹czone z obserwa-
cj¹ w zak³adzie leczniczym.

§ 2. Obserwacji w zak³adzie leczniczym nie stosuje siê, je¿eli opinia bieg³ych psychiatrów mo¿e byæ
wydana bez jej przeprowadzenia.

§ 3. Obserwacja w zak³adzie leczniczym jest niedopuszczalna w sprawach o przestêpstwa œcigane
z oskar¿enia prywatnego, a tak¿e gdy na podstawie okolicznoœci sprawy mo¿na przewidzieæ, ¿e
s¹d orzeknie w stosunku do oskar¿onego karê pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawiesze-
niem jej wykonania lub karê ³agodniejsz¹ albo ¿e okres obserwacji przekroczy przewidywany
wymiar kary pozbawienia wolnoœci bez warunkowego zawieszenia, chyba ¿e oskar¿ony wnosi
o poddanie go obserwacji.

§ 4. O potrzebie, czasie i miejscu obserwacji s¹d orzeka na posiedzeniu. Udzia³ prokuratora i obroñ-
cy jest obowi¹zkowy. W postêpowaniu przygotowawczym s¹d orzeka na wniosek prokuratora.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717,

Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155,

Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,

poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,

poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711,

Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539,

Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766 i Nr 123, poz. 849 oraz z 2008 r. Nr 100, poz. 648.



§ 5. Obserwacja w zak³adzie leczniczym nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 10 dni; na wniosek zak³adu
leczniczego s¹d mo¿e przed³u¿yæ ten termin na czas okreœlony, niezbêdny do zakoñczenia ob-
serwacji; ³¹czny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie mo¿e przekroczyæ 6 tygodni. O za-
koñczeniu obserwacji biegli niezw³ocznie zawiadamiaj¹ organ prowadz¹cy postêpowanie.

§ 6. Na postanowienie, o którym mowa w § 4, przys³uguje za¿alenie. Wniesienie za¿alenia wstrzy-
muje wykonanie zaskar¿onego postanowienia.

§ 7. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwoœci, okreœli,
w drodze rozporz¹dzenia, wykaz zak³adów psychiatrycznych i zak³adów leczenia odwykowego
przeznaczonych do wykonywania obserwacji, w tym do wykonywania obserwacji osób pozba-
wionych wolnoœci, oraz sposób finansowania obserwacji, a tak¿e warunki zabezpieczenia za-
k³adów dla osób pozbawionych wolnoœci, maj¹c na uwadze potrzebê zapewnienia sprawnego
toku postêpowania.”;

2) w art. 552 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Odszkodowanie i zadoœæuczynienie przys³uguje równie¿ w wypadku niew¹tpliwie nies³usznego

tymczasowego aresztowania, zatrzymania lub obserwacji psychiatrycznej.”.

Art. 2.

Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy trac¹ moc postanowienia o poddaniu oskar¿onego badaniu psychia-
trycznemu po³¹czonemu z obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym albo o przed³u¿eniu takiego badania, wy-
dane na podstawie art. 203 § 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie
zarz¹dzaj¹cym ³¹czny okres obserwacji ponad 6 tygodni.

Art. 3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 203 § 5 ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowuj¹ moc do czasu wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.
203 § 7 tej ustawy, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r. (sygn. akt SK 50/06) dotyczy art. 203 § 1 i § 2 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm. – dalej tak¿e jako k.p.k.).

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja orzeczenia zosta³a opublikowana w Dz. U. z 2007 r., Nr 128, poz. 903 (dzieñ publikacji wyro-
ku – 18 lipca 2007 r.). Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zosta³ zamieszczony w OTK Z.U.
z 2007 r., Nr 7A, poz. 75.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹:

(a) art. 203 § 1 k.p.k., „w zakresie, w jakim nie stwarza wystarczaj¹cych gwarancji procesowych zapew-
niaj¹cych s¹dow¹ weryfikacjê zg³oszonej przez bieg³ych koniecznoœci po³¹czenia badania psychiatrycz-
nego oskar¿onego z obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym”

(b) art. 203 § 2 w zwi¹zku z art. 203 § 3 k.p.k., „w zakresie, w jakim nie wskazuje maksymalnego czasu
trwania obserwacji psychiatrycznej w zak³adzie leczniczym”.

Technika orzecznicza zastosowana w tym przypadku przez Trybuna³ (tzw. wyrok zakresowy) spowodo-
wa³a, ¿e z Kodeksu postêpowania karnego uchylone zosta³y normy prawne zawarte w zaskar¿onych prze-
pisach (w brzmieniu okreœlonym w sentencji wyroku), w treœci kodeksu pozostawione zosta³y natomiast
same przepisy (jednostki redakcyjne tekstu), które by³y podstaw¹ rekonstrukcji norm.

Artyku³ 203 § 1 i § 2 k.p.k. obowi¹zuje wy³¹cznie w zakresie, w jakim Trybuna³ nie stwierdzi³ jego nie-
konstytucyjnoœci (tzw. czêœciowa niekonstytucyjnoœæ przepisu).

2.2. Kodeks postêpowania karnego nie wskazuje, w jakich wypadkach nale¿y zasiêgn¹æ opinii o stanie
zdrowia psychicznego oskar¿onego. W orzecznictwie i doktrynie powszechny jest jednak pogl¹d, ¿e pod-
staw¹ powo³ania bieg³ych lekarzy psychiatrów w celu ustalenia stanu zdrowia psychicznego oskar¿one-
go s¹ uzasadnione w¹tpliwoœci co do jego poczytalnoœci. Badanie psychiatryczne oskar¿onego powinno
przy tym pozwoliæ na okreœlenie poczytalnoœci sprawcy zarówno w chwili pope³nienia czynu (tempore cri-
minis), jak i w czasie tocz¹cego siê postêpowania karnego (tempore procedendi).

Ustalenie poczytalnoœci sprawcy tempore criminis ma podstawowe znaczenie dla stwierdzenia mo¿li-
woœci ponoszenia przez niego odpowiedzialnoœci karnej. Nie pope³nia bowiem przestêpstwa sprawca czy-
nu zabronionego, je¿eli nie mo¿na mu przypisaæ winy w czasie czynu (art. 1 § 3 k.k.). Winy nie mo¿na zaœ
przypisaæ sprawcy, który z powodu choroby psychicznej, upoœledzenia umys³owego lub innego zak³óce-
nia czynnoœci psychicznych nie móg³ w czasie czynu rozpoznaæ jego znaczenia lub pokierowaæ swoim po-
stêpowaniem (art. 31 § 1 k.k.), chyba ¿e wprawi³ siê on w stan nietrzeŸwoœci lub odurzenia powoduj¹cy
wy³¹czenie poczytalnoœci, które przewidywa³ albo móg³ przewidzieæ (art. 31 § 3 k.k.). Niepoczytalnoœæ,
której Ÿród³em s¹ zaburzenia stanu psychicznego sprawcy, czyni zatem z niego osobê niezdoln¹ do przy-
pisania winy. Osoba taka mo¿e byæ co najwy¿ej umieszczona w zak³adzie psychiatrycznym, je¿eli po-
pe³ni³a ona czyn zabroniony o znacznej spo³ecznej szkodliwoœci i zachodzi wysokie prawdopodobieñstwo,
¿e pope³ni taki czyn ponownie (art. 94 § 1 k.k.). Przed orzeczeniem tego œrodka zabezpieczaj¹cego s¹d ma
obowi¹zek wys³uchania lekarzy psychiatrów oraz psychologa.

Z kolei ustalenie stanu zdrowia psychicznego sprawcy tempore procedendi pozwala na stwierdzenie jego
zdolnoœci do uczestniczenia w poszczególnych czynnoœciach procesowych, w tym w rozprawie, co ma decy-
duj¹ce znaczenie dla mo¿liwoœci realizowania prawa do obrony (art. 6 k.p.k.). Uzasadniona w¹tpliwoœæ co
do poczytalnoœci oskar¿onego rodzi bowiem koniecznoœæ zagwarantowania mu w postêpowaniu karnym
mo¿liwoœci korzystania z pomocy obroñcy (art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.). Je¿eli jednak w toku postêpowania biegli
lekarze psychiatrzy stwierdz¹, ¿e poczytalnoœæ oskar¿onego zarówno w chwili pope³nienia zarzucanego mu
czynu, jak i w czasie postêpowania nie budzi w¹tpliwoœci, udzia³ obroñcy w dalszym postêpowaniu nie jest
obowi¹zkowy. Prezes s¹du, a na rozprawie s¹d, mo¿e wówczas cofn¹æ wyznaczenie obroñcy (art. 79 § 4
k.p.k.). Choroba psychiczna uniemo¿liwiaj¹ca oskar¿onemu udzia³ w postêpowaniu karnym stanowi rów-
nie¿ przes³ankê do zawieszenia tego postêpowania na czas jej trwania (art. 22 § 1 k.p.k.).

Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego: „Badanie stanu zdrowia psychicznego oskar¿onego, pomimo
niew¹tpliwych funkcji gwarancyjnych, którym ono s³u¿y, nie powinno jednak stanowiæ regu³y, lecz prze-
ciwnie – powinno zawsze wynikaæ z konkretnych okolicznoœci, wskazuj¹cych na mo¿liwoœæ wyst¹pienia
zaburzeñ psychicznych. Zasadnie mo¿na zatem mówiæ o istnieniu domniemania, ¿e ka¿dy sprawca czy-
nu zabronionego jest osob¹ zdrow¹ psychicznie, która za swój czyn mo¿e odpowiadaæ karnie, i dla po-
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twierdzenia tego domniemania nie ma potrzeby przeprowadzania badañ psychiatrycznych. Potrzeba ta-
ka zaistnieje dopiero wówczas, gdy pojawi¹ siê w¹tpliwoœci co do jego poczytalnoœci i bêd¹ one mia³y cha-
rakter uzasadniony, czyli znajd¹ oparcie w zaistnia³ych okolicznoœciach. Nale¿y bowiem mieæ na uwadze,
¿e dowód z opinii bieg³ych lekarzy psychiatrów – po³¹czony przecie¿ z badaniem psychiatrycznym, a na-
wet z obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym – nie jest obojêtny dla osoby badanej z punktu widzenia jej od-
czuæ i pozycji w spo³eczeñstwie.”

2.3. Jedn¹ z metod badawczych w psychiatrii jest badanie psychiatryczne po³¹czone z obserwacj¹
w zak³adzie leczniczym. Ustawodawca, dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ jej stosowania dla potrzeb postêpowania
karnego, przekaza³ w 1997 r. decyzjê w tym zakresie do wy³¹cznej kompetencji s¹du (art. 203 § 2 k.p.k.).
Tym samym odst¹pi³ od rozwi¹zañ przyjêtych w poprzednich kodyfikacjach karnoprocesowych, które
umo¿liwia³y zarz¹dzenie obserwacji s¹dowo-psychiatrycznej nie tylko przez s¹d, ale i przez prokuratora.
Obecnie obowi¹zuj¹ce rozwi¹zanie s³u¿y realizacji jednego z postulatów demokratycznego pañstwa pra-
wnego, aby pozbawienie jednostki wolnoœci osobistej nastêpowa³o na mocy decyzji organu bezstronnego,
niezale¿nego i niezawis³ego. Umieszczenie oskar¿onego na obserwacji w zak³adzie leczniczym stanowi
niew¹tpliwie formê rzeczywistego pozbawienia go wolnoœci i st¹d te¿ na mocy art. 63 § 1 k.k. podlega zali-
czeniu na poczet kary pozbawienia wolnoœci.

W literaturze z zakresu psychiatrii s¹dowej wskazuje siê, i¿ dla stwierdzenia stanu zdrowia psychicz-
nego oskar¿onego „w zasadzie wystarczaj¹ce jest przeprowadzenie badania ambulatoryjnego, czêsto kil-
kudniowego, na terenie zak³adu s³u¿by zdrowia lub (…) na terenie oddzia³u psychiatrycznego w areszcie
œledczym”. Badanie stacjonarne powinno byæ natomiast stosowane „w wyj¹tkowych sytuacjach, gdy za-
chodzi koniecznoœæ zastosowania badañ dodatkowych lub wyjaœnienia w¹tpliwoœci niemo¿liwych do
stwierdzenia nawet w kilkudniowym badaniu ambulatoryjnym. Dotyczy to szczególnie takich sytuacji,
gdy podejrzewamy wczeœniej nie zdiagnozowan¹ psychozê, padaczkê lub symulacjê badanego” (J. Heit-
zman, Konstrukcja opinii s¹dowo-psychiatrycznej [w:] Postêpowanie karne i cywilne wobec osób zaburzo-
nych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii s¹dowej, red. J. K. Gierow-
ski i A. Szymusik, Kraków 1996, s. 54; L. Paprzycki, Prawna problematyka opiniowania psychiatrycz-
no-psychologicznego w postêpowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, Kraków
2006). W psychiatrii s¹dowej przyjmuje siê zatem, ¿e badanie po³¹czone z obserwacj¹ psychiatryczn¹ po-
winno byæ metod¹ ostateczn¹, stosowan¹ w razie niemo¿noœci wyjaœnienia w¹tpliwoœci diagnostycznych
za pomoc¹ metod mniej inwazyjnych, szeroko rozwiniêtych i udoskonalonych w ostatnim czasie. Nie-
mniej jednak, obserwacja w warunkach szpitalnych musi pozostaæ, gdy¿ nikt nie kwestionuje, ¿e s¹ wy-
padki, w których okazuje siê ona niezast¹pion¹ metod¹ badania stanu zdrowia psychicznego.

Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e kilkutygodniowy pobyt w zak³adzie zamkniêtym osób, które – jak siê póŸ-
niej okazuje – s¹ osobami w pe³ni zdrowia psychicznego, mo¿e mieæ póŸniej negatywne konsekwencje dla
ich psychiki, a nadto nieodwracalne skutki dla ich sytuacji zawodowej, chocia¿by w postaci utraty pracy
w sposób niezale¿ny od ich woli. Zgodnie bowiem z art. 53 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.; dalej: k.p.) pracodawca mo¿e rozwi¹zaæ umowê o pracê
bez wypowiedzenia, w razie trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ miesi¹c usprawiedliwionej nieobecnoœci pracownika
w pracy z innych przyczyn ani¿eli choroba. Je¿eli pracownik, który w tym czasie by³ poddany obserwacji
psychiatrycznej, zg³osi nastêpnie swój powrót do pracy niezw³ocznie po jej zakoñczeniu, pracodawca po-
winien go zatrudniæ, ale tylko „w miarê mo¿liwoœci” i je¿eli od rozwi¹zania umowy nie up³yn¹³ okres d³u¿-
szy ni¿ 6 miesiêcy. Warto zauwa¿yæ, ¿e oskar¿ony przebywaj¹cy na obserwacji psychiatrycznej znajduje
siê w trudniejszej sytuacji ani¿eli oskar¿ony tymczasowo aresztowany, z którym umowa o pracê wygasa
z up³ywem 3 miesiêcy nieobecnoœci pracownika w pracy, o ile wczeœniej pracodawca umowy tej nie roz-
wi¹za³ bez wypowiedzenia z winy pracownika. Oskar¿ony tymczasowo aresztowany ma bowiem ustawo-
wo zagwarantowany powrót do pracy, je¿eli postêpowanie karne przeciwko niemu zostanie umorzone lub
zapadnie w stosunku do niego wyrok uniewinniaj¹cy, a on zg³osi sw¹ gotowoœæ zatrudnienia w ci¹gu 7
dni od uprawomocnienia siê orzeczenia (art. 66 § 2 k.p.).

2.4. Badanie psychiatryczne po³¹czone z obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym stanowi nie tylko metodê
badawcz¹ w psychiatrii, ale równie¿ formê pozbawienia oskar¿onego wolnoœci osobistej. Dlatego te¿ po-
trzeba jego stosowania powinna byæ weryfikowana przez s¹d nie tylko pod k¹tem przydatnoœci do stwier-
dzenia stanu poczytalnoœci oskar¿onego tempore criminis i tempore procedendi, ale przede wszystkim pod
k¹tem dopuszczalnych ograniczeñ konstytucyjnie gwarantowanej wolnoœci osobistej. „Ochrona tej wol-
noœci ma bowiem wiêksze znaczenie ani¿eli ustalenie poczytalnoœci oskar¿onego, choæby to ostatnie po-
zwoli³o nawet na wy³¹czenie jego odpowiedzialnoœci karnej. S¹d powinien zatem kierowaæ siê nie tylko
podstawow¹ zasad¹, któr¹ zwi¹zani s¹ lekarze, tj. salus aegroti suprema lex („dobro chorego naczelnym
prawem”), ale równie¿ zwa¿aæ na fakt, ¿e w postêpowaniu karnym najwy¿szym dobrem oskar¿onego, któ-
re mo¿e mu zostaæ odebrane, jest w³aœnie jego wolnoœæ osobista.”
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Artyku³ 41 ust. 1 Konstytucji, dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ ograniczenia, a nawet pozbawienia wolnoœci
osobistej, pozostawia ustawodawcy swobodê w zakresie dookreœlenia „zasad” i „trybu” jej limitowania.
Swoboda ustawodawcy nie ma jednak charakteru absolutnego, gdy¿ regulacje ustawowe ograniczaj¹ce
konstytucyjnie chronione prawa i wolnoœci musz¹ spe³niaæ warunki, o których mowa w art. 31 ust. 3
Konstytucji. Ograniczenia takie mog¹ byæ zatem ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konie-
czne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹dŸ dla ochrony
œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób, a ponadto nie mog¹ na-
ruszaæ istoty wolnoœci i praw.

W orzecznictwie Trybuna³u wskazuje siê równie¿, ¿e „uregulowania ustawowe, na podstawie których
mo¿liwe jest pozbawienie wolnoœci, musz¹ spe³niaæ najwy¿sze wymagania, szczególnie co do stopnia pre-
cyzji” (wyrok z 24 lipca 2006 r., sygn. SK 58/03, OTK ZU nr 7/A/2006, poz. 85), a ocena spe³nienia po-
szczególnych kryteriów sk³adaj¹cych siê na zasadê zakazu nadmiernej (nieproporcjonalnej) ingerencji
wymaga pewnego zrelatywizowania stosownie do charakteru poszczególnych praw i wolnoœci jednostki.
„Surowsze standardy oceny przyk³adaæ nale¿y do regulacji praw i wolnoœci osobistych i politycznych ni¿
do praw ekonomicznych i socjalnych” (orzeczenie z 17 paŸdziernika 1995 r., sygn. K. 10/95, OTK ZU nr
2/1995, poz. 10; wyrok z 12 stycznia 1999 r., sygn. P. 2/98, OTK ZU nr 1/1999, poz. 2).

Odnosz¹c powy¿sze rozwa¿ania do zaskar¿onej regulacji, Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e: „[…]
art. 203 § 1 k.p.k. umo¿liwia pozbawienie wolnoœci na czas trwania obserwacji psychiatrycznej dla celów
tocz¹cego siê postêpowania karnego. Owo pozbawienie wolnoœci ma s³u¿yæ ustaleniu poczytalnoœci
oskar¿onego tempore criminis oraz tempore procedendi, a w dalszej kolejnoœci stwierdzeniu jego zdolnoœci
do ponoszenia odpowiedzialnoœci karnej (ewentualnie zasadnoœci orzeczenia œrodka zabezpieczaj¹cego)
oraz zdolnoœci do uczestniczenia w poszczególnych czynnoœciach procesowych. Zastosowanie art. 203 §
1 k.p.k. ma zatem s³u¿yæ celom konkretnego postêpowania zmierzaj¹cego do wyegzekwowania odpowie-
dzialnoœci karnej za konkretny czyn zabroniony. Warunkiem zastosowania tej drastycznej metody ba-
dawczej powinno byæ zatem uprzednie ustalenie istnienia wysokiego prawdopodobieñstwa pope³nienia
przez oskar¿onego zarzucanego mu czynu zabronionego. Pozbawienie wolnoœci osoby, wobec której
prawdopodobieñstwo takie nie zachodzi, nawet je¿eli s³u¿y³oby ustaleniu stanu jej zdrowia psychiczne-
go, nie bêdzie bowiem chroni³o ¿adnej z wartoœci, o których mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji, a tym sa-
mym bêdzie stanowi³o nadmiern¹ ingerencjê w sferê konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolnoœci.”

Pozbawienie wolnoœci dla celów tocz¹cego siê postêpowania karnego nie mo¿e byæ dla oskar¿onego do-
legliwoœci¹ sam¹ w sobie, która póŸniej nie mog³aby zostaæ zrekompensowana poprzez zaliczenie czasu
jej trwania na poczet orzeczonej kary izolacyjnej (art. 63 § 1 k.k.). St¹d te¿ w wypadku tymczasowego are-
sztowania, stanowi¹cego równie¿ przejœciow¹ i s³u¿¹c¹ celom postêpowania karnego formê pozbawienia
wolnoœci, ustawodawca wyraŸnie zastrzeg³, ¿e stosowanie tego œrodka zapobiegawczego jest niedopusz-
czalne, gdy na podstawie okolicznoœci sprawy mo¿na przewidywaæ, ¿e s¹d orzeknie w stosunku do oskar-
¿onego karê pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karê ³agodniejsz¹ al-
bo ¿e okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolnoœci
bez warunkowego zawieszenia (art. 259 § 2 k.p.k.). Tymczasowego aresztowania nie mo¿na równie¿ sto-
sowaæ, je¿eli przestêpstwo zagro¿one jest kar¹ pozbawienia wolnoœci nieprzekraczaj¹c¹ roku (art. 259 § 3
k.p.k.), tym bardziej wiêc, je¿eli zagro¿one jest wy³¹cznie kar¹ nieizolacyjn¹. Ograniczenia te nie maj¹ za-
stosowania tylko wówczas, gdy oskar¿ony ukrywa siê, uporczywie nie stawia siê na wezwania lub w inny
bezprawny sposób utrudnia postêpowanie albo nie mo¿na ustaliæ jego to¿samoœci (art. 259 § 4 k.p.k.).

„Przebywanie oskar¿onego na obserwacji w zak³adzie leczniczym z regu³y nie stanowi formy jedynie
chwilowego pozbawienia go wolnoœci, gdy¿ zgodnie z art. 203 § 3 k.p.k. obserwacja taka mo¿e trwaæ 6 ty-
godni, a nastêpnie ten termin mo¿e byæ przed³u¿ony, przy czym ustawodawca nie okreœla maksymalnego
czasu jej trwania. Niew¹tpliwie jest to zatem forma pozbawienia wolnoœci czêsto co najmniej tak dolegli-
wa dla oskar¿onego jak tymczasowe aresztowanie. Mimo to art. 203 § 1 k.p.k. nie zobowi¹zuje s¹du do
weryfikowania potrzeby jej stosowania pod k¹tem gwarancji procesowych oskar¿onego. W efekcie prze-
pis ten zawiera przyzwolenie na pozbawienie oskar¿onego wolnoœci osobistej na czas trwania obserwacji
równie¿ wówczas, gdy nie jest to konieczne w demokratycznym pañstwie prawnym dla ochrony takich
wartoœci jak bezpieczeñstwo, porz¹dek publiczny czy wolnoœci i praw innych osób. Skoro bowiem nie za-
chodzi wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e oskar¿ony pope³ni³ zarzucany mu czyn zabroniony, b¹dŸ skoro
prawdopodobieñstwo takie zachodzi, lecz dotyczy ono czynu, którego pope³nienie nie rodzi koniecznoœci
izolowania sprawcy od spo³eczeñstwa, to pozbawianie go wolnoœci dla celów obserwacji psychiatrycznej
staje siê dla niego dodatkow¹ dolegliwoœci¹, która nie jest konieczna dla ochrony wartoœci konstytucyj-
nych wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji i stanowi naruszenie zarówno zasady koniecznoœci inge-
rencji, jak i zasady jej proporcjonalnoœci w œcis³ym tego s³owa znaczeniu.”

Maj¹c powy¿sze na uwadze Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e art. 203 § 1 k.p.k. w zakresie, w jakim
nie stwarza wystarczaj¹cych gwarancji procesowych zapewniaj¹cych s¹dow¹ weryfikacjê zg³oszonej
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przez bieg³ych koniecznoœci po³¹czenia badania psychiatrycznego oskar¿onego z obserwacj¹ w zak³adzie
leczniczym, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zwi¹zku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji.

2.5. Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, art. 203 § 3 k.p.k. nie spe³nia wymogów precyzji i jednozna-
cznoœci. Pierwsza czêœæ tego przepisu sugeruje, ¿e wyznaczony w nim 6-tygodniowy termin ma charakter
terminu maksymalnego, nieprzekraczalnego, albowiem „obserwacja w zak³adzie leczniczym nie powinna
trwaæ d³u¿ej ni¿ 6 tygodni”. Dalsza czêœæ art. 203 § 3 k.p.k. stanowi jednak wyraŸne zanegowanie tej zasa-
dy, gdy¿ „na wniosek zak³adu s¹d mo¿e przed³u¿yæ ten termin na czas okreœlony, niezbêdny do zakoñcze-
nia obserwacji”. Tym samym okazuje siê, ¿e termin 6-tygodniowy nie ma charakteru maksymalnego,
gdy¿ mo¿e byæ przed³u¿ony i to na czas ustawowo bli¿ej nieokreœlony. Przepis ten pozostawia s¹dowi swo-
bodê okreœlenia terminu przed³u¿onej obserwacji, wskazuj¹c jedynie, ¿e powinien to byæ czas niezbêdny
do zakoñczenia obserwacji. Jak zauwa¿a Trybuna³: „Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e s¹d nie jest organem
przeprowadzaj¹cym obserwacjê czy nawet maj¹cym wiedzê co do stopnia zaawansowania prowadzonej
obserwacji, co nasuwa obawy, ¿e podejmowane decyzje s¹dowe (de facto kontrolne) sprowadzaj¹ siê do
akceptacji terminów wskazywanych przez zak³ad leczniczy jako niezbêdne do zakoñczenia obserwacji.”

Artyku³ 203 § 3 k.p.k. nie traktuje przed³u¿enia obserwacji psychiatrycznej jako instytucji nadzwy-
czajnej, maj¹cej zastosowanie „w wypadkach wyj¹tkowych”, tak jak to by³o uregulowane w art. 130 § 3
k.p.k. z 1928 r. Zaskar¿ony przepis nie zobowi¹zuje zatem s¹du do zweryfikowania przyczyny niezakoñ-
czenia obserwacji w terminie 6-tygodniowym, tym bardziej ¿e wniosek zak³adu nie musi zawieraæ ¿adne-
go uzasadnienia w tym przedmiocie. W rezultacie mo¿e dojœæ do przed³u¿enia terminu obserwacji nie tyl-
ko z przyczyn niezale¿nych od zak³adu, w którym prowadzona jest obserwacja (np. trudnoœci diagnosty-
czne, brak wspó³pracy ze strony oskar¿onego), lecz równie¿ z przyczyn bezpoœrednio lub poœrednio zawi-
nionych przez zak³ad (np. z³a organizacja pracy, opiesza³oœæ osób przeprowadzaj¹cych obserwacjê czy
du¿a liczba badañ zleconych zak³adowi, które ma on przeprowadziæ w pierwszej kolejnoœci).

Artyku³ 203 § 3 k.p.k. nie pozwala równie¿ na jednoznaczne ustalenie, czy dopuszczalne jest kilkakrot-
ne przed³u¿enie terminu obserwacji. Z jednej strony stanowi on, ¿e „s¹d mo¿e przed³u¿yæ”, a nie ¿e „s¹d
mo¿e przed³u¿aæ”, co sugeruje dopuszczalnoœæ tylko jednokrotnego prolongowania terminu obserwacji,
ale z drugiej strony nie mo¿na wykluczyæ, ¿e termin przed³u¿ony oka¿e siê niewystarczaj¹cy do zakoñcze-
nia obserwacji. Wymóg wyznaczenia terminu „niezbêdnego” sugerowa³by, ¿e mo¿e on byæ kilkakrotnie
przed³u¿ony.

Treœæ art. 203 § 2 k.p.k. w zwi¹zku z art. 203 § 3 k.p.k. rodzi pytanie, czy s¹d w ogóle powinien wskazy-
waæ w postanowieniu o skierowaniu oskar¿onego na obserwacjê psychiatryczn¹ czas jej trwania. Artyku³
130 k.p.k. z 1928 r. wyraŸnie zobowi¹zywa³ organ procesowy do okreœlenia nie tylko miejsca obserwacji,
ale i czasu jej trwania. Art. 203 § 2 k.p.k. stanowi jedynie, ¿e s¹d okreœla w swoim orzeczeniu miejsce ob-
serwacji, nie wspominaj¹c nic o obowi¹zku wskazania czasu jej trwania. Jedynie w przypadku przed³u¿e-
nia 6-tygodniowego terminu obserwacji przepis wyraŸnie stanowi o obowi¹zku wyznaczenia przez s¹d
„czasu okreœlonego, niezbêdnego do zakoñczenia obserwacji”.

Mankamenty art. 203 k.p.k. sprawiaj¹, ¿e przestaje on byæ skuteczn¹ gwarancj¹ procesow¹ wolnoœci
osobistej oskar¿onego. Regulacja taka nie koresponduje z ustaw¹ o ochronie zdrowia psychicznego, któ-
ra równie¿ dopuszcza umieszczenie danej osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody, jednak tylko
na okres 10 dni i bez mo¿liwoœci przed³u¿enia tego terminu. Tymczasem art. 203 § 3 k.p.k. umo¿liwia wy-
d³u¿enie terminu faktycznego pozbawienia wolnoœci bez prawomocnego wyroku s¹dowego na czas z góry
nieokreœlony przez ustawodawcê, lecz uzale¿niony od efektów pracy bieg³ych. Zdaniem Trybuna³u: „S¹d,
który ma byæ gwarantem realizacji konstytucyjnej wolnoœci osobistej oskar¿onego, de facto traci mo¿li-
woœæ zweryfikowania, czy w konkretnym przypadku ograniczenie tej wolnoœci nastêpuje w niezbêdnym
zakresie, koniecznym w pañstwie demokratycznym ze wzglêdu na ochronê wartoœci wskazanych w art.
31 ust. 3 Konstytucji. Przepis ten narusza jednoczeœnie godnoœæ osobist¹ oskar¿onego, gdy¿ przed³u¿ona
ponad potrzebê obserwacja psychiatryczna po³¹czona ze spo³eczn¹ izolacj¹ niejednokrotnie umniejsza
podmiotow¹ pozycjê jednostki i jej poczucie w³asnej wartoœci.”

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e zaskar¿ony art. 203 § 2 w zwi¹zku
z art. 203 § 3 k.p.k. w zakresie, w jakim nie wskazuje maksymalnego czasu trwania obserwacji psychia-
trycznej w zak³adzie leczniczym jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zwi¹zku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2
Konstytucji.

2.6. Stwierdzaj¹c niekonstytucyjnoœæ wskazanych w sentencji wyroku przepisów reguluj¹cych insty-
tucjê obserwacji psychiatrycznej, Trybuna³ Konstytucyjny nie zanegowa³ przydatnoœci tej metody ba-
dawczej dla potrzeb procesu karnego, tym bardziej, ¿e w praktyce niejednokrotnie jest ona jedynym sku-
tecznym sposobem ustalenia stanu poczytalnoœci oskar¿onego tempore criminis i tempore procedendi.

Jak zauwa¿y³ s¹d konstytucyjny: „Metoda ta z powodzeniem stosowana jest równie¿ w innych pañ-
stwach europejskich, st¹d i polski ustawodawca nie powinien z niej rezygnowaæ. Obecna regulacja usta-
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wowa nie stwarza jednak oskar¿onemu wystarczaj¹cych gwarancji procesowych, chroni¹cych go przed
nieuzasadnionym i nadmiernym ograniczaniem jego wolnoœci osobistej w wyniku stosowania obserwacji
psychiatrycznej. Tote¿ zakwestionowane przepisy wymagaj¹ zast¹pienia nowymi, odpowiadaj¹cymi
w pe³ni standardom konstytucyjnym. Niezbêdne w tym zakresie jest rozwi¹zanie kompleksowe, uwzglêd-
niaj¹ce równie¿ wskazania Trybuna³u wynikaj¹ce z niniejszego wyroku. W szczególnoœci w nowej regula-
cji prawnej konieczne bêdzie zawê¿enie stosowania obserwacji psychiatrycznej do osób, co do których is-
tnieje wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e pope³ni³y czyn zabroniony zagro¿ony kar¹ izolacyjn¹ i takiej te¿
kary w ramach prowadzonego procesu karnego mog¹ siê spodziewaæ. Ponadto trzeba doprecyzowaæ
w ustawie maksymalny czas stosowania tej metody. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e TK, zwi¹zany granicami
skargi konstytucyjnej, skonfrontowa³ ze standardami konstytucyjnymi tylko niektóre rozwi¹zania regu-
lacji karnoprocesowej dotycz¹cej kierowania oskar¿onego na obserwacjê psychiatryczn¹. To nie znaczy,
¿e podnoszone przez uczestników niniejszego postêpowania zarzuty odnosz¹ce siê do innych rozwi¹zañ
tej regulacji, które z uwagi na zakres kognicji TK nie mog³y zostaæ rozpoznane merytorycznie, s¹ bezzasa-
dne. Konstruuj¹c now¹ regulacjê prawn¹, ustawodawca powinien zatem rozwa¿yæ równie¿ te inne zarzu-
ty podnoszone przez skar¿¹cych i Rzecznika Praw Obywatelskich, po to by nowa regulacja mia³a charak-
ter spójny i w pe³ni odpowiada³a standardom konstytucyjnym. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e dobrym wzo-
rem dla nowych rozwi¹zañ normatywnych mog³aby byæ wskazana wczeœniej regulacja niemiecka, stoso-
wana z powodzeniem od ponad pó³ wieku.”

2.7. Pozostawiaj¹c ustawodawcy czas na przygotowanie niezbêdnej nowelizacji, a jednoczeœnie prag-
n¹c zapobiec powstaniu luki w prawie stanowi¹cej zagro¿enie dla interesów osób, co do których obserwa-
cja jest jedyn¹ metod¹ pozwalaj¹c¹ na zbadanie stanu ich zdrowia psychicznego, Trybuna³ Konstytucyj-
ny postanowi³ odroczyæ utratê mocy obowi¹zuj¹cej przepisów.

Artyku³ 203 § 1-2 k.p.k. utrac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z up³ywem 15 miesiêcy od dnia opublikowania wy-
roku w Dzienniku Ustaw (18 paŸdziernika 2008 r.).

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2007 r.,
kieruj¹c siê brzmieniem sentencji oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê wzmocnienie gwa-
rancji procesowych oskar¿onego (podejrzanego), który ma zostaæ poddany obserwacji psychiatrycznej
w zak³adzie leczniczym.

Zmieniony art. 203 kodeksu postêpowania karnego uwzglêdnia nastêpuj¹ce za³o¿enia legislacyjne:
1. zawê¿enie stosowania obserwacji w zak³adzie leczniczym do osób, w stosunku do których – na pod-

stawie zebranych dowodów – istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e pope³ni³y one przestêpstwo (§ 1);
2. wykluczenie stosowania obserwacji, gdy pope³niony czyn zabroniony nie jest zagro¿ony kar¹ izola-

cyjn¹ albo kiedy spodziewany wymiar kary pozbawienia wolnoœci bez warunkowego zawieszenia nie
przekroczy okresu pozostawania w zak³adzie leczniczym; b¹dŸ gdy œciganie nastêpuje z oskar¿enia
prywatnego albo oskar¿ony (podejrzany) sam wnosi o poddanie go badaniu psychiatrycznemu w za-
mkniêtym zak³adzie leczniczym (§ 3);

3. doprecyzowanie maksymalnego czasu stosowania obserwacji w zak³adzie leczniczym (10 dni z mo¿li-
woœci¹ przed³u¿ania – w wyj¹tkowych sytuacjach – nie d³u¿ej ni¿ do 6 tygodni) (§ 5);

4. przes¹dzenie, ¿e obserwacja w zak³adzie leczniczym ma charakter wyj¹tkowy (ultima ratio) i nie mo¿e
byæ stosowana, je¿eli do stwierdzenia zdrowia psychicznego oskar¿onego (pokrzywdzonego) wystar-
czaj¹ce s¹ badania ambulatoryjne (§ 2);

5. doprecyzowanie, ¿e w postanowieniu s¹du orzekaj¹cym obserwacjê w zak³adzie leczniczym wskazu-
je siê nie tylko miejsce obserwacji, ale równie¿ jej potrzebê i czas; w posiedzeniu s¹du udzia³ prokura-
tora i obroñcy jest obowi¹zkowy (§ 4);

6. nadanie za¿aleniu na postanowienie s¹du o skierowaniu na badania psychiatryczne po³¹czone z ob-
serwacj¹ w zak³adzie leczniczym charakteru suspensywnego (§ 6);

7. poszerzenie okolicznoœci pozwalaj¹cych ubiegaæ siê o odszkodowanie i zadoœæuczynienie, o – nie-
w¹tpliwie nies³uszn¹ obserwacjê w zak³adzie leczniczym (zmiana art. 552 § 4 k.p.k.).

W projekcie ustawy zosta³ zamieszczony przepis przejœciowy (art. 2), statuuj¹cy regu³ê bezpoœredniego
dzia³ania prawa nowego do spraw „w toku”. Zgodnie z jego brzmieniem: „z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy
trac¹ moc postanowienia o poddaniu oskar¿onego badaniu psychiatrycznemu po³¹czonemu z obserwa-
cj¹ w zak³adzie leczniczym albo o przed³u¿eniu takiego badania”, w zakresie zarz¹dzaj¹cym ³¹czny okres
obserwacji ponad 6 tygodni.

Artyku³ 3 stanowi konsekwencjê zasad techniki prawodawczej. W zwi¹zku ze zmian¹ numeracji prze-
pisu upowa¿niaj¹cego do wydania aktu wykonawczego proponuje siê wyraŸne utrzymanie mocy obo-
wi¹zuj¹cej rozporz¹dzenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.

Ustawa wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia (art. 4).
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4. Konsultacje

Projekt ustawy zosta³ skonsultowany z: Ministrem Sprawiedliwoœci, Prezesem S¹du Najwy¿szego, Sto-
warzyszeniem Sêdziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniem Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej,
Naczeln¹ Rad¹ Adwokack¹, Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka. Stanowiska wymienionych podmiotów
zosta³y czêœciowo uwzglêdnione w trakcie prac legislacyjnych.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.

16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego 277



16. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy

278 o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego



Treœæ

16. posiedzenia Senatu w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.

(Obrady w dniu 23 lipca)

Otwarcie posiedzenia
Wyznaczenie sekretarzy
Uczczenie pamiêci zmar³ego profesora

Bronis³awa Geremka
Projekt porz¹dku obrad
Zatwierdzenie porz¹dku obrad szesnastego

posiedzenia
Punkt pierwszy porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej

senator sprawozdawca
Jan Dobrzyñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Jadwiga Rotnicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  .  . 8
senator sprawozdawca
Jan Dobrzyñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
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senator Grzegorz Banaœ .  .  .  .  .  .  .  . 14

Wyst¹pienie prezesa Urzêdu Zamówieñ Pub-
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prezes Jacek Sadowy.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
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senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  . 27
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senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  . 34
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 35
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  . 35

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie prezesa Urzêdu Zamówieñ Pub-

licznych
prezes Jacek Sadowy.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Punkt drugi porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komis j i Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Ireneusz Niewiarowski.  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 37
senator sprawozdawca
Ireneusz Niewiarowski.  .  .  .  .  .  .  .  . 38
senator W³odzimierz Cimoszewicz .  .  . 38
senator sprawozdawca
Ireneusz Niewiarowski.  .  .  .  .  .  .  .  . 39
senator W³odzimierz Cimoszewicz .  .  . 39
senator sprawozdawca
Ireneusz Niewiarowski.  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Minister-
stwieSprawWewnêtrznych iAdministracji

podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 39
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Zbigniew Sosnowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Wyst¹pienie sekretarza Pañstwowej Komisji
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sekretarz Kazimierz Czaplicki .  .  .  .  . 40
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senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 42
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Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej
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Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej
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W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Meres .  .  .  .  .  .  .  . 46
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W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
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podsekretarz stanu
Witold Dro¿d¿ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
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Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-
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senator sprawozdawca
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Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
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Marek Trzciñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
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Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o ochronie ¿eg-
lugi i portów morskich

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

Zapytania i odpowiedzi
senator Edmund Wittbrodt.  .  .  .  .  .  . 58
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podsekretarz stanu
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senator Zbigniew Meres .  .  .  .  .  .  .  . 62
podsekretarz stanu
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senator Edmund Wittbrodt.  .  .  .  .  .  . 63

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
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podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko .  .  .  .  .  .  .  . 64

Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko
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Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o zastawie rejestrowym i rejestrze za-
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Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
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a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹, z drugiej
strony, w sprawie swobodnego przep³y-
wu osób

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Marek Trzciñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci
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Zamkniêcie dyskusji
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wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
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Zapytania i odpowiedzi
senator Janina Fetliñska.  .  .  .  .  .  .  . 87
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sów
Ludwik Kotecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

Otwarcie dyskusji
senator Andrzej Person.  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Tomasz Misiak.  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz usta-
wy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-
skich, obrocie tymi wyrobami i organiza-
cji rynku wina

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
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Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Miêdzynarodowej Umowy w sprawie
Drewna Tropikalnego z 2006 r., spo-
rz¹dzonej w Genewie dnia 27 stycznia
2006 r.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

Wznowienie obrad
Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie KomisjiSprawZagranicznych

senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 91

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u z 2003 r. do Miêdzynaro-
dowej konwencji o utworzeniu Miêdzyna-
rodowego Funduszu Odszkodowañ za
Szkody Spowodowane Zanieczyszcze-
niem Olejami z 1992 r., sporz¹dzonego
w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Witold Idczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Ortyl .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko .  .  .  .  .  .  .  . 93

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  . 93
podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 94
podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 95
podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko .  .  .  .  .  .  .  . 95
dyrektor Departamentu
Bezpieczeñstwa Morskiego
w Ministerstwie Infrastruktury
Marek Chmielewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 95
senator Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  . 96
podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Andrzej Misio³ek .  .  .  .  .  .  .  . 96
podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko .  .  .  .  .  .  .  . 96
dyrektor Marek Chmielewski .  .  .  .  .  . 96

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 24 lipca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizy-
cznych oraz ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Tomasz Misiak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 99
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 100
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: dru-

gie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania
karnego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Sidorowicz .  .  .  . 102
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Sidorowicz .  .  .  . 103
senator W³odzimierz Cimoszewicz.  .  . 103
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podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  . 105
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 105
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
senator W³odzimierz Cimoszewicz.  .  . 106
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
senator Andrzej Szewiñski .  .  .  .  .  . 107
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
senator W³odzimierz Cimoszewicz.  .  . 107
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
senator Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  . 108
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 108
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108

Otwarcie dyskusji
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 109

Powitanie delegacji Senatu Republiki Chile
senator W³adys³aw Sidorowicz .  .  .  . 110
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  . 111
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 112
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  . 114
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  . 114
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 115
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 115
senator W³adys³aw Sidorowicz .  .  .  . 116
senator W³odzimierz Cimoszewicz.  .  . 116

Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: infor-

macja z dzia³alnoœci Krajowej Rady S¹do-
wnictwa w 2007 roku

wiceprzewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Roman Kêska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Zaj¹c .  .  .  .  .  .  . 124
wiceprzewodnicz¹cy
Roman Kêska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 124
wiceprzewodnicz¹cy
Roman Kêska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
senator Waldemar Kraska .  .  .  .  .  . 125
wiceprzewodnicz¹cy
Roman Kêska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
senator Ryszard Bender .  .  .  .  .  .  . 126
wiceprzewodnicz¹cy
Roman Kêska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
senator Zbigniew Meres.  .  .  .  .  .  .  . 127
wiceprzewodnicz¹cy
Roman Kêska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127

Otwarcie dyskusji
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 128

senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 128
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  . 129
senator Leon Kieres.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 132
senator Janina Fetliñska .  .  .  .  .  .  . 132

Zamkniêcie dyskusji
wiceprzewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Roman Kêska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133

Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad :

uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w sprawie wyra¿enia zgody na powo-
³anie Rzecznika Praw Dziecka

Wyjaœnienia i pytania
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 138
powo³any przez Sejm
rzecznik praw dziecka
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  . 139
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139
senator Tadeusz Skorupa .  .  .  .  .  .  . 139
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
senator S³awomir Sadowski.  .  .  .  .  . 140
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
senator Waldemar Kraska .  .  .  .  .  . 140
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
senator Mieczys³aw Augustyn.  .  .  .  . 141
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
senator Ryszard Bender .  .  .  .  .  .  . 141
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  . 141
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
senator Zdzis³aw Pupa .  .  .  .  .  .  .  . 142
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 142
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  . 143
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
senator Piotr Kaleta.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
senator Piotr Kaleta.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
senator W³odzimierz Cimoszewicz.  .  . 144
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
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senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 145
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
senator Zbigniew Szaleniec .  .  .  .  .  . 145
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  . 146
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
senator Norbert Krajczy.  .  .  .  .  .  .  . 146
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  . 146
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
senator Stanis³aw Zaj¹c .  .  .  .  .  .  . 147
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
senator Kazimierz Jaworski.  .  .  .  .  . 147
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  . 147
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  . 148
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
senator Stanis³aw Kogut .  .  .  .  .  .  . 148
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
senator Ma³gorzata Adamczak .  .  .  . 149
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
senator Piotr Gruszczyñski .  .  .  .  .  . 149
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  . 150
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
senator Janina Fetliñska .  .  .  .  .  .  . 150
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
senator Ryszard Bender .  .  .  .  .  .  . 150
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
senator Zdzis³aw Pupa .  .  .  .  .  .  .  . 151
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  . 151
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 151
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152
senator Marek Konopka .  .  .  .  .  .  . 152
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152

senator Adam Massalski .  .  .  .  .  .  . 152
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152
senator S³awomir Sadowski.  .  .  .  .  . 152
powo³any przez Sejm rzecznik
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153

Wznowienie obrad
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad (cd.)
Tajne g³osowanie
Wznowienie obrad
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad (cd.)
Og³oszenie wyników tajnego g³osowania
Podjêcie uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgo-

dy na powo³anie Rzecznika Praw Dziecka
rzecznik praw dziecka
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155

Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: wy-
bór przewodnicz¹cego Komisji Obrony
Narodowej

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155

Tajne g³osowanie
Wznowienie obrad
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
Og³oszenie wyników tajnego g³osowania
Podjêcie uchwa³y w sprawie wyboru prze-

wodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: zmia-

na w sk³adzie komisji senackiej
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,

Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

G³osowanie nr 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany

w sk³adzie komisji senackiej
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Jan Dobrzyñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157

G³osowanie nr 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
G³osowanie nr 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
G³osowanie nr 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
G³osowanie nr 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
G³osowanie nr 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
G³osowanie nr 7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
G³osowanie nr 8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
G³osowanie nr 9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
G³osowanie nr 10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
G³osowanie nr 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
G³osowanie nr 12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
G³osowanie nr 13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
G³osowanie nr 14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
G³osowanie nr 15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
G³osowanie nr 16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
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G³osowanie nr 17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
G³osowanie nr 18 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo zamówieñ publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komis j i Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Ireneusz Niewiarowski .  .  .  .  .  .  .  . 159

G³osowanie nr 19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
G³osowanie nr 20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
G³osowanie nr 21 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
G³osowanie nr 22 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
G³osowanie nr 23 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
G³osowanie nr 24 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 25 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
G³osowanie nr 26 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
G³osowanie nr 27 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
G³osowanie nr 28 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustaw w celu ujednolicenia terminolo-
gii informatycznej
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